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บันทึกการประชุม  

เรื่อง ชี้แจงและการเตรียมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38 

ประจ าปี 2556 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 703 อาคาร 2 ส านักงานใหญ่ บมจ.ปตท. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 รัฐวิสาหกิจ ชื่อ - นามสกุล  

1. การไฟฟ้านครหลวง คุณมนตรี  เถาสุวรรณ์  
2. บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด คุณกิตติ  รวีกานต์  
3. บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด คุณวสันต์  มุขมา   
4. บมจ.  กสท โทรคมนาคม คุณอลงกรณ์  ไสลเพชร  
5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คุณธนกฤษ์  นากอง  
6. โรงงานยาสูบ คุณนิตยา  ชัยวัณณคุปต์  
7. โรงงานยาสูบ คุณปริเชต  แดงทิพย์  
8. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณเกรียงศักด์ิ  ฉัตรจินดา  
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณรัตนสิทธิ์  ภู่ตระกูล  
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมาน สุทธิพงษ์เกษตร   
11. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) คณบุญประสพ  วงศ์สกุล  
12. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ คุณเอกชัย  ม่วงไหมทอง   
13. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คุณไชยา  อยู่อ่อน  

14. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) คุณพลศักด์ิ  เสวมนตรี  
15. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณดนัย  มงคลศิริ  
16. การเคหะแห่งชาติ คุณอรรคพล  เกลี้ยงประดิษฐ์  
17. องค์การค้าของ สกสค. คุณสุริยา  บัวสุวรรณ  
18. การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณนคร  สุนทรทอง  
19. การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณไพทูรย์  แย้มเหมือน   
20. บริษัท ขนส่ง จ ากัด คุณวราภรณ์  ซึงตระกูล  
21. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) คุณธีรพล  วรนุช  
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22. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) คุณสมยศ   ใจเอื้อ  
23. บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) คุณสายันห์  เด่ียวตระกูล  
24. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ คุณณัชพล  ทิพย์โอสถ  
25. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสากล ทองค า  
26. บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คุณสมรรคชัย จันทรสาขา  
27. การท่าเรือแห่งประเทศไทย คุณสุริยา  ธงศิลา  
28. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คุณสมควร  นาสนม  
29. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คุณสุรศักด์ิ  กาญจนไวกูณฐ์  
30. บริษัท  อสมท.  จ ากัด (มหาชน) คุณกฤษณพล  แสงสุข  
31. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) คุณธีรฉัตร  ตัณฑิกุล  
32. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) คุณสืบศักด์ิ  กระแสร์สุนทร  
33. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณประสงค์  อินทรหนองไผ่  
34. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณพิษณุ  ยิ้มประเสริฐ  
35. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณคุณาธิป  ภาสุวณิชยพงศ์  
36. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณฐากูร  ชลาพัฒน์  
37. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณทักษรา ธนัตนันทพล  
38. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณอธิป วิเศษมงคลชัย  
39. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คุณสุจิต  จิตติรัตนากร  
    
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

วัตถุประสงค์การประชุม 

เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38

ประจ าปี 2556 

วาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ    

ผู้แทน ปตท. ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์การประชุม 
 
วาระที่ 2 : แผนงานจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี พ.ศ.2556 

ผู้แทน ปตท. ได้น าเสนอรายละเอียดของการแข่งขันโดยมีข้อสรุปจากท่ีประชุมดังนี้ 
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วันที่แข่งขัน:  

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด้นท คันทรีคลับ ก าหนดการ Shot Gun 

Start 11:30 น. 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:  
เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น (ไม่ใช่เป็นผู้ที่สอบได้เป็น Tournament Professional หรือ Teaching Professional 
หากบุคคลดังกล่าวลงเล่น จะไม่คิดสกอร์ให้) ตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและสถานภาพสมัครเล่น ปีพ.ศ.
2555-2558 ชายและหญิงที่มีสถานภาพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด
เท่านั้นโดยรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดเป็นผู้ให้การรับรอง 
รูปแบบการแข่งขัน:  

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1. ประเภททีม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

- ทีมผู้บริหารจ านวนไม่เกิน 2 ท่าน โดยคิดคะแนนรวมทั้ง 2 ท่าน มี 3 รางวัลคือรางวัลชนะเลิศ, 
รองชนะเลิศอันดับ1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 

- ทีมนักกีฬาทั่วไป จ านวนนักกีฬาจ านวน 10 คน คิดคะแนนรวมที่ดีที่สุด จ านวน 6 ท่าน จากผู้เล่น
จ านวน 10 ท่าน  มี 3 รางวัล คือ ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 

2. ประเภทบุคคลทั่วไปเป็นผู้บริหารหรือนักกีฬาจากประเภททีม 
- บุคคลทั่วไป มี 4 รางวัล 

• ชนะเลิศ Overall Low Gross ส าหรับผู้บริหาร (อายุไม่ต่ ากว่า 55 ปี นับจากปีเกิดถึงปีที่
แข่งขัน) 
• ชนะเลิศ Overall Low Net ส าหรับผู้บริหาร (อายุไม่ต่ ากว่า 55 ปี ณ นับจากปีเกิดถึงปีที่
แข่งขัน) 
• ชนะเลิศ Overall Low Gross ส าหรับนักกีฬา 
• ชนะเลิศ Overall Low Net ส าหรับนักกีฬา 

- ประเภทบุคคลจ ากัด Flight เป็นนักกีฬาจากประเภททีม แบ่งออกเป็น (คิด Handicap โดยวิธี 
SYSTEM 36)  
 Flight A แต้มต่อ (0-12) มี 3 รางวัล 
• ชนะเลิศ 
• รองชนะเลิศอันดับ 1 
• รองชนะเลิศอันดับ 2 
 Flight B แต้มต่อ (13-18) มี 3 รางวัล 
• ชนะเลิศ 
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• รองชนะเลิศอันดับ 1 
• รองชนะเลิศอันดับ 2 
 Flight Cแต้มต่อ (19-36) มี 3 รางวัล 
• ชนะเลิศ 
• รองชนะเลิศอันดับ 1 
• รองชนะเลิศอันดับ 2 

กฎการแข่งขัน:  

1. ใช้กฎข้อบังคับในการแข่งขันกอล์ฟของ R&A ร่วมกับ กฎสนาม 

2.  ตลอดการแข่งขันให้นักกอล์ฟชาย นุ่งกางเกงขายาว สวมเสื้อยืดคอปกมีแขน (ห้ามนุ่งกางเกงขา

สั้น กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลมไม่มีปก หรือเสื้อไม่มีแขน) นักกอล์ฟหญิง นุ่งกางเกงขายาวหรือ

ขาสั้น สวมเสื้อยืดคอปก 

3.  ทีมนักกีฬาทั่วไปห้ามใช้รถกอล์ฟ 

4.  ก าหนดวงกีฟ ขนาดรัศมี 50 ซ.ม. โดยอนุญาตให้เปลี่ยนลูกพัตได้ 

5.  กรณีมีข้อพิพาทในการแข่งขัน ให้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน จากผู้แทนทีมที่ท า

คะแนนดีที่สุด 5 ทีมแรก จากการแข่งขันเมื่อปี 2555 (รอข้อมูลยืนยันจากผู้ประสานงาน บริษัท 

ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินการแข่งขัน ปี พ.ศ.2555) ร่วมกับผู้แทนจาก ปตท. ใน

ฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีผู้แทนจาก ปตท. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ค าตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน: 

1. แต่ละหน่วยงานมีสิทธิ์ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน หน่วยงานละ 14 คน ได้แก่ ทีมผู้บริหาร จ านวน 2 

คน  ทีมนักกีฬาทั่วไป จ านวน 10 คน และนักกีฬาส ารอง จ านวน 2 คน 

2. ส าหรับอันดับของผู้บริหาร ควรเป็นผู้บริหารอันดับหนึ่ง สอง และอันดับสาม (กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติและ

หากผู้บริหารดังกล่าว  ติดภารกิจ ให้ผู้บริหารอันดับรองมา (ผู้จัดการฝ่าย) เข้าร่วมการแข่งขันได้

โดยให้แต่ละทีมพิจารณาตามความเหมาะสม 

ก าหนดการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน: 

- ผู้ประสานงานของแต่ละทีม มีก าหนดส่งรายชื่อทีมผู้บริหารและทีมนักกีฬา มาให้ผู้ประสานงาน 

ปตท. ภายใน1 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
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- โดยในวันแข่งขัน ผู้ประสานงานของแต่ละทีมมีก าหนดส่งรายชื่อสุดท้ายของผู้ร่วมการแข่งขันก่อน

การแข่งขัน 1 ชั่วโมง 

- ผู้ประสานงาน ปตท. จะน าส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้ประสานงานของแต่ละทีมต่อไป 

การตัดสิน: 

1.  เป็นการแข่งขัน Stoke Play นับแต้ม 18 หลุม คิดคะแนน แบบ Stableford การตัดสินของ

กรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

2.  Gross Score ค านวณแฮนดิแคปด้วย 36 System โดยแฮนดิแคปที่ค านวณได้ จะใช้เพื่อแบ่ง 

Flight ส าหรับการแข่งขัน ประเภทบุคคล จ ากัด Flight และเปรียบเทียบหา ผู้ชนะหรือทีมชนะ 

เท่านั้น 

3.  ในการแข่งขันประเภททีมทั้ง 2 ประเภท ทีมที่มีคะแนนแบบ Stableford มากที่สุดเป็นทีมชนะ 

หากคะแนนเท่ากัน ทีมที่มีแฮนดิแคปทีม มากกว่า เป็นทีมชนะ แต่เนื่องจากสนามกอล์ฟ เพร็ส

ซิเด้นท คันทรีคลับ มี 4 Course ดังนั้นจึงนับ In/Out Score แต่ถ้ายังเสมออีกให้นับ Score Count 

Back จากหลุม 18 ลงมา 

4.  ในการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไปตามข้อ 2.1 ผู้ที่ท าสกอร์รวม Gross Score ต่ าสุด เป็นผู้ชนะ

ประเภท Overall Low Gross ผู้ที่ท าสกอร์สุทธิ Net Score ต่ าสุด เป็นผู้ชนะประเภท Overall 

Low Net 

5.  ในการแข่งขันประเภทบุคคลจ ากัด Flight (Flight  A, B และ C) ผู้ที่มีคะแนนแบบ Stableford 

มากที่สุดเป็นผู้ชนะในแต่ละ Flight หากคะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีแฮนดิแคป มากกว่า เป็นผู้ชนะ 

6.  ทั้ง 3 กรณี ตามข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5 นั้น หากแฮนดิแคปยังเท่ากันอีก ให้เปรียบเทียบจ านวน 

Birdies และ Pars หลุมต่อหลุม ย้อนหลัง Count Back จากหลุม 18 จนกว่าปรากฏผลแพ้ชนะ 

การจัด Group Pairing และการเตรียมการด้านสนามการแข่งขัน:  

- ทีมที่ชนะในล าดับ 1 -5 จากการแข่งขันปี 2555 จะก าหนดให้อยู่ทีมเดียวกัน และจากอันดับ 6 ลง

ไปจะคละกัน 

- ระยะส าหรับการแข่งขันจะใช้ระยะของสนาม (Yardage) เป็นหลักโดยจะขยับ Mark ที่แท่น Tee 

off ให้ตรงตามระยะ 

- ปตท. จะเตรียมรถกอล์ฟให้ผู้บริหาร 2 คัน และ ผู้จัดการทีม 1 คัน  
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วาระที่ 3 : การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประสานงานกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ 

- ปตท. ได้ Update รายชื่อผู้ประสานงานจากตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ 

- ปตท. ได้แจ้งให้ทุกทีมเตรียมของที่ระลึกจ านวน 14 ชิ้น ส าหรับนักกีฬา โดยมีมูลค่าไม่เกิน 300 บาท 

- ปตท. จะขอส่วนลดกับทางสนามเพื่อให้ทางนักกีฬาของแต่ละทีมท าการซ้อม 

- รางวัลอื่นๆเช่น Hole in One และของขวัญอื่นๆ ปตท. จะรับไปพิจารณา 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 

 

 
 
 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม:  

  นายสุจิต จิตติรัตนากร 

 

 

 

         ผู้ทบทวนรายงานการประชุม 

   นายพิษณุ ย้ิมประเสริฐ 

 

 

 

                                                             ผู้รับรองรายงานการประชุม: 

 นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ 

  


