ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลั ต
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาปันจักสีลัต
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
ข้อ ๔.ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็น ประเภทบุคคลชาย ๑๑ รุ่น และประเภท
บุคคลหญิง ๗ รุ่น โดยแบ่งรุ่นตาม น้าหนักตัวคือ
๔.๑.๑ ประเภทบุคคลชาย
(๑) รุ่น S น้าหนักมากกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
(๒) รุ่น A น้าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
(๓) รุ่น B น้าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
(๔) รุ่น C น้าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
(๕) รุ่น D น้าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม
(๖) รุ่น E น้าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
(๗) รุ่น F น้าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม
(๘) รุ่น G น้าหนักมากกว่า ๗๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม
(๙) รุ่น H น้าหนักมากกว่า ๘๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
(๑๐) รุ่น I น้าหนักมากกว่า ๘๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม
(๑๑) รุ่น J น้าหนักมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม

๒
๔.๑.๒ ประเภทบุคคลหญิง
(๑) รุ่น S น้าหนักมากกว่า ๔๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
(๒) รุ่น A น้าหนักมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม
(๒) รุ่น B น้าหนักมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
(๓) รุ่น C น้าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
(๔) รุ่น D น้าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม
(๕) รุ่น E น้าหนักมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
(๖) รุ่น F น้าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม
๔.๒ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย และหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เ ป็น ไปตามระเบียบของหมวดที่ ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง ระเบีย บ
สถาบันการพลศึกษาว่าด้ว ยการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.๑ ต้องเป็ นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันด้วยความมี
น้าใจนักกีฬา
๕.๒ นักกีฬาที่สมัครเข้าทาการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
๕.๓ การสมัครเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา กระทวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
๕.๔ อนุญาตให้นักกีฬาทั้งประเภทต่อสู้และประเภทเดี่ยวปันจักลีลา ที่เป็น และหรือ
เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสมัครเข้าแข่งขันได้
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
๖.๑.๑ นัก กีฬ าประเภทการต่อ สู ้ แต่ล ะวิท ยาเขตสามารถส่ง รายชื ่อ เข้า
แข่งขันได้รุ่นละ ๑ คน
๖.๑.๒ นัก กีฬ าประเภทเดี่ย วปัน จัก ลีล า แต่ล ะวิท ยาเขตสามารถส่ง รายชื่อ
เข้าร่วมการแข่งขันประเภทชาย ๒ คน และประเภทหญิง ๒ คน
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
หมายเหตุ ต้องมีผู้ฝึกสอนอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นเพศเดียวกับนักกีฬา
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
การจั ด การแข่ ง ขั น จะต้ อ งมี วิ ท ยาเขตสมั ค รเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๑ ประเภทต่อสู้ (Tanding) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
๗.๒ การจัดการแข่งขัน ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ใน
รอบรองชนะเลิศ จะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองร่วมกัน
๗.๓ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) จัดการแข่งขันแบบพิจารณา
คะแนนสูงสุดตามลาดับ

๓
๗.๔ การแข่งขันจะดาเนินตามกฎกติกา กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางเทคนิคของ
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ให้นักกีฬาแต่ละทีมตรวจร่างกายโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อ
รับรองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และต้องส่งเอกสารการตรวจจากแพทย์ซึ่ง มีอายุไม่
เกิน ๑๕ วัน นับถึงวันประชุมผู้จัดการทีม (นักกีฬาที่ไม่แสดงหลักฐานการตรวจร่างกายก่อนทาการชั่งน้าหนัก
เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธ์จากการแข่งขัน)
๘.๒ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมระบุรุ่นที่สมัครเข้าแข่งขัน
ตามกาหนดการที่ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้ง และต้องลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันรายชื่อนักกีฬาและรุ่นที่ทาการแข่งขัน
ในวันประชุมผู้จัดการทีมล่วงหน้าก่อนถึงเวลาประชุมอย่างน้อย ๓๐ นาที
๘.๓ นักกีฬาจะต้อง ชั่งน้าหนักภายใน ๑๕ นาที ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง โดยสวมใส่ชุด
ปันจักสีลัตที่แห้ง ไม่เปียก ไม่อนุญาตให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวระหว่างการชั่ง ถ้ามีการฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธ์
จากการแข่งขัน
๘.๔ อนุญาตให้ชั่งน้าหนักตัวได้ครั้งเดียวเท่านั้น (นักกีฬาที่น้าหนักไม่อยู่ในพิกัดจะถูก
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน)
๘.๕ นักกีฬาต้องสวมใส่ ID Card ระหว่างการลงทะเบียน ตรวจร่างกาย และก่อนชั่ง
น้าหนัก
๘.๖ นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขันตามโปรแกรมตลอดเวลา เมื่อกรรมการ
เรียกนักกีฬาครบ ๓ ครั้ง (แต่ละครั้งห่างกัน ๓๐ วินาที) นักกีฬาที่ไม่ลงสนามจะถูกตัดสินให้เป็นผู้แพ้
๘.๗ การเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนรุ่นการแข่งขันนักกีฬาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
เลื่อนรุ่นการแข่งขัน
๘.๘ นักกีฬาที่ไม่ได้ลงทาการแข่งขันตลอดรายการ จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล
๘.๙ การประชุมผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ผู้ จั ดการที มและผู้ ฝึ ก สอนต้ อ งเข้า ร่ว มประชุ ม รับ ฟัง ระเบีย บ กฎกติก าการแข่ง ขั น
เพื่อรับทราบและตกลงร่วมกัน ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
๘.๑๐ การจับสลากจัดคู่แข่งขัน
คณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น จะทาการจั บ ฉลากจั ด คู่ แ ข่ งขั น ภายหลั ง การตรวจ
หลั กฐานอย่ างเป็ น ทางการในวัน แรก เสร็จเรีย บร้อยแล้ ว โดยจะต้องกระทาต่อ หน้าเจ้ าหน้าที่ป ระจาที ม
เพื่อเป็นสักขีพยานและเพื่อยืนยันความถูกต้องของนักกีฬาของตนเอง
๘.๑๑ หน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องรับผิดชอบต่อการประชุม หรือให้ความร่วมมือในส่วน
ที่ตนเองเกี่ยวข้องต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของนักกีฬาของ
ตนเอง ในขณะที่นักกีฬาแข่งขันอยู่ ให้ปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ นัก กีฬ าต้อ งสวมใส่ช ุด แข่ง ขัน ตามระเบีย บกติก าของสมาคมปัน จัก สีล ัต
แห่ง ประเทศไทย (ชุด ปัน จัก สีลัต สีดาเสื้อและกางเกงต้องยาวคลุมข้อมือ และข้อเท้า อนุญาตให้มีความยาว
บวก ลบ ๑ เซนติเมตร)
๙.๒ นัก กีฬ าต้องสวมกระจับป้องกันอวัยวะเพศลงทาการแข่งขัน โดยให้จัดเตรียมมา
เอง (ต้องเป็นกระจับพลาสติก)
๙.๓ นักกีฬาต้องสวมใส่สนับแขนและขา เพื่อลงทาการแข่งขัน

๔
๙.๔ อนุญาตให้ใส่ยางกัดฟัน
๙.๕ นัก กีฬ าต้อ งสวมเกราะป้อ งกัน ลาตัว และสายคาดเอวที่ฝ่า ยจัด การแข่ง ขัน
เตรียมไว้ให้
๙.๖ การแต่งกายมารยาทและวินัย การสวมใส่เสื้อผ้า ในพิธีการ
(๑) พิธีเปิด และ พิธีปิด ใช้ชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต
(๒) พิธีมอบรางวัล ใช้ชุดวอร์มทางการ หรือ ชุดปันจักสีลัต
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

