ระเบียบการแขงขันเปตอง งานเกษียณ
ประจําป 2562
1. ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน 1 ประเภท คือ
1.1 เปตอง
-ประเภทชายทั่วไป 1 ทีม/สี
-ประเภทหญิงทั่วไป 1 ทีม/สี
แตละกลุมสีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดทีมละไมเกิน 7 คน โดยกําหนดใหลงแขง 3 คน
2. วิธีการแขงขัน
เปตอง
3.1 ใชลูกเปตอง (LAFRANC FBT) ในการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูจัดหาเปตอง
กลางทําการแขงขัน
3.2 เมื่อมีการแขงขันใหผูควบคุมทีมสงรายชื่อผูเขารวมการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน 30 นาที เวลา
แขงขันจะยึดถือตามโปรแกรมหรือตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด
3.3 ผูเขารวมการแขงขันตองนําบัตรประจําตัวขาราชการ / ลูกจางประจํา / พนักงานราชการ / พนังงาน
เงินทุนฯ หรือ ลูกจางชั่วคราว 1 คน หรือ บัตรประจําตัวอื่น ๆ เพื่อแสดงวาเปนขาราชการ /
ลูกจางประจํา / พนักงานราชการ ของกรมชลประทาน เพื่อเจาหนาที่ จัดแขงขันสามารถเรียก
ตรวจสอบเมื่อมีขอสงสัย หรือเมื่อมีการประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา
3.4 คณะกรรมจัดการแขงขันจะใชกรรมการกลางในการตัดสิน ดังนัน้ การตัดสินของกรรมการถือเปน
เด็ดขาด
4. สถานที่ และเวลาการแขงขัน
ใชสนามกีฬาเปตอง สํานักชลประทานที่ 15 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
5. การตัดสิน การนับคะแนน
เปตอง ใหคะแนนดังนี้
ชนะได 2 คะแนน แพได 0 คะแนน กรณี ที่มีคะแนนเทากันใหนับคะแนน (SET) การแขงขันผูทเี่ สีย
คะแนนมากกวาเปนผูแพ ถาหากนับคะแนนแลว มีคะแนนไดเสียเทากันใหนับเกมสไดเสีย ผูที่มีเกมสนอย
กวาเปนผูชนะ

เปตอง ใหคะแนนดังนี้
ขอ 1. เปตองเปนกีฬาทีเ่ ลนโดยมีผูเลน 2 ฝาย และแบงการเลนออกได ดังนี้
- ผูเลนฝายละ 2 คน (Doubles)
1.1 ในการเลนฝายละ 3 คนผูเลนแตละคนตองมีลูกเปตองคนละ 2 ลูก
1.2 หามจัดใหมีการเลนนอกเหนือจากกฎทีไ่ ดกําหนดไวในขอ 1 นี้
ขอ 2. ลูกเปตองที่ใชเลนตองไดรับการรับรองจากสหพันธเปตองนานาชาติหรือสมาคมสหพันธเปตองแหง
ประเทศไทยฯ และตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. เปนโลหะ
ข. มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 7.05-8.00 เซนติเมตร
ค. มีน้ําหนักระหวาง 650 - 800 กรัม จะตองมีเครื่องหมายของโรงงานผูผลิต ตัวเลขแสดงน้ําหนักและเลข
รหัส ปรากฏบนลูกเปตอง อยางชัดเจน
ง. เปนลูกเปตองที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองจากสหพันธฯ และหามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไมวา
จะใชตะกัว่ บัดกรี หรือนําเอาดินทราย มาติดเพิ่มหรือใสลงในลูกเปตองในลักษณะทีม่ เี จตนาสอไปในทาง
ทุจริตแตอนุญาต ใหเจาของสลักชื่อ หรือเครื่องหมายบนลูกเปตอง
2.1 ผูเลนที่ฝาฝนหรือละเมิดกฎขอ 2(ง) จะถูกลงโทษใหออกจากการแขงขัน
2.2 ลูกเปตองที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษดังนี้
ก. กรณีปลอมแปลงลูกเปตองผูกระทําผิดจะถูกถอนใบอนุญาต(บัตรประจําตัวนักกีฬา) 15 ป และอาจถูก
ลงโทษจากคณะกรรมการวินัยอีกดวย
ข. กรณีใชความรอนเพื่อดัดแปลงสภาพของลูกเปตอง ผูกระทําผิดจะถูกถอนใบอนุญาต (บัตรประจําตัว
นักกีฬา) 2 ป และหามเขาทําการแขงขันชนะเลิศแหงชาติ และนานาชาติเปนระยะเวลา 3 - 5 ป
2.3 กรณีหนึ่งกรณีใดที่ไดระบุไวใน ขอ 2.2 (ก) และ(ข) ถาผูเลนไดยืมลูกเปตองจากผูอื่นมาเลน เจาของ
ลูกเปตองผูใหยืม จะถูกลงโทษภาคทัณฑเปนระยะเวลา 2 ป
2.4 ถาลูกเปตองนั้นมิไดถูกกระทําทุจริต แตเนื่องจากลูกเปตองนั้นเกามากหรือมีการผิดพลาดจากโรงงาน
ผูผลิตและเมื่อ ตรวจสอบแลวไมไดลักษณะตามที่ไดกําหนดไวในขอ 2 (ก),(ข),และ(ค) จะตองเปลี่ยนลูกเป
ตองนั้นทันทีและอาจเปลี่ยนแปลงเกมสการเลนใหม
2.5 เพื่อประโยชนของฝายตน กอนทําการแขงขันทุกครัง้ ผูเลนทั้งสองฝายควรตรวจสอบลูกเปตองของตน
และฝายตรง ขามใหถูกตองตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ 2(ก),(ข)และ(ค)
2.6 ในกรณีทมี่ ีการผาลูกเปตองเพื่อตรวจสอบ ถาลูกเปตองนั้นมิไดถกู กระทําการทุจริต ฝายประทางจะตอง
รับผิดชอบชดใช หรือเปลี่ยนลูกเปตองนัน้ ใหแกฝายเสียหายและเจาหองลูกเปตองไมมีสิทธิ์ที่ จะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆอีก
2.7 ในระหวางการแขงขัน ผูตัดสินและกรรมการชี้ขาดอาจตรวจสอบลูกเปตองของผูเลนทุกคนไดทุกเวลา
2.8 การประทวงของนักกีฬาวาดวยเรื่องการตรวจสอบลูกเปตองจะกระทําไดในระหวางการเลน 2 เที่ยว
แรกเทานัน้
2.9 กลังจากเลนเที่ยวที่ 3 แลวถามีการประทวงเกีย่ วกับลูกเปตองของฝายตรงขามเมื่อตรวจสอบแลวพบวา
ลูกเปตอง นั้นไมผิดกติกาแตอยางใดฝายทีป่ ระทวงจะถูกปรับ 3 คะแนนโดยนําไปเพิม่ ในปายคะแนนฝาย
ตรงขาม
2.10 ลูกเปาตองทําดวยไมหรือใยสังเคราะห มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 25 - 35 ม.ม. และอาจทาสีได แต
ตองสามารถ มองเห็นไดชัดเจนในขอบเขตของสนาม
ขอ 3. กอน เริ่มการแขงขัน หากกรรมการผูตัดสินหรือผูเลนฝายตรงขามขอตรวจสอบใบอนุญาต (บัตร
ประจําตัวนักกีฬา) ผูเลนนัน้ ๆจะตองแสดงใหดูทนั ที ใบอนุญาต(บัตรประจําตัวนักกีฬา)ทุกประเภทตองออ
กดดยสมาคมสหพันธเปตองแหง ประเทศไทยฯมีรูปถายขนาด 1 นิ้ว มีลายเซ็นของผูถือบัตร และตองมีตรา
ของชมรม หรือสมาคมนั้น ประทับคาบอยูบนรูปถายดวย
ขอ 4. หามผูเลนทุกคนเปลี่ยนลูกเปาหรือลูกเปตองในระหวางการแขงขันเวนแตในกรณีดังนี้
4.1 ลูกเปาหรือลูกเปตองหาย หาไมพบ(กําหนดเวลาในการคนหา 5 นาที)
4.2 ถาลูกเปตองหนึ่งแตกเปน 2 ชิ้นหรือหลายชิ้น ใหปฏิบัติตามกฎขอยอยดังนี้
ก. ถาหมดลูกเปตองเลนแลว ใหนับคะแนนจากชิ้นทีใ่ หญที่สุด
ข. ถายังมีลูกเปตองเหลือเลนอยู ใหนําลูกเปตองอื่นที่มลี ักษณะใกลเคียงกันมาเปลี่ยนทันทีโดยใหนํามาวาง
แทนที่ตําแหนงชิ้นใหญ ที่สดุ ของลูกเปตองที่แตกนัน้ แลวเลนตอไปตามปกติกฎขอ 4.2 นี้ ใหใชกับลูกเปา
ดวย

กติกาเปตองสากล
ขนาดสนาม สนามตองมีพื้นเรียบกวาง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นดินหรือหินกรวด อุปกรณการเลนเปตอง 1. ลูกบูล
เปนลูกทรงกลมดานในกลวง ทาดวยโลหะ มีเสนผาศูนยกลางระหวาง 70.5-80 มิลลิเมตร มีนาหนักระหวาง650 –
800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงานผูผลิต ตัวเลขแสดงนาหนักและเลขรหัสปรากฏอยูบนลูกบูลอยางชัดเจน และ
ควรเปนลูกบูลที่ไดรับการรับรองจากสหพันธเปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2. ลูกเปูา เปนลูกทรงกลม แตทาดวยไมหรือวัสดุสังเคราะห มี
เสนผาศูนยกลางระหวาง 25-35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได แตตองเปนสีที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในขอบเขต
ของสนาม 3. สนามเลน สนามตองพื้นเรียบกวาง 4 เมตร ยาว 15 เมตร 4. เทปสายวัด 5. ลูกเปูา เปนลูกทรงกลม แต
ทาดวยไมหรือวัสดุสังเคราะห มีเสนผาศูนยกลางระหวาง 25-35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได แตตองเปนสีที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนในขอบเขตของสนาม หลักการทั่วไป ขอที่ 1 องคประกอบของทีม ( Article 1 – Composition of
teams ) เปตองเปนกีฬาที่แขงขันกันโดยมี - ผูเลนทีมละ 3 คน นอกจากนี้ ยังสามารถทาการแขงขันในรูปแบบ
ดังตอไปนี้ไดดวยเชนกัน - ผูเลนทีมละ 2 คน - ผูเลนทีมละ 1 คน ในทีม 3 คน นักกีฬาแตละคนเลนลูกเปตองไดคน
ละ 2 ลูก ในทีม 2 คน และทีม 1 คน นักกีฬาเลนลูกเปตองไดคนละ 3 ลูก ***** ไมอนุญาตใหมีการเลน
นอกเหนือจากรูปแบบดังกลาวนี้
ขอที่2 ก ลักษณะของลูกเปตองที่ไดรับการรับรอง
- การเลนกีฬาเปตองนั้นจะตองใชลูกเปตองที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ เปตอง นานาชาติ โดยมี
ลักษณะดังตอไปนี้ ( 1 ) ทาจากโลหะ ( 2 ) มีเสนผาศูนยกลางระหวาง 7.05 ซม. (อยางตาสุด) ถึง 8.00 ซม. (อยาง
สูงสุด) ( 3 ) มีนาหนักระหวาง 650 กรัม (อยางตาสุด) ถึง 800 กรัม (อยางสูงสุด) และเครื่องหมาย การคาของผูผลิต
และนาหนัก ของลูกเปตองจะตองประทับลงบนลูกเปตอง และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน.

อนึ่ง การแขงขันสาหรับยุวชนอายุไมเกิน 11 ป อาจจะอนุญาตใหใชลูกเปตองที่มีนาหนัก 600 กรัม และ
เสนผาศูนยกลาง 65 มม.ซึ่งผลิตโดยโรงงานที่ไดรับการรับรองได (4) หามมิใหถวงลูกเปตองดวยตะกั่วหรือทราย
โดยกฎทัว่ ไป ลูกเปตองจะถูกหามปรับเปลีย่ น แปรสภาพหรือดัดแปลง หลังจากที่บริษัทผูผลิตที่ไดรับการรับรอง
ไดผลิตออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง หามกระทาการดัดแปลงเพื่อประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงความแข็งของลูกเปตอง
ซึ่งถูกผลิตจากผูผลิตที่ไดรับการรับรองแลว แตอยางไรก็ตาม ชื่อของผูเลน (เจาของลูกเปตอง) ชื่อยอ , สัญลักษณ
หรือคุณสมบัติของผูผลิตสามารถสลักลงบนลูกเปตองได
ขอที่ 2 ข. บทลงโทษสาหรับลูกเปตองที่ไมไดมาตรฐาน
- ผูเลนที่ละเมิดฝุาฝนกติกาขอยอยที่ (4) ของกติกาขอที่ 2 ก (วาดวยเรื่องการถวงหรือดัดแปลงลูก เปตอง) จะตองถูก
ปรับใหออกจากการแขงขันทันทีทั้งทีม
- สาหรับผูเลนที่ใชลูกเปตองที่มีการดัดแปลงสภาพทาการแขงขัน จะตองถูกยึดใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กาหนด
ตามที่ปรากฏในขอบังคับเรื่องวินยั ของการเลนเปตองและรวมดวยบทลงโทษอื่นๆ โดยคณะกรรมการทางวินยั ของ
สหพันธของผูเลนนั้น ๆ - ถาลูกเปตอง (ที่ไมไดมาตรฐาน) เปนลูกที่ผูเลนยืมของผูอื่นมาและสามารถชี้ตัวเจาของได
เจาของลูกจะตองถูกลงโทษ ตามบทลงโทษที่กลาวมาขางตน - ถาลูกเปตองไมไดถูกดัดแปลง แตสึกกรอนจากการ
ใชงาน หรือบกพรองมาจากระบบการผลิต หรือเปนลูกเปตองที่ไมผานการตรวจสอบมาตรฐานและไมไดเปนไป
ตามขอ (1),(2), และ (3) ของกติกาขอ 2 ก ที่กลาวมาแลวขางตน ผูเลนจะตองเปลี่ยนลูกเปตองชุดนัน้
- การประทวงในเรื่องลักษณะของลูกเปตองตามขอ (1),(2) และ (3) โดยผูเลนทีมใดก็ตามจะตองกระทากอนการ
แขงขันจะเริ่มขึ้น ผูเลนทั้งหมดจะตองรับประกันลูกเปตองของตนเองวา ถูกตองตามลักษณะมาตรฐานขางตน
- สวนการประทวงตามขอ (4) (วาดวยการถวงหรือดัดแปลงลูกเปตอง) อาจกระทาไดตลอดเวลาในระหวางการ
แขงขัน แตตองกระทาระหวางการเลนแตละเที่ยว อยางไรก็ตามถาการเลนในเทีย่ วที่ 3 เริ่มขึ้น หากมีการประทวง
เรื่องลูกเปตองของคูแขงขัน และเมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาลูกเปตองนั้นไมผิดปกติแตอยางใด ทีมของผูเลนที่ทา
การประทวงจะตองถูกปรับ 3 คะแนนใหแกทีมคูแขงขัน - ในกรณีที่ตองมีการผาลูกเปตองเพื่อพิสูจนการประทวง ผู
ประทวงจะตองรับผิดชอบในการชดใช หรือจัดหาลูกเปตองมาคืนใหเจาของลูกเปตอง ถาการพิสูจนพบวาลูกเป
ตองนั้นไดมาตรฐาน อยางไรก็ตาม เมื่อไดรับการชดใชแลวเจาของลูกเปตองไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ได
อีก - กรรมการผูตัดสินสามารถขอตรวจสอบลูกเปตองของผูเลนไดตลอดเวลา
ขอที่ 3 ลูกเปาที่ถูกตองตามมาตรฐาน ( Article 3 - Approved jacks) - ลูกเปูาตองทาจากไม หรือวัสดุสังเคราะหซึ่ง
มีเครื่องหมายของผูผลิต และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธเปตองนานาชาติ - เสนผาศูนยกลางของลูกเปูา
ตองอยูระหวาง 25 มม. ถึง 35 มม.
- การทาสีลูกเปูาเปนสีใดๆก็ตาม อนุญาตใหกระทาได

ขอที่ 4 ใบอนุญาต (Article 4 - Licences) - ใบอนุญาตของผูเลนตองเปนไปตามกฎขอบังคับของสหพันธ ซึ่งโดย
ปกติแลวจะตองประทับตราสัญลักษณ(ของสหพันธ)บนภาพถายปจจุบนั และมีลายมือชื่อของผูถือบัตรดวย - กอน
เริ่มการแขงขันผูเลนแตละคนจะตองนาใบอนุญาตมาแสดง และ/หรือ ตองนามาแสดงเมื่อ กรรมการ หรือคูแขงขัน
ขอตรวจสอบ รวมทั้งอาจจะตองนามาแสดงหรือเก็บไว ณ ที่กองอานวยการการแขงขัน
การเลน (PLAY) ขอที่ 5 ขอกาหนดเรื่องสนาม (Article 5 - Terrain regulations) - กีฬาเปตองเลนกันบนพืน้ สนาม
ทั่วไป อยางไรก็ตาม โดยการกาหนดของคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือกรรมการผูตัดสิน นักกีฬาอาจจะถูกกา
หนดใหกระทาการแขงขันในสนามที่ถูกกาหนดขอบเขต ในกรณีนี้สนามที่ถูกกาหนด ถาเปนการแขงขันระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ขนาดของสนามจะตองมีความกวาง 4 เมตร และยาว 15 เมตร เปนอยางนอย - สาหรับการ
แขงขันระดับอื่น ๆ สหพันธ (ผูจัดการแขงขัน)อาจอนุญาตใหลดขนาดของสนามลง แตตองไมนอยกวา 12 ม. x 3 ม.
- ในกรณีที่สนามแขงขันสองสนามอยูติดกันโดยมีเสนหัวสนามของสนามหนึ่ง และทายสนามของอีกสนามหนึ่ง
รวมกันอยู เสนที่ใชรวมกันนี้ใหถือวาเปนเสนฟาลว - ถารอบบริเวณสนามนั้นถูกกั้นดวยเครื่องกั้นที่มีความแข็ง
เครื่องกั้นนี้จะ ตองอยูนอกเหนือ และอยูห างจากเสนฟาลวอยางนอย 30 ซม. และเสนฟาลวจะเปนเสนที่ลอมรอบ
เสนสนามแขงขันโดยมีระยะหางจากเสนสนาม อยางมากไมเกิน 4 เมตร
- กติกานี้ใหบงั คับใชกับสนามที่ใชแขงขันในรอบชิงชนะเลิศดวย - การแขงขันกาหนดใหใช 13 คะแนน แตถาเปน
การแขงขันระบบแบงสาย และการแขงขันรอบคัดเลือกอาจใชการแขงขัน 11 คะแนนก็ได ขอที่ 6 กฎขอบังคับใน
เรื่องวงกลม (Article 6 –Start of play - Rules regarding the circle) - ผูเลนจะตองโยนเหรียญเพือ่ เสี่ยงทายวาทีม
ใดจะเปนฝุายเลือกสนาม และเปนฝุายเริ่มโยนลูกเปูา
- ถาหากสนามแขงขันถูกกาหนดไวแลวโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน ก็จะตองเริ่มโยนลูกเปูาในสนามที่กาหนด
ไวนนั้ ทีมที่เขาแขงขันไมสามารถไปเลนในสนามอื่นๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากกรรมการผูตัดสินได
- ผูเลนคนใดคนหนึ่งของทีมที่ชนะการเสีย่ งทายเปนผูเลือกจุดเริ่มเลน และวาดวงกลมที่มีขนาดใหญพอที่ผูเลน
สามารถเขาไปยืนไดเต็มฝุาเทาทั้งสอง ขาง แตอยางไรก็ตาม วงกลมที่ถูกวาดขึน้ มานี้ วัดแลวจะตองมี
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 35 ซม. หรือไมมากกวา 50 ซม.
- ในกรณีที่ใชวงกลมสาเร็จรูปเปนอุปกรณการแขงขัน วงกลมนี้จะตองมีเสนผาศูนยกลาง 50 ซม.โดยวัดที่เสนขอบ
ในของวงกลม
- วงกลมที่ถูกตองสาหรับการโยนลูกเปูาตามสิทธิ 3 ครั้งที่อนุญาตในกติกา จะตองถูกวาดขึน้ มา หรือวางอยูหางจาก
สิ่งกีดขวางใด ๆ และจากเสนฟาลวอยางนอย 1 เมตร แตสาหรับการแขงขันในระบบสนามเปดนอกเหนือจากที่
กลาวแลววงกลมตองอยู หางจากวงกลมอื่น ๆ ที่กาลังแขงขันอยูเชนกัน อยางนอย 2 -ทีมซึ่งโยนลูกเปูาจะตองลบวง
กลมอื่นๆที่ไมไดใชแลวที่อยูใ กลวงกลมที่กาลังจะใชแขงขันออกใหหมด - พื้นที่ภายในวงกลมสามารถถูกปรับให
เรียบระหวางการเลนในเทีย่ วนั้นได แตจะตองถูกกลบกลับใหดดี ังเดิมเมื่อการเลนเที่ยวนั้นจบลง หรือตองทาให
เรียบรอยกอนที่การโยนลูกเปูาในเทีย่ วตอไปจะเริ่มขึ้น

- วงกลม (ทั้งวงเกา และที่กาลังใชอยู ) จะไมถือวาเปนพืน้ ที่ตองหามสาหรับการแขงขัน
- เทาทั้งสองขางของผูเลนที่จะโยนลูก ตองอยูในวงกลม โดยหามสัมผัส (เหยียบ) เสนรอบวง และเทาของผูที่โยน
ลูกจะตองไมออกนอกวงกลมหรือยกขึ้นจากพื้น กอนทีล่ ูกเปตองที่โยนไปจะตกสัมผัสพื้นสนาม และหามอวัยวะ
สวนอื่นใดของรางกายผูโยนลูกแตะถูกพื้นที่นอกวงกลม ยกเวนคนพิการในขาสวนลางเทานั้นที่อนุญาตใหวางเทา
ขางเดียวในวงกลมได - สาหรับนักกีฬาผูซึ่งตองนั่งโยนจากรถเกาอี้ลอ อยางนอยวงลอดานหนึ่งของรถ ( ดาน
เดียวกับแขนทีใ่ ชโยนลูก)จะตองอยูในวงกลม - ผูเลนที่เปนผูโยนลูกเปูา ไมจาเปนตองเปนผูที่โยนลูกเปตองลูกแรก
เสมอไป ขอที่ 7 ระยะที่ถูกตองของการโยนลูกเปา (Article 7 - Valid distances for the thrown jack.) - การโยน
ลูกเปูาที่ถูกตองตามกติกา ตองเปนไปตามลักษณะดังตอไปนี้ ระยะหาง จากลูกเปูาถึงเสนรอบวงดานที่ใกลที่สุดของ
วงกลมจะตองอยูระหวาง *** 4 – 8 เมตร สาหรับเด็กเล็ก *** 5 – 9 เมตร สาหรับยุวชน *** 6 – 10 เมตร สาหรับ
เยาวชน และผูใหญ
วงกลมสาหรับโยนลูก เปูาจะตองอยูห างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ และเสนฟาลว อยางนอย 1 เมตร (3) ตาแหนงของลูก
เปูาที่ถูกโยนออกไป จะตองวางอยูห างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ และเสนฟาลวดานที่อยูใ กลที่สุดอยางนอย 1 (4) ลูกเปูา
ที่ถูกโยนออกไปจะตองมองเห็นไดอยางชัดเจนจากวงกลม เมื่อผูเลนเขาไปยืนอยู ในวงกลมทั้ง 2 เทา และยืนตรง
ขึ้นเต็มตัว ในกรณีที่มีการประทวงในเรื่องนี้ กรรมการผูตัดสิน จะเปนผูที่สามารถชี้ขาดไดวาลูกเปูานั้นมองเห็น
หรือไม และถาตัดสินแลวก็จะไมสามารถอุทธรณใด ๆ ไดอีก
- ในการโยนลูกเปูาในเที่ยวตอไป ลูกเปูาจะตองถูกโยนจากวงกลมที่ถูกขีดครอบตาแหนงสุดทายของลูกเปูาในเทีย่ ว
ที่ผานมา ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ (1) วงกลมรอบลูกเปูาตาแหนงสุดทายนั้น อยูหางจากอุปสรรคสิ่งกีดขวางใด ๆ
หรือ หางจาก เสนฟาลว นอยกวา 1 เมตร จาก ตาแหนงสุดทายของลูกเปูานั้นผูเลนไมสามารถโยนลูกเปูาไดทุก
ระยะตามที่ กาหนด ไวในกติกา ขอที่ 7
- ในกรณีที่ 1 จะตองยายที่ขดี วงกลม ใหไดระยะหางจากสิ่งกีดขวาง และ/หรือเสนฟาลว ตามที่กาหนดไวในกติกา ในกรณีที่ 2 ผูเลนอาจจะถอยหลังตรงกับแนวการเลนเที่ยวที่แลว (แนวที่เปนเสนตรงจากวงกลมของเที่ยวทีแ่ ลวโดย
ลากผานจุดสุดทายของลูกเปูา ) จนกวาผูเลนจะสามารถโยนลูกเปูาไดถงึ ระยะไกลสุดของระยะลูกเปูาตามที่กาหนด
ไวใน ขอ(1) ของกติกาขอ 7 และเมื่อถอยจนโยนระยะไกลสุดไดแลวจะไมสามารถถอยไดอีกตอไป การถอยใน
กรณีนจี้ ะอนุญาตใหกระทาไดก็ตอเมื่อผูเลนตองการโยนลูกเปูาระยะ ไกลสุดแตไมสามารถกระทาไดไมวาจะเปน
ทิศทางใดก็ตาม - ถาภายหลังการโยนลูกเปูาโดยทีมเดียวกันไปแลวสามครั้ง แตลูกเปูายังไมถูกตองตามที่กติกากา
หนด จะตองเปลี่ยนใหทีมคูต อสูเปนฝุายโยนบางโดยมีสิทธิโยนไดสามครั้งเชน กัน และมีสิทธิที่จะยายวงกลมถอย
หลังไดตามทีก่ ติกากาหนดไวขางตน และในกรณีนี้ วงกลมที่ถูกยายมานีจ้ ะไมสามารถยายไดอีกไดอกี แมวาทีมคู
ตอสูจะโยนลูกเปูาไมไดดีตามกติกาทั้งสามครั้ง
- อยางไรก็ตาม ทีมที่โยนลูกเปูาเสีย ทั้งสามครั้งแรก ยังคงเปนทีมที่มสี ิทธิ์ในการโยนลูกเปตองลูกแรกอยู

ขอที่ 8 การโยนลูกเปาที่ถูกกติกา (Article 8 - For the thrown jack to be valid) - ลูกเปูาที่ถูกโยนออกไป ถูกทาให
หยุดโดยกรรมการผูตัดสิน ผูเลน ผูชม สัตว หรือวัตถุ เคลื่อนไหวอื่นๆ ถือวาเปนลูกเสีย และตองถูกนามาโยนใหม
โดยไมนับรวมในสิทธิการโยนสามครั้ง ของทีมหรือผูเลนที่ไดสิทธิเปนผูโยนลูกเปูา
- ภายหลังจากการโยนลูกเปูา และลูกเปตองลูกแรกไปแลว ทีมคูแขงยังมีสิทธิขอตรวจสอบความถูกตองตามกติกา
ของตาแหนงลูกเปูา และหากการประทวงนัน้ เปนผล จะตองใหมีการโยนลูกเปูา และลูกเปตองลูกแรกใหม - สา
หรับการที่จะนาลูกเปูามาโยนใหมนั้น ทั้งสองทีมจะตองมีความเห็นพองวาตาแหนงของลูกเปูานั้นไมถูกตองตาม
กติกา หรือกรรมการผูตัดสินตองเปนผูตดั สินออกมา ทีมใดที่กระทาขัดแยงกับกติกาขอนี้จะเสียสิทธิในการโยนลูก
เปูา - ถาทีมคูแขงไดโยนลูกเปตองไปแลวหนึ่งลูกเชนกัน ตาแหนงลูกเปูาลูกนั้นถือวาถูกตอง ไมมีสิทธิประทวงใด
ๆ ทั้งสิ้น
ขอที่ 9 ลูกเปาที่เปนลูกเสีย (Article 9 – Jack dead) - ลูกเปูาที่ถือวาเปนลูกเสียตามกติกา มีกรณีดังตอไปนี้ (1) เมือ่
ลูกเปูาถูกทาใหเคลื่อนออกนอกพื้นที่ทกี่ าหนดใหเปนสนามแขงขัน ถึงแมวาลูกเปูานั้นจะกลิ้งกลับมาในสนามอีก
หรือไมก็ตาม ก็ถือวาเปนลูกเสีย ลูกเปูาที่มสี วนหนึ่งสวนใดทับอยูบนเสนขอบสนามแขงขัน(หรือเสนฟาลว)ให ถือ
วาเปนลูกดี จะเปนลูกเสียก็ตอ เมื่อไดขามเสนออกไปแลวทั้งลูก ลูกเปูาจะเปนลูกดี หรือเสียใหพจิ ารณาจากการมอง
จากดานบนโดยตรง และหลุมที่มีนาขัง (แมวาจะอยูในสนามก็ตาม)ซึ่งถาลูกเปูาที่ตกไปอยู สามารถลอยไปมาได
ใหถือวาหลุมนั้นเปนพื้นที่ตอ งหามสาหรับการแขงขัน (2) แมวา ยังคงอยูในพืน้ ที่ที่กาหนดใหเปนสนามแขงขัน แต
ลูกเปูาที่ถูกทาใหเคลื่อนที่ไป ไมสามารถมองเห็นไดจากวงกลมตามที่ กาหนดไวในกติกาขอที่ 7 ก็ถือวาเปนลูกเสีย
อยางไรก็ตามลูกเปูาที่ถูกบดบังโดยลูกเปตองยังไมถือวาเปนลูกเสีย กรรมการผูตัดสินมีอานาจที่จะเคลื่อนยายลูกเป
ตองนั้นชั่วคราว เพื่อชวยในการตัดสินวาลูกเปูานั้นสามารถมองเห็นหรือไม (3) เมื่อลูกเปูาถูกทาใหเคลื่อนที่ไปเกิน
กวา 20 เมตร สาหรับเยาวชน และผูใหญ หรือเกิน กวา 15 เมตร สาหรับเด็กเล็ก และยุวชน หรือนอยกวา 3 เมตร
จากวงทีใ่ ชโยนลูก
(4) การแขงขันในสนามที่มกี ารกาหนดขอบเขตของสนามแขงขัน ลูกเปูาเคลื่อนที่ขามไปยังสนามดานขางเคียง
มากกวาหนึ่งสนาม และเมื่อลูกเปูาเคลื่อนทีข่ ามเสนหัวสนาม / ทายสนามของสองสนามที่ใชรวมกันอยู ใหถือวา
เปนลูกเสีย
- เมื่อลูกเปูาถูกทาใหเคลื่อนที่ไป ไมสามารถคนหาพบได ภายในระยะเวลาที่กาหนดให 5 นาที - เมื่อมีพื้นที่
ตองหามคั่นอยูระหวางลูกเปูาและวงกลมที่โยนลูกเปูา ใหถือวาเปนลูกเสีย - หามผูเลนทาการกด เหยียบ เคลื่อนยาย
หรือทุบปรับสิ่งกีดขวางใด ๆ ก็ตามในสนามแขงขันโดยเด็ดขาด แตอยางไรก็ตามอนุญาตใหผูเลนที่จะเปนผูโยนลูก
เปูา มีสิทธิทดสอบจุดตกดวยการใชลูกเปตองลูกหนึ่งเคาะพื้นสนามไดไมเกิน 3 ครั้ง และนอกเหนือจากนีย้ ัง
อนุญาตใหผูเลนซึ่งเปนผูโยนลูกเปตองลูกตอไป หรือเพื่อนรวมทีมของผูเลนผูนั้นกลบหลุมซึ่งเกิดจากการโยนเป
ตองลูกสุด ทาย - ผูเลนที่ฝุาฝนกติกาขอนี้ จะถูกลงโทษตามที่กาหนดไวในกติกาขอ 34

ขอที่ 10 การเปลี่ยนลูกเปา หรือลูกเปตอง (Article 10 a - Changing of jack or boule) - หามไมใหผูเลนเปลี่ยนลูก
เปูา หรือลูกเปตองในขณะทาการแขงขัน ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ (1) ลูก(เปูา/เปตอง)ลูกหนึ่งหรือหลายๆลูกหาย และ
ไมสามารถคนหาพบ หลังจากการคนหาภายในระยะเวลาที่กาหนดให 5 นาที
(2)ใน กรณีที่ลูก (เปูา/เปตอง)ลูกหนึ่งหรือหลายๆลูกเกิดแตก ในกรณีนชี้ ิ้นสวนชิ้นทีใ่ หญที่สุดเปนชิน้ ที่กาหนดจุด
ของลูก (เปูา/เปตอง) และหากมีลูกเปตองทีย่ ังไมไดโยนเหลืออยูใหนาลูกเปตองหรือลูกเปูาที่มีเสนผาศูนยกลาง
เทากันหรือใกลเคียงกันกับลูกที่แตกนั้นมาวางแทนที่ทันที หรือภายหลังการวัดตัดสินชี้ขาดในกรณีที่จาเปน และใน
การเลนในเทีย่ วตอไป ผูเลนที่เกี่ยวของ (กับลูกที่แตก) สามารถเปลี่ยนลูกชุดใหมไดทั้งชุด
ลูกเปา(JACK) ขอที่ 11 ลูกเปูาที่ถูกบดบัง หรือถูกทาใหเคลื่อนที่ไป (Article 11 - Jack masked or displaced) ในระหวางการเลนเที่ยวใดก็ตาม ถาลูกเปูาถูกบดบังโดยบังเอิญโดยใบไมหรือเศษกระดาษ ใหนาออกไปได - ถาลูก
เปูาที่หยุดนิ่งแลว ถูกทาใหเคลื่อนที่โดยสาเหตุของแรงลม หรือความลาดเอียงของสนาม เปนตน ใหนาลูกเปูา
กลับมาวางไวที่เดิมได เฉพาะในกรณีที่ไดมีการทาเครื่องหมายระบุตาแหนงเดิมของลูกเปูาไว
- ใหใชหลักปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีขางตน ถาลูกเปูาถูกทาใหเคลื่อนทีโ่ ดยอุบัติเหตุจากกรรมการผู-ตัดสิน ผูเลน
ผูชม ลูกเปตองหรือลูกเปูาทีม่ าจากสนามอืน่ ๆ สัตวหรือวัตถุเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ตาม - เพื่อหลีกเลี่ยงขอโตแยงใด ๆ
ผูเลนจะตองทาเครื่องหมายระบุตาแหนงลูกเปูาทุกครั้ง การประทวงที่เกี่ยวกับลูกเปตองหรือลูก เปูาที่ไมไดทา
เครื่องหมายระบุ ตาแหนงไว ไมสามารถกระทาไดไมวากรณีใดก็ตาม - ถาลูกเปูาถูกทาใหเคลื่อนที่โดยลูกเปตองที่
เลนอยูในสนามเดียวกันใหถอื วาเปนลูกดี
ขอที่ 12 ลูกเปูาถูกทาใหเคลือ่ นที่ไปยังสนามอื่น ( Article 12 – Jack moved into another game) - ระหวางการเลน
ลูกเปูาถูกทาใหเคลื่อนที่ไปยังสนามอื่นทีก่ าลังแขงขันอยู ไมวาจะเปนสนามที่มีการกาหนดขอบเขต หรือสนามเปด
ก็ตาม ลูกเปูานั้นยังถือวาดีอยู ยกเวนลูกเปูาที่เขาลักษณะที่กาหนดไวในกติกาขอที่ 9 - ผูเลนซึ่งจะตองเลนกับลูกเปูา
ที่เคลื่อนที่ไปอยูสนามอื่นทีก่ าลังแขง ขันอยูเชนกันจะตองรอคอยเพื่อใหผูเลนในสนามนั้นจบการเลนในเทีย่ ว นั้น
กอน แลวจึงเลนเพื่อใหจบการเลนเที่ยวของตนเอง - ผูเลนที่เกี่ยวของกับลูกเปูาในกรณีขางตน จะตองแสดงถึงความ
อดทนและสงบในการรอคอย - และการเลนในเทีย่ วตอไป คูแขงขันจะตองกลับไปเลนตอที่สนามทีก่ าหนดไวให
ตามเดิม และลูกเปูาจะถูกโยนอีกครั้งจากจุดที่ลูกเปูาวางอยูกอนที่จะถูกทาให เคลื่อนที่ โดยใหปฏิบัติตามขอกาหนด
ที่กาหนดไวในกติกาขอที่ 7 (เรื่องวงกลมสาหรับโยนลูกเปูา)
ขอที่ 13 กฎที่นามาใชถาลูกเปูาถูกทาใหเปนลูกเสีย (Article 13 - Actions to take if the jack is dead) - ในระหวาง
การแขงขันเทีย่ วใดก็ตาม ถาลูกเปูาถูกทาใหเปนลูกเสีย หนึ่งในสามกรณีนี้จะถูกนามาเปนเครื่องมือในการพิจารณา
ตัดสิน (1) ถาทั้งสองทีมมีลูกเปตองที่ยังไมไดโยนเหลืออยู การเลนในรอบนั้นใหถือเปนโมฆะ (2) ถามีเพียงทีม
เดียวที่มีลูกเปตองที่ยังไมไดโยนเหลืออยู ทีมนั้นจะไดคะแนนเทาจานวนของ ลูกเปตองที่ทีมของตนเหลืออยู
(3) ถาทั้งสองทีมไมมีลูกเปตองที่ยังไมไดโยนเหลืออยู การเลนรอบนัน้ ใหถือเปนโมฆะ

ขอที่ 14 ตาแหนงลูกเปูาหลังจากที่ถูกทาใหหยุด(Article 14 -Positioning the jack after it has been stopped) (1) ถา
ลูกเปูา (ซึ่งถูกตีออกไป) ถูกทาใหหยุดโดยผูชม หรือโดยกรรมการผูตัดสิน ใหคงลูกเปูาไวที่จดุ ที่ลูกเปูาถูกทาให
หยุด
(2) ถาลูกเปูา (ซึ่งถูกตีออกไป) ถูกทาใหหยุดโดยผูเลนคนใดคนหนึ่ง ทีมคูแขงของผูเลนที่ทาลูกเปูาหยุดมีสิทธิ์เลือก
ดังนี้
(ก) ใหลูกเปูาอยูที่ตาแหนงใหมนั้น (ข) ใหนากลับมาไวที่ตาแหนงเดิม (ค) วางไวทใี่ ดที่หนึ่งบนแนวตรงที่ลากจาก
ตาแหนงเดิมและตาแหนงใหม โดยจุดทีว่ างจะตองหางจากวงกลมไมเกิน 20 เมตรสาหรับผูใหญและเยาวชน (ไม
เกิน 15 เมตรสาหรับเด็กเล็กและยุวชน) และสามารถมองเห็นไดชัดเจนจากวงกลม
- กติกาขอยอยที่ (ข) และ (ค) จะบังคับใชไดก็ตอเมื่อไดมกี ารทาเครื่องหมายระบุตาแหนงเดิมของลูกเปูา ไวเทานัน้
ถาไมมีการทาเครื่องหมายไว ใหใชตาแหนงใหมของลูกเปูานั้น - ถาหลังจากการถูกตีกระทบ ลูกเปูากระเด็นออก
นอกสนามไป แลวกระดอนกลับเขามาในสนามใหม ใหถือวาเปนลูกเสีย และขอกาหนดในกติกาขอที่ 13 จะถูกใช
เปนเครื่องพิจารณาตัดสิน ลูกเปตอง(Boules) ขอที่ 15 การโยนลูกเปตองลูกแรกและลูกตอ ๆ ไป (Article 15 –
Throwing of the first and following boules) - ลูกเปตองลูกแรกของการเลนเที่ยวใดก็ตาม จะถูกโยนโดยผูเลนของ
ทีมที่ชนะการเสี่ยงทาย หรือของทีมที่ไดคะแนนในรอบที่ผานมา หลังจากนั้นลูกเปตองจะถูกโยนโดยผูเลนของทีม
ที่ลูกเปตองของทีมตนยังไมเปน ลูกที่ใกลลกู เปูากวาลูกของทีมคูตอสู - ผูเลนจะตองไมใชวัตถุใด ๆ หรือขีดเสนลง
บนพื้นสนามเพื่อชวยในการเลนลูกเปตอง หรือทาเครื่องหมายของจุดตกของลูกเปตอง และในการโยนลูกเปตองลูก
สุดทายของตน หามมิใหผูเลนถือลูกเปตองสารองไวในมืออีกขางหนึ่ง - ลูกเปตองจะตองถูกโยนครั้งละหนึ่งลูก
เทานั้น - ลูกเปตองที่ถูกโยนไปแลว ไมสามารถนากลับมาโยนไดอกี (ในเทีย่ วเดียวกัน) อยางไรก็ตามลูกเปตอง
จะตองนามาโยนใหมถาลูกเปตองที่กาลังเคลื่อนที่จากการ โยนถูกทาใหหยุด หรือเปลี่ยนทิศทางโดยอุบัติเหตุ
ระหวางกลางทางจากวงกลมถึงลูกเปูา โดยลูกเปตองหรือลูกเปูาจากสนามอื่นๆ หรือโดยสัตวหรือวัตถุเคลื่อนไหว
อื่น ๆ และในกรณีที่ถูกกาหนดไวในกติกาขอที่ 8 ยอหนาที่ 2 (เกีย่ วกับกรณีการประทวงตาแหนงของลูกเปูาและ
การประทวงเปนผล)
- หามทาลูกเปตอง หรือลูกเปูาเปยกนา - กอนโยนลูกเปตอง ผูเลนจะตองทาความสะอาดลูกเปตองของตนเองไมให
มีเศษดินโคลน หรือเศษสิ่งอื่นติดอยู มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกติกาขอที่ 34
- ถาลูกเปตองลูกแรกถูกโยนและออกไปนอกสนาม ผูเลนของอีกทีมหนึ่งจะตองเปนผูโยนบาง และใหสลับกันโยน
ตราบเทาที่ยังไมมีลูกเปตองในสนามแขงขัน

- ถาภายหลังการยิงลูกหรือการเขาลูก ไมมีลูกเปตองเหลืออยูในสนามแขงขัน ใหนาขอกาหนดในกติกาขอที่ 28 มา
บังคับใช ขอที่ 16 มารยาทของผูเลน และผูชมระหวางการแขงขัน (Article 16 - Behaviour of players and spectators
during a game) - ระหวางชวงระยะเวลาที่อนุญาตใหผูเลนเตรียมโยนลูกเปตอง (1 นาที) ผูชม และผูเ ลนคนอื่น ๆ
จะตองดูอยูดว ยความสงบ - ผูเลนฝุายตรงขามตองไมเดิน หรือกระทาการอื่นใดซึ่งเปนการรบกวนผูเลนที่กาลังจะ
โยนลูก อนุญาตใหเพียงผูรวมทีมของผูเลนที่กาลังจะโยนลูกเทานั้น ที่มีสิทธิเขาไปอยูในบริเวณระหวางวงกลมและ
ลูกเปูา
- ผูเลนฝุายตรงขามจะตองอยูดานบนเลยลูกเปูา หรือดานหลังผูที่กาลังจะโยนลูกเปตอง และในกรณีทั้งสองจะตอง
ยืนอยูด านขางของทิศทางที่ผูเลนจะโยนลูกเปตอง (ทิศทางจากวงกลม ไปสูจุดตกของลูกเปตอง)และจะตองยืนหาง
จากผูที่จะโยน ลูกอยางนอย 2 เมตร - ผูเลนที่ละเมิดกติกาขอนี้ สามารถที่จะถูกตัดออกจากการแขงขัน ภายหลังจาก
ที่ถูกตักเตือนจากกรรมการผูตัดสินแลวยังกระทาการละเมิดอยู อีก ขอที่ 17 การโยนลูกเปตอง และลูกเปตองที่กลิ้ง
ออกนอกสนาม(Article 17 - Throwing of the boules and boules going outside the terrain) - ระหวางการแขงขัน
หามผูเลนที่กาลังแขงขันทุกคนฝกซอมโยนลูกเปตอง ผูเลนที่ไมปฏิบัติตามกติกาขอนีจ้ ะถูกลงโทษตามที่กาหนดไว
ในกติกาขอที่ 34 - ในระหวางการโยนแตละรอบ ลูกเปตองที่ออกไปนอกสนามแขงขันที่กาหนดใหถือวาเปนลูกดี
ขอที่ 18 ลูกเปตองที่เปนลูกเสีย (Article 18 - Dead boules) - ลูกเปตองจะถูกถือวาเปนลูกเสียทันทีทอี่ อกไปนอก
พื้นที่แขงขัน ลูกเปตองที่คาบเสนฟาลวอยู ถือวาเปนลูกดี จะถือวาเปนลูกเสียก็ตอเมือ่ ลูกไดผานเสนขอบพื้นที่
แขงขัน หรือเสนฟาลวออกไปทั้งลูกแลว ลูกที่ผานขามเสนหรือไมใหถือการมองโดยตรงจากดานบน กรณีเดียวกัน
นี้ใหประยุกตใชกับระบบที่มกี ารกาหนดขอบเขตสนามแขงขัน เมื่อลูกเปตองเคลื่อนขามเสนขอบสนามมากกวา
หนึ่งสนามทางดานขางของสนามที่ ตนกาลังใชแขงขันอยู - ลูกเปตองที่กลับเขามาในสนามอีกครั้งหลังจากที่
ออกไปแลว ไมวาเนื่องจากความลาดเอียงของพื้นสนาม หรือกระดอนกลับจากการกระทบวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือที่
อยูกับที่ก็ตาม จะตองถูกเอาออกไปจากการแขงขันและทุกสิ่งที่ถูกทาใหเคลื่อนที่เพราะการ กระทบของลูกเปตองที่
ยอนกลับเขามาในสนาม ใหนากลับไวทเี่ ดิม - ลูกเปตองที่เปนลูกเสีย จะตองยกออกไปนอกสนามทันที มิฉะนัน้ จะ
ถือวาเปนลูกดีโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ลูกเปตองลูกหนึ่งถูกโยนไปโดยผูเลนฝุายตรงขาม ขอที่ 19 ลูกเปตองที่ถูกทา
ใหหยุด (Article 19 - Stopped boules) - ลูกเปตองที่ถูกโยนออกไป ถูกทาใหหยุดโดยผูชมหรือกรรมการผูตัดสิน ให
คงลูกเปตองนัน้ ไวที่ตาแหนงที่ลูกถูกทาใหหยุด - ลูกเปตองที่ถูกโยนออกไป ถูกทาใหหยุดโดยผูเลนที่อยูขาง
เดียวกันกับผูโยนใหถือเปนลูกเสีย - การตัดสินเกี่ยวกับลูกเปตองที่ถูกทาใหหยุดโดยผูเลนฝุายตรงขามกับผูโยน
ตามความตองการของผูโยน อาจจะใหนามาโยนใหม หรือคงไวที่ตาแหนงที่ลูกถูกหยุด

(ก) ใหลูกเปตองอยูตาแหนงที่ถูกทาใหหยุด (ข) เลือกวางลูกเปตอง ณ จุดใดจุดหนึ่งตามแนวตรงทีล่ ากจากตาแหนง
เดิม (กอนถูกตี) กับตาแหนงที่หยุดใหม แตตองอยูบริเวณที่สามารถเลนตอไปไดเทานัน้ และใหใชไดเพียงกรณีที่ได
ทาเครื่องหมายไวกอนแลวเทานั้น
- ผูเลนที่เจตนาหยุดลูกเปตองที่กาลังเคลื่อนที่ จะถูกตัดออกจากการแขงขันทันทีทั้งทีม ขอที่ 20 ระยะเวลาที่กาหนด
ในการเลน (Article 20 - Time allowed to play) - เมื่อลูกเปูาถูกโยนแลว ผูเลนมีระยะเวลา 1 นาที เพื่อโยนลูกเปตอง
การนับเวลาจะเริ่มนับตั้งแตลูกเปูาหรือลูกเปตองที่ถูกโยนกอนหนานีห้ ยุด นิ่ง หรือถาในกรณีที่ตอ งมีการวัดเพือ่ การ
ชี้ขาด การนับเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อผลของการวัดถูกชี้ขาดออกมา - กติกานีจ้ ะถูกนามาใชกับการโยนลูกเปูา เมื่อจบการ
แขงขันแตละเที่ยวดวย
- ผูเลนที่ฝุาฝนกติกาขอนี้ จะถูกลงโทษตามที่กาหนดไวในกติกาขอที่ 34 ขอที่ 21 ลูกเปตองที่ถูกทาใหเคลื่อนที่ไป
(Article 21 - Displaced boules) - ถาลูกเปตองที่หยุดนิ่งแลว ถูกทาใหเคลื่อนที่โดยสาเหตุของแรงลมหรือความลาด
เอียงของพื้นสนาม เปนตน จะตองถูกนากลับไปวางไวที่เดิม หลักการเดียวกันนีจ้ ะถูกบังคับใชกับกรณีที่ลูกเปตอง
ถูกทาใหเคลื่อนที่โดย อุบัติเหตุโดยผูเลน กรรมการผูตัดสิน ผูชม สัตว หรือวัตถุเคลื่อนที่ใด ๆ ก็ตาม
- เพื่อหลีกเลี่ยงขอโตแยงใดๆ ผูเลนจะตองทาเครื่องหมายระบุตาแหนงของลูกเปตองทุกครั้ง ลูกเปตองที่ไมไดระบุ
ตาแหนงไวจะไมสามารถทาการประทวงใด ๆ ได และกรรมการผูตัดสินจะตัดสินตามตาแหนงของลูกเปตองที่วาง
อยูในสนาม
ขอที่ 22 ผูเลนที่โยนลูกเปตองที่ไมใชของตนเอง (Article 22 – A player throwing a boule other than his own) - ผู
เลนที่เอาลูกเปตองของผูเลนคนอื่นไปโยนจะถูกตักเตือน 1 ครั้ง สวนลูกเปตองที่ถูกเลนไปแลว (ลูกของผูอ่นื ) ยังคง
ถือวาเปนลูกดี แตตองนาลูกของตนเองมาวางแทนที่อยางทันที หรือภายหลังจากทีเ่ สร็จสิ้นการวัดแลว - หากมีการ
กระทาผิดซาแบบเดิมอีกในเกมเดียวกัน ลูกเปตองของผูเลนที่กระทาผิดจะถูกปรับเปนลูกเสียและทุกสิ่งที่ถูกทาให
เคลื่อนที่โดยลูกเปตองลูกนั้นจะตองนากลับมาวางไวที่เดิม - หามมิใหผูเลนเก็บลูกเปตองที่โยนไปแลวขึ้นมา กอนที่
จะจบการเลนในแตละเที่ยว
ขอที่ 23 การโยนลูกเปตองทีผ่ ิดกติกา (Article 23 - Throwing boules contrary to the rules) - ลูกเปตองที่ถูกโยนไป
อยางผิดกติกา ใหถือวาเปนลูกเสีย ถามีการทาเครื่องหมายระบุตาแหนงไว ทุกสิ่งในสนามที่ถูกทาใหเคลื่อนยายตา
แหนงโดยลูกเปตองที่ถูกโยนอยางผิดก ติกา จะตองนากลับมาไวที่เดิม และกติกาขอนี้จะถูกบังคับใชกับกรณีที่ผูเลน
โยนลูกเปตองจากวงทีไ่ มใชวง กลมที่ใชโยนลูกเปูา
- อยางไรก็ตาม ทีมคูแขงขัน (ของทีมที่โยนผิดกติกา) มีสิทธิใชกฎของการไดเปรียบ โดยขอใหลูกที่โยนโดยผิด
กติกานัน้ เปนลูกดี ในกรณีนี้ลูกเปตองที่ถูกโยนเขา หรือยิงนั้นจะเปนลูกดี และทุกสิ่งที่ถูกทาใหเคลือ่ นที่โดยลูกเป
ตองนี้จะอยูทตี่ าแหนงใหม

การชี้ขาด และการวัดระยะ(Points and Measuring)
ขอที่ 24 การยายลูกเปตองชัว่ คราว (Article 24 - Temporary removal of boules) 1. ในการวัดเพื่อชีข้ าดนั้น อนุญาต
ใหเคลื่อนยายลูกเปตอง หรือสิ่งกีดขวางอืน่ ใด ที่อยูระหวางลูกเปตอง กับลูกเปูาไดชวั่ คราว ภายหลังจากที่มีการทา
เครื่องหมายระบุตาแหนงของลูกที่ตองการยาย และหลังจากการวัดสิ้นสุด ใหนาทุกสิ่งที่เคลื่อนยายกลับมาไวที่เดิม
แตถามีสิ่งที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดใหใช “callipers” เปนเครื่องมือชวยวัด ขอที่ 25 การวัดเพื่อชี้ขาด (Article 25 Measuring of Points) - การวัดเพื่อชี้ขาด เปนหนาที่ของผูเลนหรือเพื่อนรวมทีมของผูซึ่งเลนลูกสุดทายกอนการวัด
อยางไรก็ตามคูแขงขันยังคงมีสิทธิ์ในการขอวัดลูกนัน้ อีก อนึ่ง ถาการวัดโดยผูเลนไมสามารถตัดสินได ตองให
กรรมการผูตัดสินเปนผูเขามาวัดเพื่อชี้ขาด และการตัดสินของกรรมการจะถือเปนขอยุติ - ในการวัดเพื่อชี้ขาด
จะตองใชอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ซึ่งแตละทีมตองมีไว โดยเฉพาะอยางยิ่งหามวัดตัดสินโดยใชเทา (กาว) ผูที่ฝุาฝน
กติกาขอนี้อาจจะถูกลงโทษตามที่กาหนดไวในกติกาขอที่ 34 ได ถาหลังจากที่ถูกเตือนจากกรรมการผูตัดสินแลว
ยังคงกระทาอีก
ขอที่ 26 ลูกเปตองที่ถูกยกออกไปกอนการเห็นชอบเรื่องการไดคะแนน (Article 27 - Boules picked up before the
agreement of points) - เมื่อเสร็จสิ้นการโยนแตละรอบ ลูกเปตองที่ถูกยกออกไปกอนการเห็นชอบของคูกรณี เรื่อง
การไดคะแนน ใหถือเปนลูกโมฆะ ถาไมไดมีการทาเครือ่ งหมายระบุตาแหนงไว และจะไมสามารถประทวง
เรียกรองใด ๆ ไดอีก ขอที่ 27 การทาใหลูกเปตอง หรือลูกเปูาเคลื่อนที่ (Article 27 - Displacement the boules or the
jack) - ทีมของผูเลนที่ทาการวัดเพื่อตัดสิน และไดทาใหลูกเปูา หรือลูกเปตองของทีมคูตอสูซึ่งเปนปญหา เคลื่อน ที่
ไป จะถือวาเปนผูเสียคะแนนในลูกทีก่ าลังวัดนัน้
- ในระหวางการวัดถากรรมการผูตัดสินบังเอิญทาใหลูกเปูาหรือลูกเปตองเคลื่อน ที่ และถาการวัดครั้งใหม ผลของ
การวัดจะยังคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก ใหผูตัดสินประกาศผลการ ชี้ขาดออกมาดวยวิจารณญาณอัน
เที่ยงธรรม ขอที่ 28 ลูกเปตองหางจากลูกเปูาเทากัน (Article 28 - Boules equidistant from the jack) - ถาลูกเปตอง
ของทั้งสองทีมมีระยะหางจากลูกเปูาเทากันใหยึดถือปฏิบัติตาม 3 กรณี ดังตอไปนี้
(1) ถาทั้งสองทีมใดไมมีลูกเปตองที่ยงั ไมไดโยนเหลืออยูใ หถือวาการเลนใน เที่ยวนั้นเปนโมฆะ และ ลูกเปูาจะถูก
โยนเพื่อเลนใหมโดยทีมทีไ่ ดคะแนน ในเที่ยวกอนเทีย่ วที่เปนโมฆะ
(2) ถามีเพียงทีมเดียวที่มีลูกเปตองที่ยังไมไดโยนเหลืออยู ทีมนั้นจะตองโยนลูกที่เหลือใหหมด และ ไดคะแนนมาก
เทาลูกเปตองของฝุาย ตนที่อยูใกลลูกเปูากวา ลูกเปตองที่ใกลเปูาที่สุดของฝุายตรงขาม
(3) ถาทั้งสองทีมยังมีลกู เปตองที่ยังไมไดโยนเหลืออยู ทีมที่โยนลูกสุดทายเปนผูโยนอีกครั้ง และ สลับกันโยนทีละ
ลูกจนกวาจะ มีลูกของทีมหนึ่งทีมใดเปนลูกชนะ และถาเกิดมีการโยนจนทาใหมเี พียงฝุายเดียวที่มีลกู เปตองเหลืออยู
ก็ให ปฏิบัติตามขอ (2) ที่กลาวมาขางตน

- หลังจากจบการเลนเที่ยวใด ๆ ก็ตาม ถาไมมีลูกเปตองเหลืออยูเลยในสนามแขงขัน การเลนในเทีย่ วนั้นถือวาเปน
โมฆะ ขอที่ 29 วัตถุแปลกปลอมมาเกาะติดลูกเปตองหรือลูกเปูา(Article 29 - Foreign bodies adhering to the boules
or jack) - เมื่อมีวัตถุอื่นใดมาเกาะติดอยูก ับลูกเปตองหรือลูกเปูาใหเอาสิง่ นั้นออก กอนการวัดเพื่อชี้ขาด - เพื่อใหเปน
การถูกตองตามระเบียบ การประทวงใด ๆ จะตองยืน่ ตอกรรมการผูตัดสิน และการประทวงที่ทาหลังจากการ
ประกาศผลการแขงขันออกมาแลวจะไมไดรับการ พิจารณา
- ทีมแตละทีมจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของฝุายตรงขาม (ใบอนุญาต ประเภทของการแขงขัน
สนามแขงขัน ลูกเปตอง เปนตน) ระเบียบการแขง ขัน (Discipline)
ขอที่ 31 การลงโทษทีม หรือผูเลนที่ไมมาปรากฏตัว (Article 31 - Penalties for absent teams or players) - ในขณะที่
ทาการจับสลากแบงสาย และประกาศผลการจับสาย ผูเลนทุกคนตองแสดงตัวที่กองอานวยการ ถาหลังจากการ
ประกาศผลการจับสายไปแลว 15 นาที ทีมที่จะตองทาการแขงขันไมไปปรากฏตัวทีส่ นามแขงขันจะถูกลงโทษโดย
ถูกปรับ 1 คะแนนใหแกทมี คูแขงขัน - หลังจาก 15 นาทีผานไปแลว จะตองถูกปรับอีกครั้งละ 1 คะแนน ทุก ๆ 5
นาทีของการลาชา - การลงโทษในกรณีนจี้ ะบังคับใชตลอดเกมการแขงขันที่เริ่มขึ้นหลังจากการจับ สลากแบงสาย
และในกรณีทเี่ ริ่มการแขงขันใหมอีกครั้งหลังจากหยุดพักชวงดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
- ทีมซึ่งไมมาแสดงตัวบริเวณสนามแขงขันภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่เริ่มการแขงขัน หรือเริ่มการแขงขันใหมอีก
ครั้ง ใหปรับทีมนั้นออกจากการแขงขันทันที - ทีมที่ผูเลนไมครบจานวนมีสิทธิเริ่มการแขงขันโดยปราศจากผูเลน
ที่มาชา ได แตอนุญาตใหใชลูกเปตองไดตามสิทธิของผูเลนที่มีอยูเทานัน้ ไมสามารถใชสิทธิในลูกเปตองของผูเลน
ที่ไมมาได - ผูเลนไมสามารถออกไปจากเกม หรือสนามแขงขันโดยปราศจากการอนุญาตของกรรมการผูตัดสินได
ผูเลนที่ฝุาฝนจะถูกลงโทษตามที่กาหนดไวในกติกาขอที่ 31 และขอที่ 32
ขอที่ 32 ผูเลนที่มาสาย (Article 32 – Late arrival of players) - หลังจากที่เริ่มเลนแลวในเที่ยวใดก็ตาม ถาผูเลนที่มา
สายมาถึง จะไมมีสิทธิลงเลนในเทีย่ วนี้ แตสามารถลงเลนในเทีย่ วตอไปได - ถาผูเลนมาสายเกิน 1ชั่วโมงหลังจาก
เริ่มเกมแขงขัน ผูเลนผูนั้นไมมีสิทธิลงแขงขันในเกมนัน้ - ในกรณีทที่ ีมของตนชนะในการแขงขันในเกมนี้ ผูเลน
ที่มาสายจะสามารถลงแขงขันในเกมตอไปไดก็ตอเมื่อผูเลนคนนั้นได รวมลงทะเบียนกับทีมนัน้ ไวแตเริ่มแรกแลว
- ถาการแขงขันถูกจัดแบบแบงสาย(ตัดบน-ลาง) ผูเลนที่มาสายสามารถลงแขงขันในเกมที่สองไดโดยไมตองคานึง
ผลการแขงขัน ในเกมแรก - การแขงขันในแตละเทีย่ วจะถือวาเริ่มเลนแลวก็ตอเมื่อลูกเปูาถูกโยนไปวาง บนสนาม
แลวอยางถูกตองตามกติกาทุกอยาง

ขอที่ 33 การเปลี่ยนตัวผูเลน (Article 33 - Replacement of a player) - การเปลี่ยนตัวผูเลนคนหนึ่งในประเภททีม 2
คน หรือ 1 ถึง 2 คนในประเภททีม 3 คนนั้น อนุญาตใหกระทาไดจนกระทั่งถึงการประกาศเริ่มการแขงขันอยางเปน
ทางการ (การยิงปน การเปุานกหวีด การประกาศ เปนตน) และผูเลนสารองที่อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดนั้นจะตองไม
เปนผูที่ลงทะเบียน ไวกับทีมอื่น ๆ ที่รวมการแขงขันในคราวเดียวกันนี้ ขอที่ 34 การลงโทษ (Article 34 – Penalties
of play ) - ผูเลนที่ฝุาฝนกติกาการแขงขัน จะถูกลงโทษตามบทลงโทษดังตอไปนี้ (1) ตักเตือน (2) ยกเลิกลูกเปตองที่
เลนไปแลว หรือลูกที่กาลังจะโยน 1 ลูก (3) ยกเลิกลูกเปตองที่เลนไปแลว หรือที่กาลังจะโยน 1 ลูก และลูกตอมาอีก
1 ลูก (4) ตัดสิทธิการโยน ของผูเลนที่ละเมิด 1 เกม
(5) ปรับทีมที่ฝุาฝน ใหแพในเกมแขงขัน (6) ปรับใหแพทั้งสองทีม ในกรณีที่รวมกันฝุาฝน
ขอ ที่ 35 อากาศ (Article 35 - Inclement weather) - ในกรณีที่มีฝนตก การแขงขันที่เริ่มแลวจะตองเลนใหจบใน
เที่ยวนั้น ยกเวนกรรมการผูตัดสินและคณะกรรมการผูตัดสินไดตัดสินใจยกเลิกหรือหยุดไวกอนดวยเหตุอันสุดวิสัย
ขอที่ 36 การแขงขันรอบใหม (Article 36 –New phase of play) - หลังจากมีการประกาศการแขงขันรอบใหม (เชน
รอบที่ 2 / รอบที่ 3 เปนตน) ถายังมีบางคูยังแขงขันไมเสร็จ กรรมการผูตัดสิน (โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน) อาจจะตองตัดสินใจทาอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อใหการแขงขันดาเนินไปโดย
เรียบรอย ขอที่ 37 การสมยอมกันในการแขงขัน (Article 37 - Sharing of prizes) - หามทีมที่เขาแขงขันสมยอมกัน
เพื่อแบงรางวัลโดยเด็ดขาด
- ทีมที่สามารถผานเขามารอบสุดทายหรือรอบอื่น ๆ ก็ตาม ถาผูเลนของทีมนั้นแสดงถึงความไมมีนา ใจนักกีฬาหรือ
การไมใหเกียรติตอ สาธารณชน ผูจดั การแขงขัน หรือกรรมการผูตัดสิน จะถูกตัดสิทธิออกจากการแขงขัน และการ
ปรับโทษนี้อาจจะสงผลถึงการไมรับรองผลการแขงขัน และยังอาจยังรวมโทษปรับตามกติกาขอที่ 38 ดวย
ขอที่ 38 พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (Article 38 - Bad behaviour) - ผูเลนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอยางรายแรงตอ
เจาหนาที่ ผูตัดสิน ผูเลนคนอื่นหรือตอผูชม จะถูกลงโทษตามขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอตามสภาพความรายแรง
ของพฤติกรรมดังตอไปนี้ (1) ใหออกจากการแขงขัน (2) ถอนใบอนุญาต (3) ยึดหรือริบรางวัลคืน

- การลงโทษทีก่ ลาวแลวนอกจากจะบังคับใชตอผูเลนที่กระทาผิดแลว ยังสามารถบังคับใชตอเพื่อรวมทีมของผูเลน
นั้นดวยเชนกัน - การลงโทษตามขอที่ (1) และ (2) อยูในอานาจของกรรมการผูตัดสิน
- การลงโทษตามขอที่ (3) อยูในอานาจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ซึ่งจะสงรายงานพรอมดวยรางวัลที่ยึดคืน
ไปยังองคกรสหพันธตนสังกัดของผู เลนนั้นภายใน 48 ชั่วโมง และสหพันธจะเปนผูพิจารณาตัดสินตามความ
เหมาะสมตอไป - ในทุกกรณี ประธานสหพันธตนสังกัดจะเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย
ขอที่ 39 หนาที่ของกรรมการผูตัดสิน (Article 39 - Duties of the Umpires) - กรรมการผูตัดสินถูกกาหนด
ใหเปนผูควบคุมการแขงขันใหเปนไปตามกติกา และระเบียบการแขงขัน อยางเครงครัดและคงไวซึ่งอานาจ
ที่จะเพิกถอนสิทธิของ ผูเลน หรือทีมที่ไมเชื่อฟงในคาตัดสิน
6. รางวัลและเหรียญรางวัล
6.1 นักกีฬาชนะเลิศ

ของรางวัล

7. การสมัครการแขงขัน
7.1 สงรายชื่อนักกีฬาของแตละกลุมสีใหคณะทํางานสวัสดิการการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ สํานัก
ชลประทานที่ 15 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 โทรสาร 075-443140

ใบสมัครการแขงขันเปตอง งานวันเกษียณ
โครงการ
กลุมสี

ทีม

รายชื่อนักกีฬา
1. ชื่อ

สกุล

ตําแหนง

2. ชื่อ

สกุล

ตําแหนง

3. ชื่อ

สกุล

ตําแหนง

4. ชื่อ

สกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ
1. นักกีฬาจะตองเปน ขาราชการ / ลูกจางประจํา / พนักงานราชการ เทานั้น
2. กรุณาแนบสําเนาบัตรประจําตัว ขาราชการ / ลูกจางประจํา / พนักงานราชการ มาพรอมใบสมัคร
3. สงรายชื่อนักกีฬาของแตละกลุมสีใหคณะทํางานสวัสดิการการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ สํานัก
ชลประทานที่ 15 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โทรสาร 075-443140
4. ติดตอสอบถามไดที่ คุณพรชัย ไชยสม (สวนแผนงาน) โทร 089-9087228

