
 
ระเบียบการแขงขันกีฬากรีฑา 

กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ระหวางวันที่ 18 ตุลาคม 2559 

********************* 

1. รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม (กลุมยุติธรรมและระบบราชการ +) เปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
กีฬากรีฑา โดยมีสถาบันการพลศึกษาเปนหนวยงานประสานการจัดการแขงขันฯ 

 
2. คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ 
  2.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 2.3 ผูแทนสมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทยฯ กรรมการ  
 2.4 ผูแทนสถาบันการพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  
3. คณะกรรมการพิจารณาประทวง 
 3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย 
  3.1.1 ประธานจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
  3.1.2 ผูแทนหนวยงานจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 3.1.3 ผูแทนสถาบันการพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการประทวงเทคนิค ประกอบดวย 
  3.2.1 ผูแทนสมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
 3.2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ 
 3.2.3 ผูจัดการทีมทุกทีม 5 – 7 คน กรรมการ 
 3.2.4 ผูแทนสถาบันการพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ระเบียบกติกาการแขงขันและผูตัดสิน 

ใหใชกติกาการแขงขันประกาศใชฉบับปจจุบัน 2013 (พ.ศ.2556) และผูตัดสินของสมาคมกีฬากรีฑา      แหง
ประเทศไทยฯ ประกาศใช 

 
5. ประเภทการแขงขัน 
    ประเภทลู   ชาย    หญิง 

1. วิ่ง 100 เมตร   1. วิ่ง 100 เมตร 
2. วิ่ง 200 เมตร   2. วิ่ง 200 เมตร 
3. วิ่ง 400 เมตร   3. วิ่ง 400 เมตร 

   4. วิ่งผลัด 4x100 เมตร  4. วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
   5. วิ่งผลัด 4x400 เมตร  5. วิ่งผลัด 4x400 เมตร 
   ประเภทลาน  6. ทุมน้าํหนัก   6. ทุมน้าํหนัก 
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6. คุณสมบัติของผูที่เขารวมการแขงขัน 
   6.1 ตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงาน 
 6.2 นักกีฬาตองมีอายุไมเกิน 30 ป (ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2529) 
 6.3 นักกีฬาตองมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป 
 6.4 ตองไมเปนนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพ นักกีฬาที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อทีมชาติระดับอาเชี่ยน เอเชียและ

ระดับโลก 
 6.5 ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันแตละชนิดกีฬาตองมีนักกีฬามาจาก 3 หนวยงานข้ึนไป ถึงจัดการ

แขงขัน 
 
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน 

7.1 ใหแตละทีมสงนักกีฬาชาย – หญิง เขารวมการแขงขันไดไมเกิน 40 คน 
7.2 ประเภทบุคคล สงเขาแขงขันไดประเภทละ 2 คน 
7.3 ประเภททีม สงเขาแขงขันไดจํานวน 4 คน (สํารอง 2 คน) นักกีฬาที่มีรายชื่อในใบสงรายชื่อของตนสังกัด

สามารถลงแขงขันไดทุกคน 
7.4 ใหแตละทีมกําหนดวันทีส่งนักกีฬาเขารวมการแขงขันสงรายช่ือตามระยะเวลาที่กําหนด  

 
8. หลักเกณฑการแขงขัน 

8.1 ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการแขงขันกีฬากรีฑากําหนดวันรับสมัครและสถานที่ทําการจัดการ          
แขงขันฯ 

8.2 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ ฉบับท่ีสมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภใหการรับรอง 

8.3 ในกรณีที่เกิดปญหาที่ไมไดระบุไวในกติกาการแขงขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ ใหเปนหนาที่คณะกรรมการ
ประทวงเทคนิค 

 
9. การแตงกายของนักกีฬา 

9.1 ใหนักกีฬาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามขอบัญญัติของสมาคมกีฬากรีฑาฯ 
9.2 นักกีฬาทีมแขงขันหน่ึง มีชุดแขงขันไดไมเกิน 2 ชุด 
9.3 ชุดแขงขันทีมวิ่งผลัด นักกีฬาตองใชชุดและสีเดียวกัน 
9.4 หมายเลขประจําตัวนักกีฬา (เบอรแขงขัน) ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให นักกีฬาจะตองติดเต็ม 
หามพับสวนใดสวนหนึ่ง มิฉะน้ัน ถือวาผิดกติกาการแขงขัน 
 

10. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม (ผูจัดการทีม และผูฝกสอน) 
นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดีและตองปฏิบัติ

ตามกติกาการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม (ทั้งในและนอกสนามแขงขัน) หรือ ละเมิดตอ
กติกาการแขงขันจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 

 
 
 
11. การประทวง 
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11.1 ใชกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ ฉบับที่สมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภใหการรับรอง 
11.2 ในกรณีท่ีเกิดปญหาที่ไมไดระบุไวในกติกาการแขงขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ ใหเปนหนาท่ีของ

คณะกรรมการประทวงเทคนิค 
 
12. รางวัลการแขงขัน 
 12.1 ถวยชนะเลิศ 
 12.2 เหรียญรางวัล                                                                                    
   12.2.1 รางวัลที่ 1     เหรียญชุบทอง 32 เหรียญ  
   12.2.2 รางวัลที่ 2  เหรียญชุบเงิน 32 เหรียญ  
   12.2.3 รางวัลที่ 3  เหรียญชุบทองแดง 32 เหรียญ 
 ระบบการคิดคะแนน  
  1. กีฬาประเภททีม (ประเภทวิ่งผลัด) นับคะแนน ที่ 1 = 7 คะแนน, ที่ 2 = 5 คะแนน, ที่ 3 = 3 คะแนน 
  2.กีฬาประเภทบุคคล นับคะแนนท่ี 1 = 5 คะแนน, ที่ 2 = 3 คะแนน, ท่ี 3 = 2 คะแนน 
 
12. พิธีมอบเหรียญรางวัล  
  ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และแตงกายดวยชุดแขงขัน หรือ
แตงกายดวยชุดวอรมทั้งชุด และการแตงกายของนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบฯ 



 
ระเบียบการแขงขันกีฬากอลฟ  

กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ระหวางวันที่ ............ 2559 

****************  
 

1. รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ (กลุมความมั่นคง +) เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬากอลฟ 
โดยมีกรมพลศึกษาเปนหนวยงานประสานการจัดการแขงขัน 
 
2. คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ 
  2.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 2.3 ผูแทนสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ กรรมการ  
 2.4 ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  
3. คณะกรรมการพิจารณาประทวง 
 3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย 
  3.1.1 ประธานจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
 3.1.2 ผูแทนหนวยงานจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 3.1.3 ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการประทวงเทคนิค ประกอบดวย 
  3.2.1 ผูแทนสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
 3.2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ 
 3.2.3 ผูจัดการทีมทุกทีม (ยกเวนคูกรณี) กรรมการ 
 3.2.4 ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ระเบียบกติกาการแขงขันและผูตัดสิน 

ใชกฎขอบังคับกีฬากอลฟและผูตัดสินซึ่งรับรองโดย สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ ประกาศใช 
5. ประเภทการแขงขัน 
 5.1 ประเภททีมผูบริหาร กิตติมศักดิ์ (นายกรัฐมนตรี) 4 คน  
     5.2 ประเภททีมอาวุโส 4 คน x 6 ทีม 

 5.3 ประเภททีมผสมท่ัวไป 4 คน x 6 ทีม 
 

6. คุณสมบัติของผูที่เขารวมการแขงขัน 
ประเภททีมอาวุโส 4 คน และทีมกิตติมศักดิ์ 

 ทีมกิตติมศักดิ์เปนทีมรับเชิญของทานนายกรัฐมนตรี และทีมอาวุโสนักกีฬาตองเปนผูดํารงตําแหนง รอง
นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, ปลัดกระทรวง, รองปลัดกระทรวง, อธิบดี, หัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน เทานั้น 
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ประเภททีมผสมทั่วไป 4 คน 

 1. ตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงาน 
 2. นักกีฬาตองมีอายุไมเกิน 30 ป (ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2529) 
 3. นักกีฬาตองมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป 
 4. ตองไมเคยเปนนักกีฬาทีมชาติ,นักกีฬาอาชีพ หรือเคยเปนแคดดี้อาชีพมากอน 
 5. ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันจะตองมีนักกีฬามาจาก 3 หนวยงานข้ึนไป 

 
7. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน 
 7.1 มีผูเขาแขงขันจํานวนไมเกิน 4 คน และไมนอยกวา 3 คน  
      (ตองมีนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงอยูในทีมดวย) 

7.2 ผูเขาแขงขันทีมอาวุโสจํานวนไมเกิน 4 คน และไมนอยกวา 3 คน 
7.3 ใหแตละทีมท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันสงรายชื่อตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
8. หลักเกณฑการแขงขัน 

8.1 ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการแขงขันกีฬากอลฟกําหนดวันรับสมัครและสถานท่ีทําการจัดการ
แขงขัน 

8.2 ใชกฎขอบังคับกีฬากอลฟและผูตัดสินซึ่งรับรองโดย สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ 
 

9. รูปแบบการแขงขัน และการคิดคะแนน 
9.1 แขงขันแบบสโตรคเพลย (Stroke Play) ใชคะแนนกรอสสกอร (Gross Score)  
9.2 การนับสกอรประเภททีม ใหรวมสกอรของผูเขาแขงขันในทีมที่ทําสกอรต่าํสุด 3 คน ใน 4 คนเปน 

      สกอรของทีม ทีมที่ทําสกอรรวมต่าํที่สุด เปนทีมชนะ 
 
10. การแตงกาย  

วันแขงขัน และวันฝกซอมอยางเปนทางการ  
 ผูใหคําปรึกษา และนักกีฬา แตงกายในชุดสุภาพ ไมอนุญาตใหใสกางเกงยีนส กางเกงวอรม เสื้อไมมีปก   
ไมมีแขน  

 
11. การประทวง และการตัดสิน  

ใชกฎขอบังคับกีฬากอลฟซึ่งรับรองโดย สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทยฯ ประกาศใช 
 
12. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม (ผูจัดการทีม และผูฝกสอน) 

นักกีฬาและเจาหนาที่ทีมตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตามกติกา
การแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแขงขัน) หรือ ละเมิดตอกติกาการ
แขงขันจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
 
13. รางวัลการแขงขัน 
 13.1 ถวยรางวัลชนะเลิศ 
 13.2 เหรียญรางวัล 
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  13.2.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง 12 เหรียญ 
  13.2.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน 12 เหรียญ  
  13.2.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง 12 เหรียญ 
ระบบการคิดคะแนน 
 ทีมชนะท่ี 1 = 9 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 2 = 7 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 3 = 5 คะแนน 

 
14. พิธีมอบเหรียญรางวัล  
                                                                                                     
                                                                



 
ระเบียบการแขงขันกีฬาตะกรอทีมชาย 
กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ระหวางวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2559 
ณ อาคารนิมิบุตร สนามศุภชลาศัย 

****************** 
1. รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ (กลุมเศรษฐกิจ +) เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ       
ทีมเดี่ยวชาย โดยมีสถาบันการพลศึกษาเปนหนวยงานประสานการจัดการแขงขันฯ 
  
2. คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ 
  2.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 2.3 ผูแทนสมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทยฯ กรรมการ  
 2.4 ผูแทนสถาบันการพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  
3. คณะกรรมการพิจารณาประทวง 
 3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย 
  3.1.1 ประธานจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
  3.1.2 ผูแทนหนวยงานจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 3.1.3 ผูแทนสถาบันการพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการประทวงเทคนิค ประกอบดวย 
  3.2.1 ผูแทนสมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
  3.2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ 
 3.2.3 ผูจัดการทีมทุกทีม (ยกเวนคูกรณี) กรรมการ 
 3.2.4 ผูแทนสถาบันการพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ระเบียบกติกาการแขงขันและผูตัดสิน  

ใชกติกาและธรรมเนียมปฏิบัติของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ(ISTAF) ที่สมาคมกีฬาตะกรอแหง 
ประเทศไทยใหการรับรองและประกาศใชในปจจุบัน 

 
5. ประเภทการแขงขัน  
 เซปกตะกรอทีมเด่ียว (ชาย)  
 
6. คุณสมบัติของผูที่เขารวมการแขงขัน 
 3.1 ตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงาน 
 3.2 นักกีฬาตองมีอายุไมเกิน 30 ป (ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2529) 
 3.3 นักกีฬาตองมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป 
 3.4 ตองไมเปนนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพ 
 3.5 ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันแตละชนิดกีฬาตองมีนักกีฬามาจาก 3 หนวยงานข้ึนไป 
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7. จํานวนนักกีฬา เจาหนาที่ ที่เขารวมการแขงขันฯ 
 7.1 เซปกตะกรอทีมเดี่ยว (ชาย) สงเขารวมการแขงขันไดประเภทละไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน
ผูจัดการทีม 1 คน และผูฝกสอน 2 คน    

 7.2 ใหแตละทีมที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันสงรายชื่อตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
8. กําหนดการจัดการแขงขันฯ   
 ระหวางวันที่ 8-12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
 
9. หลักเกณฑการแขงขัน 

 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดการแขงขัน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมที่สอดคลอง 
กันระหวางจํานวนทีมที่เขารวมการแขงขันกับระยะเวลาดําเนินการแขงขัน 
  9.1 การใหคะแนนเซปกตะกรอ  กรณีแขงขันแบบพบกันหมด ใหนับคะแนนดังนี ้
   9.1 .1 ทีมชนะได  2 คะแนน , ทีมแพ ได  1 คะแนน , ทีมที่ ไมลงทําการแข งขัน                 
ไมไดคะแนน 
   9.1.2 ถามีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากผลการแขงขัน Head-to-Head 

 9.1.3 ถามีคะแนนเทากัน มากกวา 2 ทีม ใหจับสลากจัดลําดับ 
 

10. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
10.1 ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน ตองเขารวมการประชุมผูจัดการทีมเพื่อรับทราบระเบียบการแขงขัน

และกําหนดการตางๆ และหรือซักซอมความเขาใจในรายละเอียดที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน
กําหนด 

10.2 ทีมที่เขาแขงขันตองเดินทางถึงสนามแขงขันและรายงานตัวตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกอน
เวลาแขงขัน ตามโปรแกรมอยางนอย 30 นาที และตองสง “ใบรายชื่อนักกีฬา” ใหนายทะเบียน
กอนกําหนดเวลาการแขงขัน 15 นาที 

10.3 ทีมที่ เขาแขงขันหากถึงเวลาการแขงขันตามโปรแกรมการแขงขันแลว ยังไมมารายงานตัว
คณะกรรมการจะรอ 10 นาที (โดยเริ่มจากกําหนดเวลาท่ีทีมน้ันตองลงแขงขันหรือเวลาที่
คณะกรรมการไดประกาศใหลงทําการแขงขัน เพื่อพนกําหนดระยะเวลา 10 นาทีแลว ไมวากรณี
ใดก็ตาม คณะกรรมการจะถือวาทีมนั้นไมไดลงทําการแขงขันตามโปรแกรม จะไมไดคะแนน) 

10.4  นักกีฬาที่ลงทําการแขงขันของแตละทีมตองแตงกายสุภาพใหเหมือนกันทุกคนและตองมี
หมายเลขกํากับตัวเสื้อ (เซปกตะกรอมีหมายเลขดานหลังเสื้อ หมายเลขดังกลาวตองมีสีตัดกันกับ
เสื้อใหมองเห็นชัดเจน) 

10.5 นักกีฬาท่ีมีรายชื่อใน “ใบสงรายชื่อนักกีฬา” จะตองแสดงตัวในสนามระหวางการประกาศถาไม
แสดงตัว นักกีฬาคนนั้นไมมีสิทธิ์ลงแขงขันแม็ทชนั้น 

10.6 ทีมที่ไดรับรับรางวัล  จะตองจัดนักกีฬาและเจาหนาที่ข้ึนรับรางวัลใหครบถวนตามท่ีเจาหนาท่ีพิธี
การกําหนดหรือนัดหมาย โดยเฉพาะการแตงกายดังนี้ 

 10.6.1 ผูจัดการทีม  ควรแตงกายดวยชุดสูท  หรือสวมทับดวยเสื้อวอรม 
 10.6.2 ผูฝกสอน    ควรแตงกายดวยชุดสูท  หรือสวมทับดวยเสื้อวอรม 



3 
 

-3- 
ขอ 11 การประทวง 

11.1 ใหผูจัดการทีมยื่นประทวง เปนลายลักษณอักษรพรอมเงินประกัน 500 บาท ตอคณะกรรมการ 
พิจารณาชี้ขาด  ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการแขงขันส้ินสุดลง ถาฝายประทวง ประทวงเปนผลจะได
เงินคืนหากไมเปนผลจะถูกริบเงินประกัน ท้ังนี้ใหประทวงไดเฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬา   

11.2 หามไมใหประทวงดานเทคนิคหรือการตัดสิน 
 

 

ขอ 12 อุปกรณที่ใชในการแขงขัน 
 ใชอุปกรณการแขงขันท่ี สหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ(ISTAF) และ สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย
(TAT) ใหการรับรอง 
 12.1 ลูกตะกรอมาราธอน รุน MT 908 
 12.2 เน็ตแขงขันมาราธอน รุน MN 801 
 
 

13. การแตงกาย 
 13.1 ชุดแขงขัน ทุกทีมที่เขารวมการแขงขัน จะตองมีชุดแขงขันอยางนอย  2 ชุดและเปนสีท่ีแตกตางกัน 
อยางชัดเจน หากท้ังสองทีมท่ีเปนคูแขงขันใสเสื้อสีเดียวกัน ทีมเจาบานจะตองเปนทีมที่เปลี่ยนสีเส้ือ ในกรณีที่
แขงขันสนามกลาง ทีมท่ีมีชื่อแรกในโปรแกรมการแขงขันจะตองเปนทีมท่ีจะตองเปลี่ยน สีเสื้อ หากทีมใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ี จะถือวาเปนการเจตนาหลีกเลี่ยงท่ีจะไมลงทําการแขงขัน จะปรับเปนแพในการแขงขันคร้ัง 

 13.2 การแจงสีเสื้อ ในวันประชุมผูจัดการทีมใหทุกทีมแจงสีเสื้อที่จะใชในการแขงขันตอคณะกรรมการ   
จัดการแขงขัน การแตงกาย นักกีฬาตองแตงกายใหเรียบรอยดวยชุดท่ีเหมือนกันท้ังทีม และตองติดหมายเลขเสื้อ
ตามกติกาการแขงขัน หากทีมใดแตงกายไมเรียบรอยหรือบกพรองตามที่กําหนดเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน 
พิจารณาหามนักกีฬาคนนั้นลงทําการแขงขันจนกวาจะแตงกายใหเรียบรอย และใหถือปฏิบัติตามระเบียบเรื่องของ
เวลาการแขงขันดวย 
13.3 ปลอกแขน ที่แสดงความเปนหัวหนาทีม ใหแตละทีมจัดหามาเอง ปลอกแขนตองมีสีตัดกับสีเสื้อ  
 มองเห็นไดอยางชัดเจน 

 13.4 เจาหนาที่ทีมที่ลงปฏิบัติหนาที่ในสนามแขงขัน ตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย หามสวมกางเกง 
 ขาสั้นและรองเทาแตะลงสนามโดยเด็ดขาด เจาหนาท่ีทีมคนใดปฏิบัติไมถูกตอง ไมอนุญาตใหลงปฏิบัติหนาท่ี 
 
14. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม (ผูจัดการทีม และผูฝกสอน) 

นักกีฬาและเจาหนาที่ทีมตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตามกติกา
การแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแขงขัน) หรือ ละเมิดตอกติกาการ
แขงขันจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
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15. รางวัลการแขงขัน 
 12.1 ถวยรางวัลชนะเลิศ 
 12.2 เหรียญรางวัล 

  12.2.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง 5 เหรียญ 
  12.2.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน 5 เหรียญ  
  12.2.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง 5 เหรียญ 
ระบบการคิดคะแนน 
 ทีมชนะท่ี 1 = 9 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 2 = 7 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 3 = 5 คะแนน 
 

16. พิธีมอบเหรียญรางวัล  
 ใหนักกีฬาผูที่ไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และแตงกายดวยชุดแขงขัน หรือแตงกาย
ดวยชุดวอรมทั้งชุด และการแตงกายของนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบฯ  
 
 17. ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ขอขัดแยงอ่ืนใดที่เกิดข้ึนนอกเหนือ 
จากระเบียบนี้ใหถือขอพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ เปนที่ยุติหรือ 

 
 



 
ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตซอลทีมชาย 
กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ระหวางวันที ่12 - 20 ตุลาคม 2559 

ณ สนามอินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย 
****************** 

 
1. รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (กลุมทองเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬา +) เปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลทีมชาย โดยมกีารกีฬาแหงประเทศไทยเปนหนวยงานประสานการจัดการแขงขันฯ 
 
2. คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 
  2.1 ผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 2.3 ผูแทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กรรมการ  
 2.4 ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ 
  
3. คณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและขอประทวง 
       3.1 ประธานจัดการแขงขันฯ               ประธานกรรมการ 
 3.2 ผูแทนหนวยงานท่ีสงทีมเขารวมแขงขันฯ กรรมการ  
 3.3 ผูแทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กรรมการ 
 3.4 ผูแทนฝายจัดการแขงขันท่ีไดรับแตงต้ัง กรรมการ 
 3.5 ผูจัดการทีมทุกทีม (ยกเวนคูกรณี) กรรมการ 
 3.6 ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ระเบียบกติกาการแขงขันและผูตัดสิน 

  4.1 ใชกติกาการแขงขันฟุตซอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่ใชฉบับปจจุบัน 

  4.2 ฝายจัดการแขงขันเปนผูรับผิดชอบจัดผูตัดสิน สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
5. ประเภทการแขงขัน  

 ฟุตซอลทีมชาย   
 

6. คุณสมบัติของผูที่เขารวมการแขงขัน 
 6.1 ตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงาน 
 6.2 นักกีฬาตองมีอายุไมเกิน 30 ป (ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2529) 
 6.3 นักกีฬาตองมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป (ตองเขาทํางานกอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 6.4 ตองไมเปนนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพ ที่สมาคมฟุตบอลไดข้ึนทะเบียนไวแลวและรวมถึง
นักกีฬาฟุซอลลีกดิววิชั่น 2 
 6.5 ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันจะตองมีนักกีฬามาจาก 3 หนวยงานข้ึนไป 
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 6.6 หนวยงานที่สงนักกีฬาและมีสิทธิสงทีมเขารวมแขงขันฯ 
  6.1......... 6.2......... 
  6.3......... 6.4......... 
  6.5......... 6.6......... 
 
7. จํานวนนักกีฬา เจาหนาที่ ที่เขารวมการแขงขันฯ 
 7.1 ใหแตละทีมที่เขารวมการแขงขัน สงรายชื่อนักกีฬาข้ึนทะเบียนเขาแขงขัน ประเภททีมชาย ไดไมเกิน        
14 คน แตไมนอยกวา 10 คน และผูควบคุมทีม ๆ ละ 5 คน ขอใหมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ   

     7.2 ใหแตละทีมทีส่งชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขันเพื่อข้ึนทะเบียนภายในวันท่ี........ 
 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 8.1 กําหนดทีมเขารวมการแขงขันจํานวนไมเกิน 6 ทีม 
 8.2 รอบแรกแบงเปน 2 สายๆละ 3 ทีม 
 8.3 รอบรองชนะเลิศ (คูที ่1) ท่ี 1 สาย A พบ ที่ 2 สาย B และ (คูท่ี 2) ที่ 2 สาย A พบ ท่ี 1 สาย B 
 8.4 รอบชิงชนะเลิศ  ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงชนะเลิศ และทีมท่ีแพรอบรองชนะเลิศ           
ชิงอันดับที่ 3 
 8.5 หนวยงานใดที่มีความประสงคจะสงทีมเขารวมการแขงขันใหยื่นความจํานง โดยกรอกขอความในใบ
สมัครใหครบถวนตามแบบใบสมัครเขาแขงขัน ใบสมัครดังกลาว ตองสงพรอมหลักฐานอีก 3 ขอ ดังตอไป  

  8.5.1 ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา และเจาหนาท่ีตามคุณสมบัติที่กําหนด จํานวน 10 - 14 คน เจาหนาที่ประจํา
ทีมที่ไมขาดคุณสมบัติ จํานวน 5 - 7 คน   

  8.5.2 รูปถายของนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ขนาด 2 น้ิว (5 ซ.ม.) จํานวน 
คนละ 1 รูป เปนรูปที่ถายไว ไมเกิน 1 ป โดยถายใบหนาตรง ไมสวมหมวก ติดบนแผงรูปที่กําหดให 
 8.5.3 บัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวราชการ บัตรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให 
กรณีลูกจางชั่วคราวใชหลักฐานประกันสังคมดวย 

8.6 หนวยงานใดที่เขาแขงขันจะตองจัดทีมฟุตซอลไปแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันท่ีไดกําหนดไว     
ทีมใดลงสนามแขงขันแลว เหลือผูเลนนอยกวา 3 คน ในสนามใหปรับทีมน้ันเปนแพและใหคูแขงชนะผาน         

8.7 ในวันแขงขันทีมใดเจตนาไมลงทําการแขงขัน หรือแสดงเจตนาท่ีจะไมรวมการแขงขันตอไปจนหมด 
เวลาการแขงขัน หรือไมเขาแขงขันตามรายการที่คณะกรรมการกําหนด ถือวาทีมนั้นผิดมารยาทอยางรายแรง       
 8.8 ใหผู จัดการทีมของทีมท่ีจะลงแขงขันในวันนั้น สงบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจาหนาท่ี โดยลําดับ
หมายเลขใหตรงกับหมายเลขที่สมัครไว ตามแบบฟอรมใบสงชื่อนักกีฬาลงแขงขัน โดยมีผูเลนไมเกิน 5 คน และผูเล
นสํารอง ไมเกิน 9 คน การสงรายชื่อนี้ตองสงถึงคณะกรรมการจดัการแขงขันฯ หรือเจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายให
ดําเนินการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน 1 ชั่วโมงของทุกวันท่ีมีการแขงขัน ณ สนามแขงขัน 
 8.9 ถาปรากฏหลักฐานวาทีมใดหนวยงานใดสงชื่อ หรือนามสกุลผูเลนปลอม จัดผูท่ีขาดคุณสมบัติ หรือผู
ไมมีสิทธิตามระเบียบฯ น้ี ลงแขงขันใหปรับทีมน้ันเปนแพ และใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาลงโทษ
ตามขอบังคับฯ ตอไป  
 8.10 คู แข งขันมีสิทธิที่ จะขอตรวจบัญชีรายชื่ อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ ายของคู แข งขันจาก
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หรือเจาหนาที่ได  
 8.11 การเปลี่ยนตัวผูเลนใหเปลี่ยนไดตลอดเวลา แตตองเปลี่ยนที่เขตเปลี่ยนตัวของทีมตนเอง 
 8.12 ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับเปนนักกีฬาท่ีดี การละเมิดกติกาการ  
แขงขันจนถูกผูตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 คร้ัง จะติดตอกันหรือไมก็ตามใหงดลงทําการแขงขันในคร้ังตอไป 1 คร้ัง
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 8.13 นักกีฬาคนใดท่ีถูกผูตัดสินใหออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจาหนาท่ีทีมที่
ถูกผูตัดสินลงโทษ จะมีผลติดตอสืบเนื่องไปถึงการแขงขันรอบตอไปดวย  
 8.14 ในกรณี นักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีม กอเหตุวิวาทหรือกระทําการจนเกิดความวุนวาย ใหผูตัดสินเขียน
รายงานเสนอตอคณะกรรมการจัดการแขงขันเพื่อดําเนินการลงโทษตอไป 
 8.15 การปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ดําเนินการใหเปนไปตาม 
ระเบียบฯ น้ี การพิจารณาโทษของนักกีฬาและทีมท่ีเขาแขงขัน หรือพิจารณาการกระทําอันใด ที่มีการละเมิดซึ่งไม
ปรากฏอยูในระเบียบฯ นี้ รวมทั้งการพิจารณารายงานของผูตัดสินที่มีเหตุการณไมปกติในการแขงขันใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 
9. การแตงกายของนักกีฬา 
 9.1 ผูเลนแตละทีม ตองแตงกายใหเปนไปตามกติกาแขงขันฟุตซอล ตองมีชุดแขงขันสีของเสื้อ กางเกง 
และถุงเทา ตามท่ีไดแจงไวในใบสมัคร หรือแจงในการประชุมผูจัดการทีมกอนการแขงขัน และตองติดหมายเลข
ประจําตัวทางดานหนา และหลังเสื้อ ใหตรงกับใบสงรายชื่อ  
 9.2 ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกัน ใหทีมท่ีมีชื่ออยูหลังคู แขงขันเปลี่ยนชุดแขงขัน ท้ังน้ี โดยการ
พิจารณาของผูตัดสินท่ีทําหนาที่ในคูนั้น ๆ  
 9.3 ผูท่ีเปนหัวหนาทีม ตองติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อดานซายใหชัดเจน เคร่ืองหมายนี้จะตองนํามาเอง 
 9.4 ไมอนุญาตใหนักกีฬาใชเทปพันดานนอกที่มีความแตกตางจากสีถุงเทา และไมอนุญาตใหสวมใส
เคร่ืองประดับทุกชนิด  
 9.5 นักกีฬาทีมใดที่ตองการเลน ( power play) ตองนําเสื้อที่มีสีเดียวกับผู รักษาประตูและตองใช
หมายเลขประจําตัวของนักกีฬาเทาน้ัน  
 
10. มารยาทของนักกีฬา  
 ตลอดเวลาการแขงขัน นักกีฬาทุกคนจะตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี การละเมิดกติกา
การแขงขันฯ หรือระเบียบการแขงขันฯ จนถึงกับผูตัดสินสั่งยุติการแขงขันใหถือวาเปนความผิดอยางรายแรง ให
มีการพิจารณาโทษตามระเบียบ การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง 
 
11. การประทวง 

  อนุญาตใหมีการประทวงดานคุณสมบัตินักกีฬาและเทคนิคการแขงขันและตองยื่นหนังสือเปนลายลักษณ
อักษรลงนามโดยผูแทนทีมพรอมวางเงินประกัน 5,000 บาท หากประทวงไมเปนผลจะยึดเงินประกัน และการ
ประทวงนั้น ทีมที่ประทวงตองหาหลักฐานมาเองและตองประทวงภายใน 24 ชั่วโมง 
 
12. รางวัลการแขงขัน 
 12.1 ถวยรางวัลชนะเลิศ 
 12.2 เหรียญรางวัล 

  12.2.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง 14 เหรียญ 
  12.2.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน 14 เหรียญ  
  12.2.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง 14 เหรียญ 
ระบบการคิดคะแนน 
 ทีมชนะท่ี 1 = 9 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 2 = 7 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 3 = 5 คะแนน 
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13. พิธีมอบเหรียญรางวัล  
                                                                                                     
                                                                 
  

 
 



 
ระเบียบการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง 

กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ระหวางวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2559 

ณ ศูนยฝกกีฬาเพื่อการแขงขัน การกีฬาแหงประเทศไทย 
****************** 

1. รองนายกรัฐมนตร ีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (กลุมพัฒนาทรัพยากรมนุษย) เปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอลทีมหญิง โดยมกีารกีฬาแหงประเทศไทยเปนหนวยงานประสานการจัดการแขงขันฯ 
 
2. คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ 
  2.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 2.3 ผูแทนสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย กรรมการ  
 2.4 ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ 
  
3. คณะกรรมการพิจารณาประทวง 
 3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย 
  3.1.1 ประธานจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
  3.1.2 ผูแทนหนวยงานจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 3.1.3 ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการประทวงเทคนิค ประกอบดวย 
  3.2.1 ผูแทนสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ประธานกรรมการ 
 3.2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ 
 3.2.3 ผูจัดการทีมทุกทีม (ยกเวนคูกรณี) กรรมการ 
 3.2.4 ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ระเบียบกติกาการแขงขันและผูตัดสิน 

ใหใชกติกาการแขงขันและผูตัดสินของสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ประกาศใช 
 

5. ประเภทการแขงขัน  
 ประเภททีมหญิง   

 
6. คุณสมบัติของผูที่เขารวมการแขงขัน 
 3.1 ตองเปนขาราชการ พนักงานของรฐั หรือลูกจางในหนวยงาน 
 3.2 นักกีฬาตองมีอายุไมเกิน 30 ป (ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2529) 
 3.3 นักกีฬาตองมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป 
 3.4 ตองไมเปนนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพ 
 3.5 ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันจะตองมีนักกีฬามาจาก 3 หนวยงานข้ึนไป 
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7. จํานวนนักกีฬา เจาหนาที่ ที่เขารวมการแขงขัน 
 7.1 ใหแตละทีมที่เขารวมการแขงขัน สงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขาแขงขัน ประเภททีมหญิง ไดไมเกิน      
12 คน แตไมนอยกวา 6 คน และผูควบคุมทีม ๆ ละ 3 คน (ผูจัดการทีม/ผูฝกสอน/ผูชวยผูฝกสอน)   

    7.2 ใหแตละทีมที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันสงรายช่ือตามระยะเวลาที่กําหนด  
 

8. หลักเกณฑการแขงขัน 
 5.1 กําหนดทีมเขารวมการแขงขันจํานวนไมเกิน 6 ทีม 
 5.2 รอบแรกแบงเปน 2 สายๆละ 3 ทีม 
 5.3 รอบรองชนะเลิศ (คูที ่1) ท่ี 1 สาย A พบ ที่ 2 สาย B และ (คูท่ี 2) ที่ 2 สาย A พบ ท่ี 1 สาย B 
 5.4 รอบชิงชนะเลิศ  ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงชนะเลิศ และทีมที่แพรอบรองชนะเลิศชิง     
อันดับท่ี 3 
 
9. การแตงกายของนักกีฬา 
 9.1 นักกีฬาตองแตงกายตามรูปแบบของสหพันธกีฬาวอลเลยบอลนานาชาติ ตองมีชุดแขงขันอยางนอยที่สุด 
2 ชุด (2 สีที่แตกตางกัน) ถาทีมที่มีชุดแขงขันเพียง 1 ชุด จะไมอนุญาตใหผูฝกสอนทําหนาที่จนกวาทีมนั้นจะหาชุด
แขงขันเพิ่มมาเปน 2 ชุด (2 สี) และตองนํามาแสดงในวันประชุมผูจัดการทีม ตามวัน เวลาและสถานท่ีที่จังหวัด
เจาภาพกําหนด จึงจะทําหนาที่เปนผูฝกสอนได  
 9.2 ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ตองแตงกายใหเรียบรอยและเสื้อสีเดียวกัน หามสวมใสรองเทาแตะ 
กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส 
  
10. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม (ผูจัดการทีม และผูฝกสอน) 

นักกีฬาและเจาหนาที่ทีมตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตามกติกา
การแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแขงขัน) หรือ ละเมิดตอกติกาการ
แขงขันจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
 
11. การประทวง 

 ใหใชกติกาการแขงขันวอลเลยบอลของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหง  
ประเทศไทยประกาศใช 
 
12. รางวัลการแขงขัน 
 12.1 ถวยรางวัลชนะเลิศ 
 12.2 เหรียญรางวัล 

  12.2.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง 12 เหรียญ 
  12.2.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน 12 เหรียญ  
  12.2.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง 12 เหรียญ 
ระบบการคิดคะแนน 
 ทีมชนะท่ี 1 = 9 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 2 = 7 คะแนน 
 ทีมชนะท่ี 3 = 5 คะแนน 
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13. พิธีมอบเหรียญรางวัล  
                                                                                                     
                                                                



 
ระเบียบการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 

กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 
ระหวางวันที่ 21 - 24 กันยายน 2559 

ณ อาคารนิมิบุตร (ยิมส 1 เดิม) 
************ 

 
1. รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย (กลุมสังคมและสาธารณสุข +) เปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาแบดมินตัน โดยมีกรมพลศึกษาเปนหนวยงานประสานการจัดการแขงขันฯ 
  
2. คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ 
  2.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 2.3 ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ กรรมการ  
 2.4 ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  
3. คณะกรรมการพิจารณาประทวง 
 3.1 คณะกรรมการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย 
  3.1.1 ประธานจัดการแขงขันฯ ประธานกรรมการ 
  3.1.2 ผูแทนหนวยงานจัดการแขงขันฯ กรรมการ  
 3.1.3 ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการประทวงเทคนิค ประกอบดวย 
  3.2.1 ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
 3.2.2 ผูแทนฝายจัดการแขงขันฯ กรรมการ 
 3.2.3 ผูจัดการทีมทุกทีม (ยกเวนคูกรณี) กรรมการ 
 3.2.4 ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ระเบียบกติกาการแขงขันและผูตัดสิน 
 ใหใชกติกาการแขงขันและผูตัดสินซึ่งรับรองโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ ประกาศใช 
  
5. ประเภทการแขงขัน 
 5.1 ประเภทชายเดี่ยว 
 5.2 ประเภทชายคู 
 5.3 ประเภทหญิงเดี่ยว 
 5.4 ประเภทหญิงคู 
 5.5 ประเภทคูผสม 
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6. คุณสมบัติของผูที่เขารวมการแขงขัน 

6.1 ตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจางในหนวยงาน 
6.2 นักกีฬาตองมีอายุไมเกิน 30 ป (ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2529) 
6.3 นักกีฬาตองมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป 
6.4 ตองไมเปนนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพ 
6.5 ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันแตละชนิดกีฬาตองมีนักกีฬามาจาก 3 หนวยงานข้ึนไป 

 

7. จํานวนผูเขารวมการแขงขันและผูควบคุมทีม     
    7.1 ถาสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภทบุคคล ดังนี้ 

- ประเภทเดี่ยว ประเภทละ  1  คน 
- ประเภทคู ประเภทละ  1  คู (ไมมีสํารอง) 

        7.2 ถาหนวยงานใดสงเขาแขงขันมีจะมีเจาหนาท่ีได 3 คน คือผูจัดการทีม ผูฝกสอนชาย 1 คน และผูฝกสอน   
         หญิง 1 คน  

    7.3 ใหแตละทีมท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันสงรายชื่อตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

8. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน 
จัดใหมีการแขงขันประเภทบุคคลโดยใชวิธีจับสลากลงโปรแกรมการแขงขัน (เอกสารแนบ) 

 

9. การแตงกายของนักกีฬา  
 นักกีฬาประเภททีมจะตองแตงกายดวยชุดสีเดียวกันหรือหลายสีรวมกันแตตองเหมือนกันทั้งทีมลงสนาม  
แขงขัน ทั้งนี้แตละทีมจะตองจัดเตรียมเสื้อ กางเกงหรือกระโปรงใหนักกีฬาอยางนอย 2 สีๆละ 2 ตัว ประเภทบุคคลใน
ประเภทคู นักกีฬาตองใสเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงสีเดียวกัน (ตัวอยางเชน นักกีฬาสวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดํา      
คูของนักกีฬาคนนั้นจะตองสวมเส้ือสีสมและกางเกงสีดําเหมือนกันท้ังสองคน) และฝายตรงขามตองใสเสื้อสีตางกัน
ต้ังแตรอบกอนรองชนะเลิศ ฝายท่ีมีคะแนนสะสมต่าํกวา จะตองเปนฝายเปลี่ยน                                                                                                                           
 

10. มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม (ผูจัดการทีม และผูฝกสอน) 
 นักกีฬาและเจาหนาที่ทีมตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนนักกีฬาที่ดีและตองปฏิบัติตามกติกา
การแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแขงขัน) หรือ ละเมิดตอกติกาการ
แขงขันจะพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 
 

11. การประทวง 
 ใหใชกติกาการแขงขันซ่ึงรับรองโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ ประกาศใช  

 

12. รางวัลการแขงขัน 
 12.1 ถวยรางวัลชนะเลิศ 
 12.2 เหรียญรางวัล 

 12.2.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง 8 เหรียญ 
 12.2.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน  8 เหรียญ 
 12.2.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง  8 เหรียญ 

 ระบบการคิดคะแนน  
  กีฬาประเภทบุคคล นับคะแนนที่ 1 = 5 คะแนน, ที่ 2 = 3 คะแนน, ที่ 3 = 2 คะแนน 
13. พิธีมอบเหรียญรางวัล  
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วิธีจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาบุคลากรรัฐ คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2559) 

1. ประเภทชายเดี่ยว 
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4. ประเภทหญิงคู 
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5. ประเภทคุผสม 
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หมายเหตุ 

รอบแรก 
จํานวน 10 
คู ระหวางคูท่ี 1 - 10 
รอบรอง ระหวางคูท่ี 11 - 
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ชนะเลิศ 
จํานวน 10 
คู 

20 

รอบชิง
ชนะเลิศ 
จํานวน 5 คู 

ระหวางคูท่ี 21 - 
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