
 

ระเบยีบการแขง่ขนักฬีาคริกเกต็  

กีฬาเยาวชนเยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ที ่29 (2556) จงัหวดั

มหาสารคาม 

วนัที ่ 18-29 มนีาคม 2556 

 

1.   สมาคมคริกเกต็แหง่ประเทศไทย 

นายระวี   เซกาล   นายกสมาคม 

นางอัจฉรินทร์   สุทธิสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคม  

สถานท่ีติดต่อ:   52/2 ซ.รามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์: 02-718-7358  มือถือ: 089-299-8806 

โทรสาร:  02-318-6824 

2.   คณะกรรมการด าเนนิการแขง่ขนั 

ประธานฝ่ายกีฬาคริกเก็ตของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   

   ประธานกรรมการ 

ผู้แทนสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย                               

รองประธานกรรมการ 

ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมคริกเก็ตฯ 1 คน             

 กรรมการ 

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง             

 กรรมการ 

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง             

 กรรมการและเลขานุการ 

3.   คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนคิ 

ผู้แทนสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย                      

 ประธานกรรมการ 

  

สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย 
52/2 ซอยรามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์: (02) 718-7358  โทรสาร: (02) 318-6824  E-mail: admin@cricketthailand.com 
 



ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย                    

 กรรมการ 

ผู้แทนของสมาคมฯท่ีได้รับการแต่งต้ัง                                    

 กรรมการ 

ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้นคู่กรณี)                   

 กรรมการ 

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง             

 กรรมการและเลขานุกา 

4.   ข้อบงัคบัและกติกาการแขง่ขนั 

4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกติกาการแข่งขันของสมพันธ์คริก

เก็ต (ประมวลกฎปี ค.ศ. 2000 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2003)  

4.2 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการ

แข่งขัน การวินิจฉัย ในกรณีนั้น ๆ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้แทนสมาคมค

ริกเก็ตฯ และกรรมการด าเนินการแข่งขันฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และ

ถือเป็นท่ีสุด 

5.   คุณสมบัตขิองผู้เขา้ร่วมการแขง่ขนั 

ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ 

2550 หมวด 6 คุณสมบัตินักกีฬา ข้อ 22 (ยกเว้น ข้อ (6) คือ ไม่

บังคับก าหนดนักกีฬาทีมชาติ) 

 

6.   ประเภทการแขง่ขัน 

 6.1 ประเภททีมชายเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี นับปี พ.ศ. 2537 เป็น

ต้นไป 

 6.2 ประเภททีมหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี นับปี พ.ศ. 2537 เป็น

ต้นไป 

7.  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัและผูค้วบคุมทีม 



7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้จังหวัดละ 2 ทีม (ทีม

ชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม) ท้ังนี้แต่ละทีมส่งรายช่ือได้ไม่เกินทีม

ละ 20 คน และให้ส่งยืนยันรายช่ือนักกีฬา 15 คน สุดท้าย เม่ือส่ง 

Entry Form By Name ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 60 วัน ส าหรับ

ระดับภาคให้ส่งก่อนแข่งขัน 1 เดือน 

7.2 ให้แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 11 คน แต่

ไม่เกิน 15 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คนประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้

ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 

8.   ระเบยีบการแขง่ขัน 

 8.1 การแข่งขันจะแข่งขัน 15 Over 

8.2 การแข่งขันท่ีไม่เสร็จสิ้นหรือถูกยกเลิก 

ก.  ถ้าการแข่งขันยังคงไม่เสร็จสิ้น ผู้ชนะจะเป็นทีมท่ีสามารถ

ท าคะแนนเฉลี่ยต่อโอเวอร์ได้เร็วกว่า ตลอดการแข่งขัน โดยมี

เงื่อนไขว่ามีการขว้างอย่างน้อย 7 โอเวอร์ต่อทีมท่ีท าการตีภายหลัง 

ในกรณี   

          ท่ีทีมท่ีท าการตีก่อนต้องออกจากการแข่งขันโดยยังไม่ครบจ านวน

เต็มท้ังหมดของโอเวอร์  ดังนั้น 

          แล้วค่าคะแนนเฉลี่ยจะถูกค านวณตามจ านวนเต็มท้ังหมดของโอ

เวอร์ ไม่ใช่จ านวนของโอเวอร์ที่ทีม 

          ต้องสิ้นสุดการแข่งขัน  ถ้าหากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ทีมท่ีเสียวิก

เก็ตน้อยกว่าใน 7 โอเวอร์แรกของ 

          อินนิ่งจะเป็นผู้ชนะ 

ข.  ถ้าหากมีการยกเลิกการแข่งขัน จ านวนของโอเวอร์ของทีม

ท่ีตีภายหลังจะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นจ านวนโอเวอร์ที่น้อยกว่า ( 

อย่างน้อยท่ีสุด 7 โอเวอร์ ) จ านวนโอเวอร์ที่แบ่งจากทีมท่ีท าการตี

ก่อน  คะแนนเป้าหมายท่ีต้องท าให้ได้ผลชนะจะต้องถูกค านวณโดย

การคูณจ านวนโอเวอร์ที่ถูกปรับเปลี่ยนด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยต่อโอ

เวอร์ของทีมท่ีท าการตีก่อน  

  ค. ถ้าหากมีคะแนนเท่ากันในการแข่งขัน 



   - รอบแรก ดูทีมท่ีมีจ านวนอัตราคะแนนสุทธิมาก ของทีม

ท่ีมีคะแนนเท่ากัน 

   - รอบสองและรอบชิงชนะเลศิ ใช้วิธีการBowl Out 5 ลูก 

ตัดสินผู้ชนะ 

8.3 กรรมการผู้ตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน 

 8.4 การแข่งขันใช้สนามท่ีผู้จัดการแข่งขันก าหนด   

9.การสมัครเข้าแขง่ขัน 

9.1 ให้ทีมนักกีฬาสมัครเข้าร่วมคัดเลือกในระดับภาคกับสมาคมกีฬา

จังหวัดตามหลักเกณฑ์ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด และส่ง

รายช่ือให้สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย ภายในก าหนดเวลา 

9.2 จังหวัดและจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคร่วมกับ

สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย   จะท าการคัดเลือกทีมนักกีฬาเป็น

ตัวแทนระดับภาค  

 

 

10.การจดัการแขง่ขัน  

10.1 ระดบัภาค 

10.1.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการ

แข่งขันได้ไม่เกิน ๒๐ คน ภายในเวลาท่ีก าหนด 

10.1.2 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขัน

ได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวัน

ประชุมผู้จัดการทีม เม่ือยืนยันเสร็จจะไม่อนุญาตให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

10.1.3 ทีมท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ไม่ต้องผ่านการ

คัดเลือก ได้แก่ 

 10.1.3.1 เจ้าภาพกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ชาย 1 

ทีม และ หญิง 1 ทีม) 



 10.1.3.2 ทีมชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 

(ชาย 1 ทีม และ หญิง 1 ทีม) 

10.1.4 ให้ท าการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่างๆ จาก 5 ภาค 

ๆ ละ 1 ทีม (ชาย 1 ทีม และ    หญิง 1 ทีม) เข้าร่วมแข่งขัน

ระดับชาติ และในแต่ละภาคใช้วิธีการจัดการแข่งขันดังนี้ 

10.1.4.1 หากมีจ านวนทีม 3-6 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกัน

หมด โดยแข่งขัน 15 โอเวอร์ คัดเอาทีมท่ีได้ท่ี 1 ได้สิทธิ์ เข้า

ร่วมการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

 10.1.4.2 หากมีจ านวนทีม 7-10 ทีมให้แบ่งเป็น 2 สาย 

โดยวิธีจับฉลากแบ่งสาย ดังนี้ 

จ านวนทีม     สาย A   สาย 

B 

           7         3                      4       

           8       4      4 

           9       5     4 

        10       5     5 

10.2 ระดบัชาต ิ

  10.2.1 ให้แต่ละทีมจังหวัดท่ีผ่านการคัดเลือกและได้สิทธิ์ไป

แข่งขันระดับชาติ พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาท่ีได้แจ้งไว้ในรอบคัดเลือก

ระดับภาคให้เหลือรายช่ือนักกีฬาไม่เกิน 15 คน โดยใช้รายชื่อตามข้อ 

10.1.1 เท่านั้น แล้วจัดส่งรายช่ือนักกีฬาดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้แก่การ

กีฬาแห่งประเทศไทยภายเวลาที่ก าหนด 

  10.2.2 ทีมท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ (แต่ละประเภท) 

ประกอบด้วย 

       10.2.2.1  ทีมท่ีชนะเลิศที่ 1 ของแต่ละภาค รวม 5 ภาค 

 = 5 ทีม 



       10.2.2.2  ทีมชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 28  

  = 1 ทีม 

       10.2.2.3  ทีมจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ 

  =  1 ทีม 

       10.2.2.4  ทีมท่ีได้อันดับ 2 และ 3 ของแต่ละภาค 

คัดเลือกรอบ  

Play Off คัดเหลือ 3 ทีม (คัดรวมภาค)  

 =  3 ทีม 

    รวมทั้งหมด (ประเภททีมชาย 10 ทีม ทีมหญิง 10 

ทีม) =       10 ทีม 

     10.2.2.5 หากทีมใดทีมหนึ่งสละสิทธิ์หรือทีมไม่ครบตาม

จ านวน ให้สมาคมฯ พิจารณา  คัดสรรให้ครบตามจ านวน 10 ทีม 

10.2.3 ให้จัดการแข่งขันและด าเนินการแข่งขันเช่นเดียวกับ 

ข้อ 10.1.4 ของระเบียบนี้ตลอดจนเสร็จสิน้การแข่งขัน 

11.ข้อปฏบิัตใินการแขง่ขนั 

11.1 คณะกรรมการฯด าเนินการอบรมและชี้แจงการด าเนินการต่อ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการ 

แข่งขัน 2 วัน 

11.2 คณะกรรมการฯค าเนินการชี้แจงการปฏิบัติในการแข่งขันต่อ

ผู้จัดการทีมคริกเก็ตก่อนเริ่มการ 

แข่งขัน 1 วัน 

11.3 นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรายงานตัวและรับฟังค าชี้แจง

ในการแข่งขันก่อนท าการแข่งขัน 

ในแต่ละวันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

12.การแตง่กายของนกักีฬาและกรรมการ 

12.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม แต่งกายสุภาพ ในกรณีสวมชุดกีฬาท่ี

มีผู้สนับสนุนต้องไม่ขัดกับผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันกีฬา



เยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ 

12.2 คณะกรรมการแต่งกายสุภาพตามท่ีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ก าหนด    

13.มารยาทของนักกีฬาและเจา้หนา้ทีป่ระจ าทมี 

       นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสม

และขาดมารยาทอันดีงามหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย    ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้คณะกรรมการพิจารณา

โทษตามควรแก่กรณีและเสนอทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 

14.รางวลัการแขง่ขัน 

15.1 ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยท้ัง 2 

ประเภทการแข่งขันมีรางวัลการแข่งขันดังนี้ 

       (1) อันดับที่ 1   เหรียญชุบทอง พร้อมประกาศนียบัตร 

       (2) อันดับที่ 2   เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบัตร 

       (3) อันดับที่ 3   เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 

(ครองเหรียญร่วมกัน) 

      (4) โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย 1 รางวัล  หญิง 1 รางวัล   

       (5) โล่รางวัลผู้ฝึกสอนหรือหัวหน้าทีมนักกีฬาดีเด่น ชาย 1 

รางวัล  หญิง 1 รางวัล   

 

 

 

 

 

 



 

15.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาโดย

คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักกีฬา ประกอบด้วย 

          ประธานกรรมการด าเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ       

 ประธานกรรมการ 

         ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย                                           

 รองประธานกรรมการ 

         ผู้แทนสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทยฯ   

 กรรมการ 

           กรรมการด าเนินการแข่งขันจังหวัด

เจ้าภาพ                          กรรมการ 

          ผู้ตัดสินการแข่งขันประเภทกีฬาละ1ท่านรวม 4 

ท่าน            กรรมการ 

เงื่อนไขการพิจารณา ประกอบด้วย 

(1) เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขัน และค า

ตัดสินของผู้ตัดสิน/      คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 (2) มีมารยาทดีท้ังในและนอกเวลาท าการแข่งขัน 

        (3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม 

           (4) นักกีฬาเยาวชนต้องไม่เป็นผู้ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด 

และอบายมุขท้ังปวง 

          (5) มีทักษะฝีมือและผลการแข่งขันดี 

     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ถือเป็นที่สุด 

15.  ปัญหาอืน่ใดนอกเหนอืจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นระเบยีบนี้ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขัน 

เป็นผู้พิจารณา ค าตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและ

อุทธรณ์ไม่ได้ 

16.ก าหนดการแขง่ขัน  



ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


