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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                   
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล  

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

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                 
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔4 
กีฬาแฮนด์บอล 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ฉบับที่สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ค.ศ.๒๐๑๐) 
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ทีมชาย 
๔.๒ ทีมหญิง 

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

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
(๑) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายช่ือนักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภท

ละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  ๒๐  คน 
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(๒) ให้แต่ละวิทยาเขตยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันในวันประชุม
ผู้จัดการทีม จ านวน ไม่เกิน ๑๖ คน และไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จากรายช่ือนักกีฬา ตามข้อ ๖.๑ และหลังจากเสร็จ
ส้ินการประชุมแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน                 
(๒) ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน  
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน  

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขตและ

แต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการแข่งขันชิง
เหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๑ ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด น าทีมที่ได้คะแนน
อันดับที่ ๑ และ ๒ มาแข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๓ และ ๔ จะได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
๒ ร่วมกัน 

๗.๒ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๖ – ๑๑ ทีม  
รอบแรก จับสลากแบ่งเป็น ๒ สาย ๆ ละ ๓ – ๖ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด  น าทีมที่

ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ เข้ารอบรองชนะเลิศ 
รอบรองชนะเลิศ น าทีมที่ ได้คะแนนอันดับที่  ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย มาท า            

การแข่งขันแบบไขว้สาย คือ  
ที่  ๑  สาย  ๑  พบ  ที่ ๒  สาย  ๒ 
ที่  ๒  สาย  ๑  พบ  ที่ ๑  สาย  ๒ 

รอบชิงชนะเลิศ น าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาท าการแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่
แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  

๗.๓ ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน ๑๒-๑๗ ทีม 
รอบแรก จับสลากแบ่งเป็น ๔ สาย ๆ ละ ๓ – ๕ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดน าทีมที่ได้

คะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบที่สอง 
รอบสอง แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ วาง

และจับทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ มาประกบคู่แข่งขันโดยต้องไม่ซ้ าสายเดิมในรอบแรก เพื่อหาผู้ชนะเข้าแข่งขันใน
รอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ  ประกบคู่แข่งขัน ดังน้ี 
- ผู้ชนะคู่ที่ ๑ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๓ 
- ผู้ชนะคู่ที่ ๒ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๔ 

รอบชิงชนะเลิศ น าทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาท าการแข่งขันชิงชนะเลิศส่วนทีมที่
แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
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๗.๕ การก าหนดทีมลงในสายแข่งขันให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
(๑) หากก าหนดสายแข่งขัน ๔ สาย ให้จัดทีมที่ชนะอันดับที่ ๑ - ๔ ในการแข่งขันครั้ง

ที่ผ่านมาเป็นทีมวางในแต่ละสายตามล าดับ 
(๒) หากก าหนดสายแข่งขัน ๒ สาย ให้จัดทีมที่ชนะอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันครั้งที่

ผ่านมาวางลงในสาย A และจัดทีมที่ได้อันดับ ๒ ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมวางในสาย B และทีมที่ได้อันดับ 
๓ ที่ครองร่วมกันทั้ง ๒ ทีมจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา จับสลากแยกกันลงในแต่ละสาย 

(๓) ทีมอ่ืนๆ ให้จัดเข้าสายการแข่งขันโดยวิธีการจับสลาก 
 ๗.๖ เกณฑ์การนับคะแนน 

(๑) ทีมชนะ ได้คะแนน  ๒  คะแนน 
เสมอกัน ได้คะแนน  ๑  คะแนน 
ทีมแพ้ ได้คะแนน  ๐  คะแนน 

(๒) ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จ ส้ินการแข่งขันในรอบแบ่ งสาย            
ให้หาทีมที่มีล าดับสูงกว่าเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไปโดยวิธีการจับสลาก 

 ๗.๗ เวลาในการแข่งขัน  
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๒๕ นาที ในรอบแรกจนถึงรอบรอง

ชนะเลิศ   
(๒) ส าหรับการแข่งขันตั้งแต่รอบสองและรอบรองชนะเลิศถ้าหมดเวลาการแข่งขัน

ปกติ ยังเสมอกันให้ตัดสินด้วยการยิงลูก ๗ เมตร ฝ่ายละ ๕ คน ถ้ายังเสมอกัน ให้ยิงลูก ๗ เมตร แบบ SUDDEN 
DEATH 

(๓) การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๓๐ นาที  
ถ้าหมดเวลาการแข่งขันปกติ ยังเสมอกันให้ต่อเวลาพิเศษออกไป ๑๐ นาที ครึ่งละ ๕ นาที ถ้ายังเสมอกันให้ตัดสิน
ด้วยการยิงลูก ๗ เมตร ฝ่ายละ ๕ คน ถ้ายังเสมอกัน ให้ยิงลูก ๗ เมตร แบบ SUDDEN DEATH 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาแฮนด์บอล  กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๘ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพล
ศึกษา ว่าดว้ยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘.๔ แต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬาจ านวนไม่เกิน ๑๖ คน และเจ้าหน้าที่ทีม จ านวนไม่เกิน ๔ คน 
๘.๕ ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ การแต่งกายของนักกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ฉบับที่

สมาคมฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
๙.๒ ชุดแข่งขันต้องมีอย่างน้อย ๒ ชุด โดยมีสีที่แตกต่างกัน และชุดผู้รักษาประตู  อย่าง

น้อย ๒ ชุดโดยมีสีที่ไม่ซ้ ากับชุดแข่งขัน 
๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา 
แฮนด์บอล โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่ ได้มาตรฐาน และท าการแข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา           
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการเทคนิคกีฬา เป็น
ผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย การ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

ข้อ ๑๕ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประ เทศไทย               
ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่    25   เดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

        
                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                   กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
 


