ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาแฮนด์บ อล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ฉบับที่สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ค.ศ.๒๐๑๐)
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ทีมชาย
๔.๒ ทีมหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การ
พลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) ให้ แ ต่ ล ะวิ ท ยาเขตส่ ง รายชื่ อ นัก กี ฬ า สมั ค รเข้ า ร่ว มการแข่ งขั น ได้ไ ม่ เ กิ น
ประเภทละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒๐ คน
(๒) ให้ แต่ ละวิ ทยาเขตยื นยั นรายชื่ อนั กกี ฬาที่ จะลงท าการแข่ งขั นในวั นประชุ ม
ผู้จัดการทีม จานวน ไม่เกิน ๑๖ คน และไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จากรายชื่อนักกีฬา ตามข้อ ๖.๑ และหลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๒
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทาการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๑ ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด นาทีมที่ได้ คะแนน
อันดับที่ ๑ และ ๒ มาแข่งขันชิงชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๓ และ ๔ จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๖ – ๑๑ ทีม
รอบแรก จับสลากแบ่งเป็น ๒ สาย ๆ ละ ๓ – ๖ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด นา
ทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ เข้ารอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ นาทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย มาทาการ
แข่งขันแบบไขว้สาย คือ
ที่ ๑ สาย ๑ พบ ที่ ๒ สาย ๒
ที่ ๒ สาย ๑ พบ ที่ ๑ สาย ๒
รอบชิง ชนะเลิศ นาทีม ที่ช นะในรอบรองชนะเลิศ มาทาการแข่ง ขัน ชิง ชนะเลิศ
ส่วนทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๓ ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จานวน ๑๒-๑๗ ทีม
รอบแรก จับสลากแบ่งเป็น ๔ สาย ๆ ละ ๓ – ๕ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดนาทีม
ที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบที่สอง
รอบสอง แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสลากให้ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ วาง
และจับทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ มาประกบคู่แข่งขันโดยต้องไม่ซ้าสายเดิมในรอบแรก เพื่อหาผู้ชนะเข้าแข่งขัน
ในรอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ ประกบคู่แข่งขัน ดังนี้
- ผู้ชนะคู่ที่ ๑ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๓
- ผู้ชนะคู่ที่ ๒ พบ ผู้ชนะคู่ที่ ๔
รอบชิง ชนะเลิศ นาทีม ที่ช นะในรอบรองชนะเลิศ มาทาการแข่ง ขัน ชิง ชนะเลิศ
ส่วนทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศให้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๕ การกาหนดทีมลงในสายแข่งขันให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) หากกาหนดสายแข่งขัน ๔ สาย ให้จัดทีมที่ชนะอันดับที่ ๑ - ๔ ในการแข่งขัน
ครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมวางในแต่ละสายตามลาดับ
(๒)หากกาหนดสายแข่งขัน ๒ สาย ให้จัดทีมที่ชนะอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันครั้งที่
ผ่านมาวางลงในสาย A และจัดทีมที่ได้อันดับ ๒ ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเป็นทีมวางในสาย B และทีมที่ได้
อันดับ ๓ ที่ครองร่วมกันทั้ง ๒ ทีมจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา จับสลากแยกกันลงในแต่ละสาย
(๓) ทีมอื่นๆ ให้จัดเข้าสายการแข่งขันโดยวิธีการจับสลาก

๓
๗.๖ เกณฑ์การนับคะแนน
(๑) ทีมชนะ ได้คะแนน ๒ คะแนน
เสมอกัน ได้คะแนน ๑ คะแนน
ทีมแพ้ ได้คะแนน ๐ คะแนน
(๒) ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบแบ่งสาย ให้หา
ทีมที่มีลาดับสูงกว่าเพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไปโดยวิธีการจับสลาก
๗.๗ เวลาในการแข่งขัน
(๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๒๕ นาที ในรอบแรกจนถึงรอบ
รองชนะเลิศ
(๒) สาหรับการแข่ง ขัน ตั้ง แต่ร อบสองและรอบรองชนะเลิศถ้า หมดเวลาการ
แข่ง ขัน ปกติ ยัง เสมอกัน ให้ต ัด สิน ด้ว ยการยิง ลูก ๗ เมตร ฝ่า ยละ ๕ คน ถ้า ยัง เสมอกัน ให้ย ิง ลูก
๗ เมตร แบบ SUDDEN DEATH
(๓) การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๓๐
นาที ถ้าหมดเวลาการแข่งขันปกติ ยังเสมอกันให้ต่อเวลาพิเศษออกไป ๑๐ นาที ครึ่งละ ๕ นาที ถ้ายังเสมอกัน
ให้ตัดสินด้วยการยิงลูก ๗ เมตร ฝ่ายละ ๕ คน ถ้ายังเสมอกัน ให้ยิงลูก ๗ เมตร แบบ SUDDEN DEATH
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที ่ท ีม ต้อ งยอมรับ ค าตัด สิน และให้ค วามร่ว มมือ ในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาแฮนด์บอล กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการ
แข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ต้องประพฤติตนให้สมกับการ
เป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๘ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๘.๔ แต่ล ะทีมส่ งรายชื่อนั กกีฬ าจานวนไม่เกิน ๑๖ คน และเจ้าหน้าที่ ทีม จ านวน
ไม่เกิน ๔ คน
๘.๕ ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ การแต่งกายของนักกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ฉบับที่
สมาคมฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
๙.๒ ชุดแข่งขัน ต้องมีอย่า งน้อ ย ๒ ชุด โดยมี สี ที่แ ตกต่า งกัน และชุดผู้ รักษาประตู
อย่างน้อย ๒ ชุดโดยมีสีที่ไม่ซ้ากับชุดแข่งขัน
๙.๓ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา
แฮนด์บอล โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และทาการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๔
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการเทคนิคกีฬา
เป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิ ดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

