ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
โดยที่เป็ น การสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาแบดมินตัน
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
๓.๒ ให้ ใ ช้ ก ติ ก าการแข่ ง ขั น ของสมาคมแบดมิ น ตั น แห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภททีม
(๑) ทีมชาย
(๒) ทีมหญิง
๔.๒ ประเภทบุคคล
(๑) ชายเดี่ยว
(๒) หญิงเดี่ยว
(๓) ชายคู่
(๔) หญิงคู่
(๕) คู่ผสม

๒
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
๕.๑ ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด ๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ และข้ อ ๒๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น
การพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๗ คน และนักกีฬา
หญิงไม่เกิน ๗ คน โดยมีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทยว่าด้วย ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๐(๓) เป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๑ คนและ
นักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑ คน โดยนักกีฬาดังกล่าวห้ามลงทาการแข่งขันคู่กัน
๖.๑ นักกีฬา
ประเภททีมแต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ ๑ ทีม แต่ละ
ทีมต้องมีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ประเภทบุคคลให้แต่ล ะวิทยาเขต ส่ งนักกีฬาเข้าร่ว ม
แข่งขันในประเภทเดี่ยวประเภทละไม่เกิน ๒ คน ประเภทคู่ประเภทละไม่เกิน ๒ คู่
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
หลักเกณฑ์เป็น ไปตามหมวด ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ดาเนินการจัดการแข่งขันดังต่อไปนี้
๗.๑ การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยมีการชิงตาแหน่งชนะเลิศ และตาแหน่งรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ เท่านั้น ส่วนผู้ที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ ประเภททีม
(๑) ให้แบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับฉลาก ยกเว้นทีมที่
ได้รับการวางอันดับ โดยดูจากผลการแข่งขันกีฬาสถาบันฯ ในครั้งที่ผ่านมา มาวางอันดับมือ ๑, ๒, ๓, ๔
(๒) เรียงลาดับการแข่งขัน ดังนี้ เดี่ยวมือ ๑, เดี่ยวมือ ๒, คู่มือ ๑, คู่มือ ๒ และ
เดี่ยวมือ ๓ ทีมใดชนะ ๓ คู่ ให้เป็นทีมชนะโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป
๗.๓ ประเภทบุคคล
(๑) ให้ มีการจัดอัน ดับมือผู้ เข้าแข่งขัน ๔ อันดับโดยดูจากผลการแข่งขันกีฬ า
สถาบันฯ ในครั้งที่ผ่านมา มาวางอันดับมือ ๑, ๒, ๓, ๔
(๒) ให้แยกผู้เข้าแข่งขันจากวิทยาเขตเดียวกันออกไปอยู่คนละสาย
๗.๔ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่ ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นั ก กี ฬ าต้ อ งยอมรั บ ค าตั ด สิ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด

๓
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ๓๐ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ในประเภททีมเรียงลาดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดไว้ต่อกรรมการผู้ชี้ขาด
และนานักกีฬามารายงานตัวอย่างน้อย ๔ คน ถ้าไม่ครบให้ปรับเป็นแพ้
๘.๔ นักกีฬาที่ไม่ลงทาการแข่งขันตามกาหนดเวลาในสายการแข่งขัน หลังจากประกาศ
เรียกนักกีฬาลงสนามแล้ว ๕ นาที ให้ผู้ชี้ขาดเป็นผู้พิจารณาให้คู่แข่งขันชนะผ่าน
๘.๕ ในกรณีที่ นักกี ฬามีรายการแข่ งขัน ติด ต่อกั นให้ พัก ๓๐ นาทีห รื อน้อ ยกว่ าถ้ า
นักกีฬาทั้งสองฝ่ายพร้อมฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถจัดให้ลงทาการแข่งขันในรายการต่อไป
๘.๖ กรณีทีมใดเจ้าหน้าที่ทีมและหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงามรวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็ นไป
ตามหมวด ๙ ข้ อ ๓๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น การพลศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ให้ การ
รับรอง สาหรับการแข่งขันประเภทที มชาย ทีมหญิง คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม นักกีฬาต้องสวมเสื้อเหมือนกัน
ส่วนกางเกง อนุญาตให้ใช้โทนสีเดียวกันได้
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับเหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น
ผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ในดุล ยพินิ จของคณะกรรมการฝ่ ายเทคนิค กีฬา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ น ไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ ง ระเบี ยบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้ว ย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๔
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

