
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศกึษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๔ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเตโ้ด 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                     
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔ 
กีฬาคาราเต้โด 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔          

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้ าหนักการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทการแข่งขัน 
๔.๑.๑ ประเภทท่าร า (KATA)  

(๑) บุคคลชาย   
(๒) บุคคลหญิง   
(๓) ทีมชาย  
(๔) ทีมหญิง 
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๔.๒ ประเภทต่อสู้  (KUMITE)  
๔.๒.๑ บุคคลชาย  

(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๕กิโลกรัม 
(๒) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน๖๐กิโลกรัม 
(๓) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน๖๗กิโลกรัม 
(๔) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน๗๕กิโลกรัม 
(๕) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน๘๔ กิโลกรัม 
(๖) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๘๔กิโลกรัม 

๔.๒.๒ บุคคลหญิง 
(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
(๒) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน๕๕กิโลกรัม 
(๓) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน๖๑กิโลกรัม 
(๔) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน๖๘กิโลกรัม 
(๕) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๘ กิโลกรัม 

๔.๒.๓ ทีมชาย 
๔.๒.๔ ทีมหญิง  

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
๕.๑ ให้ เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ งระเบียบสถาบัน                

การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๒ นักกีฬาที่ เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่เป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพที่ขึ้นทะเบียนตาม                           

พระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
   ๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
        ๖.๑.๑ประเภททีม  
     (๑) ประเภทท่าร าทีม ในแต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทละ
ไม่เกิน ๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๓ คน และในแต่ละทีมอาจประกอบด้วยนักกีฬาคาราเต้โด
ประเภทท่าร าในนามผู้แทนประเทศไทยได้ไม่เกินประเภทละ ๑ คน และต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าวในเอกสารการ
สมัครให้ชัดเจน  
          (๒) ประเภทต่อสู้ทีม 
          (๒.๑) ทีมชายให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน      
๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๗ คน แต่ละรอบลงแข่งได้เพียง ๕ คน แต่ไม่น้อยกว่า ๓ คน  
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                                        (๒.๒) ทีมหญิงให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน       
๑ ทีม และในแต่ละทีมประกอบด้วยนักกีฬา ๔ คน แต่ละรอบลงแข่งได้เพียง ๓ คน แต่ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

                                        (๒.๓) ในแต่ละทีมอาจประกอบด้วยนักกีฬาคาราเต้โดประเภทต่อสู้ในนามผู้แทน
ประเทศไทยได้ไม่เกินทีมละ ๑ คน และต้องแจ้งคุณสมบัติดังกล่าวในเอกสารการสมัครให้ชัดเจน 
         ๖.๑.๒ ประเภทบุคคลให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ประเภทหรือ
น้ าหนักละ ๑ คน 

๖.๒ จ านวนเจ้าหน้าที่ทีม  
๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑คน 
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน     จ านวน ๒คน 
๖.๒.๓ ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน         จ านวน ๒ คน 

 
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 

๗.๑ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 

๗.๒ จัดการแข่งขันประเภทต่อสู้ให้จัดการแข่งขันแบบตามสาย (Repeat Chart) ในแต่ละ
รุ่นน้ าหนัก  

๗.๓การตรวจร่างกายและชั่งน้ าหนักให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันด าเนินการ    ตรวจ
ร่างกายและชั่งน้ าหนักนักกีฬา ตั้งแต่เวลา๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ก่อนวันแข่งขันในรุ่นนั้นๆ ๑วัน โดยให้ชั่งเพียงครั้ง
เดียวหรืออาจให้โอกาสชั่งซ้ าได้อีก ๑ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากนักกีฬาผู้ใดมาตรวจร่างกายและชั่ง
น้ าหนักไม่ทันเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าหมดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทหรือ รุ่นน้ าหนักนั้นแต่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม 

๗.๔ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องชั่งน้ าหนัก ในสภาพที่ไม่มีหรือมีเครื่องแต่งกายน้อยชิ้นที่สุด 
๗.๕ เวลาที่ใช้ในการแข่งขันประเภทต่อสู้ 

(๑) บุคคลชาย คู่ละ ๓ นาท ี
(๒) บุคคลหญิง คู่ละ ๒นาที   

 ๗.๖ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขตจึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 
 ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   ๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
จัดการแข่งขันของกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
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   ๘.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับ
การเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
   ๘.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอน หรือพ่ีเลี้ยงต่างสถาบันปฏิบัติหน้าที่แทนกันโดยเด็ดขาดไม่ว่า
กรณีใดๆ 
   ๘.๔ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ผู้ฝึกสอน หรือพ่ีเลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง ๑ คน ในการน า
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ กางเกงขา
สั้น เสื้อไม่มีปก และเสื้อไม่มีแขน ฯลฯ 
  ๘.๕ ผู้ ใดฝ่าฝืนระเบียบสถาบันการพลศึกษา ประพฤติตนไม่ เหมาะสมต่อหน้าที่               
และมารยาทอันดีงาม รวมถึงฝ่าฝืนระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ให้ใช้ชุดแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ก าหนด 
๙.๒อุปกรณ์การแข่งขัน ที่ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเอง เช่น กระจับ สนับแข้ง สนับหลังเท้า 

นวม เกราะป้องกันล าตัว ต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 
๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขันอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน            
                  

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘  
หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                

ครั้งที่ ๔๔ รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

                     ประกาศ ณ วันที่  25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
                   

                  (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                      กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


