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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

 
โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา             

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 
๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น”  

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
 ๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
 ๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่น

นานาชาติ (AIBA) โดยสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เดิมและกรมพลศึกษา 
 ๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ บุคคลชายและบุคคลหญิง 
(๑) ประเภทมวยสากลสมัครเล่นชายแบ่งเป็นพิกัดน้ าหนัก จ านวน ๑๐ รุ่นดังน้ี 

๑.๑ รุ่นพินเวท  น้ าหนักมากกว่า ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม 
๑.๒ รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักมากกว่า ๔๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม 
๑.๓ รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักมากกว่า ๔๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม 
๑.๔ รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักมากกว่า ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม 
๑.๕ รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักมากกว่า ๕๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
๑.๖ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท  น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๔ กิโลกรัม 
๑.๗ รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ าหนักมากกว่า ๖๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม 
๑.๘ รุ่นมิดเดิ้ลเวท  น้ าหนักมากกว่า ๖๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม 
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๑.๙ รุ่นไลท์เฮฟว่ีเวท  น้ าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๑ กิโลกรัม 
๑.๑๐ รุ่นเฮฟว่ีเวท  น้ าหนักมากกว่า ๘๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๙๑ กิโลกรัม 

(๒) ประเภทมวยสากลสมัครเล่นหญิงมีการแข่งขันจ านวน ๗ รุ่นดังน้ี 
๒.๑ รุ่นพินเวท  น้ าหนักมากกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม 
๒.๒ รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม 
๒.๓ รุ่นฟลายเวท  น้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม 
๒.๔ รุ่นแบนตั้มเวท  น้ าหนักมากกว่า ๕๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๔ กิโลกรัม 
๒.๕ รุ่นเฟเธอร์เวท  น้ าหนักมากกว่า ๕๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม 
๒.๖ รุ่นไลท์เวท  น้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
๒.๗ รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท  น้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๔ กิโลกรัม 

ข้อ ๕ คุณสมบัตินักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่า

ด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๑ นักกีฬาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๗ ปี แต่ไม่เกิน ๒๗ ปี โดยนับถึงวันที่ ๑ มกราคม  

ของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน 
๕.๒ นักกีฬาจะสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง 
๕.๓ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่บกพร่องทางร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง 
๕.๔ หลักฐานน าส่งจากต้นสังกัด ลงนามโดยรองอธิการบดีหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง 
๕.๕ ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาเป็นรูปนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาถ่าย ไม่เกิน 

๖ เดือนจ านวน ๑ รูปลงนามรับรองโดยรองอธิการบดี และเตรียมไว้ส าหรับติดบัตรนักกีฬาและสมุดประจ าตัว
นักกีฬาจ านวน ๒ รูป 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ ให้แต่วิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้วิทยาเขตละ ๑ ทีม ทั้งประเภททีมชายและทีม

หญิง ตามรุ่นพิกัดน้ าหนักการแข่งขัน 
๖.๒ นักกีฬา ๑ คน เข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่น และรุ่นพิกัดเดียวเท่าน้ัน 
๖.๓ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมประกอบด้วย 

(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๒  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๔  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ วิทยาเขตส่งรายช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามจ านวนรุ่นที่จัดการแข่งขันโดย

แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คนรุ่นใดสมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ คนให้ถือเป็นการประลอง
และมอบเหรียญรางวัล  

๗.๒ แต่ละวิทยาเขตไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือนักกีฬาและรุ่นพิกัดน้ าหนักที่สมัครเข้า
แข่งขันได้ 



3 
 

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต  จึงจะท าการจัดการแข่งขัน
ชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลองและมอบเหรียญรางวัล 

๗.๔ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
๗.๕ การตรวจร่างกายและช่ังน้ าหนักนักมวยที่สมัครเข้าแข่งขันต้องตรวจร่างกายและช่ัง

น้ าหนักในวันแรกตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ในวันต่อไปที่มีการแข่งขันให้ตรวจร่างกายและช่ังน้ าหนัก
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

๗.๖ การจับสลากการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะประชุมและจับสลากการ
แข่งขันหลังจากท าการช่ังน้าหนักนักมวยในวันแรกเสร็จแล้วในการจับสลากผู้จัดการทีมผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนหรือ
ผู้แทนทีมต้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

๗.๗ จ านวนยกและเวลาของยกมวยสากลสมัครเล่นชายก าหนดการแข่งขันจ านวน         
๓ ยกๆ ละ ๓ นาที พักระหว่างยก ๑ นาที 

๗.๘ จ านวนยกและเวลาของยกมวยสากลสมัครเล่นหญิงก าหนดการแข่งขันจ านวน ๓ 
ยกๆ ละ ๒ นาที พักระหว่างยก ๑ นาที 

๗.๙ นักกีฬารองชนะเลิศ อันดับ ๒ ให้ครองร่วมกัน 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาและผู้
ฝึกสอนที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่และนักกีฬาละเมิดระเบียบของสถาบันการพลศึกษาประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงามรวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๘ 
แห่งระเบียบสถาบนัการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

(๑) นักมวยจะต้องสวมกางเกงขาส้ันความยาวขนาดครึ่งโคนขาสีตามมุม 
(๒) นักมวยต้องสวมเส้ือกล้ามสีตามมุม 
(๓) นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะที่คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันจัดเตรียมไว้ให้และจะต้องสวมถุงเท้ารองเท้าหุ้มข้อชนิดเบาไม่มีส้น 
(๔) นักมวยที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อก าหนดของสมาคมมวย

สากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าหนด 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน 

(๑) นวมจะต้องเป็นนวมที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ตามก าหนดของ
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นฯ ก าหนดมีขนาด ๑๐ ออนด์ 

(๒) ผ้าพันมือนักมวยจะต้องใช้ผ้าพันมือที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ไห้ 
(๓) กระจับนักมวยจะต้องสวมกระจับตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ 
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(๔) สนับฟันนักมวยจะต้องจัดเตรียมสนับฟันมาเองและต้องสวมใส่สนับฟันตลอดการ
แข่งขัน 

(๕) นักมวยหญิงต้องสวมเกาะอกที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ 
 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ

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

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่  
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์  

 ให้ เป็นไปตามหมวด ๘ และ หมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึกษา                 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

รักษาการตามระเบียบน้ีและเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
                         (ดร.จารวัุฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                         ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                         กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที ่๔4 
 


