
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดกีฬายูยิตสู 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 

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 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู” 

ข้อ ๒ ระเบียบ น้ีให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย                            
ครั้งที่ ๔4 กีฬายูยิตสู 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้ าหนักการแข่งขัน 

๔.๑  ประเภทต่อสู้บุคคลชาย (Fighting system) จ านวน ๗ รุ่นน้ าหนักดังน้ี 
(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๖ ก.ก. 
(๒) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก. 
(๓) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๖๙ กก. 
(๔) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๙ กก. แต่ไม่เกิน ๗๗ กก. 
(๕) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๗ กก. แต่ไม่เกิน ๘๕ กก. 
(๖) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๘๕ กก. แต่ไม่เกิน ๙๔ กก. 
(๗) รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๔ ก.ก.ขึ้นไป  
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๔.๒  ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง (Fighting system) จ านวน ๕ รุ่นน้ าหนักดังน้ี 
(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๙ ก.ก. 
(๒) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๙ กก. แต่ไม่เกิน ๕๕ กก. 
(๓) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก. 
(๔) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก. 
(๕) รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ ก.ก.ขึ้นไป 

๔.๓  ประเภทจับล็อคบุคคลชาย (Ne-waza) ๗ รุ่นน้ าหนักดังน้ี 
(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๖ ก.ก. 
(๒) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก. 
(๓) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๖๙ กก. 
(๔) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๙ กก. แต่ไม่เกิน ๗๗ กก. 
(๕) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๗ กก. แต่ไม่เกิน ๘๕ กก. 
(๖) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๘๕ กก. แต่ไม่เกิน ๙๔ กก. 
(๗) รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๔ ก.ก.ขึ้นไป  

๔.๔ ประเภทจับล็อคบุคคลหญิง (Ne-waza) ๕ รุ่นน้ าหนักดังน้ี 
(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๙ ก.ก. 
(๒) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๙ กก. แต่ไม่เกิน ๕๕ กก. 
(๓) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กก. แต่ไม่เกิน ๖๒ กก. 
(๔) รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๒ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก. 
(๕) รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ ก.ก.ขึน้ไป 

๔.๕ ประเภทการแสดงศิลปะป้องกันตัว (Duo) ๓ ประเภทดังน้ี 
(๑) คู่ชาย (Man Show) 
(๒) คู่หญิง (Woman Show) 
(๓) คู่ผสม (Mixed Show) 
หมายเหตุ นักกีฬา ๑ คนสามารถท าการแข่งขันได้ ๓ ประเภท   

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา  
(๑) นักกีฬาประเภทบุคคลสามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๑ คนเท่าน้ัน (ไม่มีนักกีฬา

ส ารอง) นักกีฬาจะมีช่ือลงท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้  
(๒) ประเภทต่อสู้ (Fighting system) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ให้แต่ละวิทยา

เขตส่งนักกีฬาชาย และหญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน นักกีฬา ๑ คน จะเข้าท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้  
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(๓) ประเภทจับล็อค (Ne-waza) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ให้แต่ละวิทยาเขตส่ง
นักกีฬาชาย และหญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน นักกีฬา ๑ คน จะเข้าท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้  

(๔) นักกีฬาประเภทการแสดงศิลปะป้องกันตัว (Duo) สามารถส่งนักกีฬาได้ประเภท
ละ ๒ คนเท่าน้ัน (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) นักกีฬาจะมีช่ือลงท าการแข่งขันหลายประเภทไม่ได้  

(๕) ประเภทการแสดงศิลปะป้องกันตัว (Duo) ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม ให้
แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาชาย และหญิง เข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๒ คน  

(๖) นักกีฬาทุกประเภท ทุกรุ่น ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรุ่นน้ าหนักได้ 
๖.๗ เจ้าหน้าที่ทีม 

ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายช่ือเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๔ คน  
ประกอบด้วย  

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

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ระบบการจัดการแข่งขัน 

(๑) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ทุกรุ่น จัดการแข่งขันโดยใช้ระบบ 
ซิงเกิลเรเปชาร์ท (Singer Reperchage) และให้มีต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ครองร่วมกัน  

(๒) การแข่งขันประเภทต่อสู้ (Fighting system) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง 
ทุกรอบทุกยก ยกละ ๓ นาที หากหมดเวลาการแข่งขันผลคะแนนเท่ากัน ให้พัก ๑ นาที และแข่งหน่ึง  ยก ๆ ละ ๒ 
นาที หากหมดเวลาการแข่งขันผลคะแนนเท่ากันคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด 

(๓) การแข่งขันประเภทจับล็อค (Ne-waza) ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ทุกรอบ
ทุกยก ๆ ละ ๖ นาที หากหมดเวลาการแข่งขันผลคะแนนเท่ากันคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด 

(๔) การแข่งขันประเภทการโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system)  
ให้นักกีฬาท าการโชว์ศิลปะการต่อสู้ ๑๐ ท่า  
  (๕) การจัดการแข่งขัน จะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า  
๔ วิทยาเขต และในแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตที่สมัคร และลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต 
จึงจะท าการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าท าการแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง  

 (๖) การช่ังน้ าหนัก และการจับสลากแบ่งสาย ให้จับสลากแบ่งสาย และการช่ัง
น้ าหนัก ก่อนท าการแข่งขัน ๑ วัน 

๗.๒ ก าหนดการแข่งขัน  
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น  
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นข้อส้ินสุด 
๘.๒ ผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีม ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๓ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๘.๔ ในการช่ังน้ าหนักให้ผู้เข้าแข่งขันชายสวมกางเกงขาส้ัน ผู้เข้าแข่งขันหญิงสวมกางเกง

ขาส้ันและเส้ือยึดคอกลมแขนส้ัน ผู้เข้าแข่งขันจะขั้นช่ังน้ าหนักอย่างเป็นทางการได้เพียงครั้งเดียว ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่
ช่ังน้ าหนัก ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน 

๘.๕ ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนน าผู้เข้าแข่งขันมาท าการตรวจวัดชุดแข่งขัน และแลก
สายแบ่งฝ่ายก่อนถึงการแข่งขัน ๓ คู ่และเมื่อแลกสายมาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะต้องน่ังประจ าที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ทุก
ครั้ง 

๘.๖ ผู้ฝึกสอนที่ น่ังประจ าที่ข้างสนามต้องแต่งกายสุภาพ  หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม   
ไม่สวมรองเท้าเตะ 

๘.๗ ก าหนดให้ผู้แข่งขันต้องใส่กระจับและฟันยางทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน 
๘ .๘ ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ ฝึกสอนต้องเข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมตามก าหนด              

การประชุมผู้จัดการทีม ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว้ทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวให้ถือว่าผู้ควบคุมหรือ
ผู้ฝึกสอนยอมรับตามมติของที่ประชุมในคราวน้ัน ๆ  

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายในการแข่งขันตามกติกา

ของสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทยให้การรับรองก าหนดไว้ ดังน้ี 
(๑) ชุดยูยิตสู 
(๒) สนับมือ สีแดง และสีน้ าเงิน 
(๓) สนับแข้ง สีแดง และสีน้ าเงิน 
(๔) กระจับ 
(๕) ฟันยาง 

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  



5 
 

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกฬีาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน กีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย               

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

         
                (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

              รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
               ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

               กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
 
 


