
ระเบียบการแข่งขันกฬีาเพาะกายและฟิตเนส 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวดัชุมพร 
*************************** 

 

1. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม  นายศุกรีย ์สุภาวรีกุล 
เลขาธิการ   นายสาล่ี สวา่งสุข 
สถานที่ติดต่อ  สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
    ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
                                                286 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
    รามค าแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
    โทร. 0-2170-9601 
    โทรสาร 0-2170-9602 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานฝ่ายกีฬาเพาะกายและฟิตเนสของจงัหวดัเจา้ภาพ  ประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย   รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 
พนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วง 

3.1 คณะกรรมการพิจารณาประท้วงคุณสมบัตินักกฬีา  ประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 
ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 



3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนส   กรรมการ 
ประธานฝ่ายการจดัแข่งกีฬาเพาะกายและฟิตเนส   กรรมการ 
ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
ผูจ้ดัการทีมทุกทีมที่เขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี)   กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

4. ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
4.2 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียและโลก[ABBF และ WBPF] 
4.3 ใหใ้ชร้ะเบียบและกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2551 

 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550    
      (หรือเพิม่เติมตามกติกาการแข่งขนัที่ก  าหนดไว)้ นกักีฬามีอายไุม่เกิน 20 ปี 

 
6. ประเภทการแข่งขัน 

6.1 การแข่งขนัเพาะกายเยาวชนชาย แบ่งเป็น 2 รุ่นดงัน้ี 
6.1.1 LIGHT WEIGHT น ้ าหนกัไม่เกิน 70 กก. 
6.1.2 WELTER WEIGHT น ้ าหนกัเกิน  70  กก.ขึ้นไป 

6.2 การแข่งขนัฟิตเนสชาย แบ่งเป็น 2 รุ่น  
6.2.1 ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
6.2.2 ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 

6.3 การแข่งขนัฟิตเนสหญิง มี 1 รุ่น (Open) 
6.4 การแข่งขนัเพาะกายประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง แบ่งเป็น 2 รุ่น  

6.4.1 ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
6.4.2 ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 

6.5 การแข่งขนัเพาะกายประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย แบ่งเป็น 2 รุ่น 
6.5.1 ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร (น ้ าหนกัตวัเกินได ้2 กิโลกรัมจากเกณฑค์วามสูง - 100) 
6.5.2 ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป (น ้ าหนกัตวัเกินได ้4 กิโลกรัมจากเกณฑค์วามสูง - 100)

นกักีฬาที่เขา้แข่งขนัประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชาย ไม่มีสิทธิเขา้แข่งขนัประเภท 
 เพาะกายเยาวชนชาย หรือโมเดลฟิสิคชาย ยกเวน้ฟิตเนสชาย 



6.6 การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง แบ่งเป็น 2 รุ่น 
6.6.1 ความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร 
6.6.2 ความสูงเกิน 160  เซนติเมตรขึ้นไป 

6.7 การแข่งขนัโมเดลฟิสิคชาย แบ่งเป็น 3 รุ่น 
6.7.1 ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร (น ้ าหนกัตวัไม่เกิน จากเกณฑ ์ความสูง – 100) 
6.7.2 ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร (น ้ าหนกัตวัไม่เกิน จากเกณฑ ์ความสูง – 100) 
6.7.3 ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป (น ้ าหนกัตวัไม่เกิน จากเกณฑ ์ความสูง – 100) 

นกักีฬาที่เขา้แข่งขนั ประเภทโมเดลฟิสิคชาย  ไม่มีสิทธิเขา้แข่งขนัประเภทเพาะกายเยาวชนชาย 
หรือเพาะกายประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย ยกเวน้ฟิตเนสชาย 
 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา  ผู้ควบคุมทีม  และผู้ฝึกสอน) 
7.1 จ านวนนกักีฬาภาคละ 3 คนต่อรุ่น รวม 42 คน (ชาย 27 คน, หญิง 15 คน) ในกรณีที่ไม่มีนกักีฬาส่ง   

ครบทุกรุ่น ก็สามารถส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรุ่้นละ 3 คนต่อภาค รวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน 42 คน
ต่อภาค  

7.2 จ านวนผูค้วบคุมทีม และผูฝึ้กสอน จงัหวดัใดที่มีนกักีฬาผา่นการแข่งขนัระดบัภาค และมีนกักีฬา      
เขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติตั้งแต่ 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ใหจ้งัหวดันั้นมีผูค้วบคุมทีมได ้1 คน 

7.3 จงัหวดัใดที่มีนกักีฬาผา่นการแข่งขนัระดบัภาค และมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ          
ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ใหจ้งัหวดันั้นมีผูค้วบคุมทีมได ้1 คน และผูฝึ้กสอนอีก 1 คน 

 
8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 

8.1 การแข่งขนัระดบัจงัหวดั ใหมี้การคดัเลือกนกักีฬาตวัแทนของจงัหวดั โดยให้จงัหวดัเป็นผูด้  าเนินการ
คดัเลือก แต่ละจงัหวดัสามารถส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัระดบัภาคไดไ้ม่เกิน รุ่นละ 2 คน 

8.2 การแข่งขนัระดบัภาค ตอ้งจดัใหมี้การแข่งขนัคดัเลือกในทุกภาค เพือ่ตรวจสอบและก าหนดรุ่น    
การแข่งขนัตามคุณสมบติั  น ้ าหนกั  และส่วนสูง  อยา่งถูกตอ้งชดัเจนในระดบัภาค เพือ่การแข่งขนั
ระดบัชาติ  ตามระเบียบขอ้ปฏิบติัในการแข่งขนัของสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสนานาชาติ 
(WBPF และ ABBF), ระเบียบและกติกากีฬาเพาะกายและฟิตเนส ของสมาคมกีฬาเพาะกาย และ  
ฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในขอ้ 9, ขอ้ 9.6, และขอ้ 9.7 ของระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ี  โดยคดั
นกักีฬาภาคละ 3 คนต่อรุ่น  

8.3 การแข่งขนัระดับชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์นานาชาติ [WBPF และ 
ABBF] ระเบียบและกติกาการแข่งขนักีฬาเพาะกายของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 



หมายเหตุ 
- เจา้ภาพจดัการแข่งขนั จะตอ้งเปิดใหทุ้กจงัหวดัที่มีคุณสมบติัตามที่ก  าหนดสมคัรเขา้ร่วมการ

แข่งขนัโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ  
 

9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนจะตอ้งปฏิบติัตามระเบยีบและกติกาของการกีฬาแห่งประเทศไทย กติกา

ของสหพนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียและโลก (WBPF และ ABBF) ระเบียบและกติกากีฬาเพาะกาย
ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
9.1 การประชุมผูค้วบคุมทีมหรือผูจ้ดัการทีมตอ้งมีขึ้นก่อนการแข่งขนั 1 วนั การประชุมผูจ้ดัการทีม    

จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยทีมละ 1 คน หากจงัหวดัใดไม่มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพื่อท าหน้าที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงาน
เสนอใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 

9.2 ตอ้งแนะน านกักีฬาและท าความเขา้ใจเร่ืองการแสดงท่าบงัคบั, ฟรีโพสซ่ิง ,โพสดาวน์ และกติกาการ
แข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงตามระเบียบอยา่งถูกตอ้ง 

9.3 การชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง  นกักีฬาตอ้งมารายงานตวัเพือ่ลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
9.4 ตอ้งจ า วนั เวลา สถานที่ชั่งน ้ าหนักตวัและวดัส่วนสูงของนักกีฬา ในการแข่งขนัให้ถูกตอ้งหาก

ผิดพลาด นักกีฬาจะตอ้งถูกตดัช่ือออกจากการแข่งขนั โดยจะท าการชัง่น ้ าหนักตวัและวดัส่วนสูง
เป็นรุ่น จากนอ้ยไปหามาก 

9.5 แผ่นซีดีเพลงของนักกีฬา ตอ้งน าส่งคณะกรรมการจดัการแข่งขนัในวนัชัง่น ้ าหนักและวดัส่วนสูง
เท่านั้น 

9.6 ผูจ้ดัการทีมและตวันกักีฬา ตอ้งแน่ใจวา่นกักีฬาเขา้แข่งขนัในรุ่นน ้ าหนกัตวัใดหรือรุ่นความสูงใด ใน
ระดบัภาค ถา้นักกีฬาไม่สามารถท าน ้ าหนัก หรือรุ่นความสูงไดต้ามพิกดั จะถูกเล่ือนขึ้นไปท าการ
แข่งขนัในรุ่นน ้ าหนักและรุ่นส่วนสูงถัดไปทนัที โดยตอ้งไม่ท าให้นักกีฬาในรุ่นถัดไป มีจ านวน
นกักีฬา เกินจงัหวดัละ 2 คน 

9.7 นกักีฬาที่ผา่นการคดัเลือกและไดเ้ป็นตวัแทนระดบัภาคแลว้  หากในการแข่งขนัระดบัชาติ นักกีฬา
ไม่สามารถท ารุ่นน ้ าหนกัและรุ่นส่วนสูงตามพกิดัที่ผา่นการคดัระดบัภาคมาแลว้จะถูกตดัสิทธิทนัที 

9.8 เม่ือนกักีฬาชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูงผา่นแลว้ คณะกรรมการฯ จะให้นักกีฬาจบัหมายเลขประจ าตวั
ผูเ้ขา้แข่งขนัทนัทีและตอ้งติดหมายเลขทางซา้ยมือของนกักีฬาเท่านั้น 

9.9 ผูแ้ข่งขนัคนใดไดรั้บการเสนอช่ือส่งเขา้แข่งขนัจากตน้สังกดัแลว้ไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัในรอบคดัเลือก 
และหรือไปปรากฏตวัต่อผูช้ม โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้ผูต้ดัสิน และตน้สงักดัจะถูกปรับเป็น
เงิน จ านวน 2,000 บาท (สองพนับาท)  และผูเ้ขา้แข่งขนัผูน้ั้นจะถูกคณะกรรมการควบคุมวินัยของ
สมาคมฯ สัง่พกัการแข่งขนั ตามมติคณะกรรมการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 



9.10 นกักีฬาที่ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 5 คน สุดทา้ย จะตอ้งแสดงท่าฟรีโฟสซ่ิงประกอบเพลง เป็นเวลาไม่ 
เกิน 1 นาทีต่อคน และโพสดาวน์ไม่เกิน 1 นาที 

    9.11 ในประเภทของกีฬาฟิตเนสให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของการแข่งขนัฟิตเนส ส าหรับการแข่งขนัฟิตเนส 
      ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 โดยการรับรองของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย                                           
 (ABBF) และสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) 
9.12 ผูแ้ข่งขนัที่ตรวจพบการใชส้ารตอ้งหา้มในนกักีฬา จะตอ้งถูกพกัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
        เป็นระยะเวลา  2 ปี พร้อมยดึเหรียญและใบประกาศนียบตัรคืน กกท. และผูค้วบคุมทีมดงักล่าว     
        จะตอ้งรับโทษดว้ยตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

10. การแต่งกายของนักกีฬา 
10.1 การแข่งขนัเพาะกายเคร่ืองแต่งกายขณะท าการแข่งขนัของนกักีฬาเพาะกายทั้งชายและหญิง จะตอ้ง

ปฏิบติัดงัน้ี 
(ก) ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งสวมชุดกีฬาเพาะกายที่มีความกระชับ และตอ้งมีซับในดูเรียบร้อย กางเกง

จะตอ้งมีสีเดียวกนัทั้งชุด ห้ามใช้กางเกงที่มีลวดลาย หรือมีหลายสีในตวัเดียวกนัหรือมีวสัดุที่
เป็นโลหะหรือมี การเดินเสน้ทองเสน้เงิน ไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นการแข่งขนั 

(ข) ชุดที่ใชแ้ข่งขนั การใชสี้ทาผวิ ทาน ้ ามนั จะตอ้งตรวจ ให้เรียบร้อย ไม่ผิดกติกาการแข่งขนั และ
หา้มใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดในการแข่งขนั 

(ค) ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด จะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดดงักล่าว ในขณะชัง่น ้ าหนกัและแข่งขนัในรอบคดัเลือก 
และรอบตดัสิน ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยหัวหน้าผูต้ดัสิน ผูแ้ข่งขนัไม่มีสิทธ์ิแต่งกายอยา่งอ่ืนใน
การแข่งขนั 

10.2 การแข่งขนัเพาะกายการแสดงตวับนเวที 
(ก) หา้มมิใหผู้แ้ข่งขนัสวมส่ิงใดๆ เช่น รองเทา้ แว่นตา นาฬิกา ก าไล ตุม้หู สร้อยคอ เคร่ืองประดบั 

หรือของเทียมใดๆ ที่มีรูปร่างดงักล่าว และหา้มผูแ้ข่งขนัเคี้ยวหมากฝร่ังหรือลูกอม ขณะอยูบ่นเวที 
(ข) การใชสี้ทาผวิอาจกระท าได ้หากเป็นการใชก่้อนการแข่งขนัล่วงหน้า 24 ชัว่โมงการใชค้รีมทาผิว 

หรือครีมกนัแดดอาจใชท้าไดต้ามร่างกาย แต่จะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดร้ิวรอย 
(ค) หา้มทาน ้ ามนับนร่างกายมากจนเกินไป เป็นส่ิงที่ตอ้งหา้มในการแข่งขนัอยา่งไรก็ตามน ้ ามนัทาตวั 

ครีมทาผวิ หรือครีมใหค้วามชุ่มช้ืน อาจน ามาใชใ้นประมาณที่เหมาะสม 
10.3 การแข่งขนัฟิตเนส ในเร่ืองการแต่งกายขอให้เป็นไปตามกฎกติกาการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนส

ชายและหญิง พ.ศ. 2551 
 

11. มารยาทของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 
ผูเ้ป็นเจา้หนา้ที่ จะตอ้งตระหนกัวา่ การกระท าและการตดัสินใจใด ๆ จะมีผลกระทบต่อช่ือเสียงอนัดีงาม
ของกีฬาเพาะกายและฟิตเนสเช่นเดียวกบัผูต้ดัสิน และผูท้ี่ปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่ง และควรตระหนักถึง
ความรับผดิชอบ และค าปฏิญาณตน ดงัน้ี 



1. จะกระท าการใด ๆ ด้วยความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และเพื่อเป้าหมายในการรักษาซ่ึงกฎ และ
ระเบียบในการแข่งขนั 

2. จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูแ้ข่งขนัทุกคน โดยอยูบ่นพื้นฐานความเท่าเทียมกนั 
3. จะร่วมมือแสวงหาส่ิงที่ดีที่สุด เพื่อการแข่งขนั เพื่อผลประโยชน์ของผูเ้ขา้แข่งขนั เจา้หน้าที่ และ

ผูด้  าเนินการจดัการแข่งขนั 
4. จะเคารพความรู้สึก และความตอ้งการแข่งขนัของนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนส และจะสนับสนุนให้

พวกเขาไดเ้ขา้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกในการแข่งขนั 
5. จะปฏิบตัิหนา้ที่เพือ่ใหก้ารแข่งขนัประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิผล และจะประสานงานดว้ย

ความเตม็ใจ รวดเร็ว กบัผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่คนอ่ืน  ๆ ที่ไดรั้บการแต่งตั้งในการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นทางการ 

6. จะประสานความร่วมมือกบัเจา้หน้าที่ที่ท  าการควบคุมการแข่งขนั โดยปฏิบตัิหน้าที่ในการตดัสิน
ด้วยความชัดเจน และรวดเร็วตามขั้นตอนวิธีการตัดสินตามกฎกติกาการแข่งขัน และตาม
วตัถุประสงคข์องการแข่งขนั 

7. จะละเวน้จากการโน้มน้าว และส่ิงที่จะเขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูต้ดัสิน หรือเจา้หน้าที่
คนอ่ืน ๆ และจะเคารพต่อความคิดเห็นและการตดัสินใจส่วนบุคคล 

8. จะรักษาเกียรติของตนในเร่ืองการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมา โดยถือว่าการกระท าของเจา้หน้าที่
เช่นเดียวกบัผูต้ดัสิน จะตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานที่เจา้หนา้ที่พงึตอ้งกระท า 

9. จะใหค้วามร่วมมือกบันกักีฬา และผูบ้ริหารการแข่งขนั ในการพฒันาการแข่งขนักีฬาเพาะกายและ
ฟิตเนส ใหมี้มาตรฐานสูงขึ้นทั้งในดา้นรูปธรรม และนามธรรม และเพือ่ใหกี้ฬาเพาะกายและฟิตเนส 
มีความกา้วหนา้ยิง่ขึ้นตามความมุ่งหมายของสมาคมฯ 
 

12. การประท้วง 
ในการแข่งขนัเพาะกายและฟิตเนสไม่มีการประทว้งทางเทคนิคไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือผลการตดัสิน

ของกรรมการผูต้ดัสินเป็นที่สุด 
 

13. คุณสมบัติของผู้ตัดสิน และผู้ช้ีขาด ต้องมีดังนี้ 
13.1ผูต้ดัสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ตอ้งเป็นผูผ้า่นการอบรมจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 

แห่งประเทศไทยหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือมีคุณสมบติัผา่นการตดัสินระดบัชาติ  
หรือระหวา่งประเทศมาก่อนการแข่งขนั และผูต้ดัสินที่มีคุณสมบตัิดงักล่าว ตอ้งขึ้นทะเบียนกบั 
การกีฬาแห่งประเทศไทย และไดรั้บการพจิารณาจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
แห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหไ้ปปฏิบตัิหน้าที่เป็นผูต้ดัสิน 

13.2 การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน 
 เก่ียวขอ้ง หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ที่ เพือ่มิใหเ้กิดค าครหา อนัเช่ือไดว้า่ 

ไม่โปร่งใสหรือไม่ยติุธรรมในการตดัสิน 



13.3 บตัรประจ าตวัผูต้ดัสิน สมาคมฯจะเป็นผูอ้อกใหผู้ต้ดัสินที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนกบัทางสมาคมกีฬา 
 เพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
13.4 การตดัสินในการแข่งขนัที่ไดรั้บการอนุญาตจากสมาคมฯ 

ทุกคนปรารถนาจะเป็นผูต้ดัสินในการแข่งขนัที่สมาคมฯ อนุญาตซ่ึงผูต้ดัสินจะตอ้งมีบตัรประจ าตวั
ผูต้ดัสินของสมาคมฯ ที่ยงัไม่หมดอาย ุบตัรดงักล่าวจะตอ้งยืน่ใหค้ณะกรรมการตดัสินของสมาคมฯ 
ในการประชุมดา้นเทคนิคซ่ึงจะจดัขึ้นภายหลงัการลงทะเบียน และชัง่น ้ าหนักและก่อนรอบคดัเลือก
คณะกรรมการตดัสินของสมาคมฯ จะท าการคดัเลือกบุคคลเหล่าน้ีซ่ึงไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่า มี
คุณสมบติัเหมาะสมที่สุด ในการรักษากฎระเบียบในการตดัสิน บตัรประจ าตวัดงักล่าวจะถูกส่งกลบั 
เม่ือการตดัสินส้ินสุด ในการคดัเลือกคร้ังหน่ึง ๆ ผูต้ดัสินดงักล่าว จะตอ้งท าหนา้ที่ตั้งแต่รอบคดัเลือก
จนถึงรอบสุดทา้ย 

13.5 การสรรหาผูต้ดัสิน 
โดยปกติหัวหน้าผูต้ดัสินและผูต้ดัสิน ไดรั้บการแต่งตั้งโดยสมาคมฯ เพื่อรักษากฎระเบียบซ่ึงได้มี
การพยายามสรรหาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ผูต้ดัสินที่ไดรั้บการคดัเลือกมามีคุณสมบติัเหมาะสมและสามารถ
รักษากฎระเบียบได ้และสมาคมฯ จะให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกนัในการเสนอผูต้ดัสิน
ภาคละ 1 คน หรือตามความเหมาะสม และจ านวนผูต้ดัสินจะตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน และหัวหน้าผู ้
ตดัสินสมาคมจะเป็นผูค้ดัเลือกผูต้ดัสินในการปฏิบตัิหนา้ที่ทั้งหมด 

13.6 ความถูกตอ้งในการตดัสิน 
ระเบียบและกติกาการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสของสมาคมฯ ปี 2551 ระบุว่าผูต้ดัสินและ
เจา้หน้าที่ปฏิบตัิตามหน้าที่ในกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ตอ้งมัน่ใจว่านักกีฬาจะไดรั้บการตดัสินโดยผู ้
ตดัสินที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่สุดในการท าหน้าที่ผูต้ดัสิน และกรรมการเทคนิคของสมาคมฯ จะ
ไดรั้บอ านาจในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบ และกติกาต่าง ๆ ไดรั้บการปฏิบตัิตามกฎ
สหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียและโลก และของสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย 

13.7 การปฏิบตัิตวัของผูต้ดัสิน 
เม่ือผูต้ดัสินนัง่ประจ าที่เรียบร้อย หัวหน้าผูต้ดัสินจะตอ้งช้ีแจงถึงระเบียบการปฏิบติัตวัของผูต้ดัสิน
ในการยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ทั้งในรอบคดัเลือก และรอบตดัสิน และผูต้ดัสินอาจถูกลงโทษ
โดยการตดัออกจากการเป็นผูต้ดัสินทนัที หากผูต้ดัสินมีการกระท าผดิ ดงัต่อไปน้ี 
13.7.1 ทะเลาะกบัผูต้ดัสินคนใดคนหน่ึง หรือหลายๆคน 
13.7.2 พยายามเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูต้ดัสินคนใดคนหน่ึง หรือหลายๆคน 
13.7.3 ถ่ายภาพ ขณะปฏิบติัหนา้ที่ผูต้ดัสิน 
13.7.4 ตดัสินขณะอยูใ่นอาการมึนเมาจากส่ิงเสพติดต่างๆ เช่น ยาบา้ สุรา และอ่ืนๆ 
13.7.5 หา้มพดูคุย หรือปรึกษากนัในระหวา่งตดัสิน 
13.7.6 การแต่งกายของผูต้ดัสิน ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกติกาการแข่งขนักีฬาเพาะกายของสมาคมฯ 
          ปี 2551 

 



14. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
- ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และหา้มน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการประชาสมัพนัธ์
การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  
- อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงัน้ี 
    1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
    2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

 
15. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดเีด่น 

15.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
15.1.1 เป็นนกักีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขนัแต่ละรายการ 
15.1.2 เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะ และเทคนิคการเล่นกีฬาสูง 
15.1.3 เป็นนกักีฬาที่มีมารยาท และมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา 
15.1.4 เป็นนกักีฬาที่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติการการแข่งขนั และขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และ

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
15.1.5 อ่ืนๆ ตามมตขิอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน 

        15.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 15.2.1  ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติั 
             หนา้ที่ในฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆเท่านั้น 

                15.2.2  ผูต้ดัสินดีเด่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีมารยาทดี มีนกักีฬาไดรั้บเหรียญรางวลัเหรียญทองรวมมากที่สุด  
                            ถา้เหรียญทองเท่ากนั ใหพ้จิารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั 
                15.2.3  เป็นผูป้ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง 
                            ประเทศไทย 
                15.2.4  อ่ืนๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน 

 
16. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล  ผูช้นะแต่ละรุ่นจะไดรั้บเหรียญรางวลั ดงัน้ี 

รางวลัที่ 1   เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร พร้อมตุก๊ตาน าโชคของการแข่งขนั 
รางวลัที่ 2    เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร พร้อมตุก๊ตาน าโชคของการแข่งขนั 
รางวลัที่ 3   เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร พร้อมตุก๊ตาน าโชคของการแข่งขนั 
รางวลัที่ 4-5    ประกาศนียบตัร  
หมายเหตุ     ประกาศนียบตัรมอบต าแหน่งที่  4 , 5 ,  (TOP-FIVE)  ตามกฎของสหพนัธกี์ฬาเพาะกาย   
                      และฟิตเนสนานาชาติ  [WBPF และABBF] 

       โล่นกักีฬาดีเด่น ชาย – หญิง จ  านวน 2 โล่ และโล่ผูฝึ้กสอนดีเด่น ทีมชาย – ทีมหญิง จ  านวน 2 โล่ 



       หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
                         ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให้ 
 
17. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
      1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือแต่ง 
           กายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของนกักีฬา  
           ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
       2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 

18. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวลัรวมทั้งหมด ดังนี้ 
18.1  รายการที่แข่งขนั   จ านวน  14 รายการ 
18.2  เหรียญชุบทอง   จ านวน  14 เหรียญ 
18.3   เหรียญชุบเงิน    จ านวน  14 เหรียญ 
18.4   เหรียญชุบทองแดง  จ านวน  14 เหรียญ 
18.5   ประกาศนียบตัร   จ านวน  70 ใบ 
18.6   ตุก๊ตาน าโชค(มาสคอต)  จ านวน  42 ตวั  

 
19. ก าหนดการแข่งขัน   ระหวา่งวนัที่       มีนาคม 2560 

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


