
 
 

 
ระเบียบสมาคมกีฬารักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

วาดวยการแขงขันรักบ้ีฟุตบอลประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาค และชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ประจําป พ.ศ. 2563 
~~~~~~~~~~~~~ 

 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   

วาดวย การแขงขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคและชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 
พ.ศ. 2563 
 อาศัยอํานาจตามขอบังคับหมวดท่ี 3 ขอ 7.18.1 สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ จึงวางระเบียบวาดวยการแขงขัน            
รักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคและชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. กติกาการแขงขัน 

  ใหใชกติกาการแขงขันรักบี้ฟุตบอลของสหพันธรักบี้ฟุตบอลโลก (World Rugby) ป ค.ศ.2020      
ท่ีสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดใชในปจจุบัน 
 2. ประเภทการแขงขัน 

  2.1 ประเภทเยาวชน ชาย/หญิง 
   2.1.1 รุนอายุ 12 ป (เกิดระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552) 
   2.1.2 รุนอายุ 14 ป (เกิดระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2549 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550)  

   2.1.3 รุนอายุ 16 ป (เกิดระหวาง 1 มกราคม พ.ศ. 2547 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548) 
  2.2 ประเภทโรงเรียน ชาย/หญิง  
  2.3 ประเภทอุดมศึกษา ชาย/หญิง 

  2.4 ประเภทสโมสร ชาย/หญิง 
  2.5 การแบงประเภทการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 3.1 ทีมท่ีสมัครเขาแขงขันตองสมัครในนามสโมสรสมาชิก ท่ีไดแจงไวกับสมาคมฯ หากมิไดใชชื่อ
ตามท่ีลงทะเบียนไว ใหสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันได และตองสมัครเปนสโมสรสมาชิกวิสามัญในลําดับ
ตอไป หรือเปนทีมท่ีไดรับเชิญจากสมาคมฯ โดยทุกทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขันตองไมอยูในระหวางถูกลงโทษ 

หามมิใหสงทีมเขารวมการแขงขัน 

 3.2 ทีมท่ีสมัครเขารวมทําการแขงขัน แลวมีสิทธิ์ถอนทีมได กอนจะมีการจับฉลาก และเม่ือ
สมาคมฯ จับฉลากแบงสายเสร็จเรียบรอยแลวขอถอนทีม ทีมนั้นๆ จะตองจายคาธรรมเนียมในการจัดการ

แขงขันเปนเงิน 10,000 บาท ถาไมสามารถจายได จะตองโดนตัดสิทธิ์เขารวมทําการแขงขัน 1 ป 
 3.3 ผูเขาแขงขันประเภทเยาวชน ตองเปนผูมีอายุอยูในเกณฑท่ีกําหนดโดยใหสงสําเนาบัตร
ประชาชน หรือ เอกสารท่ีทางโรงเรียนหรือสมาชิกรับรองสถานะภาพการเปนนักเรียน หรือเปนสมาชิกของ

สโมสรนั้นๆ โดยตองแจง วัน เดือน ปเกิด พรอมติดภาพถายของผูเลนนั้นๆ หากไมมีหลักฐานตางๆ ดังท่ีกลาว
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แลวหรือตรวจสอบแลวหลักฐานไมถูกตอง ผูเลนนั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์ไมใหลงทําการแขงขัน ทีมท่ีสมัครเขา
แขงขันตองสงหลักฐานใหสมาคมฯ ตรวจสอบกอนการแขงขันเริ่มอยางนอย 30 นาที     

  3.4 ผูเขาแขงขันประเภท โรงเรียน ชายหรือหญิง ตองเปนผูท่ี กําลังศึกษาอยู ในสถาบันนั้นๆ     
ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  
   3.4.1 ผูเขาแขงขันคนใดเม่ือลงทําการแขงขันในสถาบันการศึกษาใดแลว ในปการศึกษานั้น 

ยังคงตองอยูในทีมนั้น แมจะยายสถาบันการศึกษาใหมก็ตาม 
  3.5  นักกีฬาประเภทเยาวชนทุกรุนอายุ ตองใสฟนยางลงทําการแขงขันทุกครั้ง และรุนอายุ 
12 ปและรุนอายุ 14 ป ตองสวมเครื่องปองกันศรีษะ (Head Guard) ทุกครั้ง 

  3.6 ผูเขาแขงขันประเภท อุดมศึกษาชาย และหญิง ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันนั้นๆ 
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และตองมีอายุไมเกิน 26 ป (เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2537 ข้ึนไป)  โดยตองแจง   
วัน เดือน ปเกิด พรอมติดภาพถายของผูเลนนั้นๆ หากไมมีหลักฐานตางๆ ดังท่ีกลาวแลวหรือตรวจสอบแลว

หลักฐานไมถูกตองผูเลนนั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์ไมใหลงทําการแขงขัน    
  3.7 ผูเขาแขงขัน ประเภทสโมสร ตองเปนขาราชการ พนักงาน นักศึกษา สมาชิกจากสโมสรหรือ
เคยเปนมาในอดีต โดยใหหนวยงาน สโมสรตามขางตน ใหการรับรองและตองนําสําเนาบัตรประชาชนท่ีลงนาม

รับรองสําเนาเรียบรอยแลว แนบมากับรายชื่อผูเขารวมการแขงขันของทีมนั้นๆ  
  3.8 ผูเขาแขงขันประเภทอ่ืน ๆ ตองเปนผูท่ีสโมสรท่ีสงแขงขันรับรองแลวเทานั้น และตองนําสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน ท่ีลงนามรับรองสําเนาเรียบรอยแลว แนบมากับ รายชื่อผูเขารวมการแขงขันของทีมนั้น ๆ  

  3.9 ผู เข าแข ง ขั นในประเภทเยาวชนเลื อกลงทํ าการแข ง ขันได ประเภทเดี ยวเท านั้ น                     
ยกเวนประเภทอุดมศึกษาท่ีสามารถลงทําการแขงขันในประเภทสโมสรไดอีก 1 ประเภทเทานั้น 
  3.10  ผูเขาแขงขันชิงชนะเลิศภูมิภาคตองมีภูมิลําเนา สถานท่ีทํางาน หรือ กําลังศึกษาอยูภาค

นั้นๆ จึงจะเขารวมทําการแขงขันได 
  3.11  ทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศรอบคัดเลือกในแตละประเภทไดสิทธิ์เขาแขงขันในรอบ  
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

  3.12 ทีมท่ีเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ในระดับตางๆ จะตองใชผูเลนท่ีผาน
การคัดเลือกและหรือสามารถดึงตัวผูเลนท่ีอยูในภาคนั้นๆ เขารวมทําการแขงขันได 
  3.13 สมาคมฯ อนุญาต ใหผูเขาแขงขัน ประเภทสโมสร มีผูเลนตางประเทศในทีมได ไมเกินทีมละ    

2 คน (ยกเวน สโมสรสมาชิกตางประเทศ) 
  3.14 นักกีฬาท่ีอายุไมเกิน 19 ป ทุกคน ตองมีหนังสือรับรองจากผูปกครองและผูจัดการทีมฯ 
แนบเอกสาร กอนเขารวมการแขงขัน 

 4. การสมัครเขาแขงขัน 
  4.1 คาสมัครในแตละประเภท สมาคมฯ กําหนดใหชําระในการแขงขันตามภาคตางๆ และจะ
ยกเวนคาสมัครในกรณีเขารอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย อัตราคาสมัครฯ ดังนี้ 

   4.1.1 ประเภทเยาวชนและประเภทโรงเรียนทุกรุน สมาคมฯ ไมเก็บคาสมัคร 
   4.1.2 ประเภทอุดมศึกษาและสโมสร ตองชําระคาสมัครทีมละ 2,000.- บาท 
  4.2 ทีมท่ีสมัครเขาแขงขัน ตองสงใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีสมาคมฯ กําหนดใหภายในระยะเวลา    

ท่ีกําหนดให ของแตละประเภทการแขงขันท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว 
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  4.3 ทีมท่ีจะผานเขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย นั้น จะตองผานการคัดเลือก          
จากภาคตางๆ ตามระเบียบของสมาคมฯ  

  4.4 ทีมท่ีผานการคัดเลือกในแตละภาค สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอันดับเปนทีมวางในการ
จัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ของสมาคมฯ 
  4.5  ในกรณีท่ีมีทีมผานเขาแขงขันไมครบตามกําหนดในแตละประเภท เฉพาะรายการ ชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเชิญทีมเขารวมการแขงขัน 
  4.6  ทีมท่ีสมัครเขาแขงขันในประเภทเยาวชนแตละประเภท ตองสงหลักฐานใหสมาคมฯ ตรวจสอบ
กอนการแขงขันเริ่ม     

 5. จํานวนนักกีฬา 
  5.1 สโมสรสมาชิกสามัญ สามารถสงทีมเขารวมการแขงขันฯ ไดไมเกิน 2 ทีม ในแตละประเภท     
แตตองใชชื่อทีม เปน 1 และ 2 เทานั้น โดยใน 1 ทีม สงรายช่ือนักกีฬาไดไมเกิน 15 คน เจาหนาท่ีทีม 3 คน 

และไมสามารถเปล่ียนแปลงไดระหวางทีมท่ี 1 และ 2 ได 
  5.2 สโมสรหรือองคกรท่ีเขารวมแขงขัน ตองรับผิดชอบกับการตรวจคุณสมบัติของนักกีฬาของ
ตนเองใหเปนไปตามระเบียบ หากโดนรองเรียนแลวพบวากระทําผิดจริง สโมสรหรือองคนั้นๆ ตองถูกพิจารณา

โทษจากสมาคมฯ   
 6. กําหนดการแขงขัน 
  กําหนดวันแขงขันเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจะกําหนดให เทานั้น 

 7. วิธีจัดการแขงขัน 
  7.1 ในแตละประเภทหากมีทีมสมัครเขารวมการแขงขันไมถึง 3 ทีม คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
ขอสงวนสิทธิ์ไมจัดทําการแขงขันในรอบคัดเลือก (ไดสิทธิ์ผานเขารอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย) 

  7.2 หากมีทีมเขารวมทําการแขงขันเกิน 8 ทีม ในแตละประเภทใหทําการจับฉลากแบงเปนสาย      
และทําการแขงขันใน รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ ตอไป 
  7.3 ในกรณีท่ีมีทีมสมัครไมถึง 8 ทีมใหทําการแขงขันแบบพบกันหมดวัดผลโดยการจัดอันดับ     

หรือ อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 8. กําหนดเวลาแขงขัน และการเปล่ียนตัวนักกีฬา 
  8.1 กําหนดการแขงขัน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 7 นาที พักไมเกิน 2 นาที หรืออยูในดุลยพินิจ ของ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเหมาะสมกับจํานวนทีมท่ีสงเขารวมการแขงขันในแตละครั้ง แตท้ังนี้จะตองไม
ขัดและใหเปนไปตามระเบียบการจัดการแขงขันรักบี้ 7 คน ของสหพันธรักบี้ฟุตบอลโลก (World Rugby)    
โดยจะแจงใหทราบ ในวันประชุมผูจัดการทีม และการจับฉลากแบงประเภทและแบงสาย 

  8.2 ในระหวางการแขงขัน อนุญาตใหเปล่ียนตัวผูเลนไดจํานวน 5 ครั้ง ผูเลนท่ีถูกเปล่ียนตัวออกไป
แลวจะสามารถกลับเขามาแขงขันในนัดนั้นอีกได 
 9. การแขงขันแบบพบกันหมดในสาย 

  9.1 ใหทีมชนะได 3 คะแนน เสมอได 1 คะแนน และทีมแพไมไดคะแนน ทีมท่ีไมมาทําการแขงขัน
ไมไดคะแนน 
  9.2 ในกรณีท่ีมีทีมไดคะแนนรวมเทากันในแตละสายจะตองพิจารณาใหทีมใดทีมหนึ่งเขาแขงขัน

รอบตอไป ใหพิจารณาเฉพาะคูกรณี ดังนี้ 
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   9.2.1 ใหนับผลตางแตมไดลบแตมเสีย ทีมใดท่ีมีผลตางดีกวาใหถือวาทีมนั้นชนะ 
   9.2.2 ถาผลตางของแตมไดและแตมเสียเทากันใหนับจํานวนทรัยท่ีทําไดทีมใดทําทรัย         

ไดมากกวาใหถือวาทีมนั้นชนะ 
   9.2.3 ถาจํานวนทรัยท่ีทําไดเทากัน ใหนับจํานวนประตูท่ีทําไดทีมใดทําประตูไดมากกวาใหถือ
วาทีมนั้นชนะ 

   9.2.4 ถาจํานวนประตูท่ีไดยังเทากันอีก ใหตัดสินโดยการวิ่งแขงขันโดยการถือลูก ซ่ึงมี
หลักการแขงขันดังตอไปนี้ 
    9.2.4.1 ใหผูตัดสินเรียกผูเลนท่ีจะเขาวิ่งแขงขันทีมละ 3 คน เขานั่งบริเวณภายใน

เสนประตูดานหนึ่งดานใดของสนาม 
    9.2.4.2 ผูท่ีมีสิทธิเขาวิ่งแขงขัน คือ ผูท่ีเขาแขงขันท่ีอยูในสนามการแขงขัน ในขณะนั้น
เทานั้น ผูท่ีถูกใหออกจากสนาม หรืออยูในชวงถูกลงโทษนั่งพักขางสนาม (Sin Bin) ไมมีสิทธิเขาวิ่งแขงขัน 

    9.2.4.3 ผูเลนสวนท่ีเหลือใหนั่งอยูในบริเวณสนามสวนท่ีไมไดใชในการวิ่งแขงขัน 
    9.2.4.4 การวิ่งๆครั้งละ 2 คน (ทีมละ 1 คน) 
    9.2.4.5 ผูเขาวิ่งแขงขันตองวิ่งถือลูกรักบี้พรอมกันท้ัง 2 ทีมจากเสนประตูดานหนึ่งไป

สิ้นสุดท่ีเสนประตูอีกดานหนึ่ง 
    9.2.4.6 ผูเขาวิ่งแขงขันท่ีวิ่งถึงเสนประตูอีกดานหนึ่งกอนจะเปนผูชนะ 
    9.2.4.7 ฝายท่ีมีผูเขาวิ่งแขงขันท่ีชนะมากกวาเปนฝายชนะ (ชนะ 2 คน ในการแขงขัน 3 คน) 

 10. การแขงขันในรอบแพคัดออก และรอบรองชนะเลิศ 
  ในกรณีท่ีหมดเวลาการแขงขันแลว ผลปรากฏวาเสมอกันใหปฏิบัติ ดังนี้ 
  10.1 ใหตอเวลาการแขงขันอีก 2 ครึ่งๆ ละ 5 นาที ไมมีการพักระหวางครึ่ง ทีมท่ีทําคะแนนได

กอนในระหวางการแขงขันชวงตอเวลานี้ใหยุติการแขงขันทันที และถือวาทีมนั้นเปนทีมชนะ  
  10.2 เม่ือหมดเวลาท่ีตอแลวผลยังคงเสมอกันอยู ใหผลัดกันเตะลูกพรอม (Drop Kick) 
เปลี่ยนประตู ณ จุดก่ึงกลางบนเสน 22 เมตร (สําหรับประเภทเยาวชนชายบางรุนอายุ หรือในประเภทหญิง   

จุดเตะอาจเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันเพ่ือความเหมาะสม) เพ่ือหาทีมชนะ ดังนี้ 
   10.2.1 ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนแตละทีมสงรายชื่อผูท่ีจะเตะเปลี่ยนประตู 3 คนแรก 
และกําหนดวาจะใหผูใดเตะเปลี่ยนเปนคนท่ี 1 ท่ี 2 และคนท่ี 3 ตามลําดับ 

   10.2.2 ใหผูตัดสินเรียกผูเลนท่ีมีสิทธิเตะลูกพรอมเปลี่ยนประตูทีมละ 3 คน เขานั่ง         
ณ บริเวณจุดกลางสนาม 
   10.2.3 ผูท่ีมีสิทธิเตะเปลี่ยนประตู คือผูเขาแขงขันท่ีอยูในสนามการเลนในขณะนั้น

เทานั้น ผูท่ีถูกใหออกจากสนาม หรืออยูในชวงถูกลงโทษนั่งพักขางสนาม (Sin Bin) ไมมีสิทธิเตะเปลี่ยนประตู 
   10.2.4 ผูเลนสวนท่ีเหลือใหนั่งอยูในบริเวณสนามสวนท่ีไมไดใชในการเตะเปลี่ยนประตู 
   10.2.5 ใหผูตัดสินทําการเสี่ยง ทีมท่ีชนะการเสี่ยงเปนผูเลือก 

   10.2.6 ใหทําการเตะสลับกันฝายละครั้งจนครบฝายละ 3 คน   
   10.2.7 หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูไดมากกวาใหถือวาทีมนั้นเปนทีมชนะ 
   10.2.8 หากยังเสมอกันใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนทีมกําหนดผูเตะชุดตอไปอีกชุดละ       

3 คน ซ่ึงรายชื่อจะซํ้าจากเดิมไมได โดยในครั้งนี้ใหทําการเตะสลับกันฝายละครั้ง ถาผูเลนทีมใดเตะเปลี่ยนประตูเขา
และผูเลนอีกทีมหนึ่งเตะไมเขา ใหถือวา ทีมท่ีผูเลนเตะเขาเปนผูชนะ (Golden Goal) 
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 11. การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 
  หากหมดเวลาการแขงขันแลวยังเสมอกันใหครองถวยชนะเลิศรวมกัน  

 12. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
  12.1 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันตามเอกสารท่ีกําหนดกอนการแขงขันไมนอยกวา      
10 นาที และเม่ือสงรายชื่อพรอมหมายเลขเสื้อและลงแขงขันครั้งแรกแลว ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

และหมายเลขเสื้อ หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนหมายเลขเสื้อ ตองแจงใหคณะกรรมการทราบและไดรับการ
อนุญาตเสียกอน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได 
  12.2 การแตงกายของผูเขาแขงขัน จะตองแตงกายในชุดท่ีเหมือนกันของทีมและสวมถุงเทายาว 

แตหากเครื่องแตงกายของท้ังสองทีมเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน จะตองใหทีมหนึ่งทีมใด เปลี่ยนเครื่องแตงกาย 
ทีมท่ีมีชื่อนําหนาในโปรแกรมไมตองเปลี่ยนเสื้อ 
  12.3 ตองมีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน (ตองมีใบรับรองผูฝกสอนระดับ 1 เปนอยางต่ํา) ไปดูแลและ

ควบคุมทีมในระหวางการแขงขันทุกครั้ง 
  12.4 การเปลี่ยนตัวผูเลน ตองใหนักกีฬาไปแจงฝายทะเบียนการแขงขันทุกครั้ง 
  12.5 ในระหวางการแขงขันอนุญาตใหผูจัดการทีม และผูฝกสอนท่ีลงทะเบียนไวกับสมาคมฯ     

เขานั่งในท่ีท่ีทางฝายจัดการแขงขันไดจัดเตรียมไวใหแลวเทานั้น 
  12.6 ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินเชิญใหออกจากการแขงขัน (ใบแดง) ดวยเหตุผลทําผิดกติกา 
จะถูก ตัดสิทธิไมใหลงแขงขันตลอดการแขงขัน 

  12.7 ทีมใดไมลงแขงขันตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงทีมท่ีสมัครเขาแขงขันแลวถอนทีมออกจากการ
แขงขันภายหลังการจับฉลากแบงสายหรือจัดตารางการแขงขันแลวใหปรับแพตลอดการแขงขัน และไมนับแตม
ไดและแตมเสียของทุกทีมในรอบของการแขงขันกับทีมนั้นๆ ท้ังหมดและใหคณะกรรมการพิจารณามารยาท 

วินัย ประทวง โทษและอุทธรณพิจารณาลงโทษ 
  12.8 ในระหวางการแขงขันทุกครั้งหากทีมหนึ่งทีมใดหรือเจาหนาท่ี หรือนักกีฬาของทีมนั้น      
ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ และประพฤติตนไมเหมาะสมตอหนาท่ีหรือไมสามารถควบคุมดูแลหรือขาดมารยาทอัน

ดีงาม อันกอใหเกิดความเสียหายตอการจัดการแขงขัน หากมีการตักเตือนแลว และเจาหนาท่ีและนักกีฬาของ
ทีมนั้น ๆ ไมปฏิบัติตามดังท่ีกลาวมาแลว คณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย ประทวง โทษและอุทธรณ          
จะพิจารณาลงโทษนักกีฬา หรือทีมนั้น ๆ ตามสมควรตอไป 

  12.9 การใหน้ํานักกีฬาระหวางแขงขัน อนุญาตใหไดเฉพาะท่ีเสนขางขอบสนามเทานั้น โดยผูท่ีให
น้ําจะตองใสเสื้อท่ีแตกตางไปจากเสื้อทีมของตนเองใสลงแขงขันในขณะนั้นเทานั้น 
 13. การลงโทษ 

  ทีมท่ีละเลยขอปฏิบัติในการแขงขัน โดยไมมีเหตุผลอันควรหรือผละออกจาก การแขงขันท่ีกําลัง
ดําเนินอยู คณะกรรมการจัดการแขงขันจะตัดสิทธิทีมนั้นไมใหเขารวมการแขงขันในปตอไปอีกอยางนอย 1 ป 
หรือมากกวานั้น 

 14. การประทวง 
  14.1 การประทวงหรืออุทธรณใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการแขงขัน ใหผูจัดการทีมยื่นประทวงหรืออุทธรณ
เปนลายลักษณอักษรพรอมท้ังรายละเอียดหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา และเงินประกัน 1,000.- บาท 

ตอคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย ประทวง โทษและอุทธรณหรือเจาหนาท่ีสมาคมฯ ณ สนามแขงขัน
หรือหลังจบการแขงขันไมเกิน 2 ชั่วโมง 
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  14.2 หากการประทวงหรืออุทธรณท่ีเปนผล จะไดรับเงินประกัน 1,000.- บาท คืนหากการ
ประทวง หรืออุทธรณไมเปนผล ใหรับเงินประกันนั้นเปนรายไดของสมาคมฯ 

  14.3 หากการประทวงหรืออุทธรณท่ีมิไดเปนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวขางตน จะไมไดรับการพิจารณา 
  14.4 การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัย ประทวง โทษและอุทธรณ ใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 15. การพิจารณาทีมยอดเย่ียมและนักกีฬาดีเดน 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาทีมยอดเยี่ยมและนักกีฬาดีเดน พิจารณาตามเกณฑ ดังนี้  
  15.1 ความพรอมของทีม/นักกีฬา ไดแก การตรงตอเวลา การแตงกายถูกระเบียบ และความมีระเบียบ 
  15.2 ทักษะและความสามารถของทีม/นักกีฬา ไดแก ความสามารถของทีม และเฉพาะตัว 

  15.3 การรักษากฎกติกาของทีม/นักกีฬา ไดแก การเชื่อฟงและยอมรับการตัดสินตลอดจนการเลน
ตามกติกา 
  15.4 การสรางสรรคของทีม/นักกีฬา 

  15.5 ความมีน้ําใจนักกีฬาของทีม/นักกีฬา 
 16. รางวัล 
  16.1 ทีมท่ีชนะเลิศแตละประเภท จะไดรับถวยรางวัลไปครอบครองเปนกรรมสิทธิ์ กรณีท่ีมี    

ความจําเปนสมาคมฯ มีสิทธิท่ีจะเรียกรางวัลคืนได และทีมท่ีครอบครองรางวัลหากทําถวยรางวัลชํารุดหรือสูญ
หาย ไมสามารถเรียกรองถวยรางวัลใหมจากสมาคมฯ ได 
  16.2 ทีมชนะเลิศของทุกประเภท อาจมีเงินรางวัลสนับสนุนบํารุงทีม (ข้ึนอยูกับการแขงขันใน    

แตละครั้ง) พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 
  16.3 ทีมรองชนะเลิศของทุกประเภท จะไดรับถวยรางวัลไปครอบครองเปนกรรมสิทธิ์ และอาจมี
เงินรางวัลสนับสนุนบํารุงทีม (ข้ึนอยูกับการแขงขันในแตละครั้ง) พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 

  16.4 ทีมยอดเยี่ยมจะไดรับโลรางวัลไปครอบครองเปนกรรมสิทธิ์ และอาจมีเงินรางวัลสนับสนุน
บํารุงทีม (ข้ึนอยูกับการแขงขันในแตละครั้ง) พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 
  16.5 นักกีฬาดีเดนจะรับโลรางวัลไปครอบครองเปนกรรมสิทธิ์ และอาจมีเงินรางวัลสนับสนุนบํารุงทีม 

(ข้ึนอยูกับ การแขงขันในแตละครั้ง) พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 
 17. เหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนในขณะทําการแขงขัน 
  17.1 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน ในขณะท่ีการแขงขันยังคงดําเนินอยู จนไมสามารถทําการแขงขัน

ตอไปได (อาทิ เชน ฝนตก น้ําทวมสนามแขงขัน ไฟฟาสองสวางในสนามดับ หรือเกิดจลาจลในสนามแขงขัน ท่ีไม
อาจควบคุมสถานการณได หรืออ่ืนๆ ในดุลยพินิจ ผูควบคุมการแขงขัน) ใหผูตัดสินและผูควบคุมการแขงขันยุติ     
การแขงขันนั้นทันที และใหทีมท่ีทําคะแนนไดมากเปนฝายชนะ โดยใหผูควบคุมการแขงขันเปนผูแจง ใหกับ

ผูจัดการทีมท้ังสองฝายทราบเม่ือยุติการแขงขัน แตหากคะแนนท้ังสองทีมเทากันใหตัดสินหาผลชนะหรือแพ       
ตาม ขอ 9.2 
  17.2 ใหการตัดสินของ ผูควบคุมการแขงขัน ถือเปนสิ้นสุด 

 18. ลูกรักบ้ีฟุตบอลท่ีใชในการแขงขัน 
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ภายใตการอนุมัติจากสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เทานั้น 

 19. ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาทีมเขาแขงขัน ออกประกาศ หรือ ขอกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือให
การแขงขันไปเปนดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพโดยไมขัด หรือ แยงกับระเบียบนี้ 
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 20. ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด     
และผลการวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 21. สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแตงตั้งคณะบุคคลเปน
คณะกรรมการพิจารณาโทษ (Judicial Committee) คณะกรรมการพิจารณาความประพฤติของผูจัดการทีม          
ผูฝกสอน ผูเลน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแขงขัน (Citing Committee)       

และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ (Appeal Committee) 
22. ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันรักษาการตามระเบียบนี้  

   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๕     เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

         พันตํารวจโท              
        (กุลธน   ประจวบเหมาะ) 
      นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย 

               ในพระบรมราชูปถัมภ  
 


