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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                   
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย การแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย              
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต”  

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
กีฬาปันจักสีลัต 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4    

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
๓.๒ ให้ใช้กตกิาการแข่งขันของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
ข้อ ๔.ประเภทและรุ่นน้ าหนักการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทต่อสู้ (Tanding)  แบ่งเป็น ประเภทบุคคลชาย ๑๑ รุ่น และประเภทบุคคล
หญิง ๗ รุ่น โดยแบ่งรุ่นตาม น้ าหนักตัวคือ 

๔.๑.๑ ประเภทบุคคลชาย 
(๑) รุ่น S น้ าหนักมากกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม 
(๒) รุ่น A น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
(๓) รุ่น B น้ าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม 
(๔) รุ่น C น้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
(๕) รุ่น D น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม 
(๖) รุ่น E น้ าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม 
(๗) รุ่น F น้ าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม 
(๘) รุ่น G น้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม 
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(๙) รุ่น H น้ าหนักมากกว่า ๘๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม 
(๑๐) รุ่น I น้ าหนักมากกว่า ๘๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม 
(๑๑) รุ่น J น้ าหนักมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม 

๔.๑.๒ ประเภทบุคคลหญิง 
(๑) รุ่น S น้ าหนักมากกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม 
(๒) รุ่น A น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม 
(3) รุ่น B น้ าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม 
(4) รุ่น C น้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
(5) รุ่น D น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม 
(6) รุ่น E น้ าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม 
(7) รุ่น F น้ าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม 

๔.๒ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย และหญิง 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามระเบียบของหมวดที่ ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบัน
การพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๑ ต้องเป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬา 

๕.๒ นักกีฬาที่สมัครเข้าท าการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

๕.๓ การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา กระทวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

๕.๔ อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทต่อสู้และประเภทเดี่ยวปันจักลีลา ที่เป็น และหรือเคย
เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได้ 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ นักกีฬา  

๖.๑.๑ นักกีฬาประเภทการต่อสู้ แต่ละวิทยาเขตสามารถส่งรายช่ือเข้าแข่งขันได้รุ่น
ละ ๑ คน 

๖.๑.๒ นักกีฬาประเภทเดี่ยวปันจักลีลา แต่ละวิทยาเขตสามารถส่งรายช่ือเข้าร่วม
การแข่งขันประเภทชาย ๒ คน และประเภทหญิง ๒ คน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน     จ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  จ านวน ๒ คน  
หมายเหตุ ต้องมีผู้ฝึกสอนอย่างน้อยหน่ึงคนที่เป็นเพศเดียวกับนักกีฬา 
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ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
         การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๑ ประเภทต่อสู้ (Tanding) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  
๗.๒ การจัดการแข่งขัน ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ในรอบ

รองชนะเลิศ จะได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองร่วมกัน 
๗.๓ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) จัดการแข่งขันแบบพิจารณาคะแนน

สูงสุดตามล าดับ 
๗.๔ การแข่งขันจะด าเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของ

สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

๘.๑ ให้นักกีฬาแต่ละทีมตรวจร่างกายโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อ
รับรองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และต้องส่งเอกสารการตรวจจากแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 
๑๕ วัน นับถึงวันประชุมผู้จัดการทีม (นักกีฬาที่ไม่แสดงหลักฐานการตรวจร่างกายก่อนท าการช่ังน้ าหนักเข้าแข่งขัน
จะถูกตัดสิทธ์จากการแข่งขัน) 

๘.๒ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายช่ือนักกีฬาพร้อมระบุรุ่นที่สมัครเข้าแข่งขันตาม
ก าหนดการที่ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้ง และต้องลงลายมือช่ือเพื่อยืนยันรายช่ือนักกีฬาและรุ่นที่ท าการแข่งขันในวัน
ประชุมผู้จัดการทีมล่วงหน้าก่อนถึงเวลาประชุมอย่างน้อย ๓๐ นาที 

๘.๓ นักกีฬาจะต้อง ช่ังน้ าหนักภายใน ๑๕ นาที ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง โดยสวมใส่ชุดปัน
จักสีลัตที่แห้ง ไม่เปียก ไม่อนุญาตให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวระหว่างการช่ัง ถ้ามีการฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธ์จากการ
แข่งขัน  

๘.๔ อนุญาตให้ช่ังน้ าหนักตัวได้ครั้งเดียวเท่าน้ัน (นักกีฬาที่น้ าหนักไม่อยู่ในพิกัดจะถูกตัด
สิทธ์ิจากการแข่งขัน) 

๘.๕ นักกีฬาต้องสวมใส่ ID Card ระหว่างการลงทะเบียน ตรวจร่างกาย และก่อนช่ังน้ าหนัก 
๘.๖ นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขันตามโปรแกรมตลอดเวลา เมื่อกรรมการเรียก

นักกีฬาครบ ๓ ครั้ง (แต่ละครั้งห่างกัน ๓๐ วินาที) นักกีฬาที่ไม่ลงสนามจะถูกตัดสินให้เป็นผู้แพ้ 
๘.๗ การเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนรุ่นการแข่งขันนักกีฬาไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนรุ่น

การแข่งขัน 
๘.๘ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงท าการแข่งขันตลอดรายการ จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล 
๘.๙ การประชุมผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน  
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุมรับฟังระเบียบ กฎกติกาการแข่งขันเพื่อ

รับทราบและตกลงร่วมกัน ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนด 
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๘.๑๐ การจับสลากจัดคู่แข่งขัน 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะท าการจับสลากจัดคู่แข่งขัน ภายหลังการตรวจหลักฐาน

อย่างเป็นทางการในวันแรก เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องกระท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจ าทีมเพื่อเป็นสักขีพยาน
และเพื่อยืนยันความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง 

๘.๑๑ หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุม หรือให้ความร่วมมือในส่วนที่

ตนเองเกี่ยวข้องต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของนักกีฬาของ
ตนเอง ในขณะที่นักกีฬาแข่งขันอยู่ ให้ปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ นักกีฬาต้องสวมใส่ชุดแข่งขันตามระเบียบกติกาของสมาคมปันจักสีลัต แห่งประเทศไทย  

(ชุดปันจักสีลัตสีด าเส้ือและกางเกงต้องยาวคลุมข้อมือ และข้อเท้า อนุญาตให้มีความยาวบวก ลบ ๑ เซนติเมตร) 
๙.๒ นักกีฬาต้องสวมกระจับป้องกันอวัยวะเพศลงท าการแข่งขัน โดยให้จัดเตรียมมาเอง 

(ต้องเป็นกระจับพลาสติก) หรือวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ 
๙.๓ นักกีฬาต้องสวมใส่สนับแขนและขา เพื่อลงท าการแข่งขัน(ผลิตด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่ม)  
๙.๔ อนุญาตให้ใส่ยางกัดฟัน 
๙.๕ นักกีฬาต้องสวมเกราะป้องกันล าตัวและสายคาดเอวที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ 
๙.๖ การแต่งกายมารยาทและวินัย การสวมใส่เส้ือผ้า ในพิธีการ 

(๑) พิธีเปิด และ พิธีปิด ใช้ชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต 
(๒) พิธีมอบรางวัล ใช้ชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา           

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ  ๑๕   ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย           
ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

                    ประกาศ ณ วันที่    25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
                        

                      (ดร.จารุวฒัน์  สัตยานุรักษ์) 
                        รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                      ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                         กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที ่๔4 

 
 
 

 


