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 กฎการแข่งขนัIPSCปืนสั้นถูกแปลคร้ังแรกฉบบั 1996 Edition โดยคุณชูศกัด์ิพฒันา–ชมรมรณยทุธจงัหวดัเชียงราย
ต่อมาเม่ือจดัตั้งNROI ขึ้นในปี 2003 ไดเ้ร่งใหมี้ฉบบัภาษาไทยที่ตรงกบักฎฉบบัสากล 2004 Edition จึงแบ่งผูแ้ปลในแต่ละ
หมวดเพือ่ความรวดเร็วมีคุณชลธิต ชลบุญญาเดช (ประธาน NROI ขณะนั้น), คุณวรีะชยัวฒันสมบตัิ, คุณศาศวตั ศิริสรรพ ์
และคุณสาธิต ถาวรนนัท ์โดยNROIใชก้ฎฉบบัที่ 2004 น้ีมาตลอดจนกระทัง่ปี 2006 ไดมี้ฉบบัแกไ้ขขึ้น จึงปรับปรุงแปลอีก
คร้ังเฉพาะส่วนที่มีการแกไ้ข2009, 2nd Editionและอีกคร้ังในฉบบัปี 2012 ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้ขา้มารับต าแหน่ง ประธานสถาบนัผู ้
ตดัสินกีฬายงิปืนรณยทุธแห่งประเทศไทย (NROI) จึงไดท้  าการปรับปรุงแปลอีกคร้ัง เพิม่เติมส่วนที่มีการ แกไ้ข พร้อมทั้งขดั
เกลาขอ้ความที่ไดแ้ปลไวเ้ดิมจากหลากหลายผูแ้ปล ใหเ้ป็นส านวนแนวทางเดียวกนัและง่ายขึ้นต่อความ เขา้ใจ 

 ในปี ค.ศ. 2014 ทางสมาพนัธกี์ฬายงิปืนรณยทุธนานาชาติ (IPSC) ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังเป็นฉบบั January 
2015 Edition  และเร่ิมมีผลเร่ิมใชต้ั้งแต่ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ในทนัที และมีการแกไ้ขเพิม่เติมอีกคร้ังใน ตน้ปี ค.ศ. 
2016 ใชเ้ป็นฉบบั January 2016 Edition ตั้งแต่ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาจนถึงปัจจุบนัในฉบบัน้ี 
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข ล่าสุด เป็นฉบบั January 2019 Edition ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงก็ไดคุ้ณ
บุญชยั ลาภวฒันกิจ และคุณพอชอบ มาไลยพนัธุ ์เขา้มาช่วยในการแปล รวมทั้งเรียบเรียงปรับปรุงดา้นภาษา ใหไ้ดค้วามตาม
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ มากที่สุด ซ่ึงขา้พเจา้ไดต้รวจทานและจดัพมิพป์ระกอบควบกนัไปทั้งสองภาษา เพือ่ความสะดวกใน
การเทียบเคียงตีความ ตามกฏต่อไป 
 หากมีขอ้สงสยัใดที่เก่ียวกบัภาษาหรือการแปลขอใหย้นืตามกฎขอ้ 12.2 
 กฎ IPSC ฉบบัภาษาไทยน้ีจะสามารถDownload ไดจ้าก www.ipscthailand.com ส่วนฉบบัภาษาองักฤษสามารถ 
Download ไดจ้าก www.ipsc.org/rules.htm 
 อน่ึงยงัมีกฎIPSC ฉบบัปรับปรุงใหม่ปี 2019 Edition ส าหรับ IPSC ปืนลูกซอง, IPSC ปืนไรเฟิล, ทวันาเมน้ท ์(ปืนสอง
ประเภทขึ้นไป) และ IPSC Action Air รวมทั้งเพิม่ประเภท IPSC มินิไรเฟิล และ PCC เป็นกฎแยกฉบบั ไปต่างหากซ่ึงบาง
ประเภท มีการแข่งอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย ซ่ึงจะไดมี้การแปลเป็นภาษาไทย และก็จะไดเ้ร่ิมมีการ เปิดอบรมเพิม่เติม
เป็นประเภทๆไป หากสนใจก็สามารถDownload เฉพาะฉบบัภาษาองักฤษไดจ้าก www.ipsc.org/rules.hlm 
 
   จตุพล ปรัชญาภรณ์ 
 
                                                            ประธานสถาบันผู้ตัดสินกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 
      President of Thai National Range Officers Institute 
   1 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ค าย่อ “IPSC”, “DVC” และ “IROA”, ตราโล่ IPSC, ช่ือ “International Range Officers 
Association”, ตรา IROA, เป้า IPSC และค านิยม “Diligentia, Vis, Celeritas”ทั้งหมดนีเ้ป็น
เคร่ืองหมายจดทะเบียนลขิสิทธิ์ การยงิปืนของสมาพนัธ์ International Practical Shooting 
Confederation. 

 

ห้าม ผู้ใด หรือบุคคลใด หรือองค์กรใด หรือองค์คณะอ่ืนๆ ที่ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบั IPSC (หรือเป็น
สมาชิกของภูมิภาคนั้น) ใช้สัญลกัษณ์ข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากประธาน 
IPSC (หรือ Regional Director ภูมิภาคนั้น)  
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หมวดที ่1 : การออกแบบสนาม 

 บรรทดัฐานในการออกแบบสนามดงัต่อไปน้ี เป็นความรับผดิชอบ และความเขม้งวดของผูอ้อกแบบสนามซ่ึงเสมือนหน่ึงเป็น 
สถาปนิกของการแข่งขนักีฬายงิปืนระบบ IPSC 
1.1  หลกัการทัว่ไป 
1.1.1  ความปลอดภยั– การแข่งขนั IPSC จะตอ้งออกแบบ, สร้าง และปฏิบติั โดยค านึงถึงความปลอดภยั 
1.1.2  คุณภาพ– ระดบัคุณภาพของการแข่งขนัยงิปืน IPSCถูกวดัไดจ้ากคุณภาพของความทา้ทายท่ีน าเสนอในการออกแบบสนาม สนาม

ควรจะถูกออกแบบเพ่ือวดัทกัษะการยงิปืน IPSC ของผูแ้ข่งขนัเป็นอนัดบัแรก ไม่ใช่เพ่ือวดัสมรรถภาพทางร่างกาย 
1.1.3 ความสมดุล– ความแม่นย  า ความรุนแรง และความรวดเร็ว เป็นองคป์ระกอบในการยงิปืนระบบ IPSC ซ่ึงมาจากค าในภาษาลาตินว่า 

“Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC) ความสมดุลอยา่งลงตวัในสนามยงิจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะความทา้ทายท่ีน าเสนอเขา้ไปเป็นอยา่ง
มาก อยา่งไรก็ตาม สนามควรจะถูกออกแบบท่ีท าให้การแข่งขนัยงิปืน IPSC เป็นไปในแนวทางท่ีให้ใชอ้งคป์ระกอบเหล่าน้ีอยา่ง
เสมอภาค 

1.1.4 ความหลากหลาย– ในการยงิแข่งขนัยงิปืน IPSC ควรจะมีความหลากหลาย ในขณะท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสนามแบบใหม่ๆ 
ส าหรับแต่ละการแข่งขนั แต่ก็ไม่ควรมีสนามใดๆ ท่ีถูกใชซ้ ้ ามามากเสียจนไม่สามารถใชว้ดัทกัษะในการยงิปืน IPSC ได ้

1.1.5  อิสระ– การแข่งขนัยงิปืน IPSCเป็นการยงิไดอ้ยา่งอิสระ ผูแ้ข่งขนัตอ้งไดรั้บอิสระในการวางแผนการยงิในหลกัการท่ีว่า “ยงิเมื่อเห็น
เป้า” หลงัจากเสียงสญัญาณดงั ตอ้งไม่บงัคบัการเปล่ียนแมก็กาซีน ไม่บงัคบัต าแหน่งยงิ กรอบพ้ืนท่ี หรือบงัคบัระยะยงิ ยกเวน้
ขอ้ก าหนดพิเศษขา้งล่าง (1.1.5.1 ถึง 1.1.5.3) อยา่งไรก็ตาม ขอ้ก าหนดเหล่านั้นสามารถท าไดโ้ดยการสร้างก าบงัหรือขอบเขตอยา่ง
อ่ืนทางกายภาพ เพ่ือท่ีจะบงัคบัผูแ้ข่งขนัให้ยงิตามระยะ กรอบพ้ืนท่ี หรือต าแหน่งท่ีตอ้งการได ้

 1.1.5.1  การแข่งขนัระดบั Level I และ Level II ไม่มีความเขม้งวดมากนกัในเร่ืองอิสระของการยงิ และเร่ืองจ านวนกระสุน (ดูขอ้ 
1.2 ประกอบ) 

 1.1.5.2 สนามโจทยก์ารยงิสั้น(Short Courses)และ Classifiers อาจให้มีการบงัคบัให้เปล่ียนซองกระสุน (แมก็กาซีน) Mandatory 
Reload หรือมีการบงัคบัต าแหน่ง บงัคบับริเวณ และ/หรือการยนื เม่ือมีค าสั่ง Mandatory Reload (บงัคบัเปล่ียน แมก็กาซีน) 
ให้ท  าการเปล่ียน หลงัจากยงิเป้าแรก และเปล่ียนก่อนยงิเป้าสุดทา้ย    หากฝ่าฝืนให้ ท  าโทษ 1 ผดิวิธี 

 1.1.5.3  สนามโจทยก์ารยงิทัว่ไป(General Courses)และ Classifiers อาจระบุให้ใชมื้อถนดัหรือไม่ถนดัยงิโดยไม่จ าเป็นตอ้งบงัคบั
ดว้ยอุปกรณ์กายภาพใดๆ (เช่น ห่วงหรือตะขอ สายรัดและ อ่ืนๆ)การบงัคบัใชมื้อถนดัหรือไม่ถนดัตอ้งให้ใชจ้ากจุดก าหนด
เฉพาะในส่วนหน่ึงส่วนใดของสเตจนั้นๆ 

 1.1.5.4 หากมีค าอธิบายสนามเขียนระบุ (Stage Brifing) ก  าหนดให้ใชเ้ฉพาะมือขา้งถนดั หรือไม่ถนดั ให้ปฎิบติัตามกฎขอ้ 10.2.8
แต่หากผูย้งิเพียงแค่ถูกก าหนดให้ถือ หรือ ดึง หรือ จบั วตัถุท่ีก  าหนดในระหว่างห้วงการยงิ ให้ปฎิบติัตามกฎขอ้10.2.2 

 1.1.5.5 ผูอ้อกแบบสนามสามารถก าหนดให้ผูย้งิมีอิสระในเลือกจุดเร่ิมยงิ ท่ีใดก็ไดใ้นบริเวณพ้ืนท่ีเขตการยงิ ท่ีก  าหนดไว ้
1.1.6  ความยาก– การแข่งขนัยงิปืนระบบ IPSC จะน าเสนอระดบัความยากต่างระดบักนัไปจะไม่ใชก้ารท่ีไม่มีความทา้ทายในการยงิทั้งน้ี

ไม่รวมถึงความทา้ทายโดยท่ีไม่ตอ้งท าการยงิ (Non-shooting Challenges) ซ่ึงยอมให้มีความเสมอภาคต่อความสูงและความแตกต่าง
ทางสรีระของผูแ้ข่งขนัแต่ละคน อยา่งสมเหตุสมผล 

1.1.7  ความทา้ทาย– การแข่งขนัยงิปืนIPSC ค  านึงถึงความทา้ทายในการควบคุมความแรงของปืนระหว่างการยงิแบบเคล่ือนไหว แต่ก็ตอ้ง
ให้ผูแ้ข่งขนัท่ีใชปื้นท่ีมีขนาดกระสุน และพลงัต ่ากว่าตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า สามารถไดรั้บรู้ถึงความทา้ทายน้ีไดเ้ช่นกนั 

1.2 ประเภทของสนามยงิ - การแข่งขันยงิปืน IPSC อาจประกอบไปด้วยสนาม IPSC หลายอย่างดงัต่อไปนี ้
1.2.1  โจทยก์ารยงิทัว่ไป: 
 1.2.1.1  “โจทยก์ารยงิสั้น” (Short Courses) ตอ้งไม่เกิน 12 นดัในการยงิให้จบ การออกแบบและสร้างสนามตอ้งไม่ให้ยงิได้

มากกว่า 9 นดัในต าแหน่งเดียว หรือหน่ึงมุมมอง 
  
 



 

 1.2.1.2  “โจทยก์ารยงิกลาง” (Medium Courses) ตอ้งไม่เกิน 24 นดัในการยงิให้จบ การออกแบบและสร้างสนามตอ้งไม่ให้ยิงได้
มากกว่า 9 นดัในต าแหน่งเดียว หรือหน่ึงมุมมองเดียว หรือท าให้ผูแ้ข่งขนัสามารถยงิเป้าท่ีมีอยูจ่นหมดไดจ้ากต าแหน่งเดียว 
หรือจากมุมมองเดียว 

 1.2.1.3  “โจทยก์ารยงิยาว” (Long Courses) ตอ้งไม่เกิน 32 นดัในการยงิให้จบการออกแบบสนามและสร้างสนามตอ้งไม่บงัคบัให้
ยงิไดม้ากว่า 9 นดัในต าแหน่งเดียว หรือมุมมองเดียว หรือท าให้ผูแ้ข่งขนัสามารถยงิเป้าท่ีมีอยูจ่นหมดไดจ้ากต าแหน่งเดียว 
หรือจากมุมมองเดียว 

 1.2.1.4  ความสมดุลของสัดส่วนสนาม ท่ีไดรั้บการรับรองส าหรับการแข่งขนัยงิปืน IPSC ท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งเป็น ทางการ คือ 
3 สนามสั้น ต่อ 2 สนามกลาง ต่อ 1 สนามยาว (ดูสัดส่วนแผนผงัโจทยก์ารยงิท่ี ภาคผนวก A4) 

 1.2.1.5 โจทยก์ารยงิท่ีมีเง่ือนไขให้  รังเพลิงว่าง/ไม่โหลดแมก็กาซีน/ไม่โหลดกระสุนเขา้โม่ (ดู หมวด 8) จะตอ้งมีมากเกินกว่า 
25% ของโจทยก์ารยงิของทั้งแมทชก์ารแข่งขนั  

1.2.2 โจทยก์ารยงิพิเศษ: 

 1.2.2.1 “Classifiers” – สนามท่ีมีการอนุมติัโดย RD และ/หรือ IPSC ซ่ึงใชแ้บ่งคลาสผูแ้ข่งขนัระดบัภาคหรือระดบันานาชาติ
โดยรวม สนามท่ีเป็น Classifier (Classifier Stage) จะตอ้งสร้างให้เป็นไปตามกฎฉบบัน้ีและตอ้งเขม้งวดเร่ืองรูปผงัสนาม
และขอ้ความให้ชดัเจน ผลการแข่งขนัของสนามดงักล่าวจะตอ้งพิมพแ์ละจดัส่งในรูปแบบท่ีก าหนด (อาจมีค่าธรรมเนียม) 
เพ่ือให้มีผลกบัคลาสผูแ้ข่งขนั 

 1.2.2.2 “Shoot-Off” การแข่งขนัท่ีก  าหนดข้ึนแยกออกจากการแข่งขนัหลกั ผูแ้ข่งขนัท่ีมีสิทธ์ิ 2 คน ท าการยงิพร้อมกนัดว้ยเป้า 2 

ชุด เหมือนกนัและถูกจดัให้อยูติ่ดกนั ตามระบบแพค้ดัออก (ดูภาคผนวก A3) แนะน าให้ใชเ้ป้าโลหะ และตั้งเป้าสุดทา้ยของแต่ละผูแ้ข่งขนัให้

ทบัซอ้นกนักบัคู่แข่งเมื่อลม้ลง 

จะตอ้งไม่ใชก้ระสุนมากกว่า 12 นดัในการยงิให้จบ และตอ้งมีการบงัคบัให้เปล่ียนซองกระสุน (แมก็กาซีน) (Mandatory Reload) 1 คร้ัง 

หลงัจากท าการยงิเป้าแรกและก่อนท าการยงิเป้าสุดทา้ย  หากฝ่าผนืให้ถือเป็นแพ ้คดัออก 

1.3  การรับรองอย่างเป็นทางการ (IPSC Sanctioning) 

1.3.1 คณะผูจ้ดัแข่งขนั ท่ีตอ้งการการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก IPSC จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัพ้ืนฐานในการออกแบบสนาม และสร้าง
สนาม ให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั IPSC ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และระเบียบขอ้ปฏิบติั สนาม IPSC ท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจะ
ไม่ไดรั้บการรับรอง และจะไม่ไดรั้บการประกาศเผยแพร่ เหมือนการแข่งขนัท่ีไดรั้บการรับรอง 

1.3.2 หาก IPSC เห็นว่าการจดัวางเป้า อุปกรณ์ประกอบฉาก และรูปแบบการน าเสนอในโจทยก์ารยงิของการแข่งขนัท่ีน าเสนอต่อ IPSC 
นั้นไม่เป็นท่ีเหมาะสม หรือไม่สามารถจดัการได ้ การแข่งขนัจะไม่ไดรั้บการรับรอง (ให้ดู คู่มือจดัวางเป้า Target Array Book ฉบบั
ล่าสุด  แยกต่างหาก) 

1.3.3 ประธาน IPSC หรือตวัแทน หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาพนัธ์ (ท่ีไดรั้บมอบอ านาจ) อาจเพิกถอนการรับรองการแข่งขนัได ้หากเห็นว่าการ
แข่งขนันั้น หรือ องคป์ระกอบต่างๆซ่ึง: 

 1.3.3.1 ขดัแยง้ต่อจุดประสงค ์หรือเจตนาของหลกัการในการออกแบบสนาม หรือ 

 1.3.3.2 สร้างเปล่ียนแปลงไปจากแบบท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งมีนยัยะส าคญั หรือ 

 1.3.3.3 ฝ่าผนืกฎฉบบัปัจจุบนัขอ้หน่ึงขอ้ใด ของ IPSC หรือ 

 1.3.3.4 อาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อกีฬาการยงิปืนแบบ IPSC 

 1.3.3.5 หากการทดลองตามกฎขอ้ 6.5.11 ยงัไม่ไดป้ฎิบติั (และ กฎขอ้ 4.3.1.1)   

1.3.4 ระดบัของการแข่งขนั IPSC (Match Levels) และขอ้ก าหนด แสดงไวใ้นภาคผนวก A1 



 

หมวดที ่2 : การสร้างสนาม และการปรับปรุงเปลีย่นแปลง 

 กฎเกณฑก์ารสร้างสนาม ต่อไปน้ีให้ใชเ้ป็นบรรทดัฐาน ความรับผดิชอบและขอ้จ ากดัท่ีน าไปใชใ้นสนาม ส าหรับการแข่งขนัยงิปืน 
IPSC ผูอ้อกแบบสนาม เจา้ภาพการแข่งขนั และเจา้หนา้ท่ี จะอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์หล่าน้ี 
2.1  กฎทัว่ไป 
2.1.1 การก่อสร้างองคป์ระกอบสนามทางกายภาพ– การออกแบบตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั การสร้างสนามและขอ้ก าหนดของสนาม 

IPSC เป็นความรับผดิชอบของเจา้ภาพการแข่งขนั โดยการอนุมติัของนายสนาม (Range Master) จะตอ้งหลีกเล่ียง ความเป็นไปได้
ต่างๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผูแ้ข่งขนั เจา้หนา้ท่ี หรือผูเ้ขา้ชมการแข่งขนั ตลอดการแข่งขนั การออกแบบสนามควร
หลีกเล่ียง ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบและความไม่ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ จะตอ้งพิจารณาถึงการปฏิบติังานของทุกสนามเพ่ือให้
เหมาะสมในการท่ีเจา้หนา้ท่ีจะดูแลผูแ้ข่งขนั 

2.1.2 มุมยงิท่ีปลอดภยั– สนาม IPSC ควรสร้างให้มีมุมยงิท่ีปลอดภยัเสมอ การพิจารณาจะตอ้งดูความปลอดภยัของเป้า และองคป์ระกอบ
ในการสร้าง และความเป็นไปไดข้องมุมในการแฉลบของกระสุน ขนาดและความเหมาะสมของแนวหยดุกระสุน (Backstops) และ
เนินดา้นขา้ง (Side Berms) ควรพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้างสนามหากไม่มีอะไรระบุเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ แนวล า
กลอ้งจะถูกห้ามหันเกินมุม 90 องศาในทุกทิศทาง โดยวดัจากดา้นหนา้ผูย้งิซ่ึงหันตรงไปในกลางแนวยงิ การฝ่าฝืนเป็นไปตามกฏขอ้ 
10.5.2 
2.1.2.1 การก าหนดองศาแนวล ากลอ้งของแต่ละ สเตจ หรือสถานี(นอ้ยลงหรือมากข้ึน) อาจไดรั้บอนุญาตฝ่าฝืนให้ปฎิบติัตามกฏ 

10.5.2 รายละเอียดระบุเพ่ิมเติมเร่ืององศาของแนวล ากลอ้งและ เง่ือนไขปัจจยัอ่ืนๆ นั้น (เช่น การก าหนดองศาแนวล ากลอ้ง
ในทางตั้งให้นอ้ยลงจะปฎิบติัเร่ิมบงัคบัใชเ้ม่ือน้ิวเขา้โกร่งไก) ควรจะถูกระบุอยา่งเปิดเผยเป็นการล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั 
และตอ้งเขียนระบุรวมอยูใ่นค าอธิบายสนาม (Stage Briefings) (ดู ขอ้ 2.3 ประกอบ)  

2.1.3 ระยะขั้นต ่า– เม่ือใดท่ีใชเ้ป้าโลหะ หรือฮาร์ดคฟัเวอร์ท าจากโลหะ ตอ้งป้องกนัไม่ให้ผูแ้ข่งขนัและเจา้หนา้ท่ีสนาม อยูใ่กลก้ว่า 7 เมตร
จากจุดท่ีก าลงัยงิ หากเป็นไปไดอ้าจท าโดยใชฉ้ากกั้น หากใชเ้ส้นขอบเขตการยงิ(Fault Lines)เพ่ือจ ากดัระยะเขา้ถึงเป้าโลหะ ตอ้ง
ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 8 เมตร จากเป้า ทั้งน้ีเพ่ือว่าหากผูแ้ข่งขนัท าฟาลว์ โดยการล ้าเส้น ก็ยงัเกินกว่าระยะขั้นต ่า 7 เมตร (ดูกฎ 10.4.7) 
และควรเก็บอุปกรณ์สนามท่ีท าจากโลหะไม่ให้อยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีแนวท าการยงิ 

2.1.4 ต าแหน่งของเป้า– เม่ือสนามถูกสร้างเพ่ือตอ้งการก าหนดต าแหน่งเป้า รวมไปถึงการพิจารณาแนวยงิ ผูจ้ดัแข่งขนัและเจา้หนา้ท่ี
จะตอ้งป้องกนัหรือจ ากดัขอบเขตให้กบัเจา้หนา้ท่ี ผูช้มหรือผูแ้ข่งขนัท่ีเขา้ไป ผูแ้ข่งขนัแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้แกปั้ญหาการ
ยงิดว้ยตนเอง และตอ้งไม่ถูกกีดขวางโดยการกระท าใดๆ อนัอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยั เป้าควรจะจดัใหอ้ยูใ่นพ้ืนฐานท่ีให้ยงิ
ตามท่ีปรากฎ และวางมุมองศาในลกัษณะท่ีปลอดภยัดว้ย 

2.1.5 พ้ืนผวิสนาม– ถา้เป็นไปได ้ ผวิของสนามตอ้งตระเตรียมปรับปรุงก่อนการแข่งขนั ควรก าจดัเศษซากส่ิงของกอ้นหินให้เรียบร้อย
พอสมควร เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัเพียงพอแก่ผูแ้ข่งขนัและเจา้หนา้ท่ี พิจารณาถึงสภาวะอากาศและการเคล่ือนไหวของผูแ้ข่งขนั 
เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO1) อาจใชก้รวด ทรายหรือวสัดุอ่ืนใด ซ่อมแซมพ้ืนผวิสนามท่ีเสียหายไดทุ้กเม่ือ ผูแ้ข่งขนัอาจไม่สามารถ
ประทว้งในการซ่อมแซมพ้ืนผวิสนามในกรณีน้ีได ้

2.1.6  ส่ิงกีดขวาง– ส่ิงกีดขวางโดยธรรมชาติหรือท่ีสร้างข้ึนในช่องยงิ ควรสมเหตุสมผลต่อความแตกต่างทางสรีระรูปร่างและความสูงของ
ผูแ้ข่งขนัแต่ละคน ในขณะท่ีสร้างแลว้ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัแก่ผูแ้ข่งขนั เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั และผูช้มทั้งหมด 

2.1.7  แนวยงิร่วม– สนาม IPSC ท่ีมีผูแ้ข่งขนัหลายคนยงิพร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั (ตย.Shoot-Off) ตอ้งมีระยะห่างระหว่างตวัผูแ้ข่งขนั
ดว้ยกนัไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร 

2.1.8  การตั้งเป้า– จะตอ้งระมดัระวงัในการตั้งเป้ากระดาษ เพ่ือหลีกเล่ียง “การยงิทะลุผา่น” (shoot throughs) 
 2.1.8.1  ต าแหน่งเป้า ควรจะมีเคร่ืองหมายชดัเจนท่ีขาตั้งเป้า เพ่ือให้มัน่ใจในเร่ืองต าแหน่งเป้าจะอยูท่ี่เดิมตลอดเวลาการแข่งขนั เม่ือ

มีการเปล่ียนเป้า และควรมีเคร่ืองหมายชดัเจนท่ีพ้ืนสนาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนิดของเป้าควรจะระบุและก าหนดไวบ้นขา
ตั้งเป้าก่อนเร่ิมการแข่งขนั เพ่ือไม่ให้เกิดการสับเปล่ียนเป็นเป้าห้ามยงิเม่ือเร่ิมแข่งขนั 

                                                             
1 Range Officer 



 

 
 2.1.8.2  เม่ือเป้ากระดาษและเป้าโลหะวางใกลก้นั ควรระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงของเศษโลหะท่ีกระเด็นจากเป้าโลหะมาโดนเป้า

กระดาษ 
 2.1.8.3  เม่ือเป้าป๊อปเปอร์ (IPSC Popper) ถูกใชใ้นสนาม ควรแน่ใจว่า พ้ืนท่ีบริเวณนั้นแน่นพอท่ีรองรับการท างานของเป้าได้

ตลอดการแข่งขนั 
 2.1.8.4  เป้าท่ีอยูก่บัท่ี (ไม่ไดเ้ป็นเป้าเคล่ือนไหว) ห้ามติดเป้าเอียงเกิน 90 องศาจากแนวด่ิง 

2.1.9 คนัดินกนัแนวกระสุน (Berm) ทั้งหลายเป็นเขตหวงห้ามส าหรับทุกคน ตลอดเวลา ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจาก RO (ดูกฎส่วน10.6) 

2.2 บรรทดัฐานในการสร้างสนาม 
ในการจดัสร้างสนาม IPSC ความหลากหลายของส่ิงกีดขวางทางกายภาพอาจถูกน ามาใช ้เพ่ือจ ากดัการเคล่ือนไหวของผูแ้ข่งขนั และเพ่ิมความ
ทา้ทายให้แก่การแข่งขนั ดงัน้ี: 

2.2.1 เส้นขอบเขตการยงิ (Fault Lines)–การเคล่ือนไหวของผูแ้ข่งขนัควรถูกจ ากดัโดยใชเ้คร่ืองกีดขวางทางกายภาพ อยา่งไรก็ตาม การใช ้
Fault Lines ไดรั้บการอนุญาตให้ใชไ้ดด้งัน้ี 

 2.2.1.1  ใชป้้องกนัการพุ่งเขา้หา หรือถอยออกจากเป้า ท่ีไม่ปลอดภยั และ/หรือ ในลกัษณะท่ีไม่พึงประสงค ์
 2.2.1.2  ใชเ้พ่ือจ าลองการใชง้านทางกายภาพของเคร่ืองกีดขวาง และ/หรือ ท่ีก  าบงั 
 2.2.1.3  เพ่ือก าหนดขอบเขตในการยงิโดยทัว่ไป หรือเป็นบางส่วนโดยเฉพาะ 
 2.2.1.4  Fault Linesตอ้งติดตั้งในต าแหน่งแน่นหนาตอ้งมีความสูงอยา่งนอ้ย 2 ซม. ควรท าจากไมห้รือวสัดุอ่ืน ท่ีเหมาะสมเหนือ

ระดบัพ้ืนดิน และควรมีสีสม ่าเสมอกนั(เห็นควรเป็นสีแดง)ในทุกบริเวนท่ีท าการยงิของการแข่งขนั ตอ้งมีความยาวอยา่ง
นอ้ย 1.5เมตร และควรมีความยาวรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีซ่ึงผูแ้ข่งขนัน่าจะใชท้  าการยงิ ในทุกกรณีให้ถือเสมือนว่าเส้นน้ีมี
ความยาวไม่รู้จบ (Infinity) (ดูกฎขอ้ 4.4.1) 

 2.2.1.5 ถา้โจทยก์ารยงิ(มีเส้นทางเดินท่ีก าหนดดว้ยเส้นขอบเขตการยงิ และ/หรือส่ิงท่ีก  าหนดชดัเจนว่าเป็นขอบเขตพ้ืนท่ีการยงิ ผู ้
แข่งขนัท่ีท าการลดัเส้นทาง ดว้ยการกา้วเหยยีบพ้ืนนอกเส้นทางเดินท่ีก าหนด และ/หรือพ้ืนท่ีการยงิ จะถูกปรับโทษ 1ผดิวิธี
ต่อ 1 นดัท่ียงิ หลงัจากการท าการลดัเส้นทาง 

2.2.2 ส่ิงกีดขวาง– สนาม IPSC อาจประกอบดว้ยการใชเ้คร่ืองกีดขวางใหญ่ๆ ท่ีให้ผูแ้ข่งขนัปีนป่ายขา้ม ส่ิงกีดขวางเหล่าน้ีไม่ควรมีความ
สูงเกิน2 เมตร และถา้ส่ิงกีดขวางสูงเกิน 1 เมตร ควรจะมีส่ิงช่วยขา้มอ่ืน  ๆ เพ่ือช่วยผูแ้ข่งขนั และควรสร้างใหป้ลอดภยัต่อผู ้
แข่งขนั ดงัน้ี: 

 2.2.2.1  ส่ิงกีดขวางควรมีสมอและโยงยดึอยา่งแน่นหนาสามารถรองรับการใชง้านได ้ พ้ืนผวิท่ีแหลมคม หรือขรุขระควรก าจดัออก
เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บของผูแ้ข่งขนั และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั 

 2.2.2.2  ดา้นล่างของก าแพงหรือส่ิงกีดขวางควรปลอดจาก ส่ิงกีดขวางหรือ ส่ิงอนัตรายตามธรรมชาติ 
 2.2.2.3  ผูแ้ข่งขนั จะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ลองขา้มส่ิงกีดขวาง ก่อนท าการยงิ  
 2.2.2.4 ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่ถูกก าหนดให้เอาปืนใส่ซอง ก่อนข้ึนส่ิงกีดขวางเหล่าน้ี 

2.2.3 ท่ีก  าบงั– ตอ้งสร้างในลกัษณะดงัน้ี: 

 2.2.3.1  ส่ิงกีดขวางจะตอ้งสูงและแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรองรับวตัถุประสงคใ์นการใชง้านในกรณีท่ีส่ิงกีดขวาง มีความสูงอยา่งนอ้ย 
1.8 เมตร ให้ถือเสมือนว่าส่ิงกีดขวางนั้นมีความยาวไม่รู้จบ (Infinity) เวน้แต่มีส่วนเสริมดว้ยแท่นยงิ หรือ ส่ิงอ่ืนๆเพ่ือใชท้  า
การยงิ 

 2.2.3.2  ควรจะมีเส้นขอบเขตการยงิ (Fault Lines) ท่ีพ้ืนจากขอบดา้นขา้งออกไปขา้งหลงัจากดา้นขา้ง 

 



 

2.2.4 อุโมงค ์ –Tunnelsท่ีผูแ้ข่งขนัตอ้งเขา้ไป หรือผา่นเขา้ไป ควรสร้างดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสมและมีความยาวเท่าใดก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม ควร
จะมีช่องใหญ่พอท่ีเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัสามารถเฝ้ามองการกระท าของผูแ้ข่งขนัว่าปลอดภยั ขอบปากอุโมงคค์วรตระเตรียมให้ดีเพ่ือ
หลีกเล่ียงการบาดเจ็บของผูแ้ข่งขนั และเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั ผูอ้อกแบบสนามตอ้งระบุให้ชดัเจนเก่ียวกบัส่วนของทางเขา้และออก
อุโมงค ์รวมถึงตวัแปรเสริมอ่ืนๆในการยงิเป้านั้นๆจากภายในอุโมงค ์(ตย.เส้นขอบเขตการยงิ) และกฎขอ้  10.5.4 

2.2.5 “Cooper2” Tunnels – เป็นอุโมงค ์ ประกอบดว้ยเสาไมแ้ละระแนงท่ีท าไวอ้ยา่งหลวมๆ เหนือศีรษะ(ตย. ไมร้ะแนง) หากขยบัหลุด
ออกโดยผูแ้ข่งขนั ชนหรือกระทบ (ดูกฎขอ้ 10.2.5)  อุโมงคส์ามารถมีความสูงเท่าไดก้็ได ้ แต่วสัดุเหนือศรีษะนั้นตอ้งไม่มีน ้ าหนกั
มากจนเส่ียงต่อการก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไม่ปลอดภยัและกฎขอ้  10.5.4 

2.2.6 อุปกรณ์สนาม–ส่ิงเหล่าน้ีมีไวเ้พ่ือรองรับ ผูแ้ข่งขนัในขณะเคล่ือนไหวหรือท าการยงิท่ีเป้า และจะตอ้งสร้างให้ ปลอดภยัแก่ผูแ้ข่งขนั 
และเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัเป็นอนัดบัแรก ควรเตรียมการให้เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัเฝ้าระวงั ความปลอดภยัและควบคุมท่าทางของผู ้
แข่งขนัไดต้ลอดเวลา อุปกรณ์เหล่าน้ีควรจะแข็งแรงพอท่ีจะรองรับการใชข้องผูแ้ข่งขนัทั้งหมด 

2.2.7 หนา้ต่าง และช่องต่างๆ– ตอ้งติดตั้งในความสูงท่ีสามารถยงิไดโ้ดยผูแ้ข่งขนัส่วนใหญ่ และตอ้งเตรียมแท่นเสริมท่ีแข็งแรงส าหรับท า
การยงิ เม่ือมีการร้องขอโดยไม่มีการปรับโทษ 

2.3  การปรับปรุงเปลีย่นแปลงส่ิงก่อสร้างในสนาม 

2.3.1 เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัอาจปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง หรือขั้นตอนการยงิในสนามได ้ในเหตุผลดา้นความปลอดภยัโดยการอนุมติัของ RM3. 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพใดๆ ของสนาม หรือการเพ่ิมเติมจากผงัสนามท่ีเผยแพร่ไป ควรจะด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมการ
แข่งขนั 

2.3.2 ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด จะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบเก่ียวกบัการปรับปรุงสนามทนัทีท่ีเป็นไปได ้ อยา่งนอ้ยก็ตอ้งไดรั้บแจง้ดว้ยวาจาจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสนาม โดยเป็นส่วนหน่ึงของการอธิบายสนาม 

2.3.3 ถา้ RM อนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงหลงัจากการแข่งขนัเร่ิมไปแลว้ จะตอ้งท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 2.3.3.1 ด าเนินการแข่งขนัต่อไปในสนามท่ีเปล่ียนแปลงเฉพาะผูแ้ข่งขนัท่ียงัไม่ไดท้  าการยงิ ถา้การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลกบัการท า
การยงิของผูแ้ข่งขนัคนใด ผูแ้ข่งขนัผูน้ั้นตอ้งถูกขอให้ท  าการยงิใหม่ในสนามท่ีปรับเปล่ียนไปนั้นรวมถึงกฎขอ้ 2.3.4.1 
หรือ 

 2.3.3.2 ถา้เป็นไปได ้ให้ผูแ้ข่งขนัทั้งหมดยงิในสนามท่ีปรับเปล่ียนนั้นใหม่ โดยยกเลิกคะแนนเดิมทั้งหมด 
            2.3.3.3  ผูแ้ข่งขนัท่ีปฏิเสธในการยงิใหม่ (Re-Shoot) ตามขอ้น้ี หรือขอ้อ่ืนๆ เม่ือเป็นค าสั่งของ RO จะไดค้ะแนน ศูนยใ์นสนามนั้น 

โดยไม่ ค านึงถึงการยงิคร้ังท่ีผา่นมา 
2.3.4 หากRM (โดยหารือร่วมกบั MD4) เห็นว่าการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของสนาม หรือวิธีการยงิท าให้เกิดความไม่ยติุธรรม และ

เป็นไปไม่ไดท่ี้จะให้ผูแ้ข่งขนัทั้งหมดกลบัมายงิใหม่ในสนามนั้น หรือ สนามนั้นยงัคงไม่เหมาะสมหรือยงัใชไ้ม่ได ้ สนามนั้นจะถูก
ตดัออกจากการแข่งขนั ในกรณีน้ี คะแนนของผูแ้ข่งขนัทั้งหมดในสนามน้ีจะถูกลบออกจากคะแนนการแข่งขนั 

 2.3.4.1 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนัในสนามท่ียกเลิก อาจไดรั้บสิทธ์ิการแข่งขนัต่อไดห้าก หากเจา้หนา้ท่ีสูงสุดท่ีตดัสินการ
ตดัสิทธ์ิของนกักีฬานั้นๆ (ตย.RM หรือคณะกรรมการตดัสินการประทว้ง) พิจารณาว่า เหตุลงโทษตดัสิทธ์ินกักีฬานั้น มาจากความ
บกพร่องของสนามท่ีท าการยกเลิก 

2.3.5 ในกรณีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย RM อาจสั่งให้คลุมเป้าดว้ยวสัดุโปร่งใส และหรือ ท่ีก  าบงัเหนือเป้า ค าสั่งน้ีผูแ้ข่งขนัไม่สามารถ
ประทว้งได ้ (ดูกฎ 6.6.1) ของท่ีใชค้ลุมเป้าดงักล่าวตอ้งคงอยูท่ี่เป้าท่ีถูกผลกระทบจากสภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกนั จนกว่าจะมี
ค าสั่งยกเลิก RM 

                                                             
2 Cooper มาจากช่ือเจฟคุปเปอร์ผูไ้ดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูบุ้กเบิกและก่อตั้งกีฬาไอพีเอสซีคนแรก(ผูแ้ปล) 
3 Range Master 
4 Match Director 



 

2.3.6 ถา้ RM (โดยหารือร่วมกบั MD) เห็นว่าสภาพอากาศ หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนใด มีผลกระทบต่อความปลอดภยั และ/หรือกระทบต่อ
การแข่งขนัท่ีก าลงัด าเนินอยู ่RM อาจสั่งพกัหรือยติุการแข่งชัว่คราวจนกว่าเห็นสมควร 

2.4  พ้ืนทีป่ลอดภยั (Safety Areas) 
2.4.1 เจา้ภาพการแข่งขนั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัและสร้างพ้ืนท่ีปลอดภยั ส าหรับการแข่งขนัไวอ้ยา่งพอเพียง ควรจะเป็นสถานท่ี

สะดวกสบาย และตอ้งมีเคร่ืองหมายชดัเจน  
2.4.2 พ้ืนท่ีปลอดภยัตอ้งมีโต๊ะ หันอยูใ่นทิศทางล ากลอ้งท่ีปลอดภยั และมีขอบเขตท่ีชดัเจนหากมีแนวหยดุกระสุน(Backstops) หรือก าแพง

ประกอบ จะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีสามารถหยดุกระสุนได ้ ควรมีราวปืนหรือราวต่างๆท่ีเหมาะสม ท่ีให้ใชไ้ดต้ามระเบียบของIPSC
โดยเฉพาะเจาะจงไดต้ลอดการแข่งขนั 

2.4.3 ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีปลอดภยั (Safety Areas) ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแล ส าหรับกิจกรรม ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีได ้
ตราบเท่าท่ียงัอยูใ่นขอบเขตของพ้ืนท่ีปลอดภยั และช้ีปืนไปในทิศทางท่ีปลอดภยั การฝ่าฝืนอาจเป็นเหตุให้ถูกตดัสิทธ์ิจากการ
แข่งขนั (DQ –Disqualification) (ดูกฎ 10.5.1) 

 2.4.3.1  น าปืนท่ีไม่บรรจุกระสุนเขา้-ออก จากกระเป๋า และเอาปืนใส่ซองพก 
 2.4.3.2  ฝึกซอ้มการชกัปืนเขา้ออก ยงิแห้ง (Dry-Firing) กบัปืนท่ีไม่บรรจุกระสุน 
 2.4.3.3  ฝึกการเปล่ียนเขา้ออกแมก็กาซีนเปล่า และ/หรือ ดึงดูรอบการท างานของสไลดปื์น 
 2.4.3.4 ท าการตรวจสอบ ถอดช้ินส่วน ท าความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปืน ส่วนประกอบและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
2.4.4 ห้ามไม่ให้จบัตอ้ง กระสุนดมัม่ี และกระสุนปกติ ไม่เวน้แมจ้ะอยูใ่นบรรจุภณัฑ ์แมก็กาซีนท่ีบรรจุกระสุน สปีดโหลดท่ีใส่กระสุนไว ้

และกระสุนปืนในบริเวณพ้ืนท่ีปลอดภยั (Safety Area)ไม่ว่ากรณีใดๆ (ดูกฎ 10.5.12) 

2.5 การยิงทดสอบ/ช่องยิงทดสอบศูนย์ 
2.5.1 หากก าหนดให้มีช่องยงิทดสอบในการแข่งขนั ช่องยงิทดสอบตอ้งมี RO ควบคุมการปฎิบติัในขณะให้บริการ 
2.5.2 อนุญาตให้ผูแ้ข่งขนัท าการยงิทดสอบปืน และกระสุนไดภ้ายใตก้ฎความปลอดภยั ระยะเวลา รวมถึงขอ้บงัคบั 
 อ่ืนๆ  ตามท่ี RO ก าหนด 
2.5.3 ในการแข่งขนัระดบัLevel III หรือสูงกว่านั้น หรือการแข่งขนัท่ีใชร้ะยะเวลาหลายวนั  ผูจ้ดัการแข่งขนัควรจดัให้มีเป้าและเป้าโลหะ

ท่ีไดม้าตรฐาน IPSC (หากเป็นไปได ้ควรเป็นเป้าส่งสัญญาณได ้หรือเป้าท่ีตั้งไดเ้อง)ไวใ้ห้ผูแ้ข่งขนัใชใ้นการทดสอบศูนย ์ซ่ึงเป็นไป
ตามแนวทางในภาคผนวก C3 

2.6 บริเวณจัดจ าหน่ายสินค้า (Vendor Areas) 
2.6.1 ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ (เช่น บุคคลใด บริษทัห้างร้าน หรือการแสดง หรือขายสินคา้ใดๆ ในการแข่งขนัยงิปืน IPSC) มีหนา้ท่ีๆ จะ

รับผดิชอบในความปลอดภยัในทุกดา้น ในผลิตภณัฑข์องตนเอง และตอ้งท าให้มัน่ใจไดว้่าการแสดงสินคา้ ตอ้งอยูใ่นสถานะท่ีไม่
อาจท าอนัตรายแก่บุคคลใดได ้ปืนท่ีไดรั้บการประกอบส าเร็จ ควรจะมีการท าให้ใชง้านไม่ไดก่้อนการแสดง 

2.6.2 RM (โดยหารือร่วมกบั MD) จะตอ้งก าหนดบริเวณจดัจ าหน่ายสินคา้ (Vendor Areas) ไวอ้ยา่งชดัเจน และอาจจะออก “แนวทาง
ปฏิบติัเพ่ือการยอมรับ” แก่ผูจ้ดัจ  าหน่ายทุกราย ซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบในสินคา้ตนเอง 

2.6.3 ผูแ้ข่งขนัอาจถือปืนท่ีไม่ไดบ้รรจุกระสุน ของผูจ้ดัจ  าหน่ายไดร้ะหว่างอยูใ่นบริเวณจดัจ าหน่ายสินคา้ แต่ก็ตอ้งมีความระมดัระวงัเพียง
พอท่ีจะไม่ช้ีปากกระบอกปืนไปยงับุคคลใดบุคคลหน่ึง ระหว่างท่ีถือปืนนั้น 

2.6.4 ผูแ้ข่งขนัจะตอ้ง ไม่ชกัปืนของตนเอง หรือน าปืนใส่ซองปืน ในบริเวณจดัจ าหน่ายสินคา้ (ดูกฎขอ้ 10.5.1) ผูแ้ข่งขนัท่ีตอ้งการจะน า
ปืนไปให้ช่างปืนซ่อม ตอ้งไปยงัพ้ืนท่ีปลอดภยั (Safety Areas) แลว้น าปืนใส่ในกระเป๋า หรือกล่องใส่ปืน ก่อนส่งไปซ่อมในบริเวณ
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

2.7 บริเวณสุขอนามัย (Hygiene Areas) 
2.7.1 ผูจ้ดัการแข่งขนัควรจดับริเวณสุขอนามยั พร้อมดว้ยน ้ายาลา้งมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีสุขา หรือใกลจุ้ดบริการอาหาร

ส าหรับให้ผูแ้ข่งขนั 



 

หมวดที ่3 : ข้อมูลสนาม  (Course Information) 

3.1  กฎทัว่ไป 

 ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งรับผดิชอบในความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของสนามเสมอ โดยเฉพาะเจาะจงตามท่ีไดร้ะบุดว้ยวาจา หรือ ให้ทราบ
ตามค าเขียนบรรยายสนาม(stage briefing) ของสนามท่ีอธิบายให้ผูแ้ข่งขนัทราบถึงขอ้ก าหนดต่างๆ ขอ้มูลสนามสามารถระบุแยก
ประเภทไดด้งัน้ี: 

3.1.1 ผงัสนามประเภทท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ – ผูแ้ข่งขนัทั้งท่ีลงทะเบียน และ/หรือ RD ของพวกเขา จะตอ้งไดรั้บรายละเอียดสนาม IPSC 
อยา่งเดียวกนัในช่วงเดียวกนั และจ านวนวนัท่ีแน่นอนก่อนก าหนดการแข่งขนั ขอ้มูลอาจส่งเป็นเอกสาร หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือผา่นเวปไซท ์(ดูกฎขอ้ 2.3) 

3.1.2 ผงัสนามประเภทท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ – เหมือนกบั 3.1.1 ยกเวน้รายละเอียดของสนาม จะไม่เผยแพร่ก่อนล่วงหนา้ ขอ้แนะน า
การปฏิบติัจะทราบเม่ือไดรั้บฟังค าอธิบายสนามท่ีเขียนอธิบายไว ้

3.2  การเขียนค าอธิบายสนาม 

3.2.1 ขอ้ความค าอธิบายสนามซ่ึงสัมพนัธ์กบักฎ และไดรั้บการอนุมติัจากนายสนาม (RM) ตอ้งติดประกาศไวใ้นแต่ละสนาม ก่อนเร่ิมการ
แข่งขนั ค าอธิบายน้ีจะมีความส าคญักว่าขอ้มูลสนามใดๆ ท่ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ หรือ ท่ีไดแ้จง้ให้ผูแ้ข่งขนัทราบไปแลว้ก่อนการ
แข่งขนั และตอ้งมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 -  ประเภท และ จ านวนเป้า 
 - จ านวนกระสุนท่ีน ามาคิดคะแนน 
 - สภาวะเตรียมพร้อมของปืน 
 - ต าแหน่ง ท่า เร่ิมตน้ 
 - เวลาเร่ิมยงิ (เสียง หรือ การมองเห็น) 
 -  ขั้นตอนการยงิ 

3.2.2 RO ผูป้ฏิบติังานในสนาม ตอ้งอ่านขอ้ความท่ีเขียนไวใ้นค าอธิบายการยงิ (stage briefing) ทุกถอ้ยค าส าหรับแต่ละสควอด RO ตอ้ง
แสดงตวัอยา่งท่าทางเร่ิมตน้และเง่ือนไขการเตรียมปืนท่ีถูกตอ้งและยอมรับไดใ้ห้เห็นจริง (ไม่ว่าโดยการใชรู้ปภาพ หรือ การ
แสดงออกทางร่างกาย) ในทุกระดบัการแข่งขนั 

3.2.3 RM อาจให้มีการปรับปรุงขอ้ความในค าอธิบายสนามไดทุ้กเวลาเพ่ือความชดัเจน ความลงตวั หรือความปลอดภยั (ดู 2.3) 

3.2.4 หลงัจากอ่านค าอธิบายสนามให้ผูแ้ข่งขนัทราบ และค าถามต่างๆ ไดถู้กตอบจนหมดแลว้ ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บอนุญาตให้เดินส ารวจ
เส้นทางการยงิไดเ้ป็นล าดบั ระยะเวลาท่ีให้เดินส ารวจดูสนามจะก าหนดโดย RO ซ่ึงให้เวลาท่ีเท่าๆ กนักบัผูแ้ข่งขนัทุกคน ถา้สนามมี
เป้าเคล่ือนท่ี หรือท านองเดียวกบัเป้าเคล่ือนท่ี ควรจะท าให้มนัท างานให้ผูแ้ข่งขนัทุกคนดูพร้อมๆ กนัในจ านวนคร้ังท่ีเท่ากนัดว้ย 

3.3  กฎ ท้องถิ่น ระดบัภาค และ ระดับชาต ิ

3.3.1 การแข่งขนักีฬายงิปืนIPSC อยูภ่ายใตก้ฎตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ี องคก์รผูจ้ดัแข่งขนัไม่อาจใชก้ฎทอ้งถ่ินมาบงัคบัใช ้ ยกเวน้กฎความ
ปลอดภยัของชมรมนั้น หรือสนามนั้น หรือขอ้กฎหมาย หรือค าพิพากษาท่ีมีมาก่อน การน ากฎใดๆ มาใชท่ี้เขา้กบักฎ IPSC ไม่ได ้จะ
ไม่น ามาใชใ้นการแข่งขนั IPSC โดยปราศจากความเห็นชอบจาก RD และสภา IPSC 



 

หมวดที ่4 : อปุกรณ์ในแนวยงิ 

4.1  เป้า – หลกัพ้ืนฐานโดยทัว่ไป 
4.1.1 เป้าท่ีผา่นการอนุมติัจากการประชุม IPSC Assembly และเป็นไปตามขอ้ระบุในภาคผนวก B และC เท่านั้น จึงจะใชใ้นการแข่งขนั

ปืนสั้น IPSC ได ้ 
 4.1.1.1  หากเป้าใดเป้าหน่ึง หรือมากกว่านั้น ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุดงักล่าว และไม่สามารถจดัหามาเปล่ียนให้ถูกตอ้งได ้

RM ตอ้งตดัสินใจว่าเป้าเหล่านั้นจะสามารถยอมรับในการแข่งขนัไดห้รือไม่ และตามขอ้ก าหนดพิจารณาในแง่ใดของ
หมวด 2.3 ของกฎขอ้บงัคบัน้ี หากมีระบุไว ้อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจของ RM จะมีผลเฉพาะแมทชแ์ข่งขนันั้นเท่านั้น จะ
ไม่เป็นแบบอยา่งในภายหนา้ของแมทช์ในพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือแมแ้ต่เป็นเป้าทดแทนตายตวัของแมทชอ่ื์นๆ ต่อไป 

          4.1.1.2   ในการแข่งขนัIPSC อนุมติัให้ใชเ้ป้าสองขนาดส าหรับเป้ากระดาษและป๊อปเปอร์ (ดูภาคผนวก B และ C) เป้ามินิ และมินิป๊อป
เปอร์นั้นเพ่ือใชจ้  าลองเป้าปกติและป๊อปเปอร์เสมือนว่าไกลกว่า ประเภทและขนาดของเป้าต่อไปน้ีอาจรวมอยูด่ว้ยกนัในกลุ่มเป้า
เดียวกนั 

 - เป้า IPSC กบั ป๊อปเปอร์ ; หรือ 

 - เป้ามินิ กบัมินิป๊อปเปอร์ ; หรือ 

 - เป้า IPSC กบัมินิป๊อปเปอร์ ; หรือ 

 - เป้ามินิ กบัป๊อปเปอร์ 

 ประเภทและขนาดของเป้าต่อไปน้ีตอ้งไม่รวมอยูด่ว้ยกนัในกลุ่มเป้าเดียวกนั 

 -เป้า IPSC กบัเป้ามินิ ; หรือ 

 -ป๊อปเปอร์กบัมินิป๊อปเปอร์ 

 
4.1.2 เป้าท่ีนบัคะแนน ท่ีใชใ้นการแข่งขนัยงิปืน IPSC ทั้งหมดจะเป็นสีเดียวดงัน้ี: 
 4.1.2.1  บริเวณท่ีนับคะแนนของ เป้าขนาดมินิ และเป้ามาตรฐานตอ้งเป็นสีแทน เวน้แต่ RM เห็นว่ามีความต่างจากฉากหลงันอ้ย สี

อ่ืนสามารถน ามาใชแ้ทนได ้
 4.1.2.2  ดา้นหนา้เป้าโลหะท่ีนบัคะแนน ตอ้งทาดว้ยสีเดียว เนน้ไปทางสีขาว 
4.1.3 เป้าท าโทษหรือเป้าห้ามยงิ(No-shoot) ตอ้งมีเคร่ืองหมาย “X” ไวอ้ยา่งชดัเจน หรือเป็นสีเดียวท่ีแตกต่างจากเป้าท่ีนบัคะแนนตลอดทั้ง

การแข่งขนั หรือทวัร์นาเมนท ์ เป้ากระดาษ และ เป้าเหล็กสามารถใชสี้ท่ีต่างกนัได ้ แต่ตอ้งใชสี้เดียวกนัของแต่ละประเภทเป้าตลอด
ทั้งการแข่งขนั (ตวัอยา่ง ถา้เป้าเหล็กห้ามยงิ เป็นสีเหลือง ตอ้งให้ใชสี้เหลืองทั้งหมด และถา้เป้ากระดาษห้ามยงิเป็นสีขาว ตอ้งใชเ้ป็น
สีขาวทั้งหมดในการแข่งขนัหรือทวัร์นาเมน้ทน์ั้น) 

4.1.4 เป้าท าการยงิ อาจให้มีการปกปิดหรือซุกซ่อนเป้า ในสนาม IPSCโดยอาจกระท าไดบ้างส่วนหรือทั้งตวัเป้าโดยการใชซ้อฟคฟัเวอร์ 
(Soft Cover) หรือ ฮาร์ดคฟัเวอร์ (Hard Cover) ดงัน้ี: 

 4.1.4.1 ส่ิงปกคลุมทั้งหมดเพ่ือบงัเป้า หรือบางส่วนของเป้า จะพิจารณาเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ได ้ ฮาร์ดคฟัเวอร์ไม่ควรจะสมมุติเอา แต่
ควรจะสร้างโดยใชว้สัดุท่ีกระสุนยงิไม่ทะลุ และจะใชเ้ป้ากระดาษท าเป็นฮาร์ดคพัเวอร์แต่เพียงอยา่งเดียวไม่ได ้

 4.1.4.2  ส่ิงปกคลุมท่ีท าให้มองเห็นเป้าลางๆ จะพิจารณาเป็นซอฟคฟัเวอร์ การยงิผา่นซอฟคฟัเวอร์และถูกเป้านบัคะแนนจะนบั
คะแนนให ้ การยงิผา่นซอฟคฟัเวอร์แลว้ไปถูกเป้าท าโทษ (No-shoot) จะถูกท าโทษ โซนคะแนนทัง้หมดของเป้าท่ี
ซอฟคฟัเวอร์บงัน้ี สามารถเห็นเป้าทั้งแผน่ผา่นซอฟคฟัเวอร์ก็ได ้ หรือเห็นบางโซนคะแนนของเป้าโดยไม่มองผา่น
ซอฟคฟัเวอร์ก็ไดด้ว้ย 

4.1.5 ห้ามใชเ้ป้าแผน่เดียว จ าลองแบ่งออกเป็น 2 เป้าหรือหลายเป้าดว้ยวิธีปิดเทป ทาสี หรือแบ่งดว้ยวิธีแบ่งอ่ืนใด และ/หรือห้ามติดเป้ามินิ 
กบัเป้าขนาดปกติ 

4.1.6 อนุญาตเฉพาะเป้า IPSC,  อุปกรณ์กลไก หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ในการเร่ิม(activate) เป้าเคล่ือนท่ี 



 

4.2  เป้าทีไ่ด้รับการอนุมตัจิาก IPSC– เป้ากระดาษ 
4.2.1 มีเป้ากระดาษ2เป้า ท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ใชใ้นการแข่งขนั IPSC ประเภทปืนสั้น (ดูภาคผนวก B) 
4.2.2 เป้ากระดาษจะตอ้งมีเส้นคะแนน และ 0.5 ซม. (เป้ามินิ 0.3 ซม.) เส้นขอบนอกส่วนท่ีไม่มีคะแนนอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามเส้น

เหล่าน้ีไม่ควรจะมองเห็นในระยะท่ีเลย 10 เมตร ข้ึนไป โซนคะแนนท่ีแบ่งน้ี จะแปลเป็นผลคะแนนตามค่าความแรงกระสุน(Power 
Factor5)ในการแข่งขนั IPSC 

 4.2.2.1  ดา้นหนา้ของเป้าท าโทษหรือเป้าห้ามยงิ (No-shoot) ท่ีเป็นกระดาษจะตอ้งท าให้เห็นเส้นไม่นบัคะแนนอยา่งชดัเจนเพียงพอ
เป้าท าโทษท่ีไม่มีเส้นชดัเจนหรือเคร่ืองหมายไม่เหมาะสม RM ตอ้งให้มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนออก และตอ้งใหมี้ 0.5 ซม.
(0.3 ซม.-เป้ามินิ) เส้นขอบนอกท่ีเป้าห้ามยงิ 

4.2.3 เม่ือส่วนท่ีนบัคะแนนของเป้ากระดาษถูกปกปิดบางส่วนผูอ้อกแบบสนามตอ้งสมมุติให้เป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ ในแนวทางต่อไปน้ี: 
 4.2.3.1  โดยการปกปิดจริงๆ ท่ีบางส่วนของเป้า (ดูกฎ 4.1.4.1) หรือ 
 4.2.3.2 โดยการตดัเป้า เพ่ือเอาส่วนท่ีหมายถึงส่วนท่ีถูกบงัโดยฮาร์ดคฟัเวอร์ออกไป เป้านั้นตอ้งท าเส้นขอบเขตไม่นบัคะแนน ต่อ

ออกไปเต็มความกวา้งของแนวท่ีตดัเป้า หรือ 
 4.2.3.3  โดยการทาสีหรือปิดเทปท่ีบางส่วนของเป้า เพ่ือสมมุติเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์โดยใชสี้ท่ีเห็นชดั สีเดียว หรือ 
 4.2.3.4 เม่ือเป้ากระดาษ ถูกซ่อน บงั ตดั ทาสีทบั หรือคาดเทปบงั อยา่งนอ้ยจะตอ้งเห็นบางส่วนของทุกโซนท าคะแนน 
4.2.4 ฮาร์ดคฟัเวอร์ และเป้าท าโทษหรือเป้าห้ามยงิ(No-shoot) ท่ีใชบ้งั ตอ้งไม่บงัโซนคะแนนสูงสุดทั้งหมดของเป้า 

4.3  เป้าทีไ่ด้รับอนุมตจิาก IPSC– โลหะ 

4.3.1 กฎทัว่ไป 

 4.3.1.1 เป้าโลหะ และเป้าห้ามยงิท่ียงิแลว้หมุนออกดา้นขา้ง หรือไม่ลม้ หากน ามาใชจ้ะไม่ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

 4.3.1.2 เป้าโลหะ และเป้าห้ามยงิซ่ึง RO เห็นว่าลม้เอง หรือ ลม้โดยการยงิโดนส่วนท่ีไม่ไช่เป้า หรือ จากเหตุอ่ืน (ตย. ลม การ
กระดอน [ricochet6] หรือ โดนแค่หมอนของลูกซองเพียงอยา่งเดียว) จะถือว่าเป็นการลม้เหลวของอุปกรณ์ (Range 
Equipment Failure) (ดูกฎ 4.6.1) 

 4.3.1.3 เป้าโลหะ และเป้าห้ามยงิจะไม่มีเส้นเพ่ือนบัคะแนน 
 4.3.1.4 เป้าโลหะจะนบัคะแนนเม่ือยงิแลว้ลม้เท่านั้น 
4.3.2 เป้าป๊อปเปอร์ของ IPSC (IPSC Popper) 
 4.3.2.1 เป้าป็อปเปอร์และเป้ามินิป๊อปเปอร์ของIPSC ตอ้งเป็นโลหะและตอ้งแสดงให้เห็นความต่างของค่าความแรง(Power) โดย

ตอ้งคาลิเบรท(Calibrated)ตามรายละเอียดในภาคผนวก C1. 
 

4.3.3 เป้าเพลท IPSC (IPSC Plates) 
 4.3.3.1 เป้าเพลทโลหะขนาดต่างๆ อาจให้ใชไ้ด ้(ดูภาคผนวก C3) 
 4.3.3.2 เป้าเพลทโลหะไม่แสดงถึงค่าความแรงของกระสุนจึงไม่สามารถท าการยงิทดสอบและไม่สามารถร้องขอให้มีการยงิ

ทดสอบได ้
 4.3.3.3 ตอ้งไม่ใชเ้ป้าโลหะเพียงอยา่งเดียวในโจทยก์ารยงิ อยา่งนอ้ยตอ้งมีหน่ึง(1) เป้ากระดาษ หรือหน่ึง(1) เป้าป๊อปเปอร์ท่ี

สามารถให้คะแนนได ้(ไม่นับเป้ากระดาษห้ามยงิ หรือ เป้าโลหะห้ามยงิ) รวมอยูใ่นโจทยก์ารยงินั้น  
 4.3.3.4 เป้าเพลทโลหะจะตอ้งไม่ถูกใช ้ เพียงอยา่งเดียวในสนามยงิตอ้งจดัให้มีเป้ากระดาษ หรือเป้าโลหะป๊อปเปอร์ ท่ีนบัคะแนน

ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เป้า (นอกเหนือจากการมี เป้าห้ามยงิโลหะ หรือกระดาษ) รวมอยูใ่นสนามท่ีท าการยงิ 

4.3.4 เป้าห้ามยงิ (No-Shoots) 

                                                             
5Power Factor ขยายความโดยผูแ้ปล 
6 Ricochet ขยายความโดยผผูแ้ปล 



 

 4.3.4.1 เป้าโลหะท่ีเป็นเป้าห้ามยงิป๊อปเปอร์และแบบเพลท ทั้งท่ีออกแบบให้ลม้หรือท่ีออกแบบให้ไม่ลม้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะตอ้ง
ทาสีใหม่ทุกคร้ังหลงัจากผูแ้ข่งขนัแต่ละคนยงิเสร็จ หากละเลยแลว้ ผูแ้ข่งขนัคนต่อไปจะตอ้งไม่ถูกท าโทษจากรอยกระสุน
บนเป้า 

 4.3.4.2 เป้าห้ามยงิโลหะสามารถมีขนาด และรูปร่างตามแบบเป้าปกติได ้
4.4  เป้าทีแ่ตกหักได้ หรือ เป้าแบบพิเศษ (Frangible and Synthetic Targets) 
4.4.1 เป้าท่ีแตกหักไดเ้ช่น เป้าดินเหนียว กระเบ้ือง ไม่ไดรั้บการอนุมติัให้ใชใ้นการแข่งขนัปืนสั้น IPSC 

4.4.2 เป้าแบบพิเศษ (เช่น เป้าท่ีซ่อมตวัเองได ้ ฯลฯ) ในบางแห่งใชใ้นการยงิในอาคาร เป้าประเภทน้ี ห้ามใชใ้นการแข่ง Level III หรือ
ระดบัท่ีสูงกว่า อยา่งไรก็ตามในระดบั Level I หรือ Level II อาจขออนุมติัจาก RD โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอล่วงหนา้ว่าใช้
เป็นการภายใน 

4.5  การจัดอุปกรณ์สนามหรือปรับพ้ืนสนามใหม่ 

4.5.1 ผูแ้ข่งขนัไม่สามารถปรับเปล่ียนพ้ืนผวิสนาม เก็บเศษวสัดุธรรมชาติส่ิงก่อสร้างค ้ายนั พ้ืนสนาม หรืออุปกรณ์สนามใดๆ (รวมถึงเป้า 
อุปกรณ์ยดึเป้า อุปกรณ์กระตุน้เป้าให้ท  างาน) ไม่ว่าในเวลาใด การฝ่าฝืนจะถูกท าโทษ 1 ผดิวิธี(Procedure)ต่อการกระท า 1 คร้ัง โดย 
RO เป็นผูว้ินิจฉยัอยา่งรอบคอบ 

4.5.2 ผูแ้ข่งขนัอาจร้องขอให้เจา้หนา้ท่ี ท  าการใดๆ เพ่ือความถูกตอ้ง ของผวิสนาม การตั้งเป้าหรือเร่ืองอ่ืนใด นายสนามจะเป็นผูช้ี้ขาด
เก่ียวกบัการร้องขอดงักล่าว 

4.6  อุปกรณ์สนามบกพร่อง และปัญหาอ่ืนๆ 

4.6.1 อุปกรณ์สนามตอ้งแสดงออกถึงความทา้ทายอยา่งตรงไปตรงมาและมีความเสมอภาคกบัผูแ้ข่งขนัทั้งหมด อุปกรณ์สนามท่ีลม้เหลว
ยงัหมายรวมไปถึง โดยไม่จ ากดักรณีว่าเป็น เป้ากระดาษสลบัท่ี เป้าโลหะท่ีลม้ก่อน หรือเป้าเคล่ือนไหวท่ีขยบัก่อน การขดัขอ้งทาง
อุปกรณ์ เคร่ืองกลหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และความลม้เหลวของอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเช่น ช่อง เปิด ท่อ, ปล่อง หรือเคร่ืองกั้นต่างๆ 

 4.6.1.1 ไม่อนุญาตให้การประกาศให้ใช ้หรือใชปื้นว่าเป็นอุปกรณ์สนามโดยเด็ดขาด 

4.6.2  ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่อาจยงิจนจบในสนามนั้นได ้ อนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ลม้เหลว เป้าโลหะหรือเป้าเคล่ือนไหวไม่ไดต้ั้งไว ้ ตอ้งให้ท  าการ
ยงิใหม่หลงัจากด าเนินการซ่อมแซมแลว้เสร็จ 

 4.6.2.1 เป้ากระดาษท่ีไม่ไดรั้บการซ่อมเป้า7 ไม่ถือเป็นอุปกรณ์สนามบกพร่อง(ดูกฎขอ้ 9.1.4) 

 4.6.2.2 ถา้ RM เห็นว่ามีหน่ึงเป้า หรือมากกว่าในโจทยก์ารยงิ ไม่ถูกตอ้ง หรือเปล่ียนไปจากการจดัวางจากการจดัวางก่อนหนา้น้ี 
RM สามารถให้ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีไดรั้บผลกระทบท าการยงิใหม่ได ้ 

4.6.3 อุปกรณ์ขดัขอ้งซ ้ าซาก สนามนั้นจะถูกถอนออกจากการแข่งขนั (ดูกฎ 2.3.4) 

                                                             
7เป้าท่ีถูกยงิแต่ยงัไม่ไดรั้บการซ่อมรอยยงิ 



 

 

หมวดที ่5 : อปุกรณ์ของผู้แข่งขนั 

5.1  ปืนส้ัน 

5.1.1 ปืนสั้นให้บงัคบัใชแ้ข่งไปตามดิวิชัน่ (ดูภาคผนวก D) อยา่งไรก็ตามโจทยก์ารยงิก็ยงัคงใชส้ าหรับทุกดิวิชัน่ 

5.1.2 กระสุนขั้นต ่าในการแข่ง IPSC คือขนาด 9x 19 มม. ขนาดกระสุนขั้นต ่าคือ 9มม.(.354 น้ิว)  

5.1.3 ศูนยปื์น – ศูนยปื์นก าหนดโดย IPSC มีดงัน้ี 

 5.1.3.1  “ศูนยเ์ปิด” เป็นเคร่ืองเล็งท่ีติดปืนท่ีไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า และ/หรือ เลนส์ ศูนยเ์ส้นรวมแสง (Fiber Optic) ไม่ถือว่า
เป็นเลนส์ 

 5.1.3.2  “ศูนยว์ตัถุเชิงแกว้/อิเล็คทรอนิกส์” เป็นเคร่ืองเล็งท่ีติดปืน (รวมถึงไฟฉาย) ใชว้งจรไฟฟ้าและ/หรือเลนส์ 
 5.1.3.3  RM เป็นผูช้ี้ขาดในการแยกแยะประเภทศูนย ์การอนุโลมตามกฎ รวมถึงดิวิชัน่ต่างๆตามภาคผนวก D 

5.1.4 ไม่มีขอ้ก าหนดเขม้งวดเร่ืองน ้ าหนกัไกปืน เวน้แต่ว่าจะถูกก าหนดโดยดิวิชัน่ (ดูภาคผนวก D) อยา่งไรก็ตามระบบกลไกของไกปืน
จะตอ้งท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดเวลา 

5.1.5 ไก และ/หรือท่ีเสริมหนา้ไกปืน ท่ียืน่เกินความหนาของโกร่งไกถูกหา้มใชเ้ด็ดขาด 

5.1.6 ปืนจะตอ้งใชง้านไดแ้ละปลอดภยั RO อาจขอทดสอบปืนและ/หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของผูแ้ข่งขนัไดต้ลอดเวลาเพ่ือทดสอบดูการท างาน
อยา่งปลอดภยั ถา้อุปกรณ์ใดไม่สามารถท างานไดห้รือไม่ปลอดภยั ตอ้งน าออกจากการแข่งขนัจนกว่าจะซ่อมแซมแกไ้ขจนเป็นท่ี
พอใจของ RM (ดูกฎขอ้ 5.7.5) 

5.1.7 ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งใชปื้นกระบอกเดียวกนั ศูนยอ์นัเดียวกนัในทุกสนามตลอดการแข่งขนั อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีปืนหรือศูนยปื์นของผู ้
แข่งขนัใชก้ารไม่ได ้ หรือไม่ปลอดภยัในระหว่างการแข่งขนั จะตอ้งขออนุญาตจาก RM ในการอนุมติัใชปื้นส ารองแทน ตาม
แนวทางดงัน้ี 

 5.1.7.1  ปืนส ารองจะตอ้งเป็นไปตามดิวิชัน่ท่ีแจง้ไวแ้ละ 
 5.1.7.2  การใชปื้นส ารองของผูเ้ขา้แข่งขนั จะตอ้งไม่ท าให้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และ 
 5.1.7.3  กระสุนของผูแ้ข่งขนั เม่ือยงิทดสอบโดยปืนส ารอง ตอ้งไดค่้าความแรงกระสุน (power factor) ตามท่ีแจง้เอาไว ้ 

5.1.8 ผูแ้ข่งขนัท่ีเปล่ียนปืนหรือปรับปรุงปืน/ศูนยปื์นในระหว่างการแข่งขนั โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจาก RM จะเป็นเหตุให้ถูกด าเนินการตาม
ขอ้ 10.6.1 

5.1.9 ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่ใชห้รือพกพาปืนมากกว่า 1 กระบอก ในขณะท าการยงิในสนาม (ดูกฎ 10.5.7) 

5.1.10 ห้ามใชปื้นพกท่ีมีพานทา้ยและ/หรือมีดา้มจบัดา้นหนา้อ่ืนใด (ดูกฎ 10.5.15) 

5.1.11 ห้ามใชปื้นท่ียงิออกเป็นชุด และ/หรือยงิแบบอตัโนมติั (คือการยงิออกไปมากกว่าหน่ึงนดัในการเหน่ียวไกเพียงคร้ังเดียว)(ดูกฎ 
10.5.15) 

5.1.12 ห้ามใชปื้นสั้นท่ีมีมากกว่า 1 ล  ากลอ้ง 

5.2  ซองปืน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ของผู้แข่งขัน 

5.2.1 การน าพาและการเก็บ - ตอ้งน าพาปืนท่ีไม่บรรจุกระสุนโดยใส่กล่องปืน ในกระเป๋าปืน หรือในซองพกท่ีคาดอยูท่ี่เอว (ดูกฎ 10.5.13) 

  



 

5.2.1.1 ผูแ้ข่งขนัท่ีมาถึงการแข่งขนั IPSC แต่น าพาหรือพกปืนท่ีบรรจุลูก ตอ้งแจง้ต่อ RO โดยทนัที เพ่ือให้ RO ท าการควบคุมการ
เลิกบรรจุ ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ปฎิบติัตามให้ใชก้ฎขอ้ 10.5.13 

5.2.1.2 การน าพาปืนไปโดยใส่ซองพก ตอ้งไม่มีแมก็กาซีนอยูใ่นปืน นกตอ้งไม่งา้ง การฝ่าฝืนจะถูกเตือนในคร้ังแรก แต่จะมีผล
ตามขอ้ 10.6.1 ในการแข่งขนั ถา้มีการกระท าดงักล่าวซ ้ าในการแข่งขนัเดิม 

5.2.2 การจบัถือปืน – ยกเวน้แต่ว่าอยูใ่นพ้ืนท่ีปลอดภยั (safety area) หรือขณะอยูใ่นการควบคุมและปฎิบติัตามค าสั่งโดยตรงจาก RO ผู ้
แข่งขนัตอ้งไม่จบัถือปืนโดยเด็ดขาด “จบัถือ”(Handling) ในท่ีน้ีหมายรวมถึงน าปืนใส่ซอง หรือชกัปืนออกจากซอง แมว้่าจะเป็น
ซองท่ีมีส่วนป้องกนั และ/หรือ ส่วนเพ่ิมบงัต่างๆ ไม่ว่าจะใส่/ชกัปืนเพียงบา้งส่วนหรือทั้งหมด  ฝ่าฝืนจะปฎิบติัตามกฎ 10.5.1 

5.2.3 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในค าอธิบายสนาม เข็มขดัท่ีติดซองพกและอุปกรณ์อ่ืนๆ จะคาดท่ีระดบัเอว เขม็ขดัหรือเข็มขดัชั้นใน
หรือทั้งคู่จะตอ้งยดึติดตั้งอยา่งมัน่คงท่ีเอวโดยมีห่วงกางเกงยดึอยา่งนอ้ย 3 จุด 

 5.2.3.1  ผูแ้ข่งขนัหญิงในทุกดิวิชัน่ให้ปฎิบติัตามกฎขา้งตน้ แต่อนุญาตให้คาดเข็มขดัท่ีติดซองพกและอุปกรณ์อ่ืนๆ ไวท่ี้ระดบั
สะโพกได ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มีเข็มขดัเส้นอ่ืนคาดท่ีระดบัเอว ซองพกและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตอ้งคาดท่ีเข็มขดัเส้นล่าง  

5.2.4 กระสุนส ารอง แมก็กาซีน สปีดโหลด ควรจะใส่ไวก้บัอุปกรณ์ท่ีออกแบบมาเฉพาะ   รวมถึงการน าพา แมก็กาซีน สปีดโหลด 
เพ่ิมเติมท่ีกระเป๋าหลงัของกางเกงนั้นสามารถท าได ้

 5.2.4.1 เม่ือท่าเร่ิมการยงิบงัคบัให้แมก็กาซีน หรือ สปีดโหลดวางบนโต๊ะ หรือลกัษณะใกลเ้คียง ผูแ้ข่งขนัสามารถน าส่ิงเหล่านั้น
พกพาติดกบัตวัไปอยา่งไรก็ได ้โดยจะไม่ถูกพิจารณาเป็นการละเมิดกฎของดิวิชัน่นั้น 

 5.2.4.2 ยกเวน้ถูกก าหนดไวใ้นค าอธิบายสนาม (stage brifing) หรือค าร้องขอของ RO ต าแหน่งของซองพกและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตอ้ง
ไม่มีการปรับยา้ย หรือ เปล่ียนโดยผูแ้ข่งขนั ระหว่างไปยงัแต่ละสนาม 

5.2.5 ดิวิชัน่ท่ีก  าหนดระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนกบัตวัผูแ้ข่งขนั RO อาจขอตรวจสอบโดยวดัระยะใกลสุ้ดของระหว่างล าตวัผูแ้ข่งขนักบั
ศูนยก์ลางปลายดา้มปืน และหรือ อุปกรณ์บรรจุกระสุนต่างๆ 

 5.2.5.1  การวดัจะวดัเม่ือผูแ้ข่งขนัยนืตรง ผอ่นคลาย(ดูภาคผนวก E2)  
 5.2.5.2 ผูแ้ข่งขนัคนใดท่ีไม่ผา่น ตามท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนเสียงสญัญาณเร่ิม (Prior to Start Signal) จะตอ้งรีบปรับแต่งซองพกหรือ

อุปกรณ์ในทนัที เพ่ือให้เป็นไปตามดิวิชัน่ท่ีแจง้ไว ้ RM จะเป็นผูก้  าหนดค่าคลาดเคล่ือนท่ียอมให้โดยพิจารณาถึงกายภาพ
ของผูแ้ข่งขนัท่ีซ่ึงบางคนไม่สามารถท าไดต้ามขอ้ก าหนด 

5.2.6 การแข่งขนัยงิปืนสั้นนั้นไม่บงัคบัให้ใชซ้องพกประเภทใดหรือยีห่้อใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
อยา่งไรก็ตาม RM จะเป็นผูพิ้จารณาว่าซองปืนของผูแ้ข่งขนัปลอดภยัหรือไม่ และสั่งให้แกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจได ้หากแกไ้ขไม่ได ้ให้
ถอดออกจากการแข่งขนั หากซองปืนหรือ อุปกรณ์อ่ืนมี สายโยง หรือ ส่วนหุ้มบงัติดอยู ่ให้ปลดสายโยง หรือส่วนหุ้มบงั ก่อนไดรั้บ 
ค าสั่ง “Standby” (ดูกฎขอ้ 8.3.3) 

5.2.7 ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ท  าการยงิในสนาม IPSCหากคาดอุปกรณ์ดงัน้ี:   

 5.2.7.1  ซองสะพายไหล่หรือ “tie-down”rig (ท่ีมองเห็น หรือไม่ก็ตาม) ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้นกฎขอ้5.2.8 
 5.2.7.2  ซองพก ท่ีส่วนทา้ยของปืน อยูต่  ่ากว่าส่วนบนของเข็มขดั (ดูภาคผนวก E3b) ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้นกฎขอ้ 5.2.8 
 5.2.7.3  ซองพกท่ีปลายกระบอกปืนช้ีออกไปมากกว่า 1 เมตร จากเทา้ผูแ้ข่งขนัในขณะยนืตามสบาย 
  



 

5.2.7.4 ซองพกท่ีไม่สามารถป้องกนัการเขา้ถึงการเหน่ียวไกปืนขณะท่ีปืนอยูใ่นซอง(ซองพกท่ีไม่สามารถคลุมปิดไกปืนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์) หรือซองท่ีตอ้งใชน้ิ้วท่ีเหน่ียวไกในการปลดล็อค หรือปล่อยปืนขณะชกัปืน 

5.2.8 ผูแ้ข่งขนัท่ี MD เห็นว่าเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ทหาร อาจใชปื้นและอุปกรณ์ประจ ากายเขา้แข่งได ้อยา่งไรก็ตาม RM จะเป็นผู ้
ช้ีขาดใน 

 เร่ืองความเหมาะสมและความปลอดภยัในการแข่ง IPSC  

5.2.9 ผูแ้ข่งขนัท่ี RM เห็นว่ามีความพิการถาวรนั้น อาจสามารถปรับต่างในจุดท่ีสัมพนัธ์กบัแบบของซอง และ/หรือ ต าแหน่งของซอง และ 
 อุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆ RM อาจอนุโลมให้ใชซ้องปืนนั้นไดห้รือเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามสมควร แลว้ให ้RM ตรวจอีกคร้ังในเร่ือง 
 ความปลอดภยัและความเหมาะสม 
5.2.10 ในบางดิวิชัน่ (ดูภาคผนวก D) ปืน หรือ ส่ิงติดพ่วงปืน หรือ ซองพก หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่สามารถยืน่เกินเส้นตามภาพประกอบใน

ภาคผนวก E2 ขณะเสียงสัญญาณเร่ิม ในกรณีท่ี RO เห็นว่าส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดจะตอ้งปรับหรือจดัให้ไดต้ามท่ี
ก าหนด อยา่งปลอดภยั  หากไม่ปฎิบติัตามให้ใชก้ฎขอ้ 6.2.5.1 

5.3 เคร่ืองแต่งกายทีเ่หมาะสม 

5.3.1 ไม่ควรสวมใส่ชุดพรางหรือคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองแบบต ารวจ ทหาร ยกเวน้ผูแ้ข่งขนัท่ีเป็นต ารวจ ทหาร ซ่ึง MD เป็นผูช้ี้ขาดในเร่ือง
เคร่ืองแต่งกายของผูแ้ข่งขนั 

5.4  การป้องกนัตาและหู 

5.4.1 ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด จะถูกเตือนให้สวมใส่เคร่ืองป้องกนัหู และตาอยา่งถูกตอ้ง และถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บโดย
ไม่จ าเป็น เป็นขอ้แนะน าอยา่งเขม้งวดท่ีให้เตือนให้สวมใส่เคร่ืองป้องกนัหูและตา ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณสนามยงิ  

5.4.2 เจา้ภาพการแข่งขนัควรให้ทุกคนใชเ้คร่ืองป้องกนัดงักล่าว และเป็นเง่ือนไขในการท่ีจะอยูใ่นบริเวณสนามยงิ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีสนาม 
จะตอ้งพยายามให้แน่ใจว่าทุกคนไดส้วมใส่เคร่ืองป้องกนัอยา่งเหมาะสม 

5.4.3 ถา้ RO พบเห็นว่าเคร่ืองป้องกนัหูและตาของผูแ้ข่งขนัหลุดหรือไม่ไดใ้ส่ ในระหว่างท่ีท าการยงิในสนาม RO จะตอ้งท าการหยดุผู ้
แข่งขนัทนัที และให้ท  าการยงิใหม่หลงัจากสวมใส่เป็นท่ีเรียบร้อย 

5.4.4 ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ตั้งใจท่ีจะท าให้อุปกรณ์ป้องกนัเสียงและตา หลุดออกระหว่างท่ีท าการยงิ หรือไดท้  าการยงิโดยท่ีไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์
ดงักล่าวไว ้ มีสิทธ์ิท่ีจะหยดุท าการยงิเอง และช้ีปืนไปในทิศทางท่ีปลอดภยั พร้อมทั้งแจง้ปัญหาให้ RO ทราบ กรณีน้ีจะถูกพิจารณา
ตามขอ้บงัคบัท่ีผา่นมา 

5.4.5 การท าอุปกรณ์ป้องกนัหลุดออกโดย ตั้งใจในระหว่างท าการยงิ เพ่ือเป็นการเอาเปรียบการแข่งขนั จะถือวา่เป็นผูไ้ม่มีน ้ าใจเป็น
นกักีฬา จะถูกใชก้ฎ 10.6.2 

5.4.6 ถา้ RO เห็นว่า ผูแ้ข่งขนัใส่เคร่ืองป้องกนัหูตาท่ีไม่เหมาะสม RO อาจสั่งให้ปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมก่อนให้ท  าการยงิ ความเห็นช้ี
ขาดในเร่ืองน้ีอยูท่ี่ RM 

5.5  กระสุนปืน และ อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

5.5.1 ผูแ้ข่งขนัในการแข่งยงิปืน IPSC เป็นผูรั้บผดิชอบความปลอดภยัของเคร่ืองกระสุนใดๆ ท่ีน ามาใชใ้นการแข่งขนัแต่เพียงผูเ้ดียว 
IPSC, เจา้หนา้ท่ี IPSC, องคก์รท่ีเก่ียวพนักบั IPSC, เจา้หนา้ท่ีขององคก์รใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั IPSC ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าอะไร
ก็ตามในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการสูญเสีย การเสียหาย บาดเจ็บ หรือตาย จากกระสุนใดๆ ไม่ว่าจะถูกหรือผดิกฎหมาย 

5.5.2 แมก็กาซีนและสปีดโหลดเดอร์ทั้งหมดของผูแ้ข่งขนั ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดิวิชัน่(ดูภาคผนวก D) 

5.5.3 แมก็กาซีนส ารอง หรือเคร่ืองช่วยบรรจุอ่ืนใด ท่ีตกหล่นโดยไม่ตั้งใจหรือ ผูแ้ข่งขนัท าหล่นหลงัสัญญาณเร่ิมยงิ อาจเก็บข้ึนมาได ้
อยา่งไรก็ตาม การเก็บอุปกรณ์เหล่าน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัตลอดเวลา 

5.5.4 กระสุนปืนเจาะเกราะ หวัระเบิด หรือกระสุนส่องแสง (tracer) ถูกห้ามใชใ้นการแข่งขนัยงิปืน IPSC (ดู10.5.15) 



 

 

5.5.5 กระสุนตอ้งไม่สามารถยงิออกไดเ้ป็นหลายหัว หรือท าคะแนนไดห้ลายต าแหน่ง จากการยงิกระสุนเพียงหน่ึงนดั(ดู 10.5.15) 

5.5.6 กระสุนปืนใดๆ ท่ี RO เห็นว่าไม่ปลอดภยั ตอ้งน าออกจากการแข่งขนัทนัที (ดู 10.5.15) 

5.6 การวดัความเร็ว และ ค่าความแรงกระสุนพาวเวอร์แฟคเตอร์ (Chronograph & Power Factor) 
5.6.1 ระดบัค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ในแต่ละดิวิชัน่(Division)ในการแข่งขนัยงิปืน IPSC ถูกก าหนดไวใ้นภาคผนวก D 

เคร่ืองวดัความเร็วกระสุนทั้งหลายในการแข่งขนั จะใชเ้พ่ือตดัสินค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ของกระสุนของผูแ้ข่งขนัแต่ละ
คน อยา่งไรก็ตาม หากไม่มีเคร่ืองวดัความเร็วค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ท่ีผูแ้ข่งขนัแจง้มาสามารถน ามาใชไ้ด ้

 5.6.1.1 ค่าระดบัความแรงกระสุน(Power Factor)ขั้นต ่าท่ีสามารถใชค้  านวณคะแนนของผูแ้ข่งขนั เรียกว่า “Minor” ค่าระดบัต ่าสุด
ของ Minor ก  าหนดไวแ้ต่ละดิวิชัน่ ท่ีภาคผนวก D 

 5.6.1.2 บางดิวิชัน่ให้ใชค่้าระดบัความแรงกระสุน(Power Factor)ท่ีสูงกว่า เรียกว่า “Major” เพ่ือท่ีจะไดค่้าคะแนนบนเป้าท่ีสูงข้ึน 
ค่าระดบั Major ของแต่ละดิวิชัน่ (ถา้มี) ก  าหนดไวต้ามดิวิชัน่ท่ีภาคผนวก D 

 5.6.1.3 ค่าคะแนนท่ีไดรั้บของ Major หรือ Minor แสดงไวใ้นภาคผนวก B และ C วธีิการท่ีจะหาค่าความแรงกระสุน(Power 
Factor)จะไดอ้ธิบายในหัวขอ้ต่อไป 

5.6.2 เคร่ืองวดัความเร็วกระสุน (Chronograph) จะตอ้งตรวจสอบปรับตั้งซ่ึงเป็นไปตามค าแนะน าจากผูผ้ลิต โดยเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัใน
แต่ละวนัดงัน้ี: 

 5.6.2.1 เร่ิมวนัของวนัแรกของการแข่งขนั เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) ใชก้ระสุนท่ีไดรั้บอนุมติัให้เป็นกระสุนทดสอบ (Calibration) 
อยา่งเป็นทางการ ยงิทดสอบ 3 นดัผา่นเคร่ืองวดัความเร็วกระสุน(chronograph)จากปืนท่ีใชท้ดสอบอยา่งเป็นทางการ 
ค่าเฉล่ียของความเร็ว 3 นดัในการยงิทดสอบจะถูกจดบนัทึกไว ้

 5.6.2.2 วนัต่อๆ ไปของการแข่งขนั จะท าการทดสอบตามกระบวนการดงักล่าวอีก โดยใชปื้นกระบอกเดิม และชุดกระสุนปืนเดิม 
(จากชุดการผลิตเดียวกนัของโรงงาน) 

 5.6.2.3 เคร่ืองวดัค่าความเร็วกระสุน จะตอ้งไดค่้าเฉล่ียในแต่ละวนั หากคลาดเคล่ือนบวกลบอยูร่ะหว่าง 5% ของค่าเฉล่ียท่ีจากการ
วดัตามขอ้ 5.6.2.1 

 5.6.2.4 หากค่าเฉล่ียของแต่ละวนัเกินจากค่าเฉล่ียท่ียอมรับไดข้า้งตน้ RM จะตอ้งด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแกไ้ข
สถานการณ์ดงักล่าวตวัอยา่งแบบบนัทึกรายงานผลประจ าวนัดูไดท่ี้ ภาคผนวก C4 

 5.6.2.5 ตาชัง่ท่ีใชใ้นการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ ควรตอ้งท าการเทียบวดั (Calibrated) ตามค าแนะน าของ ผูผ้ลิต เม่ือก่อนเร่ิมท า
การชัง่สควอดแรก และทนัทีก่อนท่ีจะท าการชัง่สควอดต่อไป ของทุกวนัในการแข่งขนั (ดูกฎ 5.6.3) 

5.6.3 ขั้นตอนการทดสอบกระสุนของผูแ้ข่งขนั (Competitor Ammunition Testing Procedure) 
 5.6.3.1 กระสุนตอ้งท าการทดสอบกบัปืนของผูแ้ข่งขนัเท่านั้น ไม่ว่า ก่อน และ/หรือระหว่างการทดสอบปืนส่วนประกอบปืน และ

อุปกรณ์อ่ืนของผูแ้ข่งขนั ตอ้งไม่ถูกดดัแปลง หรือแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดให้ต่างไปจากท่ีใช ้ หรือ ก าลงัใชท้  าการแข่งขนั 
และต่างไปจากขอ้บงัคบั  ในแมทชน์ั้นๆ หากฝ่าฝืน ให้บงัคบัใชต้ามขอ้ 10.6 

 5.6.3.2 กระสุน 8 นดั ส าหรับทดสอบจะถูกสุ่มเก็บจากผูแ้ข่งขนัแต่ละคน โดยเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั ผูซ่ึ้งจะขอเก็บตวัอยา่งไดทุ้ก
เม่ือตลอดเวลาการแข่งขนั 

 5.6.3.3 จากกระสุน 8 นดัท่ีเก็บมา กระสุน 1 นดั จะถูกถอดหัวกระสุนมาชัง่น ้ าหนกั และอีก 3 นดั จะถูกยงิผา่นเคร่ืองวดัความเร็ว
กระสุน(Chronograph)ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนัมีหัวกระสุนน ้าหนกัต่างกนั กระสุน 8 นดั จากกระสุนท่ีมีน ้ าหนกัหัวต่างกนัจะท า
การทดสอบดว้ย โดยใชค่้า factor ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีวดัได ้ ส าหรับคะแนนในการยงิทั้งการแข่งขนั ตวัเลขค่าน ้ าหนกัหัวกระสุน 
และค่าความเร็วท่ีวดัไดท่ี้แสดงจากเคร่ืองวดั ตอ้งน าไปใช ้ ท าการค านวณโดยไม่มีการปัดเศษใดๆตามกฎขอ้ 5.6.3.5ใน
กรณีท่ีไม่มีเคร่ืองถอดหัวกระสุน และเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั อาจใชค่้าน ้ าหนกัหัวกระสุนตามท่ีผูแ้ข่งขนัแจง้ไว ้ 

  



 

5.6.3.4 หากการชัง่หัวกระสุนกระท าก่อนท่ีผูแ้ข่งขนัจะมาถึงสถานีชัง่ หัวกระสุนท่ีถูกชัง่ จะตอ้งเก็บไวท่ี้สถานีชัง่ ร่วมกบัตวัอยา่ง
กระสุนนดัอ่ืนของผูแ้ข่งขนัคนนั้น จนกระทัง่ผูแ้ข่งขนัท่านนั้น หรือ ตวัแทนท าการ วดัความเร็วกระสุนเสร็จส้ิน หากผู ้
แข่งขนัโตแ้ยง้น ้ าหนกัของหัวกระสุนท่ีวดัก่อน ท่ีผูแ้ข่งขนัมาถึง ผูแ้ข่งขนัมีสิทธ์ิท่ีจะขอให้เทียบชัง่ใหม่ และท าการชัง่หัว
กระสุนต่อหนา้ผูแ้ข่งขนั 

 5.6.3.5 ค่าความแรงกระสุน (Power Factor)คือ การค านวณโดยใชค่้าน ้ าหนกัของหัวกระสุน และค่าเฉล่ียความเร็วของกระสุน 3 
นดัท่ียงิทดสอบ ดว้ยสมการน้ี 

  ค่าความแรงกระสุน = น ้าหนกัหัวกระสุน (เกรน) x ความเร็วหัวกระสุน (ฟุต ต่อวินาที) 
        1000 
  ผลลพัธ์ยนืตามจุดทศนิยม (เช่น เพ่ืออา้งใชก้บัระบบ IPSC ผลลพัธ์ของ 124.999 จะไม่เป็น 125) 

 5.6.3.6 ถา้ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ท่ีค  านวณไดย้งัไม่ผา่นระดบัตามท่ีแจง้ไว ้ กระสุนอีก 3 นดัจะถูกยงิผา่นเคร่ืองวดั
ความเร็วกระสุน(Chronograph)และค านวณใหม่โดยใชน้ ้ าหนกัคร้ังแรก กบั ค่าเฉล่ียความเร็วท่ีสูงสุด 3 นดั จาก 6 นดั ท่ียงิ
ไป 

 5.6.3.7 ถา้ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ยงัคงไม่เพียงพอ ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเลือกวธีิการส าหรับกระสุน 1 นดัท่ีเหลืออยู่: 
(a) ชัง่น ้ าหนกัใหม่ ถา้น ้ าหนกัท่ีชัง่ใหม่มากกว่าเดิม ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ท่ีค  านวณใน 5.6.3.5 จะถูก

ค านวณใหม่โดยใชน้ ้ าหนกัใหม่น้ี หรือ 
(b) ยงิผา่นเคร่ืองวดัความเร็วกระสุน(Chronograph)และค านวณใหม่โดยใชน้ ้ าหนกัคร้ังแรก กบัค่าเฉล่ียความเร็วท่ี

สูงสุด 3 นดั จาก 7 นดั ท่ียงิไป 

 5.6.3.8 ถา้ผลทดสอบไม่ถึงระดบั Major ตามดิวิชัน่ท่ีก  าหนด คะแนนของผูแ้ข่งขนัจะถูกค านวณใหม่เป็น Minor 
 5.6.3.9 ถา้ผลออกมาต ่ากว่าค่าขั้นต ่า (Minor) ของดิวิชัน่ท่ีก  าหนด ผูแ้ข่งขนัสามารถแข่งต่อได ้ แต่จะไม่มีการบนัทึกคะแนนให้ 

หรือไม่มีการออกผลให ้รวมถึงผลรางวลัต่างๆ 
 5.6.3.10 ถา้กระสุนของผูแ้ข่งขนัมีการถูกทดสอบใหม่ หรือเปล่ียนกระสุนท่ีไดรั้บอนุญาตไปแลว้แลว้บนัทึกไดค่้าความแรงกระสุน

(Power Factor)ใหม่ต่างจากเดิม ให้ใชค่้าความแรงกระสุน(Power Factor)ท่ีต ่ากว่า มาค านวณในแต่ละสนาม รวมทั้งสนาม
ท่ีไดท้  าการยงิไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

 5.6.3.11 ผลคะแนนของผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ไดใ้ชปื้นของตน หรือไม่ไดม้าท าการยงิทดสอบตามเวลาและสถานท่ีท่ีก  าหนด และ/หรือ
ไม่ไดส่้งตวัอยา่งกระสุน ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆ คะแนนจะถูกลบออกจากการแข่งขนั 

 5.6.3.12 ถา้ RM เห็นว่าเคร่ืองวดัความเร็วไม่สามารถท างานไดต่้อไป ผูท่ี้ทดสอบไปแลว้ให้ใชค่้าท่ีทดสอบผา่นเคร่ืองวดัความเร็ว
ตามนั้น ส่วนผูท่ี้ยงัไม่ไดท้ดสอบให้ใชค่้าท่ีแจง้ไวค้ร้ังแรกตอนสมคัรโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ และตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของดิวิชัน่นั้นๆ (ดูภาคผนวก D) 

5.7 การขัดข้อง – อุปกรณ์ของผู้แข่งขัน 

5.7.1 ในกรณีท่ีปืนของผูแ้ข่งขนัขดัขอ้งหลงัจากสัญญาณเร่ิมยงิ ผูแ้ข่งขนัอาจใชค้วามพยายามแกไ้ขปัญหาอยา่งปลอดภยัและท าการยงิ
ต่อไปได ้ ในระหว่างท่ีท าการแกไ้ขนั้น ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งให้ปากกระบอกปืนช้ีไปในแนวยงิท่ีปลอดภยัตลอดเวลา ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่ใช้
อุปกรณ์หรือแท่งอ่ืนใด เพ่ือแกไ้ขการฝ่าฝืนจะไดค้ะแนนศูนย(์0)ในสนามนั้น 

 5.7.1.1 ผูแ้ข่งขนัใดท่ีพบความผดิปรกติของปืนขณะมีค าสั่ง “Load And Make Ready” หรือ “Make Ready” แต่ตอ้งก่อนออกตวั
ภายใตเ้สียงสัญญาณเร่ิม(Start Signal) ผูน้ั้นสามารถใชสิ้ทธ์ิบอกเลิกได ้ภายใตดุ้ลพินิจของ RO เพ่ือซ่อมปืน โดยไม่ถูกท า
โทษ โดยน ากฎ 5.7.4 และ 8.3.1.1 และกฎความปลอดภยัอ่ืนมาใชเ้ป็นการชัว่คราว และหลงัจากซ่อมปืนเรียบร้อย (ดู
ลกัษณะปืนตามกฎ 5.1.7 ประกอบ) ผูแ้ข่งขนัสามารถกลบัเขา้แข่งตามเดิม ตามท่ี RO หรือ RM ก าหนด 



 

 

5.7.2 ในขณะท่ีท าการแกไ้ขการขดัขอ้งนั้น ผูแ้ข่งขนัตอ้งลดปืนลงจากเป้า น้ิวของผูแ้ข่งขนัจะตอ้งออกจากโกร่งไกอยา่งชดัเจน (ดูกฎ 
10.5.8) 

5.7.3 ในกรณีท่ี ปืนขดัขอ้งจนผูแ้ข่งขนัไม่สามารถแกไ้ขได ้ภายใน 2 นาที หรือ ผูแ้ข่งขนัดว้ยเหตุผลอ่ืนใด  ผูแ้ข่งขนัจะช้ีปืนไปในแนวยงิ
ท่ีปลอดภยั และปรึกษาRO ROจะยติุการยงิในสนามนั้น และสนามนั้นจะถูกนบัคะแนนตามปกติโดยรวมการยงิพลาด(Miss )
ทั้งหมด และท าโทษในการยงิผดิวิธี  

5.7.4 ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใด ผูแ้ข่งขนัไม่ไดรั้บอนุญาตให้ออกจากสนามในขณะท่ียงัครอบครองปืนท่ีบรรจุกระสุนอยู ่(ดู10.5.13) 

5.7.5 ปืนท่ีช ารุดขา้งตน้ ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดรั้บการยงิใหม่ในสนามนั้น ในกรณีน้ีให้ปืนถูกจดัว่าเป็นปืนท่ีใชง้านไม่ได ้หรือ ไม่ปลอดภยั ใน
ระหว่างท่ีท าการยงิ (ดูกฎขอ้ 5.1.6) 

5.7.6 ในกรณีท่ี RO ยติุการยงิในสนาม IPSC อนัเน่ืองมาจากขอ้สงสัยว่าปืนหรือกระสุนปืนของผูแ้ข่งขนัไม่ปลอดภยั (ตย.“squib” load) 
RO จะท าการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ทั้งผูแ้ข่งขนัและสนามอยูใ่นสภาวะปลอดภยั RO จะท าการตรวจสอบปืนหรือกระสุนปืน 
และท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี: 

 5.7.6.1 ถา้ RO พบว่าเป็นไปตามขอ้ปัญหาท่ีสงสัยแต่ตน้ ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดรั้บการยงิใหม่ และจะถูกสั่งให้ไปแกไ้ขปัญหา ส าหรับ
ใบคะแนน ให้บนัทึกเวลาและลงคะแนนตามท่ี “ยงิได”้ พร้อมกบัการยงิพลาด(Miss)และ การท าโทษ (ถา้มี) ลงในใบ
บนัทึกคะแนน (ดูกฎ 9.5.6) 

 5.7.6.2 ถา้เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) พบว่าปัญหาดงักล่าวไม่ใช่ดงัท่ีสงสัยไว ้ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บอนุญาตให้ยงิใหม่ในสนามนั้น 
 5.7.6.3 ผูแ้ข่งขนัท่ีท าการหยดุตวัเอง ตามขอ้สงสัยดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถร้องขอท าการยงิใหม่ได้ 

5.8 กระสุนทีจ่ าหน่ายอย่างเป็นทางการ (Official Match Ammunition) 

5.8.1 เม่ือผูจ้ดัการแข่งขนัมีกระสุนท่ีเป็นทางการจ าหน่าย MD ตอ้งบอกล่วงหนา้บนแผน่ประกาศ (และ/หรือบนเวปไซท)์ และมีป้ายบอก
ว่าเป็นกระสุนรับรองอยา่งเป็นทางการ ณ จดัท่ีจ  าหน่ายอยา่งโดดเด่นชดัเจน พร้อมระบุรายละเอียดกระสุน โรงงานผูผ้ลิต/ยีห่้อ สเป็ค
ของกระสุน และการโหลด พร้อมก าหนดอตัราค่าไมเนอร์ หรือเมเจอร์ตามแต่กรณี และกระสุนเหล่าน้ีอาจไดรั้บยกเวน้จากกฎ ขอ้ 
5.6.3 การทดสอบเคร่ืองวดัความเร็ว ภายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี: 

 5.8.1.1 ผูแ้ข่งขนัตอ้งไดรั้บใบเสร็จจากผูจ้ดัการแข่งขนั (หรือตวัแทนขาย) ใบเสร็จจะใชเ้ป็นหลกัฐานซ่ึงแสดงรายละเอียด และ
จ านวนนดัของกระสุนท่ีซ้ือ และเก็บไวต้ลอดเวลาเม่ือเจา้หนา้ท่ีตอ้งการตรวจ กระสุนท่ีไม่ไดซ้ื้อจากผูจ้ดัการแข่งขนั (หรือ
ตวัแทนขาย) ในแมทชแ์ข่ง จะไม่ไดรั้บสิทธ์ิตามกฎ 5.8.1 รวมทั้งกระสุนท่ีไม่สามารถแสดงหลกัฐานอา้งอิงได ้

 5.8.1.2 กระสุนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการน้ีให้เสมือนเป็นอุปกรณ์ส่วนหน่ึงของผูแ้ข่งขนั (ดูกฎ 5.7) ดงันั้นหากบกพร่องจะไม่
สามารถขอท าการยงิใหม่ และ/หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได ้

 5.8.1.3 กระสุนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการน้ี ตอ้งไม่สงวนการขาย การใชเ้ฉพาะนกักีฬาของประเทศท่ีจดัแข่ง และ/หรือ กลุ่มของ
ผูข้ายกระสุน 

 5.8.1.4 กระสุนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการตอ้งไดรั้บอนุมติัโดย RD ของประเทศท่ีจดัแข่ง (และ โดยประธาน IPSC ในกรณี การ
แข่งขนัระดบั 4 (Level IV)ข้ึนไป 

 5.8.1.5 เจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนัมีสิทธ์ิทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัความเร็ว หรือการทดสอบใด กบักระสุนทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ใน
เวลาใดเวลาหน่ึงข้ึนกบัเหตุผลและกรณี 

5.8.2 หากเป็นไปได ้ ผูจ้ดัการแข่ง (หรือผูแ้ทนการขาย) ควรมีช่องยงิทดสอบ ท่ีมี RO ดูแล เพ่ือให้ผูแ้ข่งขนัไดท้ดสอบกระสุนจ านวน
เล็กนอ้ย ว่าปืนของตนสามารถท างานปรกติกบักระสุนท่ีจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการก่อนตดัสินใจซ้ือ 



 

หมวดที ่6 : โครงสร้างของการแข่งขัน 

6.1 หลกัโดยทัว่ไป  
ค าจ ากดัความต่อไปนีจ้ะใช้เพ่ือให้เกดิความชัดเจน: 
6.1.1 Course of Fire –คือโจทยก์ารยงิ หรือห้วงการยงิแยกคะแนน แยกเวลายงิตามการยงิแบบ IPSCซ่ึงออกแบบ จดัวาง สร้างข้ึนให้

เป็นไปตามหลกัการพ้ืนฐานของการออกแบบสนาม IPSC รวมถึงเป้าต่างๆ และโจทยก์ารยงิท่ีให้ความทา้ทาย ซ่ึงผูแ้ข่งขนัแต่ละคน
รับรู้ได ้และใชท้กัษะการยงิเอาชนะ หรือตอบโจทยก์ารยงิไดอ้ยา่งปลอดภยั 

6.1.2 Stage(สเตจ8) - คือส่วนหน่ึงของการแข่งขนัท่ีมี 1 Course of Fire (โจทยก์ารยงิ หรือ ห้วงการยงิ) เป็นส่วนประกอบร่วมกบั  ส่ิง
อ  านวยการยงิ ป้าย เตน้ท ์และอุปกรณ์สนบัสนุนอ่ืนๆ     Stage ตอ้งใชส้ าหรับหน่ึงประเภทของปืน (เช่น ปืนสั้น หรือ ปืนยาว หรือ 
ปืนลูกซอง) เท่านั้น  

6.1.3 Match(แมทช)์ – ประกอบไปดว้ยอยา่งนอ้ย 3 Stages ขณะท่ีทุก Stages ใชปื้นเพียงประเภทเดียวในการแข่งขนัผลรวมของผลการ
แข่งขนัแต่ละ Stage จะเป็นผลการแข่งขนัท่ีจะบอกว่าใครเป็นผูช้นะในแมทชน์ั้น  

6.1.4 Tournament(ทวัร์นาเมนท)์ – เป็นการแข่งขนัของแมทช์พิเศษ ซ่ึงสนามแต่ละสนาม สามารถถูกก าหนดใชแ้ข่งปืนประเภทใด
ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ (ตย. เช่น สนาม 1-4 ปืนสั้น, สนาม 5-8 ปืนไรเฟิล, สนาม 9-12 ปืนลูกซอง) ผลการแข่งขนัสะสมของแต่ละ
สนามมารวมกนั เพ่ือเป็นผลการแข่งของผูช้นะของ ทวัร์นาเมนทน์ั้น 

6.1.5 Grand Tournament(แกรนด ์ ทวัร์นาเมน้ท)์ – เป็นการแข่งขนัท่ีประกอบไปดว้ยแมทช์ ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป (ตย. แมทช์ปืนสั้น
และแมทชปื์นลูกซอง หรือแมทชปื์นสั้น รวมแมทชปื์นไรเฟิล รวมแมทชปื์นลูกซอง) ผลการแข่งขนัแต่ละแมทชจ์ะน ามารวมกนั 
เพ่ือค านวณผลการแข่งขนัหาผูช้นะของทวัร์นาเมนท(์Tournament )ซ่ึงให้เป็นไปตามกฎของทวัร์นาเมนท ์

6.1.6 League–(ลีก) ประกอบดว้ยสองแมทช ์ หรือมากกว่า ในแต่ละประเภทปืนจดัแข่งขนัต่างสถานท่ีและต่างเวลา โดยผลการแข่งขนั
รวมทั้งหมดของแต่ละผูแ้ข่งขนัในแมทช ์ท่ีระบุโดยผูจ้ดั น ามาสะสมและเป็นตวัก าหนด ผูช้นะของลีก 

6.2 ดิวช่ัิน (Division)ของการแข่งขัน 
6.2.1 ดิวิชัน่ของการแข่งขนั IPSC จ  าแนกโดยขอ้แตกต่างของปืนและอุปกรณ์ (ดูภาคผนวก D) แต่ละแมทช ์   ตอ้งก าหนดให้มีอยา่งนอ้ย

หน่ึงดิวิชัน่เม่ือการแข่งขนัมีให้แข่งหลายดิวิชัน่   แต่ละดิวิชัน่ตอ้งคิดคะแนนแยกออกจากกนั และผลคะแนนรวมตอ้งแยกผูช้นะใน
แต่ละดิวิชัน่ 

6.2.2 ในการแข่งขนัท่ี IPSC รับรองอยา่งเป็นทางการ จ านวนผูแ้ข่งขนัในแต่ละดิวิชัน่ขั้นต ่าท่ีตอ้งยงิให้จบการแข่งขนัตอ้งเป็นไปตาม
ภาคผนวก A2 เพ่ือให้เป็นผลท่ีรับรอง ถา้จ  านวนไม่ถึง  MDอาจให้ท  าการแข่งได ้แต่จะไม่มีผลในการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

6.2.3 ก่อนเร่ิมการแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัตอ้งแจง้ดิวิชัน่หน่ึงดิวิชัน่ ส าหรับคิดคะแนนในการแข่งขนัคร้ังนั้น และเจา้หนา้ท่ีควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ของผูแ้ข่งขนัตามดิวิชัน่ท่ีแจง้ไวก่้อนท่ีผูแ้ข่งขนัจะเขา้ท าการยงิ การปฎิบติัน้ีจะช่วยผูแ้ข่งขนัตรวจอุปกรณ์ของตน วา่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามดิวิชัน่ท่ีไดแ้จง้ไว ้อยา่งไรก็ตามผูแ้ข่งขนัยงัคงให้ปฎิบติัตามกฎในขอ้ 6.2.5.1 

  6.2.3.1 หากผูแ้ข่งขนัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดอุปกรณ์ ถือเป็นความรับผดิชอบของผูแ้ข่งขนัเอง ก่อนท่ีเขา้ท าการยงิของผูแ้ข่งขนั
ขา้งตน้ ตอ้งให้เหตุผล และหลกัฐานท่ียอมรับแก่ผูต้รวจอุปกรณ์ หากปฎิเสธ หรือไม่แสดงเหตุ หรือหลกัฐานขา้งตน้ ให้ RM 
เป็นผูต้ดัสินช้ีขาด 

 6.2.3.2 ปืนของผูแ้ข่งขนั และอุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถหยบิใชไ้ดร้ะหว่างห้วงการยงิ อาจถูกขอให้ตรวจไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2.4 ผูแ้ข่งขนัสามารถยงิในหลายดิวิชัน่ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก MD ก่อน อยา่งไรก็ตามผูแ้ข่งขนัจะไดค้ะแนนผลการแข่งขนัอยา่ง

สมบูรณ์เพียงดิวิชัน่เดียวและตอ้งเป็นดิวิชัน่ท่ีผูแ้ข่งขนัยิงคร้ังแรกเท่านั้น ดิวิชัน่อ่ืนท่ียงิภายหลงัจะไม่นบัในผลการแข่งขนัหรือไดรั้บ
รางวลัอ่ืนๆ 

6.2.5 เม่ือดิวิชัน่ใดไม่สามารถด าเนินการแข่งได ้ หรือถูกถอดออกจากการแข่งขนั หรือผูแ้ข่งขนัไม่ไดแ้จง้ดิวิชัน่ก่อนเร่ิมท าการแข่งขนั ผู ้
แข่งขนัจะถูกจดัเขา้ดิวิชัน่ท่ี RM เห็นสมควร หากไม่มีดิวิชัน่ท่ีเหมาะสม ผูแ้ข่งขนันั้นจะท าการยงิโดยไม่ไดรั้บการคิดคะแนน 

                                                             
8อาจเรียกว่าสถานีได ้



 

 

 6.2.5.1 ผูแ้ข่งขนัท่ีปืนและอุปกรณ์อยูห่่างจากล าตวัเกินเกณฑสู์งสุด (ดูภาคผนวก D1-5) หรือส่วนท่ียืน่ออกมาหนา้สุดของปืน ซอง
พก อุปกรณ์ต่างๆเกินเกณฑ ์ (ดูภาคผนวก E2) ขอ้ก าหนดของดิวิชัน่ซ่ึงไดป้ระกาศแลว้ หลงัเสียงสญัญาณจะไดรั้บการ
เตือนในความผดิคร้ังแรก ถา้ต่อมาเกิดข้ึนอีกในแมทชเ์ดียวกนั ผูแ้ข่งขนัจะถูกจดัเขา้ไปอยูใ่นดิวิชัน่โอเพ่น(หากมี) มิฉะนั้น
ผูแ้ข่งขนัจะยงิโดยไม่มีการคิดคะแนนให้ หากผูแ้ข่งขนันั้น ลงแข่งอยูใ่น ดิวิชัน่โอเพ่นอยูแ่ลว้ และไม่ผา่นขอ้ก าหนดของ
อุปกรณ์ดงักล่าวหลงัเสียงสัญญาณเร่ิม จะมีการเตือนส าหรับความผดิคร้ังแรก แต่จะท าการยงิโดยไม่ไดรั้บการคิดคะแนน
ในแมทชน์ั้น  หากอุปกรณ์ของผูแ้ข่งขนัไม่ผา่นขอ้ก าหนด ยกเวน้ท่ีระบุไวข้า้งตน้ของดิวิชัน่ท่ีประกาศ หลงัเสียงสัญญาณ
เร่ิม ผูแ้ข่งขนัจะถูกจดัเขา้ไปอยูใ่นดิวิชัน่โอเพ่น(หากมี) มิฉะนั้นผูแ้ข่งขนัยงิโดยไม่มีการคิดคะแนนให้ หากผูแ้ข่งขนันั้น 
ลงแข่งอยูใ่นดิวิชัน่โอเพ่นอยูแ่ลว้ และไม่ผา่นขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ดงักล่าว ผูแ้ข่งขนันั้นจะท าการยงิโดยไม่ไดรั้บการคิด
คะแนน  หากผูแ้ข่งขนันั้น ลงแข่งอยูใ่นดิวิชัน่โอเพ่นอยูแ่ลว้ และไม่ผา่นขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ดงักล่าว ผูแ้ข่งขนันั้นจะท า
การยงิโดยไม่ไดรั้บการคิดคะแนน กฎน้ีใชไ้ม่ไดก้บัการวดัภายใตก้ฎขอ้ 5.2.5 ไม่ว่าก่อนหนา้น้ี (ดูกฎขอ้6.2.3)หรือ
หลงัจากผูเ้ขา้แข่งขนัท าการยงิในสเตจ 

 

 6.2.5.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกจ าแนกดิวิชัน่ใหม่ตามขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบทนัทีท่ีเป็นไปได ้ การตดัสินของ RM ในกรณีน้ีถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 

 6.2.5.3 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกจดัเขา้ไปอยูใ่น Open Division ตามกฎขอ้ 6.2.5.1 ให้ปฎิบติัตามภาคผนวก D1 แต่ยงัตอ้งใชปื้น และศูนยเ์ดิม 
นอกจากปฎิบติัตามกฎขอ้ 5.1.7.   หากการวดัค่าความแรงกระสุนของผูแ้ข่งขนัเป็นไปตามเกณฑค่์าความแรงของ 
OpenMajor ค่าคะแนนของผูแ้ข่งขนัจะถูกปรับให้เป็นไปตามค่าความแรงกระสุนของผูแ้ข่งขนั 

6.2.6 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธ์ิการแข่ง(DQ) ไม่ว่าเวลาใดในระหว่างท่ีท าการแข่งขนั จะไม่ให้ผูแ้ข่งขนัไดล้งแข่งต่อในการแข่งขนั หรือ
เปล่ียนดิวิชัน่อ่ืนใดในภายหลงั อยา่งไรก็ตามจะไม่มีผลยอ้นหลงักบัการแข่งขนัในดิวิชัน่ท่ีเสร็จส้ินไปแลว้ และมีสิทธ์ิไดรั้บรางวลั
ในดิวิชัน่นั้นท่ีเสร็จไปแลว้ 

6.2.7 การจ าแนกผูแ้ข่งขนัในแต่ละดิวิชัน่ จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกแคททิกอร่ี (Category) หรือ จากการเป็นสมาชิกของภูมิภาค หรือ 
ทีมอ่ืนใด 

6.3 แคททกิอร่ี (Category)ของการแข่งขัน 

6.3.1 การแข่งขนัยงิปืน IPSC อาจประกอบไปดว้ย Categoriesท่ีแตกต่างกนัในดิวิชัน่เพ่ือท่ีจะแบ่งกลุ่มประเภทของผูแ้ข่งขนั ผูแ้ข่งขนัอาจ
ระบุเพียงหน่ึง Category ส าหรับ Match หรือ Tournament 

6.3.2 การไม่ผา่นขอ้ก าหนดใน Category ท่ีแจง้ไว ้ หรือไม่ไดแ้จง้ไวก่้อนเร่ิมท าการแข่งขนั จะมีผลให้เสียสิทธ์ิใน Category นั้น 
รายละเอียด Categories ท่ีไดรั้บการอนุมติั แสดงไวไ้นภาคผนวก A2 

6.4  ทมีของประเทศ 

6.4.1 ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างในทีม ทีมของประเทศหน่ึงในแต่ละดิวิชัน่ อาจเลือกจากคนท่ีดีท่ีสุดเขา้เสริม ส าหรับการแข่งขนั IPSC 
Level IV ข้ึนไปประเภทของทีมอนุมติัในแต่ละดิวิชัน่ เป็นไปตามท่ีระบุไวโ้ดยการประชุมสมาพนัธ์ (ดูภาคผนวก A2) 

 6.4.1.1 ในการแข่งขนัระดบัLevel IV เฉพาะทีมจากประเทศซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคพ้ืนทวีปท่ีจดัการแข่งขนัเท่านั้น ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ส่งเขา้
แข่ง (เช่น ใน European Championship ทีมท่ีเป็นตวัแทนของทวีปยโุรปเท่านั้นท่ีสามารถลงแข่งได)้ 

 6.4.1.2 ในการแข่งขนัระดบัLevel IVหรือสูงกว่านั้นทีมท่ีเป็นทางการจากประเทศต่างๆจะตอ้งถูกจดัวางตามวตัถุประสงคก์ารจดัสค
วอด และจดัอนัดบัไปตามล าดบัท่ีทีมเคยไดรั้บต าแหน่งในการแข่งระดบัเดียวกนัก่อนหนา้นั้น แมว้่าทีมจะมีสมาชิกท่ีต่าง
ไปจากเดิม 



 

 6.4.1.3 ในการแข่งขนัระดบั Level IV หรือสูงกว่านั้น สมาชิกของทีมอยา่งเป็นทางการ(ทีมท่ีส่งโดย Region) จะตอ้งแข่งใน squad 
เดียวกนัในการแข่งขนัปกติ (ไม่ใช่ pre-match) 

6.4.2 คะแนนบุคคลของผูแ้ข่งขนั จะใชก้บัทีมไดเ้พียงทีมเดียวในการแข่งขนั และในทีมเดียวกนัจะตอ้งมีแต่ผูแ้ข่งขนัในดิวิชัน่เดียวกนั 

 6.4.2.1 ดิวิชัน่ หรือ แคททิกอรีของแต่ละผูแ้ข่งขนัจะเป็นตวัก าหนดสิทธิการร่วมทีม (เช่น ผูแ้ข่งขนัแข่งขนัใน StandardDivisionจะ
ไม่มีสิทธ์ิร่วมทีม Open Division) ผูแ้ข่งขนัหญิงท่ีลงทะเบียนแข่งประเภท “หญิง”  ไม่สามารถเขา้ร่วมแข่งในทีมตาม
ประเภท อายท่ีุเป็นตวัก าหนด หรือในทางกลบักนั      ผูแ้ข่งขนัสามารถร่วมคิดคะแนนเป็นทีมแบบ “overall” ไดใ้นดิวิชัน่
เดียวกนั 

6.4.3 ทีมจะประกอบดว้ยจ านวนผูแ้ข่งขนัสูงสุดส่ี (4) คน อยา่งไรก็ตามจะใชค้ะแนนสาม(3) คนท่ีสูงสุดเท่านั้น มารวมเป็นคะแนนของทีม 

6.4.4 ในกรณีท่ีสมาชิกในทีมไม่สามารถยงิได ้ หรือ ออกจากการแข่งขนัในระหว่างการแข่งขนั คะแนนท่ีท าโดยผูแ้ข่งขันคนนั้นจะยงัคง
เป็นคะแนนของทีมต่อไป อยา่งไรก็ตามทีมท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเปล่ียนตวัสมาชิกท่ีถูกออกไปได ้

6.4.5 สมาชิกในทีมท่ีไม่สามารถเขา้แข่งขนัก่อนเร่ิมท าการแข่งขนั อาจถูกเปล่ียนตวัไดก่้อนการเร่ิมแข่งขนั ซ่ึง MD เป็นผูอ้นุมติั 

6.4.6 ถา้สมาชิกในทีมถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ)จากการแข่งขนั คะแนนของสมาชิกในทีมท่ีถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ)จะเป็นศูนยใ์น
ทุกสนาม ทีมจะไม่มีสิทธ์ิเปล่ียนตวัสมาชิกท่ีถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ 

6.5 สถานภาพผู้แข่งขัน และ หลกัฐานประจ าตวั 

6.5.1 ผูแ้ข่งขนัในทีมทั้งหมด และเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัจะตอ้งเป็นสมาชิกของ IPSC Region ท่ีพ  านกัอาศยัอยูโ่ดยปกติ การพ านกัอาศยั 
หมายถึง Region ท่ีซ่ึงเป็นภูมิล  าเนาปกติ อยา่งนอ้ย 183 วนัของ 12 เดือนก่อนเดือนท่ีเร่ิมท าการแข่งขนั เง่ือนไขของภูมิล าเนาปกติ 
คือการพ านกัอาศยัโดยกายภาพ และไม่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นพลเมืองหรือ การมีท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 183 วนั ไม่จ าเป็นตอ้งต่อเน่ืองกนั 
กรณีผูแ้ข่งขนัต่างชาติท่ี RD ชาตินั้นไม่ไดรั้บรองความถูกตอ้ง ห้ามผูจ้ดัการแข่งรับสมคัร 

 6.5.1.1 ไม่ว่าในกรณีใด ผูจ้ดัการแข่งขนัจะตอ้งไม่รับ ผูแ้ข่งขนั หรือ เจา้หนา้ท่ีการแข่งขันจาก Region อ่ืน เวน้แต่ RD ของ region 
นั้นอนุญาตว่าสามารถเขา้ร่วมได ้ 

 6.5.1.2 หากผูแ้ข่งขนัอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไม่ปรากฏในขอ้มูล IPSC ผูแ้ข่งขนัสามารถเขา้ร่วมเป็นผูอ้าศยัของพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง โดยตอ้งไดรั้บการรับรองก่อน และหากพ้ืนท่ีนั้นๆ ก าลงัร้องขอเพ่ือให้ IPSC รับรองให้ผูแ้ข่งขนัแจง้ว่าอาศยัใน
พ้ืนท่ีนั้นไป 

6.5.2 ผูแ้ข่งขนั และ/หรือสมาชิกของทีม อาจเป็นตวัแทนเฉพาะ IPSCRegion ท่ีเขาพ านกัอาศยัอยูย่กเวน้ 

 6.5.2.1 ผูแ้ข่งขนัอาศยัอยูท่ี่หน่ึงแต่ตอ้งการแข่งขนัในนามของภูมิภาคท่ีตนเองเป็นพลเมือง Region Director ของภูมิภาคท่ีผู ้
แข่งขนัพ านกัอยู ่ และ Region Director ท่ีผูแ้ข่งขนัเป็นพลเมืองอยู ่ ตอ้งท าการตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท่ีการ
แข่งขนัจะเร่ิมตน้ 

 6.5.2.2 ผูแ้ข่งขนัตามขอ้ 6.5.1.2 อาจจะเป็นตวัแทนของภูมิภาคท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยูไ่ด ้แต่จะตอ้งไดรั้บรองจาก Region Director 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท าการแข่งขนั 

6.5.3 การแข่งขนัระดบัประเทศหรือระดบัภูมิภาค ผูแ้ข่งขนัท่ีไดแ้จง้ประเทศของตนล่วงหนา้ตามกฎ 6.5.1 แลว้เท่านั้น จึงจะไดรั้บการ
รับรองเป็นผูช้นะเลิศของประเทศ หรือระดบัภูมิภาคนั้น เป็นผูช้นะเลิศของดิวชิัน่นั้น และ/หรือแคททิกอร่ีนั้นตามผลท่ีได ้ อยา่งไรก็
ตามเม่ือการแข่งสรุปผล ผูแ้ข่งขนัจากนานาประเทศ หรือภูมิภาคอ่ืนตอ้งไม่ถูกลบออกจากผลการแข่งขนั โดยจะยงัคงปรากฏผู ้
แข่งขนัทั้งหมดของทุกชาติไวต้ามเดิม ตวัอยา่ง : 

              การแข่งขนัประเทศ ๑ ผูช้นะเลิศดิวิชัน่โอเพ่น 

 100% นกักีฬา ก. จากประเทศ ๒ (คงแสดงผลเป็นชนะเลิศโอเวอร์ออล และชนะเลิศดิวิชัน่น้ีไว)้ 
 99% นกักีฬา ข. จากประเทศ ๖ 
 95% นกักีฬา ค. จากประเทศ ๑ (คือผูช้นะเลิศของประเทศ ๑) 



 

6.6 ตารางการแข่งของผู้แข่งขัน และ การแบ่งกลุ่ม (Squadding) 

6.6.1 ผูแ้ข่งขนัตอ้งท าการแข่งขนัตามกลุ่มตามตารางวนัเวลาท่ีก าหนด หากไม่ไดม้าปรากฏตวัตามตารางวนัเวลาท่ีตอ้งยงิสเตจนั้น อาจไม่
อนุญาตให้ยงิโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก MDเสียก่อน มิฉะนั้นจะไดรั้บคะแนนศูนยส์ าหรับสเตจนั้น 

6.6.2 เฉพาะเจา้หนา้ท่ีจดัแข่งขนั (ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก RM) ผูส้นบัสนุนการแข่งขนั ผูส้นบัสนุน IPSC และบุคคลส าคญัเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศจดัแข่ง(ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก MD) รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของ IPSC (ตามท่ีระบุในขอ้ 6.1 ขององคป์ระกอบ IPSC) จึงสามารถ
ลงท าการแข่งพรีแมทชไ์ด ้ คะแนนท่ีเกิดข้ึนสามารถน าไปคิดรวมในการแข่งขนัได ้ ก าหนดการแข่งขนัพรีแมทชจ์ะถูกประกาศเป็น
ทางการล่วงหนา้อยูใ่นปฏิทินของการแข่งขนั โดยผูแ้ข่งขนัอ่ืนๆ ทัว่ไปสามารถเขา้ชมการแข่งได ้

6.6.3 การเร่ิมการแข่งขนัจะนบัโดยใชว้นัแรกของการยงิ (รวม 6.6.2 ดว้ย) และส้ินสุดลงเม่ือผลการแข่งขนัไดรั้บการประกาศให้เป็นท่ี
ส้ินสุดโดย MD 



 

6.7  การแบ่งคลาสระบบสากล หรือ “ไอซีเอส”International Classification System (“ICS”) 

6.7.1 สภา IPSC จะเป็นผูป้ระสานและประกาศกฎกติกา และขั้นตอนในการจดัการและด าเนินการแบ่งคลาส (ICS) ต่อไป 

6.7.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีตอ้งการ ICS ตอ้งใชโ้จทยก์ารยงิ(Course Of Fire) ท่ีไดรั้บการรับรองเท่านั้น (ซ่ึงแสดงไวใ้นเวปไซทข์อง IPSC) 



 

หมวดที ่7 :  การจดัการด้านงานสนาม 

7.1 เจ้าหน้าทีแ่ข่งขัน – หน้าที ่และ ความสัมพันธ์เกีย่วกบัการแข่งขันก าหนดไว้ดังนี:้ 

7.1.1  “อาร์โอ” (Range Officer – RO) – เป็นเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งในสนาม ดูแลผูแ้ข่งขนัให้ปฏิบติัตามค าอธิบายการยงิของสนาม และ 
ดูแลความปลอดภยัในการยงิของผูแ้ข่งขนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นผูแ้จง้เวลา คะแนน การท าโทษ ตรวจสอบและบนัทึกคะแนนลงในใบ
บนัทึกคะแนน (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ CRO และ RM) 

7.1.2 “ซีอาร์โอ” (Chief Range Officer – CRO) – เป็นเจา้หนา้ท่ีสูงสุด ท่ีควบคุมทุกคน และ ทุกกิจกรรมในสนาม ดูแลในเร่ือง ความ
ยติุธรรม ความถูกตอ้งให้เป็นไปตามกฎ (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ RM) 

7.1.3 “เอสโอ”(Stat Officer – SO) – รับผดิชอบงานดา้นเก็บ เรียบเรียง ป้องกนัขอ้มูล และเก็บรักษาใบบนัทึกคะแนนทั้งหมด และท า
หนา้ท่ีค านวณ ตรวจสอบ และติดประกาศผลคะแนน ผลการแข่งขนั และขอ้มูลสถิติต่างๆ(ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรงของ RM) 

7.1.4 “ควอเตอร์มาสเตอร์” (Quartermaster – QM) – จดัส่ง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์ในสนามทุกชนิด (เช่น เป้า กระดาษปิดเป้า สี  ขา
เป้า ฯลฯ) ดูแลและจดัสรรเคร่ืองมือประจ าตวัของ RO (เช่น เคร่ืองจบัเวลา ถ่าน แม็กยงิ แผน่รองเขียน ฯลฯ) และ เสบียงอาหารของ 
RO (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรงของ RM) 

7.1.5 “อาร์เอ็ม” (Range Master – RM) – ดูแลคนท่ีมีกิจกรรมทุกคนในสนาม รับผดิชอบในเร่ืองความปลอดภยัของสนาม และความ
ปลอดภยัในการใชส้นาม ให้เป็นไปตามกฎ การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั(DQ)การประทว้ง ท่ีตอ้งใชอ้นุญาโตตุลาการ จะตอ้งผา่น RM 
โดยปรกติ RM ไดรั้บการแต่งตั้งโดย MD และท างานร่วมกนั อยา่งไรก็ตามในการแข่งขนัท่ี IPSC รับรองอยา่งเป็นทางการระดบั 
Level IV ข้ึนไป การแต่งตั้ง RM ตอ้งขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั IPSCExecutive Council 

 7.1.5.1 การอา้งถึง “Rang Master” ในหนงัสือกฎเล่มน้ีหมายความถึงบุคคลท่ีรับหนา้ท่ีปฎิบติัเป็น RM ในการแข่งขนั (หรือ ตวั
แทนท่ีมีอ านาจในงานหน่ึงๆ) มิใช่ต าแหน่งในระดบัสากลหรือภูมิภาค 

7.1.6 “แมทชไ์ดเร็คเตอร์”(Match Director – MD) – ดูแลการแข่งขนัทั้งหมด รวมถึง การบริหารจดัการ การจดักลุ่ม ตารางเวลา การสร้าง
สนาม และประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย และการเตรียมการดา้นบริการ มีอ  านาจและการตดัสินใจในกรณีต่างๆ สูงสุด ยกเวน้
การใชก้รณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎท่ีเป็นอ านาจของ RM,MD ถูกแต่งตั้งโดยองคก์รท่ีจดัแข่ง และท างานร่วมกบั RM 

7.2 ระเบียบวนิัย ของเจ้าหน้าที ่

7.2.1 RM มีอ  านาจเหนือเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัทุกคน นอกจาก MD (ยกเวน้ในกรณี MD เขา้ร่วมท าการแข่งขนัในแมทชด์ว้ยและอยูใ่น
ฐานะนกักีฬาผูแ้ข่งขนั) และรับผดิชอบตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระเบียบวินยัของเจา้หนา้ท่ี 

7.2.2 ในกรณีท่ี เจา้หนา้ท่ีมีเร่ืองเก่ียวกบัความประพฤติ RM จะส่งรายงานและรายละเอียดของเหตุความผดินั้น ให้ RD ของภูมิภาคท่ีเป็น
เจา้ภาพการแข่งขนั และประธานของ International Range Officers Association (IROA) 

7.2.3 เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั (Disqualification หรือ DQ) โดยฝ่าฝืนความปลอดภยั ในขณะท่ีมีการแข่งขนัอยู ่ยงั
จะมีคุณสมบติัในการเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั ส าหรับการแข่งขนันั้น RM จะเป็นผูว้ินิจฉยัเก่ียวกบัการเขา้ร่วมของเจา้หนา้ท่ี
ทั้งหลาย 

7.3 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที ่

7.3.1 เจา้ภาพผูจ้ดัการแข่งขนั ตอ้งแต่งตั้ง Match Director และ Range Master ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะเป็นผูท่ี้รับหนา้ท่ีและ
ภาระงาน ตามรายละเอียดของกฎฉบบัน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง RM ควรมีความสามารถและประสบการณ์จาก เจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการ
อบรม (ดูกฎ 7.1.5 ประกอบ) ส าหรับ Level I และ Level II เพียงคนเดียวอาจเป็นไดส้องต าแหน่งทั้ง MD และ RM 



 

7.3.2 อา้งอิงตามกฎฉบบัน้ี เจา้หนา้ท่ีสนามหรือ Match Officials (เช่น RO, CRO, RM และ อ่ืนๆ) หมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง
เป็นทางการจากเจา้ภาพผูจ้ดัการแข่งขนั ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ บุคคลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีสนามท่ีไดรั้บ
การรับรอง (Certified Match Officials) แต่ไดม้าเขา้ร่วมการแข่งขนั ในลกัษณะของผูแ้ข่งขนัทัว่ไป จะไม่มีฐานะ หรือ อ  านาจหนา้ท่ี 
เป็นเจา้หนา้ท่ีสนาม (Match Officials) ในการแข่งขนันั้นๆ และบุคคลดงักล่าวไม่ควรสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีมีตราประจ าต าแหน่ง
ต่างๆท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการแข่งขนั  ระหว่างเขา้ร่วมการแข่งขนั 

7.3.3 ผูท่ี้ปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั ไม่อนุญาตให้พกปืนในขณะท าการท าหนา้ท่ี จบัเวลา และติดตามผูแ้ข่ง ขณะผูแ้ข่งขนั
ก าลงัอยูใ่นโจทยก์ารยงิ (Course of Fire) ฝ่าฝืนให้ปฎิบติัตากกฎ 7.2.2 

 



 

หมวดที ่8 :  โจทย์การยงิ (The Course of Fire) 

8.1  สภาพของปืนพร้อมยงิ (Gun Ready Condition) 

เง่ือนไขสภาพพร้อมของปืนท่ีใชใ้นการแข่งขนัโดยทัว่ไปจะเป็นไปตามขอ้ต่อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีผูแ้ข่งขนัไม่ไดบ้รรจุ
กระสุนเขา้รังเพลิง ตามค าอธิบายการยงิ โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม RO ตอ้งไม่กระท าการใดๆ โดยผูแ้ข่งขนัจะตอ้งรับผดิชอบตนเอง
เสมอส าหรับการครอบครองปืนอยู่ 

8.1.1 ปืนลูกโม่: 

 8.1.1.1 ซิงเกิลแอคชัน่เพียงอยา่งเดียว: ไม่อนุมติัให้ท  าการแข่งขนั 
 8.1.1.2 ดบัเบิลแอคชัน่ : ลดนกลงสุด และปิดโม่ ถา้ก  าหนดให้ปืนก่ึงอตัโนมติัไม่บรรจุซองกระสุน และไม่มีกระสุนในรังเพลิง  

ปืนลูกโม่ตอ้งไม่มีกระสุนอยูใ่นโม่ หรือรังเพลิง หากก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ให้ปืนลูกโม่มีกระสุนในโม่ หรือรังเพลิงทุกช่อง
ได ้

 8.1.1.3 ปืนลูกโม่ท่ีไม่เป็นแบบปกติทัว่ไป (เช่นมีการท างานแบบป้อนกระสุนเอง) ควรอยูใ่นกฎเกณฑ ์และ/หรือ ตามเง่ือนไขของ
นายสนาม (ดูภาคผนวก D5 ประกอบ) 

8.1.2 ปืนท่ีป้อนกระสุนเอง: 

 8.1.2.1 “ซิงเกิลแอคชัน่” –รังเพลิงใส่กระสุน นกงา้ง และข้ึนเซฟ 
 8.1.2.2 “ดบัเบิลแอคชัน่” – รังเพลิงใส่กระสุน นกสับลดลงสุด หรือลดโดยกลไกอตัโนมติั De-cocked 
 8.1.2.3 “สองระบบ” – รังเพลิงใส่กระสุน และนกสับลดลงสุด หรือลดนกสับคร่ึงทาง (De-cocked)หรือรังเพลิงใส่กระสุน นกงา้ง 

เขา้เซฟ  
 8.1.2.4 ส าหรับปืนท่ีป้อนกระสุนเอง ค าว่า “external safety” หมายถึงคนัเซฟท่ีมองเห็นไดจ้ากภายนอก (เช่น คนัเซฟของปืน 1911 

ทัว่ไป) ในกรณีเกิดขอ้สงสัย RM เป็นผูช้ี้ขาดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 8.1.2.5 หากปืนสั้นนั้นมีคนัลดนกสับคร่ึงทาง (De-cocked) ตอ้งใชค้นันั้นในการลดนกสับคร่ึงทางโดยไม่สัมผสัหนา้ไก หากไม่มี

คนัดงักล่าว นกสับปืนตอ้งถูกลดลงสุดดว้ยมืออยา่งปลอดภยั (โดยไม่ใช่ลดพกัเพียงคร่ึงทาง) 

8.1.3 ถา้โจทยก์ารยงิหน่ึงก าหนดให้ปืนป้อนกระสุนเองไม่มีกระสุนในรังเพลิงเม่ือเร่ิมท าการยงิ ล  าเล่ือนปืนจะตอ้งปิดและนกลดลงสุด
หากท าได ้หรือลดนก (De-cocked) ดูกฎขอ้ 8.1.1.2 

 8.1.3.1 ในกรณีท่ีค าอธิบายสนามเขียนระบุให้ปืนของผูแ้ข่งขนั และ/หรืออุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆ ตอ้งวางอยูบ่นโต๊ะหรือพ้ืนผวิอ่ืน ก่อน
สัญญาณเร่ิมยงิ(Start Signal) ผูแ้ข่งขนัตอ้งวางปืนและอุปกรณ์ตามท่ีค าอธิบายสนามเขียนระบุ โดยมีเพียงแค่อุปกรณ์ท่ียดึ
ติดกบัตวัปืน(เช่น ท่ีพกัน้ิว เซฟ กา้นข้ึนล าเล่ือน) ห้ามใชอุ้ปกรณ์อ่ืนท่ีท าให้เกิดระดบัท่ีต่างไป (ดูกฎขอ้ 5.1.8) 

8.1.4 ยกเวน้จะระบุไวใ้นเง่ือนไขของดิวิชัน่ (ดูภาคผนวก D) ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่ถูกจ ากดัในเร่ืองจ านวนกระสุนท่ีบรรจุในปืน ค าอธิบาย
สนามอาจก าหนดแค่บรรจุหรือไม่บรรจุ และการเปล่ียนแม็กกาซีนเท่านั้น ภายใตก้ฎ 1.1.5.2 

8.1.5 ขอ้การพิจารณาเก่ียวกบัปืนท่ีใชใ้นการแข่งขนัปืนพก IPSC แยกแยะไวด้งัน้ี 

 8.1.5.1 ซิงเกิลแอคชัน่ หมายถึง การเหน่ียวไกปืนมีผลปฏิกิริยาเดียว (ตย. เช่น นกสับลง หรือ เข็มแทงชนวนท างาน) 
 8.1.5.2 ดบัเบิลแอคชัน่ หมายถึง การเหน่ียวท่ีไกปืน มีผลท าให้ปืนมีปฏิกิริยาไดม้ากกว่า 1 อยา่ง (เช่น นกหรือเข็มแทงชนวน งา้ง

ข้ึนหรือถอยกลบั แลว้สับลง) 
 8.1.5.3 “สองระบบ หรือ Selective Action” หมายถึงปืนสั้นท่ีท  างานไดท้ั้งระบบซิงเกิลแอคชัน่ หรือ ดบัเบิลแอคชัน่ 



 

8.2  สภาพความพร้อมของผู้แข่งขัน เม่ือมลีกัษณะทีเ่ตรียมพร้อมรับค าส่ัง จาก RO 

8.2.1 ปืนถูกตระเตรียมตามท่ีก าหนดในค าอธิบายสนาม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของดิวิชัน่ 

8.2.2 ผูแ้ข่งขนั จดัท่าทางตามท่าเร่ิมตน้ท่ีต าแหน่งก าหนดไวใ้นค าอธิบายการยงิ ถา้ไม่ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ผูแ้ข่งขนัตอ้งยนืตรง หัน 

               หนา้ไปในแนวยงิ  ปืนบรรจุพร้อมและเก็บใส่ซอง และแขนปล่อยลงขา้งตวัตามธรรมชาติ (ดูภาคผนวก E3) หากผูแ้ข่งขนัใดไดเ้ร่ิม 

               หรือจบท าการยงิไปแลว้ แต่เร่ิมจากลกัษณะท่าเร่ิมตน้ท่ีผดิไปจากค าอธิบายสนาม ROอาจสั่งให้ท  าการยงิใหม่ 

8.2.3 สนามตอ้งไม่ให้ผูแ้ข่งขนั สัมผสั หรือถือปืน เคร่ืองช่วยบรรจุหรือกระสุนปืน หลงัจากค าสั่ง “สแตนบายด”์ (Stand By)และก่อน
สัญญาณเร่ิมยงิ (ยกเวน้การสัมผสัดว้ยท่อนแขนส่วนล่างท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได)้ 

8.2.4 สนามแข่งขนัยงิปืน IPSC ตอ้งไม่ก าหนดให้ผูแ้ข่งขนัชกัปืนจากซองดว้ยมือไม่ถนดั 

8.2.5 สนามแข่งตอ้งไม่ก าหนดให้ผูแ้ข่งขนัเอาปืนใส่กลบัเขา้ซอง หลงัเสียงสัญญาณ อยา่งไรก็ตาม ผูแ้ข่งขนัอาจเอาปืนใส่กลบัเขา้ซองได ้
ในเร่ืองความปลอดภยัและปืนตอ้งไม่มีกระสุนบรรจุ หรืออยูใ่นเง่ือนไขการเตรียมพร้อมตามขอ้ 8.1 หากฝ่าฝืนจะถูกตดัสิทธ์ิการ
แข่งขนั (ดูขอ้ 10.5.11) 

8.3  การส่ือสารในสนาม – ค าส่ังทีอ่นุญาต ใช้ในสนามยงิ และล าดับการส่ังมดีังนี ้

8.3.1 “โหลดแอนดเ์มค็เรด้ี” (Load and Make Ready)หรือ “เมค็เรด้ี”(Make Ready) กรณีท่าเร่ิมตน้เร่ิมจากปืนไม่บรรจุ) ค าสั่งน้ีบ่งบอกถึง 
การเร่ิมการยงิในสนาม IPSC ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ RO ผูแ้ข่งขนัตอ้งหันหนา้ไปในแนวยงิ หรือในแนวท่ีปลอดภยัตามท่ี RO 
ระบุ สวมใส่เคร่ืองป้องกนั ตา และหู และเตรียมปืน ตามค าอธิบายสนาม แลว้ผูแ้ข่งขนัจะจดัท่าทางของตวัเองในท่าท่ีก าหนดไว ้ณ 
จุดน้ี RO จะด าเนินการสั่งการต่อไป 

 8.3.1.1 เม่ือมีการออกค าสั่งผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่เคล่ือนตวัออกจากจุดเร่ิมตน้ ก่อนท่ีจะมีสัญญาณเร่ิมยงิโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก RO ท่ี
ก  ากบัดูแลอยู ่การฝ่าฝืนจะถูกตกัเตือนในคร้ังแรก และอาจถูกใชก้ฎขอ้ 10.6.1 เม่ือกระท าอีก ในการแข่งขนัคราวเดียวกนั 

8.3.2 “อาร์ยเูรด้ี?”(Are You Ready)ถา้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆของผูแ้ข่งขนัท่ีตอบสนองค าสั่งน้ี ให้ถือว่าเขาเขา้ใจวธีิการยงิเป็นอยา่งดีแลว้ และ
พร้อมท่ีจะเร่ิมยงิ ถา้ผูแ้ข่งขนัยงัไม่พร้อมเม่ือไดรั้บค าสั่ง จะตอ้งตะโกนว่า “น็อท เรด้ี” (Not Ready)เม่ือผูแ้ข่งขนัไดท้  าท่า
เตรียมพร้อมตามท่าท่ีก าหนดไวใ้นค าอธิบายการยงิ จะถือว่าบ่งบอกถึงความพร้อมยงิแก่เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) 

8.3.3 “สแตนบายด”์ (Standby)ค าสั่งน้ีจะตามดว้ยสัญญาณเร่ิมยงิภายใน 1 ถึง 4 วินาที (ดูกฎ 10.2.6) 

8.3.4 “เสียงสญัญาณ” (Start Signal)คือสญัญาณท่ีให้ผูแ้ข่งขนัเร่ิมท าการยงิ ถา้ผูแ้ข่งขนัไม่มีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสัญญาณเร่ิมยงิไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด RO จะยนืยนัว่าผูแ้ข่งขนัพร้อมท าการยงิ โดยกลบัไปเร่ิมท่ีค าสั่ง Are You Ready? อีกคร้ัง 

8.3.4.1  ในกรณีท่ีผูแ้ข่งขนัเร่ิมท าการยงิก่อนสัญญาณโดยไม่เจตนา(False Start) RO จะตอ้งท าการหยดุนกักีฬาโดยเร็วท่ีสุด และให้
เร่ิมท าการยงิใหม่ เม่ือเตรียมสนามกลบัมาพร้อมอีกคร้ัง 

8.3.4.2 ถา้หากว่าผูเ้ขา้แข่งขนัตอบสนองต่อสัญญาณเร่ิมยงิ(start signal)  แต่ไม่ว่าเหตุผลใด ไม่ไดท้  าการยงิต่อไป และลม้เหลวท่ี
จะไดรั้บการบนัทึกเวลาอยา่งเป็นทางการบนอุปกรณ์การจบัเวลาท่ีใชโ้ดย RO ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดรั้บคะแนนเป็นศูนย ์ และ
เวลาเป็นศูนยใ์นสถานีนั้น 

8.3.5 “สต๊อป” (Stop) ค าสั่งน้ีจะถูกใชโ้ดย RO ไดทุ้กเวลา ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งหยดุยงิทนัที ยนือยูก่บัท่ี และ รอรับค าแนะน าจาก RO 

 

 

 



 

8.3.5.1 ในกรณีจดัแข่งขนัสองสนามหรือมากกว่า หรือถูกจดัแบ่งยงิอยูใ่นพ้ืนท่ีร่วมกนั RO อาจออกค าสั่งชัว่คราวเม่ือจบห้วงการ
ยงิแรกเพ่ือให้ผูแ้ข่งขนัเตรียมยงิในห้วงการยงิล าดบัต่อไป (เช่น “Reload If Required”) ค  าสั่งชัว่คราวน้ีตอ้งระบุไวใ้น
ค าอธิบายการยงิ ของสนามนั้นดว้ย 

8.3.6  “อีฟ ย ูอาร์ ฟินิช อนัโหลด แอนด ์โชวเ์คลียร์” (If You Are Finished, Unload And Show Clear) เม่ือผูแ้ข่งขนัไดท้  าการยงิจบใน 

            สนาม IPSC แลว้ ผูแ้ข่งขนัตอ้งลดปืนลง และ แสดงปืนให้ RO ตรวจสอบ โดยแนวปืนยงัช้ีไปในแนวยิง ถอดแมก็กาซีนออก คา้ง    

            สไลด ์หรือ ดึงเปิดไว ้เพ่ือแสดงรังเพลิงว่างไม่มีกระสุนคา้ง ปืนลูกโม่จะแสดงปืนโดยเปิดโม่ออก และในโม่ว่างเปล่า 

8.3.7   “อีฟ เคลียร์ แฮมเมอร์ดาวน์ โฮสเตอร์” (If Clear, Hammer Down, Holster) หลงัจากค าสั่งน้ี ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่กลบัไปยงิอีก (ดูกฎ 

             10.6.1) ในขณะท่ียงัช้ีปืนไปในแนวยงิท่ีปลอดภยั ผูแ้ข่งขนัตอ้งตรวจสอบความปลอดภยัในขั้นตอนสุดทา้ยดงัน้ี 

 8.3.7.1 ปืนท่ีป้อนกระสุนเอง – ปล่อยสไลด ์ (Slide) กลบัและเหน่ียวไก (โดยไม่สัมผสัตวันกสับ, ถา้มี) กรณีท่ีปืนจ าเป็นตอ้งใส่
ซองกระสุนเพ่ือลัน่ไก ให้ผูแ้ข่งขนัตอ้งแจง้ให้ RO ทราบ และ RO ควบคุมการใชซ้องกระสุนเปล่าในการเหน่ียวไก 

 8.3.7.2 ปืนลูกโม่ – ปิดโม่ท่ีว่างเปล่า (โดยไม่สัมผสัตวันกสับ, ถา้มี) 
 8.3.7.3 เม่ือปืนอยูใ่นสภาพปลอดภยัและใส่กลบัไปท่ีซองแลว้นั้น เม่ือใดท่ีผูแ้ข่งขนัละมือจากปืนท่ีอยู่ในซองปืน ให้ถือว่าเป็นการ

ส้ินสุดของการยงิในสนามนั้นๆ 
 8.3.7.4 หากปืนไม่อยูใ่นสภาพปลอดภยั RO จะออกค าสั่งซ ้ าโดยเร่ิมจาก 8.3.6 (ดูกฎ10.4.3 ประกอบ)  

8.3.8 “เรนจ ์อีส เคลียร์” (Range Is Clear) – ผูแ้ข่งขนัหรือเจา้หนา้ท่ีสนาม ตอ้งไม่เคล่ือนท่ีเขา้ไปหา หรือถอยออกมาจากเขตแนวยงิ หรือ
จุดสุดทา้ยท่ียงิ จนกว่าจะมีค าสั่งน้ีโดย ROและเม่ือมีค าสั่งน้ี เจา้หนา้ท่ีและผูแ้ข่งขนั จึงเขา้ไปนบัคะแนน ปิดเป้า ตั้งเป้า ฯลฯ 

8.3.9 ผูแ้ข่งขนัท่ีความบกพร่องทางการไดย้นิ สามารถขอไดรั้บสัญญาณค าสั่งพิเศษเพ่ิม ส าหรับค าสั่งการยงิ ทั้งทางภาพและ/หรือทาง
กายภาพ โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก RM ก่อนจะใช ้

 8.3.9.1 สัญญาณทางกายภาพท่ีแนะน าคือ การแตะท่ีไหล่ผูแ้ข่งขนัดา้นไม่ถนดั โดยใชว้ิธีการนบัถอยหลงั เช่น แตะ3คร้ัง ส าหรับ 
“Are You Ready”, แตะ2คร้ังส าหรับ “Standby” และ แตะ1คร้ัง ส าหรับ “Start Signal” 

 8.3.9.2 หากผูแ้ข่งขนัตอ้งการจะใชอุ้ปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นของตวัเอง จะตอ้งน าอุปกรณ์ให้ทดสอบ ทดลอง อนุมติัโดย RM 
ก่อนท่ีจะน ามาใช ้

8.3.10 เน่ืองจากไม่มีขอ้ก าหนดอุปกรณ์ส่ือสารระหว่างสถานีทดสอบกระสุน หรือสถานีตรวจอุปกรณ์(ซ่ึงอาจจะอยูห่่างไกลจากบริเวณท่ี
ท าการยงิแข่งขนั)ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่จบัถือปืน หรือน าอุปกรณ์คา้งรังเพลิงส าหรับปืนยาวออก ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดจนกว่าผูต้รวจ
อุปกรณ์ หรือผูท้ดสอบอุปกรณ์แจง้หรือให้ปฎิบติัตามค าแนะน า  หากฝ่าผนืให้ปฎิบติัตามกฎขอ้ 10.5.1 

8.4  การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลกิบรรจุ ในช่องยงิ 

8.4.1 การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลิกบรรจุ ในระหว่างอยูใ่นสนามยงิ น้ิวของผูแ้ข่งขนัจะตอ้งออกมานอกโกร่งไก ให้เห็น
อยา่งชดัเจน ยกเวน้แต่มีขอ้อนุญาตพิเศษอ่ืนใด (ดูขอ้ 8.1.2.5และ 8.3.7.1) และปืนตอ้งช้ีไปในแนวยงิหรือในทิศทางท่ีปลอดภยัท่ี RO 
ก  าหนดไว ้(ดูกฎ 10.5.1 และ10.5.2) 

8.5 การเคล่ือนที่ 

8.5.1 นอกจากผูแ้ข่งขนัก าลงัท าการเล็งหรือยงิไปท่ีเป้า การเคล่ือนท่ีทุกอยา่งจะตอ้งท าโดยท่ีตอ้งน้ิวออกนอกโกร่งไกปืนให้เห็นอยา่ง
ชดัเจน ปืนจะตอ้งช้ีไปในทิศทางท่ีปลอดภยั และควรจะเขา้เซฟไว ้“การเคล่ือนท่ี” หมายถึงท่าทางใดๆ ตามขา้งล่างน้ี: 

  



 

8.5.1.1 การกา้วออกไปในทิศทางใดๆ มากกว่าหน่ึงกา้ว 
 8.5.1.2 เปล่ียนท่ายงิ (ตย. จากท่ายนื มา คุกเข่า หรือ จากนัง่ มายนื ฯลฯ) 

8.6  การช่วยเหลือ หรือ รบกวน 

8.6.1 จะไม่มีการให้ความช่วยเหลือไม่ว่ารูปแบบใดๆแก่ผูแ้ข่งขนัในระหว่างท่ีก  าลงัอยูใ่นสนามยงิ ยกเวน้ค าแนะน าจาก RO ท่ีอาจเตือนผู ้
แข่งขนัไดต้ลอดเวลาในเร่ืองความปลอดภยั การเตือนดงักล่าวไม่ถือเป็นเหตุให้ไดรั้บการยงิใหม่ 

 8.6.1.1 ผูแ้ข่งขนัพิการท่ีอยูใ่นรถเข็นหรือรถส าหรับคนพิการ อาจไดรั้บอนุญาตจาก RM ให้มีผูช่้วยเพ่ือเข็นรถให้เคล่ือนท่ี แต่อาจ
พิจารณาให้อยูภ่ายใตก้ฎ 10.2.10 

8.6.2 บุคคลใด หากท าตวัเป็นผูช่้วย หรือให้การช่วยเหลือผูแ้ข่งขนัขณะอยูใ่นโจทยก์ารยงิโดยไม่ไดรั้บการอนุญาตจาก RO (และผูแ้ข่งขนั
ตอบรับความช่วยเหลือนั้นๆ) อาจจะถูก RO ปรับโทษท าผดิวิธีในสนามนั้น และ/หรือ อาจไดรั้บการปฏิบติัตามกฎหมวด10.6 

8.6.3 บุคคลใดใชค้  าพูด หรือกระท าส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นการรบกวนผูแ้ข่งขนัในระหว่างท่ีอยูใ่นโจทยก์ารยงิ อาจจะถูกปฎิบติัตามกฎหมวด 

10.6  หาก RO เช่ือว่าการรบกวนนั้นมีผลต่อผูแ้ข่งขนั จะตอ้งรายงานให้ RM ทราบ ซ่ึงอาจตดัสินให้สิทธ์ิท าการยงิใหม่ในสนามนั้น 

(Re-Shoot) แก่ผูแ้ข่งขนันั้นได ้

8.6.4 ในกรณีท่ีมีการสัมผสัระหว่าง RO และผูแ้ข่งขนัโดยไม่ไดต้ั้งใจ หรือมีส่ิงรบกวนภายนอกท่ีมีผลรบกวนผูแ้ข่งขนัในระหว่างโจทย์
การยงิRO อาจเสนอให้ผูแ้ข่งขนัยงิใหม่ได ้ผูแ้ข่งขนัตอ้งตอบรับ หรือปฏิเสธ ก่อนจะทราบคะแนนหรือเวลายงิ อยา่งไรก็ตาม หากผู ้
แข่งขนัท าผดิในเร่ืองความปลอดภยัในช่วงท่ีมีเหตุรบกวนนั้น บทบญัญติัในขอ้ 10.4 และ 10.5ยงัคงใชบ้งัคบัอยู่ 

8.6.5     ในกรณีท่ีมีบุคคลใดปรากฎข้ึนในสเตจระหว่างท่ีผูแ้ข่งขนัก าลงัท าการยงิ จะตอ้งถูกยติุการยงินั้นทนัที และผูแ้ข่งขนัตอ้งไดท้  าการยงิ 

             ใหม่ในสเตจนั้น ถา้ผูแ้ข่งขนัสังเกตเห็นก่อนRO ผูแ้ข่งขนัสามารถหยดุยงิดว้ยตวัเองไดโ้ดยทนัที ช้ีปืนไปในทางท่ีปลอดภยั แลว้รอ 

            ค  าแนะน าจากRO   อยา่งไรก็ตาม ถา้ผูแ้ข่งขนัไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนขา้งตน้ จะถูกใชก้ฎขอ้ 10.4 และขอ้10.5 

 

8.6.6    ห้ามใชโ้ดรน (เคร่ืองบินบงัคบั) หรืออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอ่ืนๆ ยกเวน้ว่าไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้จากMD  

 

8.7  การจัดศูนย์เลง็เป้าการยงิแห้ง และ การส ารวจสนาม (Sight Picture, Dry Firing and Course Inspection) 

8.7.1 ก่อนสัญญาณเร่ิมยงิ ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งไม่ยกปืนท าการจดัศูนยเ์ล็งเป้าและหรือท าการยงิแห้งโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะไดรั้บการเตือน
ส าหรับการกระท าคร้ังแรก และในการแข่งขนัเดียวกนันั้น ผูแ้ข่งขนัท าผดิซ ้ าจะถูกหักคะแนนคร้ังละ 1 ผดิวิธี  ผูแ้ข่งขนัอนุญาตให้ช้ี
ปืนไปท่ีพ้ีนสนามบริเวณตรงหนา้ของผูแ้ข่งขนัในการจดัศูนยเ์ล็งเป้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

8.7.2 ขณะท่ีผูแ้ข่งขนัท าการส ารวจสนามนั้น ไม่อนุญาตให้ผูแ้ข่งขนัใชอุ้ปกรณ์ใดๆในการจดัศูนยเ์ล็งเป้า (เช่น ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ
ทั้งหมดของปืนจ าลอง ปืนจริง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) อนุญาตให้ใชมื้อของผูแ้ข่งขนัระหว่างเดินส ารวจดูสนามเท่านั้น หากฝ่า
ฝืนจะถูกตดัจ านวนคร้ังละ 1ผดิวิธี (ดู 10.5.1 ประกอบ) 

8.7.3 ก่อนไดรั้บอนุญาตจาก RM หรือ RO ประจ าสนามนั้นๆ ผูห้น่ึงผูใ้ดจะตอ้งไม่เขา้ไปในขอบเขตของสนามโดยเด็ดขาด จะมีการ
ตกัเตือนในการกระท าคร้ังแรก และอาจมีโทษตามขอ้ 10.6 ถา้มีการกระท าซ ้ าอีก 



 

หมวดที ่9 :  การนับคะแนน (Scoring) 

9.1 กฎทัว่ไป 

9.1.1 การเขา้ถึงเป้า– ระหว่างการนบัคะแนนก าลงัด าเนินการอยู ่ ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผูแ้ข่งขนัตอ้งอยูห่่างจากเป้านบัคะแนน หรือ
เป้าท าโทษ ไม่นอ้ยกว่า หน่ึง (1) เมตร ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก RO จึงจะเขา้ไปได ้การฝ่าฝืนจะเป็นเหตุให้ถูกตกัเตือน ในการฝ่า
ฝืนคร้ังแรก แต่ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผูแ้ข่งขนั อาจจะไดรั้บการพิจารณาจาก RO ให้ไดรั้บการปรับโทษ ยงิผดิวิธี ถา้หากมีการ
ฝ่าฝืนในกรณีเดิมอีก ในการแข่งขนัเดียวกนั 

9.1.2 สัมผสัเป้า– ระหว่างการนบัคะแนนก าลงัด าเนินการอยู ่ ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผูแ้ข่งขนั จะไม่สัมผสั วดัรอยกระสุน หรือการ
รบกวนอ่ืนใด กบัเป้านบัคะแนน หรือเป้าท าโทษใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก RO หาก RO เห็นว่าผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผู ้
แข่งขนั รบกวนเป้า ท าให้เกิดผลการเปล่ียนแปลง เก่ียวกบักระบวนการนบัคะแนน RO อาจจะ 

 9.1.2.1 นบัคะแนนเป้าท่ีมีผลกระทบนั้นเป็นเป้ายงิพลาด(Miss)หรือ 
 9.1.2.2 ปรับโทษ ส าหรับเป้าท าโทษหรือเป้าห้ามยงิ(No-Shoot) ท่ีมีผลกระทบ 

9.1.3 การปิดรอยเป้า ก่อนเวลาอนัควร– ถา้เป้าถูกปิดรอยยงิก่อนเวลาอนัควร ท าให้เป็นไปไม่ไดท่ี้จะนบัคะแนนท่ีแทจ้ริง RO จะตอ้งสั่งให้
ผูแ้ข่งขนัท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) 

9.1.4 เป้าไม่พร้อม– ถา้หากปรากฏว่ามีเป้าไม่ไดซ่้อมรอยกระสุน หรือไม่ไดติ้ดตั้งไวใ้นลกัษณะเดิมก่อนท าการยงิจากผูแ้ข่งขนัคนก่อน
หนา้น้ี รวมทั้งกรณีเห็นว่ามีคะแนนเกิน หรือการท าโทษเป้าห้ามยงิอยา่งน่าสงสัย โดยไม่สามารถแยกออกหรือช้ีขาดไดว้่ารอย
กระสุนเกิดจากคนก่อนหรือคนหลงั มีผลให้ผูแ้ข่งขนัท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) 

 9.1.4.1 ในกรณีแผ่นหรือเทปซ่อมเป้าเกิดหลุดดว้ยอุบติัเหตุ ดว้ยลม แรงอดัปากกระบอกปืน หรือ เหตุอ่ืนใด และในลกัษณะท่ีไม่แน่
ชดัว่ารอยกระสุนใดเกิดจากคนก่อนหรือคนปัจจุบนั ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) 

 9.1.4.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีลงัเล หรือหยดุดว้ยตนเองระหว่างโจทยก์ารยงิ ดว้ยเช่ือว่าเป้าบางเป้า หรือมากกว่า ยงัไม่ไดท้  าการซ่อม9หรือ ตั้ง 
จะไม่ไดรั้บสิทธ์ิการยงิใหม่ (Re-Shoot) 

9.1.5 ทะลุผา่นไม่ได ้– พ้ืนท่ีๆ คิดคะแนนของเป้ากระดาษ IPSC (Scoring Area) ทั้งหมดให้ถือว่าไม่สามารถยงิทะลุได ้ถา้หาก 

 9.1.5.1 กระสุนยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษเตม็นัด และยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้า
กระดาษอนัอ่ืน รอยกระสุนในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอนัหลงั จะไม่ไดรั้บคะแนน หรือการท าโทษใดๆ ทั้งส้ิน 

 9.1.5.2 กระสุนยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษเตม็นัด และยงัทะลุผา่นไปโดนเป้าโลหะลม้ลง ในกรณีน้ีให้
ถือว่าเป็นการบกพร่องของอุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure) ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-
Shoot) หลงัจากขอ้บกพร่องไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

 9.1.5.3 กระสุนยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษเพียงบางส่วน และยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้า
กระดาษอนัอ่ืน รอยกระสุนในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอนัหลงั จะไดรั้บคะแนน หรือ การท าโทษท่ีเกิดข้ึน 

 9.1.5.4 กระสุนยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area)ของเป้ากระดาษเพียงบางส่วนและยงัทะลุผา่นไปโดนเป้าโลหะลม้ลง (หรือ
โดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้าโลหะ) อนัอ่ืน เป้าโลหะอนัหลงั จะไดรั้บคะแนน หรือการท าโทษท่ีเกิดข้ึน 

9.1.6 ฮาร์ดคฟัเวอร์ ถา้หากวา่ไม่มีการระบุอยา่งชดัเจนในค าอธิบายสนาม (Stage Briefing) ว่า เป็นซอฟคฟัเวอร์ (ดูกฎขอ้ง 4.1.4.2) ให้ถือ
ว่า ก  าแพง เคร่ืองกีดขวาง ฉากบงัตา และส่ิงก่อสร้างทั้งหมดในสนาม เป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ ซ่ึงไม่สามารถยงิทะลุได ้ถา้หากว่า:- 

 9.1.6.1 กระสุนยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เตม็นัด และยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษ หรือ เป้าห้ามยงิอ่ืนใด กระสุน
นดันั้นจะไม่ไดค้ะแนน หรือโดนท าโทษใด 

                                                             
9ปะซ่อมเป้าจากการยิงก่อนหน้า 



 

 9.1.6.2 กระสุนยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เตม็นดั และยงัทะลุผา่นไปโดนเป้าโลหะอ่ืนลม้ลง ในกรณีน้ีให้ถือว่าเป็นการบกพร่องของ
อุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure) ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-shoot) หลงัจากขอ้บกพร่อง
ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

 9.1.6.3 กระสุนยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์เพียงบางส่วนและยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษ หรือ เป้าห้ามยงิอ่ืนใด 
กระสุนนดันั้นจะไดน้บัคะแนน หรือ โดนท าโทษดว้ย 

 9.1.6.4 กระสุนยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เพียงบางส่วน และยงัทะลุผา่นไปโดนเป้าโลหะอ่ืนลม้ลง การลม้ลงของเป้าโลหะจะไดค้ะแนน 
และกรณีถูกฮาร์ดคฟัเวอร์เพียงบางส่วน และทะลุผา่นไปโดนเป้าห้ามยงิโลหะลม้หรือแต่เพียงยงิโดน (ไม่จ าเป็นตอ้งลม้) ก็
ถูกท าโทษดว้ย 

9.1.7 ขาไมท่ี้ติดเป้า ไม่นบัเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ และไม่เป็นซอฟคฟัเวอร์ นดัท่ียงิผา่นทั้งนดัหรือแค่บางส่วนของขาไมไ้ปยงัเป้ากระดาษหรือ
เป้าโลหะใด ให้นบัคะแนนหรือถูกท าโทษตามนั้น 

9.2 วธิีการคดิคะแนน 

9.2.1 “Comstock”ไม่ก าหนดเวลาท่ีใชย้งิ เวลาจะหยดุท่ีการยงินดัสุดทา้ย ไม่ก าหนดจ านวนกระสุนท่ีใชท้  าการยงิ ก  าหนดจ านวนกระสุน
ต่อเป้าท่ีใชน้ับคะแนน 

 9.2.1.1 คะแนนของผูแ้ข่งขนั จะถูกค านวณโดยการใชค้ะแนนสูงสุดของจ านวนกระสุนท่ีก าหนดให้ยงิต่อเป้า หักดว้ยคะแนนการท า
โทษ หารดว้ยเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการยงิ จนเสร็จในสนามนั้นๆ (การบนัทึกเวลาให้บนัทึก ดว้ยทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ซ่ึงจะ
ท าให้ค่าท่ีเรียกว่า “Hit Factor” ส าหรับผูแ้ข่งขนัแต่ละคน ผูแ้ข่งขนัท่ีมี “Hit Factor” สูงสุด จะไดค้ะแนนสูงสุดของสนาม
นั้นๆ โดยผูแ้ข่งขนัคนอ่ืนๆ จะไดค้ะแนนลดหลัน่ลงมาตามสัดส่วน 

9.2.2 คะแนนของแต่ละสนาม (Stage Results) จะตอ้งเป็นการจดัอนัดบัของผูแ้ข่งขนัในแต่ละดิวิชัน่ โดยเรียงจากคะแนนมากไปหานอ้ย 
และแยกคะแนนตามสนาม คะแนนท่ีไดต้อ้งค านวณออกมาเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

9.2.3 คะแนนรวมของการแข่งขนั (Match Results) จะตอ้งเป็นการจดัอนัดบัของผูแ้ข่งขนัในแต่ละดิวิชัน่ รวมคะแนนจากทุกสนาม เรียง
จากคะแนนมากไปหานอ้ย และคะแนนท่ีไดต้อ้งค านวณออกมา เป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

9.3 คะแนนเสมอกนั 
9.3.1 ถา้หากว่า MDเห็นว่าตอ้งมีการตดัสินแพช้นะ ระหว่างผูแ้ข่งขนัท่ีมีคะแนนเสมอกนั ผูแ้ข่งขนัท่ีมีผลกระทบในกรณีน้ีตอ้งท าการยงิ

เพ่ิมอีกหน่ึงสนาม หรือมากกว่า จนกว่าจะรู้ผลแพช้นะ โดยสนามดงักล่าวจะถูกก าหนด หรือสร้างโดย MDซ่ึงผลแพช้นะน้ีจะใชใ้น
การพิจารณาขั้นสุดทา้ยในการจดัอนัดบัเฉพาะคู่ท่ีมีคะแนนเสมอกนัเท่านั้น คะแนน (Match Points) ดั้งเดิมของผูแ้ข่งขนัดงัท่ีกล่าวมา
จะไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน การตดัสินแพช้นะคู่ท่ีคะแนนเท่ากนัจะไม่ใชว้ิธีเส่ียงทาย 

9.4 ค่าคะแนน และ การท าโทษ 
9.4.1 การยงิบนเป้า IPSC และเป้าห้ามยงิ ท่ีก  าหนดไวโ้ดย IPSC General Assembly (ดูภาคผนวก B และ C) 
9.4.2 รอยยงิทั้งหมดท่ีเห็นบนบริเวณคะแนนของเป้าท าโทษท่ีเป็นกระดาษ จะถูกท าโทษ หักออก 10 คะแนน ไม่เกินสองรอยยงิต่อหน่ึง

เป้าห้ามยงิ 
9.4.3 รอยยงิทั้งหมดท่ีเห็นบนบริเวณคะแนนของเป้าท าโทษท่ีเป็นเป้าโลหะ จะถูกท าโทษ หักออก 10 คะแนน ไม่เกินสองรอยยงิต่อหน่ึง

เป้าห้ามยงิ โดยไม่ค านึงว่าเป้านั้นจะออกแบบให้ลม้หรือไม่ (ดูกฎขอ้ 4.3.1.7 และ 4.3.1.8) 
9.4.4 การยงิพลาด (Miss) แต่ละคร้ังจะโดนท าโทษโดยการตดัคะแนน หักออก 10 คะแนน ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นเป้าเคล่ือนหาย 

(Disappearing Target) (ดูกฎขอ้ 9.9.2) 
9.5 หลกัการนับคะแนน 
9.5.1 เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืนในค าอธิบายสนาม เป้ากระดาษท่ีนบัคะแนนทั้งหมด ตอ้งยงิอยา่งนอ้ยหน่ึงนดัในแต่ละเป้า โดยจะนบัเอา

คะแนนสูงสุดสองนดัท่ีปรากฏบนเป้า ส่วนเป้าโลหะท่ีนับคะแนน ตอ้งยงิอยา่งนอ้ยหน่ึงนดัและตอ้งลม้เพ่ือนบัคะแนน 
9.5.2 ในกรณีท่ีเส้นผา่ศูนยก์ลางของรอยกระสุน แตะเส้นแบ่งคะแนนระหว่างสองพ้ืนท่ี หรือแตะเส้นประขอบเป้า (Non-scoring Border) 

กบัพ้ืนท่ีคะแนน กระสุนนั้นคร่อมอยูร่ะหว่าง พ้ืนท่ีคิดคะแนนสองพ้ืนท่ี ให้นับเอาคะแนนสูงสุดเป็นคะแนนท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัจะได ้



 

9.5.3 ถา้รอยกระสุนแตะส่วนท่ีเป็น พ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้าคิดคะแนน และเป้าห้ามยงิ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดท้ั้งคะแนน และ
ไดรั้บโทษไปพร้อมๆ กนั 

9.5.4 รัศมีของรอยฉีกท่ีนอกเหนือจาก เส้นผา่ศูนยก์ลางของรอยกระสุน จะไม่ไดรั้บคะแนน หรือรับโทษนั้น 

 9.5.4.1 รูกระสุนท่ีโตเกินกว่าขนาดหัวกระสุนท่ีผูแ้ข่งขนัผูน้ั้นใช ้ จะไม่ไดค้ะแนนหรือท าโทษตามนั้น เวน้แต่ประจกัษโ์ดยหลกัฐาน
ชดัเจน (เช่น มีรอยด าท่ีเกิดเป็นขอบกลมรอบรูกระสุน) จนตดัประเด็นไดว้่าไม่ใช่รอย “ริโกเช่” (Ricochet) หรือ สะทอ้น
กระเด็นจากท่ีอ่ืน 

9.5.5 คะแนนต ่าสุด ในแต่ละสถานีท่ียงิคือ ศูนย ์

9.5.6 กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนั ไม่ไดท้  าการยงิบนผวิหนา้เป้าคิดคะแนน เป้าละอยา่งนอ้ยหน่ึงนดั ในการยงิในแต่ละสนาม จะไดรั้บโทษโดยการ
ตดัคะแนนการยงิ ผดิวิธี 1 คร้ัง ในแต่ละเป้าท่ีไม่ไดท้  าการยงิดงักล่าว และยงัไดรั้บโทษโดยการตดัคะแนนท่ียิงพลาด (Miss) (ดูกฎ
ขอ้ 10.2.7) 

9.5.7 การยงิทะลุเป้ากระดาษทั้งเป้าคะแนนหรือเป้าห้ามยงิ ทะลุไปยงัเป้าคะแนนหรือเป้าห้ามยงิอ่ืน และ/หรือรอยการยงิ ท่ีไม่มีรูปร่างรู
กระสุนท่ีสังเกตไดช้ดัเจนสมบูรณ์ ผา่นผวิหนา้ของเป้าคิดคะแนน หรือเป้าห้ามยงิ จะไม่นบัคะแนนหรือโทษจากเป้าห้ามยงินั้น 

9.6 การตรวจสอบคะแนนและ การแสดงความเห็นขัดแย้ง 

9.6.1 หลงัจาก RO ออกค าสั่ง “Range Clear” ผูแ้ข่งขนั หรือผูแ้ทนของผูแ้ข่งขนั จะไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
เร่ืองการบนัทึกคะแนน เพ่ือตรวจสอบคะแนนได ้

9.6.2 RO ท่ีรับผดิชอบในสนาม อาจวางเง่ือนไขให้กระบวนการนบัคะแนนเร่ิมในขณะท่ี ผูแ้ข่งขนัก าลงัยงิในสนาม ในกรณีน้ี ตวัแทน
ของผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเขา้ไปร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการนบัคะแนน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งไดรั้บแจง้เร่ือง
น้ีในระหว่างท่ีฟังค าอธิบายสนาม 

9.6.3 ผูแ้ข่งขนัหรือตวัแทน ท่ีไม่ไดต้รวจสอบเป้า ในระหว่างท่ีกระบวนการนบัคะแนนน้ีด าเนินการอยู ่ จะไม่สามารถแสดงความเห็น
ขดัแยง้ หรือประทว้งเป้านั้น 

9.6.4 การคดัคา้นในการนบัคะแนน หรือคะแนนท าโทษ ผูแ้ข่งขนัหรือตวัแทนจะตอ้งแสดงความเห็นขดัแยง้ทนัทีต่อ RO ก่อนท่ีเป้าท่ีเป็น
ปัญหานั้นจะถูกซ่อม โดยการทาสี ซ่อมรอยบนเป้า หรือตั้งใหม่ มิฉะนั้นการประทว้งใดๆ จะไม่ไดรั้บการพิจารณา 

9.6.5 ในกรณี RO ยงัยนืยนัในคะแนน หรือ การท าโทษเดิม และผูแ้ข่งขนัยงัไม่พอใจ พวกเขาอาจร้องขอให้หวัหนา้ CRO และส่งต่อไปยงั 
RM เพ่ือวินิจฉยั 

9.6.6 การวินิจฉยัโดย RMในเร่ืองการคิดคะแนนบนเป้าคิดคะแนน และเป้าห้ามยงิ ถือเป็นท่ีสุดไม่อนุญาตร้องเรียนการพิจารณานบั
คะแนนนั้นในกระบวนการใดอีก 

9.6.7 ในระหว่างท่ีมีความเห็นขดัแยง้นั้น เป้าท่ีมีปัญหาจะไม่ถูกปิด หรือท าอ่ืนใดท่ีรบกวนเป้านั้นจนกว่า ขอ้โตแ้ยง้นั้นจะยติุ (หากต่างไป
น้ีให้ดูกฎขอ้ 9.1.3)RO อาจถอดเป้ากระดาษท่ีมีปัญหานั้นออกจากสนาม เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าชา้กบัการแข่งขนั ทั้งผูแ้ข่งขนั และ 
RO จะลงลายมือท่ีเป้า และช้ีจุดท่ีรอยยงิท่ีมีปัญหานั้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

9.6.8 Scoring Overlays (แผน่ใสส าหรับวดัรูกระสุน) ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก RM เท่านั้นท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัได ้ เม่ือตอ้งการการยนืยนั 
หรือระบุคะแนนรอยกระสุนบนเป้ากระดาษ 

9.6.9 ขอ้มูลการนบัคะแนนอาจจะคลาดเคล่ือนต่างไปเน่ืองจากการใชส้ัญญาณมือ (ดูภาคผนวก F1) หากมีขอ้โตแ้ยง้เป้าท่ีมีการโตแ้ยง้ตอ้ง
ไม่ไดรั้บการซ่อมจนกว่าไดรั้บการยนืยนัจากผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทน ตามแต่จะมีการก าหนดขอ้ตกลงอ่ืนกบั RM (ดูกฎขอ้ 9.1.3) 



 

9.7   ใบบันทกึคะแนน 

9.7.1 RO ควรตอ้งแน่ใจว่า ขอ้มูลคะแนนทั้งหมดท่ีใส่ลงไปในใบบนัทึกคะแนนของผูแ้ข่งขนัแต่ละคน (รวมทั้งค าตกัเตือนใด)ครบถว้น
สมบูรณ์ ก่อนลงลายมือช่ือ หลงัจากท่ี RO ไดล้งลายมือในใบบนัทึกคะแนนแลว้ และกรอก วนั เวลา ผูแ้ข่งขนัจะลงลายมือไวใ้นท่ีท่ี
จดัไว ้ลายเซ็นใน Electronic Score sheet จะไดรั้บการยอมรับ ถา้หากไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารภูมิภาคนั้นๆ ควรจะ
ลงตวัเลขทั้งหมดส าหรับคะแนน หรือการท าโทษ เวลาท่ีผูแ้ข่งขนัใชย้งิในสนาม จะใชท้ศนิยมไม่นอ้ยกว่าสองหลกั 

9.7.2 ถา้ตอ้งมีการแกไ้ขใบบนัทึกคะแนน จะตอ้งท าอยา่งชดัเจนในใบตน้ฉบบั และส าเนาอนัอ่ืนๆ ดว้ย ผูแ้ข่งขนัและ RO ควรลงช่ือก ากบั
ทุกการแกไ้ข 

9.7.3 ผูแ้ข่งขนัอาจปฏิเสธการลงช่ือ หรือ เซ็นก ากบัในใบบนัทึกคะแนน ไม่ว่าเหตุผลใดๆ เหตุการณ์ดงักล่าวจะถูกส่งไปให้ RM ถา้หาก 
RM เห็นว่าการจดัการในการยงิ และการจดบนัทึกคะแนนเป็นไปโดยดีแลว้ ใบบนัทึกคะแนนท่ีไม่ไดล้งช่ือ หรือ เซ็นก ากบั จะถูก
ส่งไปบนัทึกคะแนนรวมกบัในบนัทึกคะแนนอ่ืนๆ ตามกระบวนการปรกติ 

9.7.4 ใบบนัทึกคะแนนท่ีมีลายมือช่ือทั้งของผูแ้ข่งขนัและ RO จะเป็นหลกัฐานขอ้สรุปว่าสนาม IPSC นั้นไดย้งิเสร็จสมบูรณ์แลว้ เวลา 
คะแนน และการท าโทษท่ีผูแ้ข่งขนั ท่ีบนัทึกในใบบนัทึกคะแนนนั้น ถูกตอ้งบริบูรณ์ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ ลายมือช่ือทั้งหมดท่ีลงถือ
ว่าเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ เป็นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ระหว่างผูเ้ขา้แข่งขนั และเจา้หนา้ท่ีสนามผูซ่ึ้งเป็นผูล้งลายมือช่ือ หรือ โดย
การตดัสินช้ีขาด ใบบนัทึกคะแนนจะถูกแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ีเป็นตวัเลขท่ีผดิพลาดหรือเพ่ิมโทษภายใตห้ัวขอ้ท่ี 8.6.2 

9.7.5 ถา้พบว่าใบบนัทึกคะแนนใส่ขอ้มูลขาดหรือเกิน หรือไม่ไดล้งเวลาไวจ้ะตอ้งแจง้ RM ให้ทราบ ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินให้ ผูแ้ข่งขนัจะถูก
ขอให้ท  าการยงิใหม่ในโจทยก์ารยงินั้น 

9.7.6 ในกรณีท่ีการยงิใหม่เป็นไปไม่ได ้หรือ ไม่ไดรั้บอนุญาตไม่ว่าเหตุผลใด ให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี:- 

 9.7.6.1 ถา้เวลาขาดหายไป ผูแ้ข่งขนัจะไดค้ะแนนศูนย(์0) ในสนามนั้น 
 9.7.6.2 ถา้จ านวนคะแนนยงิ หรือ ยงิพลาด(Miss)ในใบบนัทึกคะแนนลงไวไ้ม่ครบ จะถือว่ายงิไดต้ามนั้น 
 9.7.6.3 ถา้จ านวนคะแนนยงิ หรือ ยงิพลาด(Miss) ท่ีบนัทึกไวเ้กิน จะใชเ้ฉพาะค่าคะแนนท่ีไดสู้งสุดเท่าท่ีลงไว  ้
 9.7.6.4 การตดัคะแนนยงิผดิวิธี ท่ีบนัทึกในใบบนัทึกคะแนน ถือว่าถูกตอ้งแลว้ ขอ้ยกเวน้ ดูกฎขอ้ 8.6.2 
 9.7.6.5 ถา้หากใบบนัทึกคะแนน ไม่มีช่ือ หรือส่ิงบ่งช้ีใดๆ ว่าใบบนัทึกคะแนนเป็นของผูแ้ข่งขนัผูใ้ด RM จะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะ

กระท าการใด เพ่ือเป็นการแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าว 

9.7.7 กรณีใบคะแนนตน้ฉบบัสูญหาย RM สามารถใชใ้บส าเนาฉบบัของผูแ้ข่งขนั หรือการบนัทึกอ่ืนใดทั้งการเขียนหรืออุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนได ้ หากบนัทึกเหล่าน้ีไม่มีและไม่สามารถหาบนัทึกจากแหล่งใดท่ี RM เห็นว่าน่าเช่ือไดอี้ก ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท า
การยงิใหม่ (Re-Shoot) ในสนามนั้น หาก RM เห็นว่าการยงิใหม่ (Re-Shoot) สุดวิสัยท่ีจะท าไดอี้ก ไม่ว่าเหตุใด ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บ
คะแนนเป็นศูนย ์(0) ในสถานีนั้น 

 9.7.7.1    เม่ือท าการยงิใหม่จบแลว้ คะแนนของการยงิใหม่จะถูกใช ้ถึงแมว้่าจะมีการพบบนัทึกคะแนนเดิม 

9.7.8 ไม่อนุญาตให้บุคคลใดท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัยุง่เก่ียวกบัใบคะแนนตน้ฉบบั ขณะอยูท่ี่สถานียงิ หรือท่ีอ่ืนใด หลงัจากท่ีผู ้
แข่งขนั และ ROไดล้งลายมือช่ือ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก RO หรือเจา้หนา้ท่ีดา้น Stat    ฝ่าผนืในคร้ังแรกจะไดรั้บการเตือน แต่จะ
ปฎิบติัตามกฎหมวด 10.6 หากกระท าอีกในแมทชเ์ดียวกนั 

9.8 ความรับผดิชอบในการนับคะแนน 

9.8.1 ผูแ้ข่งขนัแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบตรวจสอบความถูกตอ้งในการบนัทึกคะแนนของตนเองท่ีไดปิ้ดประกาศให้ตรวจสอบโดย SO 

9.8.2 หลงัจากท่ีผูแ้ข่งขนัทั้งหมดไดท้  าการยงิจบการแข่งขนั ผลการแข่งเบ้ืองตน้ของแต่ละสนาม ควรจะเผยแพร่ และปิดประกาศไวท่ี้
สนามอยา่งเห็นเด่นชดัในการแข่งขนัระดบั Level IV หรือสูงกว่า ให้ติดไวท่ี้โรงแรมท่ีพกัอยา่งเป็นทางการ เพ่ือให้ผูแ้ข่งขนัได้
ตรวจสอบผูจ้ดัตอ้งแจง้วนั และเวลาท่ีประกาศผลให้ทราบเด่นชดัในแต่ละสถานท่ีของการจดัการแข่งขนั (ไม่เพียงแค่พิมพติ์ดไว)้ 



 

9.8.3 ถา้ผูแ้ข่งขนั พบว่ามีขอ้ผดิพลาดในผลการแข่งขนัเบ้ืองตน้หลงัจากการแข่งขนัเสร็จส้ินเขาตอ้งยืน่ค  าร้อง ประทว้งต่อ SO ภายใน 
หน่ึง (1) ชม. หลงัจากปิดประกาศไว ้ ถา้การประทว้งไม่ไดย้ืน่ภายในเวลาท่ีก าหนด จะถือเอาตามผลคะแนนเดิมท่ีประกาศไว ้ และ
การประทว้งจะไม่รับการพิจารณา 

9.8.4 ผูแ้ข่งขนัคนใดท่ีท าการยงิเสร็จก่อนตารางเวลาท่ีก าหนดไว ้(หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตพิเศษจาก MD) เช่น เสร็จภายใน 1 วนัจากวนัแข่ง 
3 วนั ตอ้งท าการตรวจสอบผลคะแนนดว้ยวิธีท่ีแตกต่างออกไป (เช่น ทางเวปไซทใ์นอินเตอร์เน็ต) โดย MD ก  าหนดระยะเวลาจ ากดั
ไว ้ กรณีน้ีจะไม่รับอุทธรณ์หากมีคะแนนใดท่ีสูญไป ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งพิมพแ์จง้ไวใ้นใบปลิวของแมทชแ์ข่ง และหรือประกาศไว้
ชดัเจนท่ีสนามก่อนเร่ิมแข่ง (ดู 6.6 ประกอบ) 

9.8.5 MD (Match Director) อาจเลือกท่ีจะประกาศทางอิเลก็ทรอนิกส์ (เช่น ทางเวปไซท)์ เป็นทางเลือกเพ่ิมเติม หรือแทนการพิมพ์
ประกาศผลปกติ   หากเลือกท่ีจะประกาศผลตามวิธีขา้งตน้ จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ในคู่มือการแข่งขนั และ/หรือ ติดประกาศแจง้ให้เห็น
เด่นชดัท่ีสนามตลอดการแข่งขนั  ผูจ้ดัตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบผลการแข่งขนั (เช่น คอมพิวเตอร์) หาก MD เลือก
ท่ีจะประกาศผลทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอยา่งเดียว 

9.9 การนับคะแนนเป้าเคล่ือนหาย10 (Scoring of Disappearing Targets) 
9.9.1 เป้าเคล่ือนไหว ท่ีแสดงให้เห็นอยา่งนอ้ยบางส่วนของพ้ืนท่ีคะแนนสูงสุดขณะหยดุเคล่ือนไหว (ทั้งก่อนและหลงัเคล่ือนไหว) หรือ

หลบและไม่หลบอยา่งต่อเน่ืองกนัตลอดในช่วงท าการยงิของผูแ้ข่งขนัในสนามนั้นไม่นับเป็นเป้าเคล่ือนหาย และจะตอ้งมีการ
ลงโทษโดยการตดัคะแนนในการท่ีไม่ไดท้  าการยงิ หรือ การยงิพลาด (Miss) 

9.9.2 เป้าเคล่ือนไหวซ่ึงไม่เขา้กบัขอ้ก าหนดขา้งบน ให้นบัเป็นเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) ไม่มีการลงโทษโดยการตดัคะแนนใน
การท่ีไม่ไดท้  าการยงิ หรือ การยงิพลาด (Miss)นอกจากเป็นขอ้ผดิพลาดของผูแ้ข่งขนัเอง ในการควบคุมให้อุปกรณ์นั้นๆ ท างานให้
เป้าเคล่ือนไหวก่อนท่ีจะท าการยงินดัสุดทา้ยของโจทยก์ารยงินั้น 

9.9.3 เป้าอยูก่บัท่ีซ่ึงแสดงอยา่งนอ้ยบางส่วนของพ้ืนท่ีคะแนนสูงสุด ไม่ว่าก่อนหรือหลงัการเคล่ือนไหว และ/หรือถูกซ่อน โดยเป้าห้ามยงิ
ขณะเคล่ือนไหว หรือ ก าบงัท่ีทะลุได ้ไม่นบัเป็นเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) และจะตอ้งมีการลงโทษโดยการตดัคะแนนใน
การท่ีไม่ไดท้  าการยงิ หรือ การยงิพลาด (Miss) 

9.9.4 เป้าซ่ึงแสดงให้เห็นอยา่งนอ้ยบางส่วนของพ้ืนท่ีคะแนนสูงสุดในแต่ละคร้ังท่ีผูแ้ข่งขนัเร่ิมสลกักลไกของเป้านั้นๆ (เช่น เชือก ท่ีบีบ 
กา้นถีบ ท่ีดึง ประตู และอ่ืนๆ) ไม่ใชเ้ป้าในหมวดน้ี11 

9.9.5 ถา้โจทยก์ารยงิบงัคบัให้ผูแ้ข่งขนัเขา้ไปอยูใ่นอุปกรณ์หรือพ้ืนท่ีท่ีก  าหนด ซ่ึงเคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงในขณะท่ีท าการยงิใน
โจทยก์ารยงิ เป้าใดๆก็ตามท่ีจะตอ้งยงิขณะท่ีเขา้ไปอยูใ่นอุปกรณ์นั้นๆก าลงัเคล่ือนท่ี แลว้ไม่สามารถกลบัมายงิซ ้ าได ้ ให้ถือว่าเป็น
เป้าเคล่ือนหาย 

9.10 เวลาอย่างเป็นทางการ 
9.10.1 เวลาจากอุปกรณ์การจบัเวลาท่ีใชโ้ดย RO เท่านั้น ท่ีจะใชใ้นการจดบนัทึกเวลาท่ีผูแ้ข่งขนัใชใ้นโจทยก์ารยงิ ถา้ RO ผูรั้บผดิชอบต่อ

โจทยก์ารยงินั้น (หรือ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีอาวุโสกว่า)เห็นว่าอุปกรณ์จบัเวลาบกพร่อง จนผูแ้ข่งขนัท่ียงิในขณะนั้นไม่ไดรั้บเวลาท่ีถูกตอ้ง 
จะไดรั้บการร้องขอให้ยงิใหม่ในโจทยก์ารยงินั้น (Re-Shoot) 

9.10.2 ถา้หากคณะกรรมการตดัสินช้ีขาด (Arbitration Committee) เห็นว่า เวลาท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัไดรั้บการบนัทึกจากโจทยก์ารยงิใดโจทยก์าร
ยงิหน่ึง ไม่สามารถเป็นไปไดใ้นความเป็นจริง ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการร้องขอให้ยงิใหม่ (Re-Shoot)(ดูกฎขอ้ 9.7.4) 

 
9.11 โปรแกรมการคดิคะแนน 
9.11.1 โปรแกรมการคิดคะแนนส าหรับการแข่งขนัระดบั 4 หรือสูงกว่า จะตอ้งเป็นเวอร์ชัน่ล่าสุดของ Window Match Scoring System 

(WinMSS) เวน้แต่โปรแกรมอ่ืนท่ีรับการอนุมติัจาก ประธาน IPSC ห้ามใชโ้ปรแกรมอ่ืนในการแข่งขนัทุกแมทชท่ี์รับรองโดย IPSC 
โดยไม่ไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Region Director ของภูมิภาคท่ีเป็นเจา้ภาพในการแข่งขนัก่อน 

                                                             
10Disappearing Target 
11ไม่ใชเ้ป้าในกลุ่มเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) 



 

หมวดที ่10 :  การท าโทษและการตัดสิทธ์ิการแข่งขนั 

10.1 การท าโทษ ยงิผดิวธิี – กฎทัว่ไป 
10.1.1 การท าโทษยงิผดิวิธี ใชก้บัผูแ้ข่งขนัท่ีบกพร่อง ในการปฏิบติัตามขั้นตอนการวิธียงิท่ีก  าหนดไว ้ ในค าเขียนอธิบายสนาม และ/หรือ

พบว่าผูเ้ขา้แข่งขนัไดผ้า่ฝืนกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ RO ท่ีก  าหนดโทษยงิผดิวิธี ตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัจ านวนการลงโทษ และเหตุผลในใบ
บนัทึกคะแนน อยา่งชดัเจน 

10.1.2 โทษการยงิผดิวิธีคือ ถูกหกั 10 คะแนน ต่อคร้ัง 
10.1.3 ผูแ้ข่งขนั ท่ีไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัการลงโทษ หรือจ านวนการลงโทษยงิผดิวิธี อาจอุทธรณ์ต่อ CRO และ/หรือ RM ถา้การอุทธรณ์ยงั

ไม่ไดข้อ้ยติุ ผูแ้ข่งขนัอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตดัสินช้ีขาดได ้
10.1.4 โทษยงิผดิวิธี ไม่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถยกเลิกดว้ยการแกไ้ขของผูแ้ข่งขนัได ้ เช่น ผูแ้ข่งขนัคนหน่ึงยงิเป้าขณะท่ีเหยยีบนอกเส้น

ขอบเขตการยงิ (Fault Lines) จะไดรั้บการลงโทษผดิวิธี แมว้่าเขาจะกลบัมายนืในเส้นขอบเขตการยงิ(Fault Lines)และยงิซ่อมเป้านั้น
ใหม่อีกคร้ังก็ตาม 

10.2 การท าโทษ ยงิผดิวธิี – กรณตีวัอย่าง 
10.2.1 ถา้ผูแ้ข่งขนัปล่อยให้ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายสัมผสัพ้ืนหรือส่วนใดเกินเส้นขอบเขตการยงิ (Fault Lines) และท าการยงิออกไป

ในขณะท าผดิพลาดนั้นอยู ่ จะถูกลงโทษ หน่ึง (1) ยงิผดิวิธีต่อการกระท าหน่ึงคร้ัง  แต่จะไม่มีการท าโทษใด หากผูแ้ข่งขนัไม่ไดท้  า
การยงิขณะท าผดิกฎ เวน้แต่เป็นไปตามกฎขอ้ 2.2.1.5 

 10.2.1.1 อยา่งไรก็ตาม ถา้การกระท าของผูแ้ข่งขนันั้นก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบในการยงิต่อเป้านั้นขณะล ้าเส้นอยา่งชดัเจน ผูแ้ข่งขนั
จะถูกท าโทษหน่ึง (1) ยงิผดิวิธีต่อหน่ึงนดัท่ียงิออกไป และจะไม่ท าโทษเร่ืองล ้าเส้นหากไม่ไดท้  าการยงิออกไปยกเวน้เม่ือ
มีการบงัคบัใชก้ฏขอ้ 2.2.1.5 

10.2.2 ถา้ผูแ้ข่งขนัท าผดิหรือไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการยงิท่ีระบุไวใ้นค าอธิบายสนาม ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการท าโทษหน่ึง (1) ยงิผดิวิธีต่อ
คร้ังท่ีท  าผดิหรือไม่ปฏิบติัตาม อยา่งไรก็ตาม ถา้เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) เห็นว่าการกระท าของผูแ้ข่งขนันั้น ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัอยา่งชดัแจง้ ผูแ้ข่งขนัจะถูกท าโทษหน่ึง (1) ยงิผดิวธีิต่อหน่ึงนดัท่ียงิออกไป แทนท่ีจะลงโทษเพียงคร้ังเดียว (ตย.เช่น ผู ้
แข่งขนัท าการยงิผดิท่าหรือผดิต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวใ้นค าอธิบายสนาม) 

10.2.3 ในสถานการณ์ท่ีมีการท าโทษมากกว่าหน่ึงยงิผดิวิธีตามขอ้ขา้งตน้ จะไม่มีการท าโทษเกินกว่าจ านวนนดัท่ีใชย้งิ เช่น ผูแ้ข่งขนัท่ีท า
ผดิพลาด เส้นขอบเขตการยงิ(Fault Lines)ในกรณีท่ีมีเป้าโลหะ ส่ี (4) ตวั ท่ีมองเห็นในจุดนั้น จะไดรั้บโทษยงิผดิวิธีสูงสุดไม่เกิน ส่ี 
(4) คร้ัง โดยไม่สนใจจ านวนนดัท่ีแทจ้ริงท่ีเขายงิขณะผิดพลาด 

10.2.4 ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ท าการเปล่ียนซองกระสุนในสนามท่ีบงัคบัให้มีการเปล่ียนซองกระสุน ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บโทษยงิผดิวิธี หน่ึง (1) คร้ัง 
ส าหรับแต่ละนดัท่ียงิออกไปจากจุดท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนซองกระสุน จนกว่าจะถึงจุดท่ีไดท้  าการเปล่ียน 

10.2.5 ในกรณีของอุโมงค ์(Cooper Tunnel) ถา้ผูแ้ข่งขนัท าการกระทบกระเทือน ช้ินส่วนท่ีอยูเ่หนือศีรษะ โดยการชนหรือปะทะ และ วสัดุ
นั้นหล่นลงมา ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการท าโทษยงิผดิวิธี หน่ึง (1) คร้ังต่อช้ิน ของวสัดุท่ีหล่นลงมา วสัดุท่ีอยูเ่หนือศีรษะท่ีหล่น
เน่ืองมาจากผูแ้ข่งขนัชนหรือปะทะกบัเสาของอุโมงค์หรือหล่นเน่ืองจากแก๊สพ่นจากปากกระบอกปืนจะไม่ถูกท าโทษ 

10.2.6 ถา้ผูแ้ข่งขนัขยบั (เคล่ือนมือไปหาปืน หรือเคร่ืองช่วยบรรจุหรือเคร่ืองกระสุน) หรือเคล่ือนไหวทางร่างกายใดๆ อนัท าให้เป็นการ
ไดเ้ปรียบ หลงัค าสั่ง “สแตนบายด”์(Standby)และก่อนสัญญาณเร่ิมยงิ ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการลงโทษ ยงิผดิวิธี หน่ึง(1) คร้ัง ในคร้ัง
แรกถา้ RO สามารถหยดุผูแ้ข่งขนัไดท้นัก่อนสัญญาณเร่ิมตน้ ให้ตกัเตือนผูแ้ข่งขนัและให้เร่ิมขั้นตอนการยงิใหม่ โดยจะไม่มีการ
ลงโทษ ยงิผดิวิธี 

10.2.7 ถา้ผูแ้ข่งขนัไม่เขา้ท าการยงิเป้าใดก็ตามเป็นอยา่งนอ้ยหน่ึงนดั ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการลงโทษ ยงิผดิวิธี หน่ึง(1) คร้ังส าหรับแต่ละเป้าท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ยงินั้น รวมทั้งโดนลงโทษจากการยงิพลาด(Miss) ท่ีเกิดข้ึนดว้ย ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎขอ้ 9.9.2 ถูกน ามาใช ้

10.2.8 หากโจทยก์ารยงิ (หรือบางส่วน) มีการบงัคบัใชมื้อขา้งท่ีถนดัหรือมือขา้งท่ีไม่ถนดัเพียงขา้งเดียวผูเ้ขา้แข่งขนัจะถูกตดัสินให้ไดรั้บ
โทษการท าผดิวิธีการยงิเมื่อมีการใชมื้ออีกขา้งท่ีไม่ไดร้ะบุจบัตอ้งปืน (หรือโกยปืนข้ึนจากโต๊ะ) หลงัจากไดรั้บสัญญาณเร่ิม (หรือ
จากจุดท่ีมีการระบุให้ใชมื้อเดียวท าการยงิ)ยกเวน้กรณีท่ีตอ้งมีการปลดห้ามไก (โดยไม่ใชมื้ออีกขา้งเพ่ือช่วยหยบิปืน)บรรจุกระสุน
หรือแกไ้ขเหตุติดขดัอยา่งไรก็ตามผูเ้ขา้แข่งขนัอาจไดรั้บโทษท าผดิวิธียงิโดยคิดจากการยงิต่อนดัเม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัใชมื้อหรือแขนอีก
ขา้งในการ: 



 

 10.2.8.1 ใชมื้อหรือแขนอีกขา้ง ประคองแขนหรือขอ้มือขา้งท่ีใชย้งิ ในขณะท าการยงิ 

10.2.8.2 ใชมื้ออีกขา้งช่วยค ้ายนัพ้ืนเคร่ืองกีดขวางหรืออุปกรณ์ประกอบอ่ืนใดเพ่ือช่วยในการทรงตวัขณะท าการยงิ 

10.2.9 ผูแ้ข่งขนัสามารถท่ีจะออกจากต าแหน่งยงิและกลบัมายงัต าแหน่งเดิมได ้ แต่ตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีปลอดภยั อยา่งไรก็ตามใน
ค าอธิบายสนาม สามารถห้ามไม่ให้กระท าการดงักล่าวได ้ถา้มีการท าผดิในลกัษณะน้ีจะท าโทษ ยงิผดิวิธี หน่ึงคร้ังส าหรับแต่ละนดัท่ี
ยงิออกไป 

10.2.10 การลงโทษแบบพิเศษ: ถา้ผูแ้ข่งขนัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสนามไดไ้ม่ว่าจะในส่วนใดๆของสนามก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากความไร้ความสามารถ หรือไดรั้บบาดเจ็บก่อนท าการยงิในสนามนั้นๆ ผูแ้ข่งขนัอาจร้องขอ RM ให้ท  าโทษแบบพิเศษ
แทนได ้

 10.2.10.1 หากค าขอ้นั้นไดรั้บการอนุมติัโดยRM และจะตอ้งแจง้ให้ผูแ้ข่งขนัทราบถึงบทลงโทษหักแตม้เพ่ิมเติมซ่ึงมีช่วงตั้งแต่หัก 
1% - 20% จากคะแนนท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัท าไดก่้อนผูแ้ข่งขนั จะเร่ิมโจทยก์ารยงิ 

 10.2.10.2 RM สามารถเลือกท่ีจะไม่ท าโทษการท าผดิวิธีการยงิเพ่ือให้เกียรติแก่ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่สามารถปฎิบติัตามวิธีการยงิท่ี
ก  าหนดไดเ้น่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางกายภาพท่ีเห็นไดช้ดั 

 10.2.10.3หากค าร้องขอถูกปฏิเสธโดย RM การตดัสินโทษการท าผดิวิธีจะบงัคบัใชต้ามปกติ 

10.2.11 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีท าการยงิเหนือเคร่ืองกีดขวางท่ีสูงกว่าหรือเท่ากบั 1.80 เมตร จะไดรั้บโทษท าการยงิผดิวิธี 1 ผดิวิธี ต่อนดั(ดูกฎขอ้ 

2.2.3.1)  

10.3 การตดัสิทธิ์การแข่งขัน (DQ)– กฎทัว่ไป 
10.3.1 ผูแ้ข่งขนัท่ีกระท าผดิในการฝ่าฝืนความปลอดภยั หรือการกระท าท่ีตอ้งห้ามอ่ืนๆในระหว่างท่ีอยูใ่นการแข่งขนัยงิปืน IPSC จะถูกตดั

สิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขนั (DQ) ในทนัที และจะถูกหา้มยงิในสนามอ่ืนๆ ท่ีเหลือในการแข่งขนัเดียวกนั โดยไม่ค านึงถึงตารางเวลา 
หรือผงัการแข่งขนัใดๆ หรือใหล้ะไวเ้น่ืองจากอุทรณ์ตามกฎบทในท่ี 11 

10.3.2 เม่ือมีการตดัสิทธ์ิการแข่งขนั เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) จะใส่เหตุผลส าหรับการตดัสิทธ์ิการแข่งขนั(DQ) พร้อมกบัลงวนั เวลา ในใบ
บนัทึกคะแนนของผูแ้ข่งขนั และแจง้ให้นายสนาม (RM) ในทนัที 

10.3.3 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขนั จะตอ้งไม่มีการถอนคะแนนออกจากผลการแข่งขนั และผลการแข่งขนัจะไม่มีการ
ประกาศให้ส้ินสุดโดย MD จนกว่าเวลาท่ีให้ในกฎขอ้ 11.3.1 จะส้ินสุด ซ่ึงจะเป็นการส้ินสุดสิทธ์ิในการอุทธรณ์ใดๆ ต่อ RM หรือ
ตวัแทนของ RM 

10.3.4 ในกรณีท่ีมีการประทว้งของผูแ้ข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขนั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ในกฎขอ้ 11.3.1 ให้ใชก้ฎขอ้ 
11.3.2 ในการตดัสิน 

10.3.5 ถา้ผูแ้ข่งขนัเสร็จส้ินในการแข่งขนัPre-Matchหรือ การแข่งขนัMain Match โดยไม่ถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั(DQ) แต่เกิดมีการตดัสิทธ์ิ
การแข่งขนั(DQ) ในระหว่างการ Shoot-off หรือแมทช์เสริมขา้งเคียงในภายหลงั คะแนนของผูแ้ข่งขนัจะไม่ถูกถอดจากการแข่งขนั 
(ดูกฎขอ้ 6.2.4 ) 

 
10.4 การตดัสิทธิ์การแข่งขัน (DQ)– การลัน่โดยไม่ตั้งใจ (Accidental Discharge) 
 ในกรณีท่ีเกิดการลัน่โดยไม่ตั้งใจ RO จะหยดุผูแ้ข่งขนัทนัทีท่ีเป็นไปได ้โดยให้ถือว่าเป็นปืนลัน่โดยไม่ไดต้ั้งใจในกรณีดงัต่อไปน้ี 
10.4.1 การยงิออกไปนดัใดๆ ท่ีออกนอกขอบเขตเนินดินป้องกนั(Backstop)หรือ ทิศทางใดๆ ท่ีถูกระบุไวใ้นค าอธิบายสนามว่าไม่ปลอดภยั 

แต่ถา้ผูแ้ข่งขนัตั้งใจยงิเป้าอยา่งสุจริตแลว้แนวของลูกกระสุนออกไปในแนวท่ีไม่ปลอดภยั จะไม่ถูกตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขนั 
อยา่งไรก็ตามกฎขอ้ 2.3 อาจถูกน ามาใชไ้ดใ้นกรณีน้ี 

10.4.2 การยงิออกไปนดัใดๆ ท่ีพุ่งลงดินภายในระยะ 3 เมตร จากผูแ้ข่งขนั เวน้แต่ว่าเป็นการยงิไปท่ีเป้าท่ีอยูใ่กลก้ว่า3 ม. จะไม่ถือเป็นการ
ลัน่โดยไม่ตั้งใจ ยกเวน้ในกรณีท่ีกระสุนพุ่งลงดินภายในระยะ 3 เมตรจากการยงิลูกท่ีเบาผดิปกติ (Squib Load) 



 

10.4.3 การลัน่ใดๆในขณะท่ีบรรจุกระสุน เปล่ียนซองกระสุน เลิกบรรจุกระสุน กรณีน้ีรวมถึงการยงิหรือลัน่ในระหว่างการลดนกตามกฎ
ขอ้ 8.3.1 และ8.3.7 (ดูกฎขอ้ 10.5.9) 

 10.4.3.1 ขอ้ยกเวน้ – การระเบิดของกระสุนในระหว่างการเอากระสุนออกจากรังเพลิง ไม่ถือเป็นการลัน่โดยไม่ตั้งใจ อยา่งไรก็ตาม
กฎขอ้ 5.1.6 อาจถูกน ามาใช ้

10.4.4 การลัน่ใดๆ ในระหว่างท่ีท าการแกไ้ขปืนท่ีขดัขอ้ง 

10.4.5 การลัน่ใดๆ ในระหว่างเปล่ียนมือจบัปืน 

10.4.6 การลัน่ใดๆ ในระหว่างท่ีเคล่ือนไหว ยกเวน้ในขณะท่ีเล็งยงิไปยงัแนวเป้า 

10.4.7 การยงิไปท่ีเป้าโลหะในระยะนอ้ยกว่า 7 เมตร วดัจากดา้นหนา้ของเป้าจนถึงส่วนท่ีใกลท่ี้สุดท่ีติดพ้ืนของผูแ้ข่งขนั 

10.4.8 ในหมวดน้ี: เม่ือสามารถพิสูจน์ไดว้่า สาเหตุของการลัน่ เกิดมาจากการช ารุดของส่วนประกอบของปืน และผูแ้ข่งขนัไดป้ฏิบติัตาม
หลกัความปลอดภยัอยา่งดีแลว้ การตดัสิทธ์ิการแข่งขนัจะไม่น ามาใช ้อยา่งไรก็ตามคะแนนของผูแ้ข่งขนัสถานีนั้นจะเป็นศูนย ์

 10.4.8.1 การตรวจสอบปืนจะตอ้งท าในทนัทีท่ีเกิดเหตุ โดย RM หรือตวัแทนของ RM ผูท่ี้จะตรวจสอบปืนโดยละเอียดเพ่ือหา
สาเหตุว่าการลัน่นั้นมาจากการช ารุดของส่วนประกอบของปืนหรือไม่ ผูแ้ข่งขนัไม่มีสิทธ์ิท่ีจะประทว้งภายหลงัถา้ของผู ้
แข่งขนัออกจากสนามไป โดยท่ีไม่ไดส่้งมอบปืนให้ RM หรือตวัแทนตรวจสอบปืนก่อน 

10.5 การตดัสิทธิ์การแข่งขัน (DQ) – ใช้ปืนในลกัษณะไม่ปลอดภยั 

ตวัอยา่งของการใชปื้นอยา่งไม่ปลอดภยั: 

10.5.1 การจบัถือปืนในทุกเวลา ยกเวน้เม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีปลอดภยั (Safety Area) หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมของและไดรั้บค าสั่งจาก RO 

10.5.2 ในระหว่างท่ีท  าการยงิในสนาม ผูแ้ข่งขนัปล่อยแนวปืนช้ีไปในแนวสนาม โดยผา่นส่วนห้าม หรือแนวมุมปลอดภยัท่ีก าหนด 
(ขอ้จ ากดัยกเวน้ ดูขอ้ 5.2.7.3 และ 10.5.6) 

10.5.3 ในระหว่างท่ีอยูใ่นสนามยงิ หรือในขณะท่ีบรรจุ หรือเลิกบรรจุกระสุน ผูแ้ข่งขนัท าปืนตกโดยปืนจะบรรจุกระสุนหรือไม่ อยา่งไรก็
ตามถา้ในระหว่างท าการยงิผูแ้ข่งขนัตั้งใจท่ีจะวางปืนลงบนพ้ืน หรือส่ิงรองรับอ่ืนท่ีมัน่คงพอ ในลกัษณะท่ีปลอดภยั ผูแ้ข่งขนัจะไม่
ถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) ถา้: 

 10.5.3.1 ผูแ้ข่งขนัจบัถือปืนอยา่งมัน่คงอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่ไดว้างปืนลงบนพ้ืน หรือส่ิงรองรับอ่ืนท่ีมัน่คงพอ ในลกัษณะท่ี
ปลอดภยัและ 

 10.5.3.2 ผูแ้ข่งขนัออกห่างจากปืนไม่เกินกว่า 1 เมตร ตลอดเวลา (เวน้แต่ว่าระยะท่ีไกลกว่าน้ี มี RO ดูแล เป็นตน้ว่าท าตามท่าเร่ิมยงิ
หรือเป็นจุดเร่ิมการแข่ง) และ 

 10.5.3.3 กฎขอ้10.5.2 ไม่ถูกน ามาใช ้และ 
 10.5.3.4 ปืนอยูใ่นลกัษณะเตรียมพร้อมตามกฎขอ้ 8.1 หรือ 
 10.5.3.5 ปืนตอ้งไม่บรรจุ และล าเล่ือนหรือโม่ตอ้งถูกเปิดคา้งไว ้ 
10.5.4 ชกัปืนออกจากซองปืนหรือเอาปืนใส่ซองปืนภายในขอบเขตของอุโมงค ์

10.5.5 ปล่อยให้แนวล ากลอ้งปืน ช้ีไปท่ีส่วนใดๆของร่างกายผูแ้ข่งขนั ในระหว่างท่ีท าการยงิในสนาม (ตย. การวาดปืนผา่น) ยกเวน้ใน
ระหว่างชกัปืนออกจากซองปืนหรือเอาปืนใส่ซอง ตราบใดท่ีน้ิวผูแ้ข่งขนัออกนอกโกร่งไก 

10.5.6 ปล่อยให้แนวปืนท่ีบรรจุกระสุนช้ีไปดา้นหลงัในระยะเกิน 1 เมตร จากเทา้ของผูแ้ข่งขนั ในระหว่างท่ีชกัปืนหรือการเอาปืนใส่ซอง 
ระยะ 1เมตร ให้ใชใ้นกรณีท่ี ผูแ้ข่งขนัหันหนา้เขา้หาสนามเท่านั้น 

10.5.7 พกพา หรือใชปื้นมากกว่าหน่ึงกระบอก ระหว่างโจทยก์ารยงิ 



 

10.5.8 ไม่เอาน้ิวออกนอกโกร่งไก ในขณะท่ีแกไ้ขปืนติดขดัท่ีผูแ้ข่งขนัลดปืนจากแนวเล็งท่ีเป้าลงแลว้ 

10.5.9 ไม่เอาน้ิวออกนอกโกร่งไก ในระหว่างท่ีบรรจุ เปล่ียนแมก็กาซีน หรือเลิกบรรจุ ยกเวน้ตามท่ีระบุอนุญาต (ดูขอ้ 8.1.2.5 , 8.3.7.1 และ 
8.7.1 ) 

10.5.10 ไม่เอาน้ิวออกนอกโกร่งไก ในระหว่างท่ีเคล่ือนท่ี ตามกฎขอ้8.5.1 

10.5.11 น าปืนท่ีบรรจุกระสุนใส่ซองพก ตามเง่ือนไขใดๆ ต่อไปน้ี 

 10.5.11.1 ปืนท่ีป้อนกระสุนเองแบบ Single Action บรรจุกระสุนในรังเพลิงและไม่เขา้เซฟไว ้
 10.5.11.2 ปืน Double Action หรือ Selective Action ท่ีนกงา้งไวโ้ดยไม่เขา้เซฟ 
 10.5.11.3 ปืนลูกโม่ ท่ีนกงา้งอยู ่

10.5.12 จบัตอ้งกระสุนจริง หรือกระสุนหลอกในพ้ืนท่ีปลอดภยั(Safety Area)ตรงกบักฎขอ้ 2.4.4 

10.5.12.1ความหมายของการ “จบัตอ้ง” (Handling) ไม่ไดห้มายถึงผูแ้ข่งขนัท่ีเดินเขา้พ้ืนท่ีปลอดภยั (Safety Area)ดว้ยแมก็กาซีน
หรือสปีดโหลดคาดท่ีเข็มขดั อยูใ่นกระเป๋ากางเกง ในกระเป๋ายงิปืน ตราบใดท่ีสรีระยงัไม่ไดห้ยบิถือข้ึนมา 

10.5.13 ท าการบรรจุกระสุนโดยท่ียงัไม่ไดรั้บค าสั่งจาก RO 

10.5.14 การเก็บปืนท่ีตกหล่นนอกสนามยงิปืนปืนท่ีตกจะตอ้งถูกเก็บโดย RO เท่านั้น และ RO จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าปืนไม่มีกระสุน
บรรจุอยู ่ถา้มีตอ้งเอากระสุนออกทนัที หลงัจากนั้นจึงน าปืนเก็บในกล่องปืน หรือซองปืน การตกหล่นของปืนท่ีไม่บรรจุกระสุน ไม่
ถือเป็นการท าผดิ แต่การเก็บปืนท่ีตกดว้ยตนเองจะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) 

10.5.15 ใชก้ระสุนตอ้งห้าม และ/หรือกระสุนไม่ปลอดภยัทุกประเภท (ดูกฎ 5.5.4, 5.5.5 และ5.5.6) และ/หรือการใชปื้นตอ้งห้ามทุกประเภท 
(ดูกฎ 5.1.10 หรือ 5.1.11) 

10.6 การตดัสิทธิ์การแข่งขันในแมทช์ – กรณปีระพฤตไิม่สมกบัการเป็นนักกฬีา 

10.6.1 นกักีฬาจะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีRO เห็นว่านกักีฬาประพฤติตวัไม่สมกบัการเป็นนกักีฬา เช่นการโกง การ
โกหก การไม่เช่ือฟังค าสั่งจากเจา้หนา้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีออกไปในทางท่ีจะท าให้กีฬาเส่ือมเสีย RM จะตอ้งไดรั้บแจง้ให้ทราบ
ทนัที 

10.6.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีเช่ือว่าตั้งใจถอด หรือหาเหตุแกลง้ตอ้งถอด เคร่ืองป้องกนัหูและตา เพ่ือจะเอาประโยชนใ์นการยงิใหม่ในสนามนั้น         
(Re-Shoot) หรือไดเ้ปรียบจากการแข่งขนั จะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) 

10.6.3 บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่นกักีฬาอาจจะถูกให้ออกจากสนามในกรณีท่ี RO เห็นว่าประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การไม่เช่ือฟังค าสั่งท่ีมีเหตุผล
จากเจา้หนา้ท่ี รบกวนการท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี และ/หรือของนกักีฬา หรือมีพฤติกรรมท่ีออกไปในทางท่ีจะท าให้กีฬาเส่ือมเสีย 

10.7 การตดัสิทธิ์การแข่งขันในแมทช์ – เน่ืองจากใช้สารต้องห้าม 

10.7.1 ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด และเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั จะตอ้งควบคุมตวัเองไดท้ั้งจิตใจและร่างกายอยา่งสมบูรณ์ ในระหว่างท าการแข่งขนัยงิ
ปืน IPSC 

10.7.2 IPSC พิจารณาว่าการใชผ้ลิตภณัฑแ์อลกอฮอลเ์กินขนาด ผลิตภณัฑย์าท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นค าแนะน าของแพทย ์และ ไม่ใช่ยาประจ าตวั และ
การใชย้าท่ีผดิกฎหมาย หรือยากระตุน้เป็นการกระท าผดิท่ีรุนแรงท่ีสุด โดยจะไม่ค านึงถึงการไดม้า หรือการใชผ้ลิตภณัฑย์านั้น 

10.7.3 ยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี จะตอ้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตผ้ลกระทบจากการใชย้าหรือสารตอ้งห้ามอ่ืนๆ รวมทั้ง
แอลกอฮอล ์ ในระหว่างการแข่งขนั RM มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการแข่งขนั หรือใหอ้อกจากสนามถา้เห็นว่าบุคคลใดก็ตามอยูภ่ายใต้
ผลกระทบจากการใชส้ารตอ้งห้ามดงักล่าว 

10.7.4 IPSC สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิ ในการห้ามใชส้ารตอ้งห้ามต่างๆและในการทดสอบบุคคลส าหรับสารดงักล่าวไดทุ้กเวลา (ดูกฎ การต่อตา้น
ของมึนเมา IPSC แยกต่างหาก) 



 

หมวดที ่11 :  การช้ีขาด และการแปรญตัติกฎ 

11.1 หลกัการโดยทัว่ไป 
11.1.1 การบริหาร – การโตแ้ยง้อนัหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นบางโอกาส ในกิจกรรมของผูแ้ข่งขนัท่ีถูกควบคุมโดยกฎกติกา ให้ตระหนกัว่าผลของ

การบริหารการแข่งขนัโดยรวม มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก มากกว่าผูแ้ข่งขนัแต่ละคน อยา่งไรก็ตามการบริหาร และการวาง
แผนการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอ่มป้องกนัการโตแ้ยง้ส่วนใหญ่ได ้

11.1.2 การร้องขอให้มีการช้ีขาด – เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎกติกาใดๆสามารถท าได ้ยกเวน้ว่ามีการปฏิเสธโดยกฎเกณฑข์อ้อ่ืน เม่ือมีการร้อง
ขอให้ช้ีขาด ในกรณีท่ีมีการตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) จากการฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภยั จะไดรั้บการพิจารณาต่อเม่ือมีหลกัฐาน
ชดัเจนว่า ในบางสภาวะควรจะมีการยกเวน้การลงโทษ DQ อยา่งไรก็ตาม ผลของการละเมิดท่ีถูกให้รายละเอียดโดยเจา้หนา้ท่ีสนาม
RO ไม่สามารถแสดงขอ้คิดเห็นขดัแยง้ หรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

11.1.3 การอุทธรณ์ – ก่อนอ่ืน RO จะท าการตดัสินในเบ้ืองตน้ ถา้ผูป้ระทว้งไม่เห็นดว้ยในการตดัสินใจนั้น CRO ส าหรับสนามนั้นๆ หรือ
บริเวณนั้นๆ จะตอ้งเขา้มาช้ีขาด ถา้ผูป้ระทว้งยงัไม่พอใจในตดัสินของ CRORM จะตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้มาช้ีขาด 

11.1.4 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ – ในกรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ยงัไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินโดย RM ผูอุ้ทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการช้ีขาดได ้โดยเป็นการยืน่ประทว้งโดยบุคคลท่ีหน่ึง (First party Appeal) 

11.1.5 การสงวนไวซ่ึ้งหลกัฐาน – ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งแจง้ไปยงั RM ว่ามีความประสงคท่ี์จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตุลาการช้ีขาด และอาจร้อง
ขอให้เจา้หนา้ท่ี เก็บรักษาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร หรือ หลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพิจารณา การบนัทึกเสียงและ/หรือการ
บนัทึกวีดีโอภาพใดๆ อาจสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการพิจารณาได้ 

11.1.6 การเตรียมอุทธรณ์ ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งรับผดิชอบในการเตรียม และส่งมอบเอกสารการอุทธรณ์ พร้อมกบัค่าธรรมเนียมในอตัราท่ี
เหมาะสม ทั้ง 2 อยา่งท่ีกล่าวมาตอ้งส่งมอบแก่ RM ในระยะเวลาท่ีไดก้  าหนดไว ้

11.1.7 หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีดูแลการแข่งขนั– ตอ้งรับค าร้องการอุทธรณ์ และแจง้ให้ RM ทราบโดยทนัที และจะตอ้งจดบนัทึกช่ือของพยาน 
และเจา้หนา้ท่ีๆ เก่ียวขอ้ง และส่งมอบขอ้มูลน้ีให้แก่ RM 

11.1.8 หนา้ท่ีของ MD – ทนัทีท่ีมีผูย้ื่นอุทธรณ์ต่อ RM, MD จะตอ้งเขา้ร่วมกบัคณะกรรมการช้ีขาด เป็นการภายในโดยเร็ว 
11.1.9 หนา้ท่ีของคณะกรรมการช้ีขาด – คือปฏิบติัตามและพิจารณาใชก้ฎกติกาปัจจุบนัของ IPSC และให้ตดัสินช้ีขาดออกมาเป็นท่ีชดัเจน

ตามกฎขอ้นั้นๆหากมีขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีตอ้งมีการแปลความหมายของกฎ หรือในกรณีท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่มีกฎกติกาขอ้ใดๆ
ครอบคลุมโดยเฉพาะ คณะกรรมการตอ้งใชว้ิจารณญาณของตนเองในการตดัสิน โดยค านึงถึงเจตนาของกฎกติกาขอ้นั้นๆ 

11.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการช้ีขาด 
11.2.1 คณะกรรมการช้ีขาดในการแข่งขนัระดบั Level III หรือสูงกว่า คณะกรรมการช้ีขาดจะตอ้งมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 11.2.1.1 ประธาน IPSC หรือผูแ้ทน หรือ RO ท่ีไดรั้บการรับรอง ซ่ึงแต่งตั้งโดย MD(เพ่ือท าการน้ี) จะท าหนา้ท่ีเป็นประธานใน

คณะกรรมการนั้นซ่ึงจะไม่มีการออกเสียง 
 11.2.1.2 ผูช้ี้ขาด 3 คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก ประธาน IPSC หรือผูแ้ทน หรือ MD(เพ่ือท าการน้ี) มีคะแนนออกเสียงคนละหน่ึง

เสียง 
 11.2.1.3 ถา้หากเป็นไปได ้ผูช้ี้ขาดควรจะเป็นผูแ้ข่งขนัในการแข่งขนันั้น และควรเป็น RO ไดรั้บการรับรอง 
 11.2.1.4 ประธาน หรือกรรมการใดๆ ในคณะกรรมการช้ีขาด ไม่ควรเป็นผูท่ี้ร่วมการตดัสินในคร้ังแรก หรือในการอุทธรณ์ใดๆ ท่ี

จะน าพาไปสู่การตดัสินช้ีขาด 
11.2.2 คณะกรรมการช้ีขาด – ส าหรับการแข่งขนัในระดบั Level l หรือ Level ll ทาง MDสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการช้ีขาดข้ึนมาจากผูเ้ขา้

แข่งขนัท่ีมีประสบการณ์ 3 คน ผูซ่ึ้งจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองท่ีอุทธรณ์ และไม่มีผลประโยชน์ใดๆในผลท่ีจะตดัสินออกมา
โดยตรง หรือถา้เป็นไปได ้ คณะกรรมการช้ีขาดควรเป็นเจา้หนา้ท่ีสนามท่ีไดรั้บการรับรอง (Certified Match Official) สมาชิกใน
คณะกรรมการทุกคนตอ้งท าการออกเสียง เจา้หนา้ท่ีสนามอาวุโส หรือนกักีฬาอาวุโส จะเป็นประธานในคณะกรรมการไดใ้นกรณีท่ี
ไม่มีเจา้หนา้ท่ีสนาม 



 

11.3 ก าหนดเวลา และขั้นตอน 
11.3.1 ก าหนดเวลาส าหรับการอุทธรณ์ให้มีการช้ีขาด – เอกสารในการอุทธรณ์ให้มีการช้ีขาด ในรูปแบบท่ีเหมาะสม พร้อมเงินวางประกนั 

จะตอ้งส่งมอบให้แก่ RM ภายใน 1 ชม. หลงัจากมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึน ซ่ึงบนัทึกโดยเจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนั ถา้หากไม่สามารถส่งมอบ
เอกสารดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ จะถือวา่สละสิทธ์ิและจะไม่มีการด าเนินการใดๆ เกิดข้ึน  RM ตอ้งบนัทึกวนั และ
เวลาในเอกสารทนัทีท่ีมีการอุทธรณ์ 

11.3.2 ก าหนดเวลาในการตดัสิน – คณะกรรมการตอ้งตดัสินภายใน 24 ชม. หลงัจากไดรั้บการร้องขอให้มีการช้ีขาด หรือก่อนท่ี MDจะ
ประกาศให้ผลการแข่งขนัเป็นเด็ดขาด แลว้แต่กรณีใดจะเกินข้ึนก่อน ถา้หากคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินไดใ้นเวลาท่ีก าหนด ให้
ถือว่าการประทว้งโดยบุคคลท่ีหน่ึง และสาม (ตามขอ้ 11.7.1) ประสบผลตามการอุทธรณ์ไปโดยปริยาย และเงินค่าธรรมเนียมท่ีวาง
ไวจ้ะถูกคืนให ้

11.4 ค่าธรรมเนียม 
11.4.1 จ านวนเงิน – ส าหรับการแข่งขนัระดบั Level lll หรือสูงกว่า ค่าธรรมเนียมท่ีจะท าให้ผูป้ระทว้งมีสิทธ์ิในการประทว้งคือ US$ 

100.00 หรือเท่ากบัเงินทอ้งถ่ินสูงสุดท่ีใชใ้นการสมคัรแข่งขนัส าหรับผูแ้ข่งขนั 1 คน (แลว้แต่กรณีใดจะต ่ากว่า) ค่าธรรมเนียม
อุทธรณ์ส าหรับการแข่งขนัระดบัLevel l และ Level ll สามารถก าหนดโดยผูจ้ดัการแข่งขนั (Match Organizer) แต่ตอ้งไม่เกิน US$ 
100.00 หรือ จ านวนเงินเท่ากนัในสกุลเงินทอ้งถ่ิน การประทว้งเกิดจาก RM ซ่ึงมีส่วนกบัการแข่งขนัจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม 

11.4.2 การช าระเงิน – ถา้การตดัสินของคณะกรรมการช้ีขาด เห็นดว้ยตามท่ีอุทธรณ์นั้น ค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให้ ถา้คณะกรรมการช้ีขาด 
ปฏิเสธการอุทธรณ์นั้น ค่าธรรมเนียม และผลการตดัสินจะถูกส่งต่อไปยงั Regional หรือ National Range Officers Institute (RPOI 
หรือ NROI) ในกรณีของการแข่งขนัระดบั Level l หรือ Level ll หรือถูกส่งไปยงั International Range Officer – Association 
(IROA) ในกรณีท่ีเป็นการแข่งขนัในระดบั Level lll หรือสูงกว่า 

11.5 ล าดับของกระบวนการตดัสิน 
11.5.1 หนา้ท่ีและขั้นตอนขององคค์ณะ – คณะกรรมการตอ้งพิจารณาเอกสารการร้องขอ และเก็บรักษาเงินท่ีจ่ายโดยผูป้ระทว้งในนาม ของ

ผูจ้ดัการแข่งขนั จนกระทัง่มีการตดัสิน 
11.5.2 การยืน่เร่ืองให้พิจารณา – จะตอ้งให้ผูอุ้ทธรณ์ ให้ขอ้มูลในการเสนอให้พิจารณาเพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการเป็นการส่วนตวัโดยตรง 

และคณะกรรมการอาจซกัถามเก่ียวกบัประเด็นในการอุทธรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อการไต่สวน 
11.5.3 การรับฟัง – ผูอุ้ทธรณ์อาจถูกขอให้ออกไปจากท่ีประชุม ระหว่างท่ีคณะกรรมการก าลงัรับฟังหลกัฐานอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
11.5.4 พยานผูเ้ห็นเหตุการณ์ – คณะกรรมการจะรับฟังจากเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั และพยานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการอุทธรณ์ คณะกรรมการจะ

ตรวจสอบหลกัฐานทุกอยา่งท่ีถูกส่งเขา้มา 
11.5.5 การสอบสวน – คณะกรรมการอาจตั้งค าถามกบัพยานหรือเจา้หนา้ท่ีในประเด็นใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุทธรณ์ 
11.5.6 ความคิดเห็น – สมาชิกในคณะกรรมการตอ้งละเวน้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสรุปตดัสินใดๆ ระหว่างท่ีการอุทธรณ์ก าลงั

ด าเนินการอยู ่
11.5.7 การตรวจสอบพ้ืนท่ี – คณะกรรมการอาจเขา้ไปตรวจสอบสนาม หรือพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้ง และอาจให้เจา้หนา้ท่ี หรือ

บุคคลใดท่ีพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในกระบวนการ เขา้ร่วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีไดด้ว้ย 
11.5.8 การใชอ้  านาจชกัจูง – บุคคลใดก็ตามท่ีพยายามท่ีจะชกัจูงหรือโนม้น้าวให้สมาชิกของคณะกรรมการช้ีขาดไปในทิศทางอ่ืน 

นอกเหนือจากท่ีหลกัฐานแสดงไว ้ อาจจะถูกพิจารณาระเบียบวินยัในการท างาน จากการท่ีโนม้นา้วให้คณะกรรมการช้ีขาดไม่มี
อิสระในการตดัสิน 

11.5.9 การสรุปผลพิจารณา – เม่ือคณะกรรมการพึงพอใจในขอ้มูลและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุทธรณ์ท่ีไดรั้บแลว้ ก็จะร่วมกนัพิจารณา
เฉพาะคณะกรรมการอยา่งรอบคอบ และตดัสินดว้ยเสียงขา้งมาก 

11.6 ค าวนิิจฉัย และ วธิีการปฏบิัต ิ
11.6.1 การตดัสินของคณะกรรมการ – เม่ือคณะกรรมการไดมี้ค าตดัสินออกมาแลว้ ก็จะมีการเรียกผูอุ้ทธรณ์รับฟังผล พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ี 

และ RM 
11.6.2 วิธีการตดัสิน – เป็นความรับผดิชอบส่วนหน่ึงของ RM ท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยของคณะกรรมการในการตดัสิน RM จะเป็นผูก้  าหนดให้

ปิดประกาศค าตดัสินในท่ีท่ีผูแ้ข่งขนัทั้งหมดสามารถเห็นได ้การตดัสินไม่มีผลยอ้นหลงั และไม่มีผลต่อเหตุท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี 



 

11.6.3 การตดัสินถือเป็นท่ีสุด – การตดัสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไดอี้ก นอกจาก RM เห็นว่ามี
การส่งหลกัฐานใหม่ๆให้หลงัการตดัสินดงักล่าวแต่จะตอ้งก่อนท่ีผลการตดัสินสุดทา้ยจะมีการประกาศโดย MD 

11.6.4 ร่างบนัทึก – การตดัสินของคณะกรรมการช้ีขาด จะตอ้งถูกบนัทึก และถือไวเ้ป็นแบบอยา่งส าหรับเหตุการณ์คลา้ยคลึงกนัท่ีจะเกิด
ตามมาภายหลงัระหว่างการแข่งขนั 

11.7 การอุทธรณ์โดยบุคคลทีส่าม 

11.7.1 การอุทธรณ์อาจจะเกิดข้ึนโดยบุคคลอ่ืนไดใ้นพ้ืนฐานการอุทธรณ์โดยบุคคลท่ีสาม ในกรณีน้ี ขอ้ก าหนดทั้งหมดในบทน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้

11.8 การแปรญตัตกิฎ 

11.8.1 การแปรญตัติกฎกติกาทั้งปวงเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมาธิการสภา IPSC (IPSC Executive Council) 

11.8.2 บุคคลใดมีความตอ้งการท่ีจะให้มีความชดัเจนในกฎขอ้ใดๆ สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัส านกังานใหญ่ของ IPSC 
โดยทางจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล ์

11.8.3 เม่ือแปรญตัติกฎข้ึนและเผยแพร่ในเวปไซทข์อง IPSC อยา่งเป็นทางการแลว้ ให้ถือเป็นบรรทดัฐานท่ีปฏิบติักนัมาว่าภายใน 7 วนั
ต่อจากนั้น แมทชแ์ข่งท่ี IPSC อนุมติั (Level lll ข้ึนไป) จะใชก้ฎใหม่ท่ีร่างน้ีทนัที กฎฉบบัแกไ้ขหรือปรับปรุงจะร่างต่อเม่ือมีการ
ประชุมสภา IPSC คร้ังถดัไป 



 

หมวดที ่12 :  เบ็ดเตลด็ 

12.1 ภาคผนวก– ภาคผนวกทั้งหลายในกฎฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของกฎฉบบัน้ีดว้ย 
12.2 ภาษา– กฎฉบบัภาษาองักฤษถือเป็นฉบบัท่ีใชเ้ป็นทางการ หากมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างกฎฉบบัภาษาอ่ืนๆ ให้ถือตามกฎฉบบั

ภาษาองักฤษ 
12.3 การเสียสิทธิ์– ผูแ้ข่งขนั และบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ร่วม ถือว่ารับผดิชอบในอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการแข่งขนัตามกฎหมายในทอ้งถ่ินท่ีจดั

แข่งขนัทั้งหมดเพียงผูเ้ดียว IPSC หรือเจา้หนา้ท่ี IPSC หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์รท่ีเก่ียวกบั IPSC ไม่
รับผดิชอบในการ สูญหาย เสียหาย อุบติัเหตุ การบาดเจ็บ หรือตาย กบับุคคลอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ท่ีไม่ว่าจะถูกหรือผดิกฎหมายก็
ตาม 

12.4 เพศ– ค  าท่ีอา้งอิงในกฎท่ีพูดถึงเพศชาย (ตย. he, him, his) ให้หมายความถึงเพศหญิงดว้ย (ตย. she, her) 
12.5 หมวดค าศัพท์เฉพาะ:- 
 Throughout these rules, the following definitions apply: 
Aftermarket………………. Items not manufactured by the OFM, and/or bearing identifying marks of a different OFM. 
Aim / Aiming…………...... Aligning the barrel of a firearm at targets. 
Allied Equipment…………Magazines, speed loaders and/or their respective retention devices (including magnets).  
Berm……………………… A raised structure of sand, soil or other materials used to contain bullets and/or to separate one shooting 

bay and/or COF from another. 
Bullet…………………....... The projectile in a round intended to strike a target. 
Caliber……………………. The diameter of a bullet measured in millimeters (or thousandths of an inch). 
Cartridge case…………….. The main body of a round, which contains all component parts. 
Chamber Safety Flag…...A brightly colored device, no part of which resembles a round or any part thereof.  The flag must be 

incapable of being inserted into a firearm which has a loaded chamber and must, while fitted, prevent a 
round from being inserted into the chamber.  The flag must have an integral tab or ribbon clearly 
protruding from the firearm. 

Compensator………….......A device fitted to the muzzle end of a barrel to counter muzzle rise (usually by diverting away escaping 
gasses). 

Detonation……………....... Ignition of the primer of a round, other than by action of a firing pin, where the bullet does not pass 
through the barrel (e.g. when a slide is being manually retracted, when a round is dropped). 

Discharge…………………. See Shot. 
Downrange……………….. The general area of a stage, shooting bay or range, where the muzzle of a firearm may be safely pointed 

during a course of fire and/or where bullets are intended or are likely to impact. 
Draw (Drawing)………….. The act of removing a handgun from its holster.  A draw is deemed to have ended when the handgun 

has cleared the holster. 
Dry firing…………………. The activation of the trigger and/or action of a firearm which is totally devoid of ammunition. 
Dummy Ammunition…. Includespractice or training rounds, blanks, snap caps and empty cases. 
Engage……………………. Firing a shot at a target.  Firing a shot at, but missing, a target is not a “failure to engage”.  The 

malfunction of a firearm or a round which prevents a shot being fired, is deemed to be a "failure to 
engage". 

Face, (facing) uprange……. The competitor’s face, chest and toes are all facing uprange. 



 

False start…………………. Beginning an attempt at a COF prior to the “Start signal” (see Rule 8.3.4).  
Frangible target…………….      A target, such as a clay pigeon or tile, capable of being easily broken into two or more 
  pieces when hit. 
Grain……………………… A common unit of measurement used in respect of the weight of a bullet (1 grain = 0.0648 grams).  
Holster……………………. A handgun retention device, worn on a competitor's belt. 
Loaded……………………. A firearm having a live or dummy round in the chamber or cylinder, or having a live or dummy 

round in an inserted or fitted magazine(s). 
Loading………………........ The insertion of ammunition into a firearm. 
Location………………....... A geographical place within a course of fire. 
Match Personnel………….. People who have an official duty or function at a match, but who are not necessarily qualified as, or 

acting in the capacity of, Match Officials. 
May………………………. Entirely optional. 
Must………………………. Mandatory. 
No-shoot(s)……………...... Target(s) that incur penalties when hit. 
Not applicable…………… The rule or requirement does not apply to the particular discipline, Division or match level. 
OFM……………………… Original firearm manufacturer. 
Primer…………………….. The part of a round which causes a detonation or a shot to be fired. 
Props……………………… Items, other than targets or fault lines, used in the creation, operation or decoration of a COF. 
Prototype…………………. A firearm in a configuration which is not in mass production and/or is not available to the general 

public. 
Region……………………. A country or other geographical area, recognized by IPSC. 
Regional Director………… The person, recognized by IPSC, who represents a Region. 
Reloading…………………. Replenishment or the insertion of additional ammunition into a firearm. 
Reshoot…………………… A competitor's subsequent attempt at a course of fire, authorized in advance by a Range Officer or an 

Arbitration Committee. 
Round…………………….. A cartridge of ammunition used in a handgun or rifle. 
Shooting position………… The physical presentation of a person's body (e.g. standing, sitting, kneeling, prone).  
Shot………………………. A bullet which passes completely through the barrel of a firearm. 
Should……………………. Optional but highly recommended. 
Sight picture……………… Aiming at a target without actually shooting at it. 
Snap Cap…………………. (Also “spring cap”) A type of dummy round. 
Squib…………………....... Any part of a round lodged inside the barrel of a firearm and/or a bullet which exits the barrel at 

extremely low velocity. 
Stance…………………….. The physical presentation of a person's limbs (e.g. hands by the side, arms crossed etc.).  
Start position…………....... The location, shooting position and stance prescribed by a COF prior to issuance of the "Start signal" 

(see Rule 8.3.4). 
Strong Hand………………. The hand a person uses to initially grip a handgun when drawing it from a holster attached to their 

belt (the weak hand is the other hand).  Competitors with only one hand can use that hand for both 
Strong and Weak Hand stages, subject to Rule 10.2.10. 



 

Sweeping…………………. Pointing the muzzle of a firearm at any part of the competitor’s body during a course of fire when a 
handgun is held or touched while not securely holstered, or when a long gun is held while a chamber 
safety flag is not inserted (see Rule 10.5.5). 

Target(s)………………….. A term that can include both scoring target(s) and no-shoot(s) unless a Rule (e.g. 4.1.3) differentiates 
between them. 

Tie-down rig……………… A holster where the lower portion is secured to a competitor's leg by a strap or other means. 
Unloaded…………………. A firearm which is totally devoid of any live or dummy rounds in its chamber(s) and/or in an inserted 

or fitted magazine(s). 
Unloading………………… Removal of ammunition from a firearm. 
Uprange………………....... The general area of a stage, shooting bay or range, rearwards of the default maximum safe angle of 

fire (see Rule 2.1.2), where the muzzle of a firearm must not be pointed during a course of fire 
(exception: see Rule 10.5.6). 

View……………………… A vantage pointavailable at a location (e.g. one of the ports, one side of a barricade etc.). 
Will………………………..      Mandatory 
 
12.6 การวดั– ตามกฎน้ี เม่ือมีการวดัตวัเลขในวงเลบ็ท่ีแสดงไวก้เ็พ่ือเป็นแนวทางเท่านั้น 



 

ภาคผนวก A1 (Appendix A1) 

ระดับของการแข่งขัน IPSC (IPSC Match Levels) 

อกัษรยอ่: R = แนะน า, M = บงัคบัใช ้

Item Description Level Level Level Level Level 
l ll lll IV V 

1 ตอ้งใชก้ฎของ IPSC ฉบบัล่าสุด M M M M M 
2 ผูแ้ข่งขนัตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมIPSC ในภูมิภาคของตนเอง R M M M M 
3 ผูอ้  านวยการแข่งขนั (Match Director) M M M M M 
4 นายสนาม (Range Master) M M M M M 
5 นายสนามตอ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการภูมิภาค R R M R R 
6 นายสนามตอ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ IPSC สากล    M M 
7 หัวหนา้สนาม (Chief Range Officer) R R R M M 
8 เจา้หนา้ท่ี NROI หน่ึงคนต่อหน่ึงสนาม R R M M M 
9 เจา้หนา้ท่ี IROA หน่ึงคนต่อหน่ึงสนาม   R  M M 
10 IROA State Officer   R  M M 
11 One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds R R R R R 
12 สนามยงิไดรั้บการอนุมติัจากReginal Director R R M   
13 สนามยงิไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ IPSC    M M M 
14 IPSC รับรองการแข่งขนั*   M M M 
15 การวดักระสุน (Chronograph)  R R M M 
16 การลงทะเบียนการแข่งขนักบั IPSC ล่วงหนา้ 3 เดือน   M   
17 การรับรองจากคณะกรรมการ IPSC ทุก 3 ปี    M M 
18 การรวมอยูใ่นตารางการแข่งขนัของ IPSC   M M M 
19 รายงานการแข่งขนัไปยงั IROA   M M M 
20 จ านวนกระสุนต ่าสุดท่ีแนะน า 

ปืนสั้น 
ปืนยาว 
ปืนลูกซอง 

 
40 
40 
40 

 
80 
80 
80 

 
150 
150 
150 

 
300 
300 
300 

 
450 
450 
450 

21 จ านวนสนาม 
จ านวนสนามต ่าสุดท่ีแนะน า 

ปืนสั้น 
ปืนยาว 
ปืนลูกซอง 

- 
 

3 
3 
3 

- 
 

6 
6 
6 

- 
 

12 
12 
12 

24 
 

24 
24 
24 

30 
 

30 
30 
30 

22 จ านวนผูแ้ข่งขนัต ่าสุดท่ีแนะน า 
ปืนสั้น 
ปืนยาว 
ปืนลูกซอง 

 
10 
10 
10 

 
50 
50 
50 

 
120 
120 
120 

 
200 
200 
200 

 
300 
300 
300 

23 อนัดบัของการแข่งขนั (คะแนน) 1 2 3 4 5 
 

* ขอ้ 24: การแข่งขนัในระดบั Level I และ Level II ไม่ตอ้งขอการรับรอง อยา่งไรก็ตาม RD แต่ละประเทศก าหนดกฎเกณฑ์
ตลอดจนขั้นตอนไดเ้องส าหรับการรับรองระดบัLevel I และ Level II เพือ่ใชใ้นประเทศตน 



 

ภาคผนวก A2 (Appendix A2) 

การจ าแนกประเภทของ IPSC 

ก่อนการแข่งขนั ผูจ้ดัแข่งขนัจะตอ้งระบุดิวชิัน่ที่จะมีการจดัขึ้น 
การแข่งขนัที่ไดรั้บการรับรองจาก IPSC จะตอ้งจ าแนกดิวชิัน่และ Categories (ประเภท) โดยใชพ้ื้นฐานของจ านวนผูแ้ข่งขนั
ที่ลงทะเบียนและเขา้ร่วมในการแข่งขนัจริง รวมถึงผูแ้ข่งขนัที่ DQ ระหวา่งการแข่งขนั (เช่น ดิวิชัน่ ในการแข่งขนั LevelIII 
มีผูแ้ข่งขนั 10 คน แต่มีผูแ้ข่งขนัถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั(DQ) หน่ึงคน หรือมากกวา่ ดิวชิัน่นั้นจะยงัคงรับรองต่อไป) และอยู่
บนพื้นฐานของกฎเกณฑข์า้งล่างน้ี 

1. Division (ประเภทของปืนที่ใชแ้ข่งขนั) 
  Level I และ Level II……….. แนะน า ใหมี้ผูแ้ข่งขนัขั้นต ่า 5 คนต่อดิวชิัน่ 
  Level III…………………….. บงัคบั ใหมี้ผูแ้ข่งขนัขั้นต ่า 10 คนต่อดิวชิัน่ 
  Level IV และ Level V……... บงัคบั ใหมี้ผูแ้ข่งขนัขั้นต ่า 20 คนต่อดิวชิัน่ 

2. Categories (ประเภทของผูแ้ข่งขนั) 
  ตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องดิวชิัน่ใหถู้กตอ้งเสียก่อนการแบ่งคาทิกกอร่ี(Categories) จึงจะไดรั้บการรับรองการ

แข่งขนัทุก Level ตอ้งมีผูแ้ข่งขนัอยา่งนอ้ย 5 คนในแต่ละประเภทดิวชิัน่ (ดูรายละเอียดขา้งล่าง) 

3. กฎเกณฑใ์นแต่ละคาทิกกอร่ี 
  การแบ่งประเภทผูแ้ข่งขนัท่ีไดรั้บการรับรอง ตามแต่ละดิวิชัน่ มีดงัน้ี:- 
  (a) - เลด้ี- คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีเพศหญิง 

(b) -ซุปเปอร์จูเนียร์ คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 16 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนั หากมีผูแ้ข่งขนัไม่เพียงพอส าหรับประเภทซุปเปอร์
จูเนียร์ ผูแ้ข่งขนัซุปเปอร์จูเนียร์สามารถเลือกยงิในประเภทจูเนียร์ ไดป้ระเภทใดประเภทหน่ึง ผูแ้ข่งขนัทั้งหมดท่ีลงทะเบียนใน
ประเภทน้ี จะถูกโอนไปยงัประเภทจูเนียร์โดยอตัโนมติั 
(c) - จูเนียร์ คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนั 

               (d) - ซีเนียร์ คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนั 
               (e) -ซุปเปอร์ซีเนียร์คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนัผูแ้ข่งขนัมีสิทธ์ิเลือกท่ีจะลงแข่งซีเนียร์ หรือ
ซุปเปอร์ซีเนียร์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หากแมทชแ์ข่งขนัใดไม่สามารถจดั ซุปเปอร์ ซีเนียร์ต่างหากได ้ซุปเปอร์ซีเนียร์อาจถูกน าไปรวมกบัซีเนียร์ 

4. ทีมแคททิกกอร่ี  
 การแข่งขนั IPSC อาจด าเนินการจดัแข่งประเภททีมไดด้งัน้ี 
  (a) - Regional Team แบ่งตามดิวิชัน่ 
  (b) - Regional Team แบ่งตาม ดิวิชัน่ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภทเลด้ี 
  (c) - Regional Team แบ่งตาม ดิวิชัน่ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภทซุปเปอร์จูเนียร์ 

(d) - Regional Team แบ่งตาม ดิวิชัน่ ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภทจูเนียร์ 

(e) - Regional Team แบ่งตาม ดิวิชัน่ ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภทซีเนียร์ 

(f) - Regional Team แบ่งตาม ดิวิชัน่ ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภทซุปเปอร์ซีเนียร์ 

(g) - Regional Team ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภทครอบครัว 

ทีมครอบครัวประกอบดว้ยสมาชิกสองคน คนหน่ึงเป็นจูเนียร์ อีกคนหน่ึงจะเป็นผูป้กครอง หรือปู่ยา่ตายายของจูเนียร์ แมจ้ะมีกฎ6.4.2 และ 
6.4.2.1 สมาชิกในทีมทั้งสองคน อาจจะแข่งขนัในดิวิชัน่ท่ีแตกต่างกนั และสุภาพสตรีท่ีลงทะเบียนเป็นประเภท “เลด้ี” อาจมีส่วนร่วมใน



 

ประเภทจูเนียร์ โดยมีอายไุม่เกินก าหนดประเภทจูเนียร์ ผลการแข่งขนัประเภททีมจะถูกค านวณ โดยใชค้ะแนนแมทชน์ั้นเป็นเปอร์เซ็นตข์อง
ทั้งสองคนมาบวกรวมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX B1       Target Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ให้ท  าการตดัส่วนบนของขาเป้า เพ่ือเพ่ิมวิสยัทศัน์ของเป้า 



 

APPENDIX B2     IPSC Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPENDIX B3     IPSC Mini Target 

 

Scoring 

Major Zone Minor 

5 A 5 

4 C 3 

2 D 1 



 

ภาคผนวก C1 (Appendix C1) 

การทดสอบเป้า IPSC Popper 

1. RM  จะตอ้งก าหนดกระสุนและปืนท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทดสอบเป้าป๊อปเปอร์อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจะถูกใชโ้ดย
เจา้หนา้ท่ีๆไดรั้บมอบหมายจากRM เพ่ือท่ีจะเป็นเจา้หนา้ท่ีทดสอบเป้า 

2. ก่อนการแข่งขนั กระสุนท่ีใชใ้นการทดสอบเป้าจะตอ้งถูกวดัค่าความเร็ว โดยใชข้ั้นตอนในกฎขอ้ท่ี 5.6.2 กระสุนท่ีใช้
ทดสอบเป้า เม่ือท าการวดัค่าโดยปืนท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งมีค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ระหว่าง 120 - 125 จึงจะใชไ้ด ้

3. หลงัจากการทดสอบและอนุมติัจาก RM แลว้ กระสุนและปืนท่ีก าหนดไว ้จะไม่สามารถถูกอทุธรณ์โดยผูแ้ข่งขนัได ้

4. RM ตอ้งมีการจดัให้ทดสอบป๊อปเปอร์ทุกตวั ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมข้ึน หรือเม่ือใดก็ตามระหว่างการแขง่ขนั 

5. การทดสอบเบ้ืองตน้ป๊อปเปอร์ทุกตวัตอ้งไดรั้บการจดัให้ลม้ลง เม่ือมีการยิง 1 นดัในบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) 
จากปืนท่ีก าหนดไวโ้ดยใชก้ระสุนท่ีถูกก าหนดไว ้ การยิงทดสอบจะตอ้งยงิจากจุดยิงท่ีไกลท่ีสุดเท่าท่ีผูแ้ข่งขนัจะเห็นเป้าได้
ของโจทยก์ารยิงนั้นๆ  บริเวณทดสอบ (Calibration Zone) แสดงไวใ้นแผนภาพในหนา้ต่อไป 

6. ถา้ระหว่างการยงิป๊อปเปอร์ม่ลม้ลงเม่ือยิงโดนแลว้ ผูแ้ข่งขนัมีทางเลือก 3 ทาง 

(a) ป๊อปเปอร์ถูกยงิซ ้ าจนกระทัง่ลม้ลง ในกรณีน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ ทั้งส้ิน และสนามนั้นจะถูกบนัทึกคะแนนตามท่ียิง
ได ้

(b) ป๊อปเปอร์ยงัตั้งอยู ่ แต่ผูแ้ข่งขนัไม่ไดร้้องขอให้มีการทดสอบ(Calibrate) ในกรณีน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆทั้งส้ิน และ
สนามนั้นจะถูกบนัทึกคะแนนตามท่ียิงได ้และให้บนัทึกคะแนน Popper เป็น “ยิงพลาด”(Miss) 

(c) ป๊อปเปอร์ยงัตั้งอยู ่ และผูแ้ข่งขนัร้องขอให้มีการทดสอบ(Calibrate) ในกรณีน้ีป๊อปเปอร์และบริเวณโดยรอบตอ้งไม่ถูก
แตะตอ้ง หรือรบกวนโดยบุคคลใด ถา้เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัละเมิดกฎน้ี ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยิงใหม่ ถา้ผูแ้ข่งขนั 
หรือบุคคลอ่ืนใดละเมิดกฎน้ี ให้บนัทึกคะแนนป๊อปเปอร์เป็น“ยงิพลาด”(Miss) และบนัทึกคะแนนส่วนท่ีเหลือของ
สนามตามท่ียิงไดจ้ริง 

(d) หากเป้าป๊อปเปอร์ลม้ลงเองจากปัจจยัภายนอก (เช่นกระท าโดยลม) ก่อนท่ีจะท าการทดสอบเป้าตอ้งท าการยิงใหม่ทั้ง
สนาม 

7. ถา้ไม่มีการรบกวนใดเกิดข้ึน เจา้หนา้ท่ีทดสอบตอ้งกระท าการทดสอบป๊อปเปอร์(Popper)ท่ีเป็นปัญหา (เม่ือตอ้งการตาม ขอ้ 
6 (c) ขา้งบน) จากต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัต าแหน่งท่ีผูแ้ข่งขนัท าการยิงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี:- 

(a) ถา้การยิงนดัแรกของเจา้หนา้ท่ีทดสอบ ยิงโดนบริเวณทดสอบ(CalibrationZone)หรือต ่ากว่า และป๊อปเปอร์ลม้ลง  
        ป๊อปเปอร์นั้นถือว่าไดถู้กท าการทดสอบท่ีถูกตอ้งมาแลว้ และให้บนัทึกคะแนนป๊อปเปอร์เป็น “ยิงพลาด”(Miss) 
(b) ถา้การยิงนดัแรกของเจา้หนา้ท่ีทดสอบ ยิงโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรือต ่ากว่า แต่ป๊อปเปอร์ไม่ลม้ให ้

          ถือว่าป๊อปเปอร์นั้นบกพร่อง และผูแ้ข่งขนัจะถูกสัง่ให้ท าการยิงใหม่ หลงัจากป๊อปเปอร์ไดถู้กทดสอบใหม่อีกคร้ังแลว้ 
(c) ถา้การยิงนดัแรกของเจา้หนา้ท่ีสนาม ยิงไม่โดนป๊อปเปอร์ให้ท าการยิงใหม่จนกระทัง่เหตุการณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงในขอ้ 

        7(a)หรือ 7(b) เกิดข้ึน 

8. หมายเหตุ เป้าเพลทโลหะท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้ม่สามารถจะร้องขอให้ท าการทดสอบได ้(ดูขอ้ 4.3.3.2) 

 



 

APPENDIX C2:  IPSC Poppers 

HANDGUN  RIFLE  / SHOTGUN 

5 points 
Scoring  

Minor / Major 

5 or 10 points 

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Minus 10 points 
Penalty 

Miss / No-Shoot 
Minus 10 points 

 

The calibration zone for each popper is indicated by the shaded area. 

 

Tolerance +/- 0.5 cm 

Metal targets and no-shoots which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited.  

Using them may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1). 

เป้าโลหะและเป้าหา้มยงิซ่ึงอาจหมุนหรือหนัเม่ือโดนยงินั้นไม่อนุญาตใหใ้ชห้ากใชจ้ะยกเลิกการรับรองจากIPSC  

ดูกฎ 4.3.1.1 

 



 

APPENDIX C3:  IPSC Metal Plates 

 

HANDGUN  RIFLE  / SHOTGUN 

5 points 
Scoring  

Minor / Major 
5 or 10 points 

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Minus 10 points 
Penalty 

Miss / No-Shoot 
Minus 10 points 

 
Round Rectangular Dimensions Round Rectangular 
20cm Ø 15x15cm Minimum  15cm Ø 15x15cm 
30cm Ø 30x30cm Maximum 30cm Ø 45x30cm 

 
 

RIFLE 

Target Distance Test Firing (Rule 2.5.3) 
50  – 100m 15cm Ø 15x15cm 
101 – 200m 20cm Ø 20x20cm 
201 – 300m 30cm Ø 30x30cm 

Distances and sizes must be clearly indicated 
 

 

 

Important Construction Notes 
Metal plates which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited.  
Using them may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1). 
เป้าโลหะและเป้าหา้มยงิซ่ึงอาจหมุนหรือหนัเม่ือโดนยงินั้นไม่อนุญาตใหใ้ชห้ากใชจ้ะยกเลิกการ
รับรองจากIPSC  
ดูกฎ 4.3.1.1 
 
For Handgun matches plates should be mounted on hard cover or on metal stakes at least 1m high. 
ส าหรับการแข่งขนัปืนสั้นเป้าเพลทจะตอ้งตั้งบนฮาร์ดคพัเวอร์หรือแท่งโลหะสูงอยา่งนอ้ย 1 เมตร 



 

APPENDIX C4:  Daily Chronograph Report Form 



 

ภาคผนวก D1 (Appendix D1) 

Open Division 

1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major 160 
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด 120 เกรน ส าหรับ Major 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอก

กระสุน 
9 มม.(0.354 น้ิว) / 19 มม.(0.748 

น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major ไม่ก าหนด 
6 น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวกE4) ไม่ก าหนด 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ไม่ก าหนด 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) 170 มม. (ดูภาพผนวก E1) 
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ไม่ก าหนด 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 

11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ไม่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ใช่ 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, ตวัเก็บเสียง และ/หรือตวัลดแสง ใช่ 

 

เง่ือนไขพิเศษ: 

16. กระสุนท่ีมีน ้ าหนกัขั้นต ่าไม่ถึงน ้ าหนกัท่ีก  าหนดไวข้า้งบน แต่สามารถวดัค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ไดถึ้งระดบั Major จะ
พิจารณาว่าเป็นกระสุนท่ีไม่ปลอดภยั และจะถูกถอนออกจากการแข่งขนั (ดูกฎขอ้ท่ี 5.5.6) ถา้น ้ าหนกัหัวกระสุนจากกระสุนนดัแรก
ภายใตก้ฎ 5.6.3.3 มีน ้ าหนกัไม่ถึงตามกฎ 5.6.3.7 จะใชช้ัง่น ้ าหนกัหัวกระสุนจากนดัท่ีสองชัง่ต่อไปเลย และถือเป็นนดัสุดทา้ยท่ีชัง่
น ้ าหนกัหัว 



 

ภาคผนวก D2 (Appendix D2) 

Standard Division 
1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major 170 
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด ไม่ก าหนด 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอก

กระสุน 
9 mm.(0.354 น้ิว) / 19 mm.(0.748 

น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major 10 มม. (0.40 น้ิว) 
6 น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวกE4) ไม่ก าหนด 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ใช่, ดูขา้งล่าง 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) ใช่, ดูขา้งล่าง 
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ไม่ก าหนด 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 
11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ใช่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์ ไม่ 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, ตวัเก็บเสียง และ/หรือตวัลดแสง ไม่, ดูขา้งล่าง 

เง่ือนไขพิเศษ: 

14. ปืนอยูใ่นสถานะเตรียมพร้อม (Ready Condition) ดูกฎขอ้ 8.1 ไม่บรรจุกระสุน เสียบแมก็กาซีนหรือปิดโม่ ทุกส่วนตอ้งสามารถ
บรรจุลงในกล่องท่ีมีขนาดภายในเท่ากบั 225X150X45 มิลลิเมตร (+1 มม. –0 มม.) หมายเหตุ ซองกระสุนทุกอนัท่ีใชต้อ้งเขา้กบั
ขอ้ก าหนดน้ีได ้ 

15. ปืนสั้นจะตอ้งใส่ลงกล่องโดยความยาวล ากลอ้งขนานตามดา้นยาวสุดของกล่องโดยผูแ้ข่งขนัเอง และน าออกโดยผูแ้ข่งขนัเอง โดยท่ี
สไลดข์นานกบัดา้นยาวท่ีสุดของกล่อง ศูนยห์ลงัอนุญาตให้ปรับต ่าลงไดเ้ล็กนอ้ย แต่สไลดจ์ะตอ้งปิดสนิท แต่คุณสมบติัอ่ืนๆ (เช่น 
ศูนยพ์บัและ/หรือยดืหดได ้กา้นดึงสไลด ์ท่ีพกัน้ิว หรือดา้ม)ตอ้งเปิด หรือ ท าให้ยดืสุด   

 ไม่อนุญาตให้ใช ้ซองกระสุนแบบยดืหดได ้และ/หรือ ซองกระสุนท่ีเป็นสปริงโหลดเบสท ์ 

16. ห้ามเฉพาะการเจาะช่อง(Port) ท่ีล  ากลอ้ง การเจาะช่องท่ีสไลดเ์ท่านั้นท่ีสามารถท าได ้

17. ขนาด 357SIG ไดรั้บการอนุมติัให้เป็น Major ภายใตค่้าความแรงกระสุน(Power Factor)ขั้นต ่าตามท่ีระบุ ขอ้เปล่ียนแปลงน้ีถูก
ก าหนดเพ่ิมข้ึนใชจ้นถึง 31 ธนัวาคม 2563 (31 December 2020) 



 

ภาคผนวก D3 (Appendix D3) 
Classic Division 

1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major 170 
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด ไม่ก าหนด 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอกกระสุน 9 มม.(0.354 น้ิว) / 19 มม.(0.748 น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major 10 มม. (0.40 น้ิว) 
6 น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวกE4) ไม่ก าหนด 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ใช่, ดูขา้งล่าง 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) ใช่, ดูขา้งล่าง 
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ใช่, ดูขา้งล่าง 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 
11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ใช่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไม่ 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, port ตวัลดเสียง และ/หรือลดแสง ไม่ 

 
เง่ือนไขพิเศษ: 

14. ปืนอยูใ่นสถานะเตรียมพร้อม (Ready Condition) ดูกฎขอ้ 8.1 ไม่บรรจุกระสุน เสียบแมก็กาซีน หรือปิดโม่ ทุกส่วนตอ้งสามารถ
บรรจุลงในกล่องท่ีมีขนาดภายในเท่ากบั 225X150X45 มิลลิเมตร (+1 มม. –0 มม.) หมายเหตุ ซองกระสุนทุกอนัท่ีใชต้อ้งเขา้กบั
ขอ้ก าหนดน้ีได ้ 

15. ปืนสั้นจะตอ้งใส่ลงกล่องและน าออกเองโดยผูแ้ข่งขนั โดยความยาวล ากลอ้งขนานตามดา้นยาวสุดของกล่อง ศูนยห์ลงัอนุญาตให้
ปรับต ่าลงไดเ้ล็กนอ้ย แต่สไลดต์อ้งปิดสนิทขณะอยูใ่นกล่อง 

16. ปืนสั้นจะตอ้งมีรูปทรงแบบ 1911 ซ่ึงหมายถึงซองกระสุนแถวเดียวมีเฟรมโลหะเป็นช้ินเดียว มีรางกนัฝุ่ นซ่ึง(มี หรือไม่มีราง
อุปกรณ์)มีความยาวไม่เกิน 75มม. เม่ือวดัจากดา้นปลายสุดของรางกนัฝุ่ นถึงดา้นหลงัของกา้นคนัคา้งสไลด ์ บ่อซองกระสุนเม่ือวดั
จากนอกจะตอ้งกวา้งไม่เกิน 35มม. และ อยา่งนอ้ยลึก 5มม. เม่ือวดัดว้ยช่องเจาะ หรือวดัดว้ยไมบ้รรทดั หรือ เวอร์เนีย (caliper) ท่ี
อนุมติัโดย Range Master 

17. ไม่อนุญาตให้ดดัแปลงท่ีท าให้สไลดเ์บาข้ึน ไม่ให้มีท่ีพกัน้ิว (Thumb rest) และคนัดึงสไลด ์ 

18. อนุญาตให้ดดัแปลงไดคื้อ รูปทรงสไลด ์(ดา้นบนเรียบล าผา่กลางสไลด)์ ปรับรูปทรงโกร่งไก(ท าให้เหล่ียม ปาดโคง้) ดา้ม bobtail ล  า
แบบ bull barrel หรือ coned barrel ขอร้ังปลอกดา้นนอก ท าร่องน้ิว ปุ่มปลดแมก็กาซีน ไก นก คนัคา้งสไลดท่ี์ไม่ท าหนา้ท่ีเหมือนท่ี
พกัน้ิว คนัลดนก ศูนยเ์ปิดแบบต่างๆ รวมไปถึงตกแต่งให้เกิดความสวยงามได ้(เช่น ดา้มท าพิเศษ สลกัลาย แกะลายสาก ฯลฯ) 

19. ซองกระสุนท่ีใชใ้นโจทยก์ารยงิตอ้งไม่มีกระสุนมากกว่า 8 นดั (ส าหรับค่าความแรง Major) หรือ 10 นดั (ส าหรับค่าความแรง 
Minor) หลงัเสียงสัญญาณ(Start Signal) 

20. ขนาด 357 SIG ไดรั้บการอนุมติัให้เป็น Major ภายใตค่้าความแรงกระสุน(Power Factor)ขั้นต ่าตามท่ีระบุ ขอ้เปล่ียนแปลงน้ีถูก
ก าหนดเพ่ิมข้ึนใชจ้นถึง 31 ธนัวาคม 2563 (31 December 2020) 



 

ภาคผนวก D4 (Appendix D4) 
Production Division 

1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major ไม่มีการปรับใช ้
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด ไม่ก าหนด 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอกกระสุน 9 มม.(0.354 น้ิว) / 19 มม.(0.748 น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major ไม่มีการปรับใช ้
6 

น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวกE4) 
2.27 กก. (5 ปอนด)์ส าหรับนดัแรก หรือ  

1.36กก.( 3ปอนด)์ส าหรับทุกนดั ดูขา้งล่าง 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ความยาวสูงสุดของล ากลอ้ง = 127 มม. 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) ไม่ 
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ใช่, ดูขา้งล่าง 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 
11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ใช่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไม่ 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, port ตวัลดเสียง และ/หรือลดแสง ไม่ 

เง่ือนไขพิเศษ: 
14. เฉพาะปืนท่ีอนุญาต ซ่ึงมีรายช่ือในดิวิชัน่โปรดกัชัน่ บนเวปไซทข์อง IPSC จึงจะใชใ้นการแข่งขนัในประเภทโปรดกัชัน่ได ้ปืนสั้นท่ี 

IPSC เห็นว่าเป็นปืนประเภท ซิงเกิลแอคชัน่นั้นไม่อนุญาต     วธีิการวดัล ากลอ้งอยา่งเป็นทางการอธิบายในภาคผนวก E4b 
15.       น ้ าหนกัไกต ่าสุดตอ้งเป็น 2.27 กิโลกรัม( 5 ปอนด)์ส าหรับการยงิในนดัแรก และไม่จ ากดัน ้ าหนกัไกในการยงินดัต่อมา หรือ 1.36 

กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ส าหรับการยงิทุกนดั  
16.        ปืนท่ีมีนกสับอยูภ่ายนอกตอ้งท าการลดนกเตม็(ดูกฎ 8.1.2.5)เม่ือสัญญาณเร่ิม(Start Signal)นดัแรกตอ้งท าการยงิแบบดบัเบิลแอคชัน่ 

ถา้หากผูแ้ข่งขนั ดิวิชัน่น้ี หลงัจากไดรั้บสัญญาณเร่ิมยงิ และก่อนยงินดัแรก ไดง้า้งนกปืนซ่ึงมีกระสุนบรรจุอยูใ่นรังเพลิง จะถูกท า
โทษตดัคะแนนยงิผดิวธีิต่อ 1 คร้ัง การท าโทษตดัคะแนนยงิผดิวธีิ จะไม่ใชก้บักรณีท่ีสนามยงิก าหนดให ้ ผูแ้ข่งขนัเร่ิมยงิโดยปืน ไม่มี
กระสุนอยูใ่นรังเพลิง ในกรณีน้ีผูแ้ข่งขนัสามารถท่ีจะยงินดัแรกในระบบซิงเกิลแอคชัน่ 

17.         อะไหล่ปืน หรืออุปกรณ์ท่ีผูผ้ลิตปืนดั้งเดิม(OFM-Original Factory Manufacturing) ขายออกมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน หรืออุปกรณ์
เพ่ิมเติมส าหรับปืนท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีไดรั้บการอนุญาตจึงจะอนุญาตให้ใชไ้ด ้โดยมีกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี:- 

 17.1 ห้ามท าการดดัแปลง แกไ้ข อ่ืนใดนอกจากการตกแต่งเล็กนอ้ย (ตย. เช่น การขดัรอยขีดข่วนขนแมวออก และ/หรือ การ
ปรับแต่งท่ีจ  าเป็นเพ่ือติดตั้งเปล่ียนช้ินส่วน หรืออะไหล่ของโรงงาน OFM) การห้ามรวมไปถึง การปรับแต่งท่ีท าให้ง่ายแก่
การเปล่ียนแมก็กาซีนข้ึน (ตย. เช่น คนัดึงสไลด ์ขยาย ผาย/ปาดในดา้มปืน  และ/หรือ บ่อแมก็กาซีน) การห้ามรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงสี และ/หรือสภาพผวิปืนเดิม รวมทั้งการแกะลวดลายหรือสลกัตวัอกัษร 

 17.2 แมก็กาซีนทุกอนัท่ีสามารถหยบิใชไ้ดใ้นระหว่างเขา้ท าการยิง ตอ้งไม่บรรจุเกิน 15 นดั ภายหลงัสญัญาณเร่ิมท าการยงิ 
อนุญาตให้ท  าต าหนิ สญัลกัษณ์ ท่ีจ  ากดัจ านวนภายใน แผน่กนักระแทก หรือ ช่องมองจ านวนกระสุน ซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิม
หรือลดน ้าหนกัของซองกระสุน 

 17.3 ศูนยปื์น อาจตดัแต่ง ปรับ และ/หรือ ทาสีบนศูนยไ์ด ้และสามารถใชศู้นย ์Fiber Optic ได ้
18. ห้ามใช ้อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือส่วนประกอบเพ่ิมเติมจากผูผ้ลิตรายยอ่ย (AM-After Market) ท่ีไม่ใช่ผูผ้ลิตปืนรุ่นนั้น ยกเวน้ 
 18.1 อนุญาตให้ใชแ้มก็กาซีนท่ีผลิตจากผูผ้ลิตรายยอ่ย(AM) ไดภ้ายใตข้อ้ 17.2 ขา้งตน้ 

 18.2 อนุญาตให้ใชศู้นยเ์ปิดจากผูผ้ลิตรายยอ่ย(AM) (ดูขอ้ 5.1.3.1) เพ่ิม/เปล่ียน ได ้การติดตั้งและ/หรือ มีการปรับแต่งจะตอ้งไม่
มีการเปล่ียนแปลง หรือดดัแปลงท่ีตวัปืน 



 

 18.3 อนุญาตให้ใชด้า้ม(Grips) ท่ีผลิตมาในรูปทรงเหมือนกบัของเดิมโรงงาน (OFM) และประเภทท่ีเป็นเทปกาวติดบนผวิดา้ม
(ดูภาคผนวก E3a)ไม่อนุญาตประเภทปลอกยางสวมเขา้ท่ีดา้ม(Grips) 

 18.4       อนุญาตให้สปริงและชุดลัน่ไกผูผ้ลิตรายยอ่ย 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก D4a (Appendix D4a) 

Production Optic Division 
1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major ไม่มีการปรับใช ้
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด ไม่ก าหนด 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอกกระสุน 9 มม.(0.354 น้ิว) / 19 มม.(0.748 น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major ไม่มีการปรับใช ้
6 

น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวกE4) 
2.27 กก. (5 ปอนด)์ส าหรับนดัแรก หรือ  

1.36กก.( 3ปอนด)์ส าหรับทุกนดั ดูขา้งล่าง 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ความยาวสูงสุดของล ากลอ้ง = 127 มม. 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) ไม่ 
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ใช่, ดูขา้งล่าง 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 
11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ใช่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ขอ้บงัคบั ดูขา้งล่าง 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, port ตวัลดเสียง และ/หรือลดแสง ไม่ 

เง่ือนไขพิเศษ: 
14. เฉพาะปืนท่ีอนุญาต ซ่ึงมีรายช่ือในประเภทโปรดกัชัน่บนเวปไซทข์อง IPSC จึงจะใชใ้นการแข่งขนัในประเภทโปรดกัชัน่ได ้ ปืนสั้น

ท่ี IPSC เห็นว่าเป็นปืนประเภท ซิงเกิลแอคชัน่(Single Action) นั้นไม่อนุญาต     วธีิการวดัล ากลอ้งอยา่งเป็นทางการอธิบายใน
ภาคผนวก E4b 

15.       น ้ าหนกัไกต ่าสุดตอ้งเป็น 2.27 กิโลกรัม( 5 ปอนด)์ส าหรับการยงิในนดัแรก และไม่จ ากดัน ้ าหนกัไกในการยงินดัต่อมา หรือ 1.36 
กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ส าหรับการยงิทุกนดั  

16.        ปืนท่ีมีนกสับอยูภ่ายนอกตอ้งท าการลดนกเตม็(ดูกฎ 8.1.2.5)เม่ือสัญญาณเร่ิม(Start Signal)นดัแรกตอ้งท าการยงิแบบดบัเบิลแอคชัน่
(Double Action) ถา้หากผูแ้ข่งขนั ดิวิชัน่น้ี หลงัจากไดรั้บสัญญาณเร่ิมยงิ และก่อนยงินดัแรก ไดง้า้งนกปืนซ่ึงมีกระสุนบรรจุอยูใ่นรัง
เพลิง จะถูกท าโทษตดัคะแนนยงิผดิวิธีต่อ 1 คร้ัง การท าโทษตดัคะแนนยงิผดิวิธี จะไม่ใชก้บักรณีท่ีสนามยงิก าหนดให้ ผูแ้ข่งขนัเร่ิม
ยงิโดยปืน ไม่มีกระสุนอยูใ่นรังเพลิง ในกรณีน้ีผูแ้ข่งขนัสามารถท่ีจะยงินดัแรกในระบบซิงเกิลแอคชัน่(Single Action) 

17.         อะไหล่ปืน หรืออุปกรณ์ท่ีผูผ้ลิตปืนดั้งเดิม(OFM-Original Factory Manufacturing) ขายออกมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน หรืออุปกรณ์
เพ่ิมเติมส าหรับปืนท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีไดรั้บการอนุญาตจึงจะอนุญาตให้ใชไ้ด ้โดยมีกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี:- 

 17.1 ห้ามท าการดดัแปลง แกไ้ข อ่ืนใดนอกจากการตกแต่งเล็กนอ้ย (ตย. เช่น การขดัรอยขีดข่วนขนแมวออก และ/หรือ การ
ปรับแต่งท่ีจ  าเป็นเพ่ือติดตั้งเปล่ียนช้ินส่วน หรืออะไหล่ของโรงงาน OFM) การห้ามรวมไปถึง การปรับแต่งท่ีท าให้ง่ายแก่
การบริหารป้อนกระสุน (ตย. เช่น คนัดึงสไลด ์ การผาย ปาดในดา้มปืน และ/หรือ บ่อแมก็กาซีน) การห้ามรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงสี และ/หรือสภาพผวิปืนเดิม รวมทั้งการแกะลวดลายหรือสลกัตวัอกัษร 

 17.2 แมก็กาซีนทุกอนัท่ีสามารถหยบิใชไ้ดใ้นระหว่างเขา้ท าการยงิ ตอ้งไม่บรรจุเกิน 15 นดั ภายหลงัสญัญาณเร่ิมท าการยงิ 
อนุญาตให้ท  าต าหนิ สญัลกัษณ์ ท่ีจ  ากดัจ านวนภายใน แผน่กนักระแทก หรือ ช่องมองจ านวนกระสุน ซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิม
หรือลดน ้าหนกัของซองกระสุน 

 17.3 ศูนยปื์น อาจตดัแต่ง ปรับ และ/หรือ ทาสีบนศูนยไ์ด ้และสามารถใชศู้นย ์Fiber Optic ได ้
18. ห้ามใช ้อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือส่วนประกอบเพ่ิมเติมจากผูผ้ลิตรายยอ่ย (AM-After Market) ท่ีไม่ใช่ผูผ้ลิตปืนรุ่นนั้น ยกเวน้ 
 18.1 อนุญาตให้ใชแ้มก็กาซีนท่ีผลิตจากผูผ้ลิตรายยอ่ย(AM) ไดภ้ายใตข้อ้ 17.2 ขา้งตน้ 



 

 18.2 อนุญาตให้ใชศู้นยเ์ปิดและศูนยก์ลอ้ง/ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์(AM) (ดูขอ้ 5.1.3.1และ 5.1.3.2) อนุญาตติดตั้งฐานกลอ้งแท่น
รองศูนยห์ลงั การติดตั้งและ/หรือการปรับจะตอ้งไม่มีการดดัแปลงปืน นอกเหนือจากการกดัสไลดเ์พ่ืออ านวยความสะดวก
ในการติดตั้งศูนยก์ลอ้ง/ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์  

 18.3 อนุญาตให้ใชด้า้ม(Grips) ท่ีผลิตมาในรูปทรงเหมือนกบัของเดิมโรงงาน (OFM) และประเภทท่ีเป็นเทปกาวติดบนผวิดา้ม
(ดูภาคผนวก E3a)ไม่อนุญาตประเภทปลอกยางสวมเขา้ท่ีดา้ม(Grips) 

 18.4       อนุญาตให้สปริงและชุดลัน่ไกจากผูผ้ลิตรายยอ่ย 

19.ตอ้งติดตั้งศูนยก์ลอ้งหรือศูนยเ์ล็งอิเล็คทรอนิกส์ท่ีบนสไลดด์า้นหลงั หรือแทนท่ีศูนยห์ลงั ห้ามติดตั้งคนัดึงสไลดห์รือมีส่วนท่ี 

ยืน่ออกมาจากศูนยห์รือขาจบักลอ้ง 

20.ดิวิชัน่น้ีอยูร่ะหว่างการประเมิณ และจะหมดอายใุนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ขยายเวลาออกไป 



 

ภาคผนวก D4b (Appendix D4b) 

Production Optic Light Division 
1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major ไม่มีการปรับใช ้
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด ไม่ก าหนด 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอกกระสุน 9 มม.(0.354 น้ิว) / 19 มม.(0.748 น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major ไม่มีการปรับใช ้
6 

น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวกE4) 
2.27 กก. (5 ปอนด)์ส าหรับนดัแรก หรือ  

1.36กก.( 3ปอนด)์ส าหรับทุกนดั ดูขา้งล่าง 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ความยาวสูงสุดของล ากลอ้ง = 127 มม. 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) ไม่ 
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ใช่, ดูขอ้ 16.2 ขา้งล่าง 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 
11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ใช่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ขอ้บงัคบั ดูขา้งล่าง 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, port ตวัลดเสียง และ/หรือลดแสง ไม่ 

เง่ือนไขพิเศษ: 
14. เฉพาะปืนท่ีอนุญาต ซ่ึงมีรายช่ือในประเภทโปรดกัชัน่บนเวปไซทข์อง IPSC จึงจะใชใ้นการแข่งขนัในประเภทโปรดกัชัน่ได ้ ปืนสั้น

ท่ี IPSC เห็นว่าเป็นปืนประเภท ซิงเกิลแอคชัน่(Single Action) นั้นไม่อนุญาต     วธีิการวดัล ากลอ้งอยา่งเป็นทางการอธิบายใน
ภาคผนวก E4b 

15.       น ้ าหนกัไกต ่าสุดตอ้งเป็น 2.27 กิโลกรัม( 5 ปอนด)์ส าหรับการยงิในนดัแรก และไม่จ ากดัน ้ าหนกัไกในการยงินดัต่อมา หรือ 1.36 
กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ส าหรับการยงิทุกนดั  

16.        ปืนท่ีมีนกสับอยูภ่ายนอกตอ้งท าการลดนกเตม็(ดูกฎ 8.1.2.5)เม่ือสัญญาณเร่ิม(Start Signal)นดัแรกตอ้งท าการยงิแบบดบัเบิลแอคชัน่
(Double Action) ถา้หากผูแ้ข่งขนั ดิวิชัน่น้ี หลงัจากไดรั้บสัญญาณเร่ิมยงิ และก่อนยงินดัแรก ไดง้า้งนกปืนซ่ึงมีกระสุนบรรจุอยูใ่นรัง
เพลิง จะถูกท าโทษตดัคะแนนยงิผดิวิธีต่อ 1 คร้ัง การท าโทษตดัคะแนนยงิผดิวิธี จะไม่ใชก้บักรณีท่ีสนามยงิก าหนดให้ ผูแ้ข่งขนัเร่ิม
ยงิโดยปืน ไม่มีกระสุนอยูใ่นรังเพลิง ในกรณีน้ีผูแ้ข่งขนัสามารถท่ีจะยงินดัแรกในระบบซิงเกิลแอคชัน่(Single Action) 

17.         อะไหล่ปืน หรืออุปกรณ์ท่ีผูผ้ลิตปืนดั้งเดิม(OFM-Original Factory Manufacturing) ขายออกมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน หรืออุปกรณ์
เพ่ิมเติมส าหรับปืนท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีไดรั้บการอนุญาตจึงจะอนุญาตให้ใชไ้ด ้โดยมีกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี:- 

 17.1 ห้ามท าการดดัแปลง แกไ้ข อ่ืนใดนอกจากการตกแต่งเล็กนอ้ย (ตย. เช่น การขดัรอยขีดข่วนขนแมวออก และ/หรือ การ
ปรับแต่งท่ีจ  าเป็นเพ่ือติดตั้งเปล่ียนช้ินส่วน หรืออะไหล่ของโรงงาน OFM) การห้ามรวมไปถึง การปรับแต่งท่ีท าให้ง่ายแก่
การบริหารป้อนกระสุน (ตย. เช่น คนัดึงสไลด ์ การผาย ปาดในดา้มปืน และ/หรือ บ่อแมก็กาซีน) การห้ามรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงสี และ/หรือสภาพผวิปืนเดิม รวมทั้งการแกะลวดลายหรือสลกัตวัอกัษร 

 17.2 แมก็กาซีนทุกอนัท่ีสามารถหยบิใชไ้ดใ้นระหว่างเขา้ท าการยงิ ตอ้งไม่บรรจุเกิน 15 นดั ภายหลงัสญัญาณเร่ิมท าการยงิ 
อนุญาตให้ท  าต าหนิ สญัลกัษณ์ ท่ีจ  ากดัจ านวนภายใน แผน่กนักระแทก หรือ ช่องมองจ านวนกระสุน ซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิม
หรือลดน ้าหนกัของซองกระสุน 

 17.3 ศูนยปื์น อาจตดัแต่ง ปรับ และ/หรือ ทาสีบนศูนยไ์ด ้และสามารถใชศู้นย ์Fiber Optic ได ้
18. ห้ามใช ้อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือส่วนประกอบเพ่ิมเติมจากผูผ้ลิตรายยอ่ย (AM-After Market) ท่ีไม่ใช่ผูผ้ลิตปืนรุ่นนั้น ยกเวน้ 
 18.1 อนุญาตให้ใชแ้มก็กาซีนท่ีผลิตจากผูผ้ลิตรายยอ่ย(AM) ไดภ้ายใตข้อ้ 17.2 ขา้งตน้ 



 

 18.2 อนุญาตให้ใชศู้นยเ์ปิดและศูนยก์ลอ้ง/ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์(AM) (ดูขอ้ 5.1.3.1และ 5.1.3.2) อนุญาตติดตั้งฐานกลอ้งแท่น
รองศูนยห์ลงั การติดตั้งและ/หรือการปรับจะตอ้งไม่มีการดดัแปลงปืน นอกเหนือจากการกดัสไลดเ์พ่ืออ านวยความสะดวก
ในการติดตั้งศูนยก์ลอ้ง/ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์  

 18.3 อนุญาตให้ใชด้า้ม(Grips) ท่ีผลิตมาในรูปทรงเหมือนกบัของเดิมโรงงาน (OFM) และประเภทท่ีเป็นเทปกาวติดบนผวิดา้ม
(ดูภาคผนวก E3a)ไม่อนุญาตประเภทปลอกยางสวมเขา้ท่ีดา้ม(Grips) 

 18.4       อนุญาตให้สปริงและชุดลัน่ไกจากผูผ้ลิตรายยอ่ย 

19.ตอ้งติดตั้งศูนยก์ลอ้งหรือศูนยเ์ล็งอิเล็คทรอนิกส์ท่ีบนสไลดด์า้นหลงั หรือแทนท่ีศูนยห์ลงั ห้ามติดตั้งคนัดึงสไลดห์รือมีส่วนท่ี 

ยืน่ออกมาจากศูนยห์รือขาจบักลอ้ง 

20.ปืนบรรจุแมก็กาซีนเปล่าไว ้มีน ้ าหนกัสูงสุดไม่เกิน 1กิโลกรัม อาจให้ใชใ้นประเภทProduction Optics Light  

21.ดิวิชัน่น้ีอยูร่ะหว่างการประเมิณ และจะหมดอายใุนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่ขยายเวลาออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก D5 (Appendix D5) 

Revolver Division 
1 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Major 170 
2 ค่าความแรงกระสุน(Power Factor)ต ่าสุดส าหรับ Minor 125 
3 น ้าหนกักระสุนต ่าสุด ไม่ก าหนด 
4 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของกระสุน /ความยาวของปลอกกระสุน 9 มม.(0.354 น้ิว) / 19 มม.(0.748 น้ิว) 
5 ขนาดต ่าสุดของเส้นผา่ศูนยก์ลางกระสุน ส าหรับ Major ไม่ 
6 น ้าหนกัไกต ่าสุด (ดูภาคผนวก E4a) ไม่ 
7 ขนาดใหญ่สุดของปืน ไม่ 
8 ความยาวสูงสุดของซองกระสุน (แมก็กาซีน) ไม่มีการปรับใช ้
9 ความจุสูงสุดของกระสุน ไม่ก าหนด, ดูขา้งล่าง 

10 ระยะห่างสูงสุดระหว่างปืนและ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆถึงล าตวั 50 มม.(ดูกฎ 5.2.5) 
11 บงัคบัใชก้ฎขอ้ท่ี 5.2.10/ดูภาคผนวกE2 ไม่ 
12 อนุญาตให้ใช ้ศูนยก์ลอ้งหรือ ศูนยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไม่ 
13 อนุญาตให้ใช ้Compensator, port ตวัลดเสียง และ/หรือลดแสง ไม่ 

 

เง่ือนไขพิเศษ: 

14. ไม่มีการก าหนดความจุของลูกโม่ อยา่งไรก็ตาม ก าหนดให้ยงิออกไปไดสู้งสุด 6 นดั ก่อนการบรรจุใหม่ จะถูกตดัคะแนนผดิวิธี 1 
คร้ังต่อการละเมิด 1 คร้ังส าหรับ 1 นดัท่ียงิเกินจาก 6 นดั 

15. ปืนลูกโม่ประเภท บรรจุอตัโนมติั ซ่ึงมีลูกเล่ือนถอยหลงั ห้ามใชใ้นดิวิชัน่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDIX E1 

Magazine Measurement Procedure 

 

The magazine is placed vertically upright on a flat surface, with the measurement taken from the 
flat surface upwards to the rear of the feed-lips, as illustrated.  Only straight, rigid magazines are 
permitted (i.e. flexible, drum, “J”, “L”, “T” or similar shape magazines are prohibited). 
 
ซองกระสุนตอ้งตั้งตรงบนพื้นผวิเรียบโดยวดัจากพื้นถึงดา้นหลงัของลิ้นซองกระสุนตามภาพเฉพาะ
ซองกระสุนท่ีมีรูปร่างตรงเท่านั้นท่ีอนุญาตใหใ้ช ้(ตย. ซองแบบปรับตวัไดแ้บบตลบัหรือทรง“J” , 
“L”, “T” หรือรูปทรงท่ีเหมือนกนันั้นไม่อนุญาต 

 



 

APPENDIX E2 

Diagram of Equipment Position 
 
 

 

 

  

 



 

APPENDIX E3a 

Production Division - Boundaries of Tape On Grips 
The maximum surface area to which tape can be applied in a single layer (unavoidable minor overlapping permitted), is 
illustrated in the diagram below: 
ขอบเขตพื้นผวิมากสุดที่อนุญาตใหติ้ดเทปกาวกนัล่ืนไดแ้ต่เพยีงชั้นเดียว (อนุญาตใหท้บัซอ้นไดบ้า้งเล็กนอ้ย) ดงัภาพแสดง
ดา้นล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tape can only be applied within areas indicated by the dotted lines, which includes the front and rear back straps. 
However, tape cannot be used to disengage a grip safety, nor can tape be applied to any part of the slide, trigger, trigger 
guard, magazine or on any lever or button. 
ตวัเทปกนัล่ืน สามารถติดไดใ้นพื้นที่ขอบเขตเสน้ประ รวมไปถึงดา้นหนา้ และหลงัดา้ม อยา่งไรก็ตาม ไม่ใหใ้ชเ้ทปกนัล่ืน
ติดบนต าแหน่งปลดกลไกเซฟต้ีที่ดา้ม หรือบนสไลดปื์น ไกปืน โกร่งไก 
 

APPENDIX E3b: All Divisions – Heel of Butt of Handgun 
 

The heel of the butt of the handgun in the left image is not in 
compliance with Rule 5.2.7.2 
ดา้นในรูปไม่ถูกตอ้ง ต  ่ากวา่ที่ก  าหนดไวใ้นกฎขอ้ 5.2.7.2 



 

ภาคผนวก E4a (Appendix E4a) 
เม่ือดิวชิัน่ที่ตอ้งมีการทดสอบน ้ าหนกัไกต ่าสุด จะถูกทดสอบดงัน้ี 

ส าหรับการยงินดัแรกหนกั 2.27 กิโลกรัม ( 5 ปอนด)์ 

1. เตรียมปืนที่ไม่ไดมี้การบรรจุกระสุนในลกัษณะ “พร้อมยงิ” ในระบบดบัเบิลแอคชัน่ (Double Action)ในนดัแรก 

2. เคร่ืองทดสอบน ้ าหนกัไก จะถูกวางไวท้ี่ต  าแหน่งที่ใกลก้บั ก่ึงกลางหนา้ไก มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได ้

3. ไกปืนจะตอ้ง 

(a) ยกขึ้นอยา่งเบาๆ และทานน ้ าหนกั 2.27 กิโลกรัม (5 ปอนด)์ ขณะปากล ากลอ้งช้ีไปยงัทอ้งฟ้า หรือ 
(b) เคร่ืองทดสอบน ้ าหนกัไก แสดงน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 2.27 กิโลกรัม (5 ปอนด)์ วธีิใชแ้ละขั้นตอนน้ีก าหนดโดย 

RM 

4. การทดสอบขอ้ใดขอ้หน่ึง จะท าไดสู้งสุด 3 คร้ัง 

5. ถา้หากนกสบั เขม็แทง ไม่สบัลงในการทดสอบใดคร้ังหน่ึงในสามคร้ัง ของการทดสอบขา้งบนตามขอ้ 3(a) หรือ
เคร่ืองทดสอบน ้ าหนกัไก แสดงน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 2.27 กิโลกรัม (5 ปอนด)์ ตามขอ้ 3(b) ใหถื้อวา่ปืนนั้นผา่นการ
ทดสอบ 

6. หากนกสบั เขม็แทง สบัลงในการทดสอบทั้งสามคร้ัง ของการทดสอบขา้งบนตามขอ้ 3(a) หรือเคร่ืองทดสอบ
น ้ าหนกัไก แสดงน ้ าหนกันอ้ยกวา่ 2.27 กิโลกรัม (5 ปอนด)์ ตามขอ้ 3(b) ใหถื้อวา่ปืนนั้นไม่ผา่นการทดสอบ เวน้แต่
ผา่นการทดสอบดา้นล่างยงิทุกนดัหนกั1.36 กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ ใหบ้งัคบัใชก้ฎขอ้ 6.2.5.1  

 

ส าหรับการยงิทุกนดัหนกั 1.36กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ 

1.เตรียมปืนที่ไม่ไดมี้การบรรจุกระสุนในลกัษณะ “พร้อมยงิ”  

2.เคร่ืองทดสอบน ้ าหนกัไก จะถูกวางไวท้ี่ต  าแหน่งที่ใกลก้บั ก่ึงกลางหนา้ไกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได ้

3.ไกปืนจะตอ้ง 

(a) ยกขึ้นอยา่งเบาๆ และทานน ้ าหนกั 1.36กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ขณะปากล ากลอ้งช้ีไปยงัทอ้งฟ้า หรือ 
(b) เคร่ืองทดสอบน ้ าหนกัไก แสดงน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 1.36กิโลกรัม( 3 ปอนด)์วธีิใชแ้ละขั้นตอนน้ีก าหนดโดย 

RM 

4.การทดสอบขอ้ใดขอ้หน่ึง จะท าไดสู้งสุด 3 คร้ัง 

5.ถา้หากนกสบั เขม็แทง ไม่สบัลงในการทดสอบใดคร้ังหน่ึงในสามคร้ัง ของการทดสอบขา้งบนตามขอ้ 3(a) หรือเคร่ือง
ทดสอบน ้ าหนกัไก แสดงน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 1.36กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ ตามขอ้ 3(b) ใหถื้อวา่ปืนนั้นผา่นการทดสอบ 

6.หากนกสบั เขม็แทง สบัลงในการทดสอบทั้งสามคร้ัง ของการทดสอบขา้งบนตามขอ้ 3(a) หรือเคร่ืองทดสอบน ้ าหนกัไก 
แสดงน ้ าหนกันอ้ยกวา่ 1.36กิโลกรัม ( 3 ปอนด)์ตามขอ้ 3(b) ใหถื้อวา่ปืนนั้นไม่ผา่นการทดสอบ  เวน้แต่น ้ าหนกัผา่นที่ 2.27 
กิโลกรัม ( 5 ปอนด)์ส าหรับการทดสอบนดัแรกดา้นบน  ใหบ้งัคบัใชก้ฎขอ้ 6.2.5 

 



 

 

 

APPENDIX E4 b:  Barrel Length Measurement Protocol 

A fully assembled and unloaded handgun is pointed vertically skywards, then a dowel with a 127 mm marker is inserted 

into the muzzle end of the barrel until the dowel rests on the breech face. If the 127 mm marker is at or beyond the muzzle 

end of the barrel , the handgun is compliant for Production Division 

For revolvers, measure from the muzzle end of the barrel to the face of the forcing cone where the barrel ends. If the 

length is 127 mm or less, the revolver is compliant for Production Division 

ปืนประกอบสมบรูณ์ ไม่บรรจุกระสุน ช้ีขึ้นฟ้า จากนั้นใชก้า้นวดั ที่มีรอยระบุ 127มม. ใส่ทางปากกระบอก จนกา้นวดัชน
หนา้สไลดลู์กเล่ือน(breech face) ถา้รอยระบุ 127มม. เท่ากบั หรือ เกินกวา่ปลายปากกระบอก ปืนกระบอกน้ีถูกตอ้งตามกฎ

ส าหรับดิวชิัน่โปรดกัชัน่ 

ส าหรับปืนลูกโม่ ใหว้ดัจากปากกระบอกถึงปลายล ากลอ้งก่อนถึงตวัโม่ ถา้วดัแลว้ เท่ากบั 127มม. หรือ ต  ่ากวา่ ปืนลูกโม่น้ี

ถูกตอ้งตามกฎส าหรับดิวชิัน่โปรดกัชัน่ 

 



 

APPENDIX F1:  Scoring Hand Signals 
 

 

   

Alpha Charlie Delta 

 

 

   

Miss No-Shoot Re-Score 

 

 

When two shots per target are used, both arms are employed. 

ใหส้ัญลกัษณ์ ทั้ง 2 นดัใหใ้ชท้ั้งสองแขน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


