แนวทางการดาเนินการและการประยุกต์ใช้กติกา 2020
GUIDES FOR ADMINISTRATION AND APPLICATION OF THE RULES 2020

สถานการณ์อื่นใดที่เกิดขึ้น และมิได้มีกล่าวถึงเฉพาะในกติกานี้ ให้นากติกาบาสเกตบอลและคาอธิบายความกติกา
บาสเกตบอลของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA)2018 มาบังคับใช้
A. กรรมการแข่งขัน และ อานาจหน้าที่:
a. กรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย Crew Chief, Referee, Umpire และ Commissioner
โดยมีเจ้าหน้าที่โต๊ะ (table officials) เป็นผู้ช่วยเหลือ
b. เจ้าหน้าที่โต๊ะได้แก่ ผู้บันทึกคะแนน, ผู้ช่วยผู้บันทึกคะแนน, ผู้จับเวลา,และ ผู้ควบคุมนาฬิกายิงประตู กรรมการ
แข่งขันและเจ้าหน้าที่โต๊ะทุกคน จะต้องได้รับการรับรองโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย(TBA)
c. กรรมการ จะต้องสวมใส่ชุดตัดสินที่เป็นทางการของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย(TBA)
d. กรรมการทุกคน จะต้องร่วมประชุมกับหัวหน้าทีมในสนามแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันตามกาหนดการอย่างน้อย
10 นาที
e. กรรมการคนใดก็ได้ที่ได้รับการเลือก จะเป็นผู้โยนลูกบอลเพื่อเริ่มการแข่งขัน
f. ในกรณีที่เกิดการผิดระเบียบและการฟาล์วในเวลาเดียวกัน ให้พิจารณาลงโทษการฟาล์วเป็นหลัก
B. ผู้เล่น ตัวสารอง หัวหน้าผูฝ้ กึ สอน และ บุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมที่มีหน้าที่พิเศษ
a. หัวหน้าทีมจะต้องร่วมประชุมกับกรรมการในสนามแข่งขันก่อนเริ่มแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
b. หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝกึ สอนคนแรก, ตัวสารอง, นักกีฬาที่พ้นสภาพการเป็นผู้เล่น และ บุคคลที่มีหน้าที่
พิเศษ คือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นั่งและอยู่ในเขตที่นั่งของทีม และ ในระหว่างช่วงเวลาแข่งขัน ตัวสารอง, นักกีฬาที่พ้นสภาพ
การเป็นผู้เล่นและบุคคลที่มีหน้าที่พิเศษ จะต้องนั่งอยู่ภายในเขตที่นั่งของทีม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนแรกอาจจะไปที่โต๊ะผู้บันทึกคะแนนในระหว่างการแข่งขัน เพื่อขอทราบ
ข้อมูลทางสถิติ เฉพาะเมื่อบอลตาย และ นาฬิกาแข่งขันหยุดเดินเท่านั้น
c. หัวหน้าผู้ฝึกสอนอาจจะติดต่อสื่อสารอย่างมีมารยาทกับกรรมการ เพื่อขอข้อมูลได้เมื่อบอลตายและนาฬิกา
แข่งขันหยุดเดินเท่านั้น
d. ผู้บริหาร คณะกรรมการของสโมสรที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่นั่งของทีม จะต้องประพฤติตนแสดงให้เห็นถึงความเป็น
บุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีสมกับฐานะของตนเองต่อเกมการแข่งขันและกรรมการ การกระทาที่ผิดระเบียบไม่เหมาะสม
จะต้องเขียนรายงานพฤติกรรมถึงกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
e. ถ้าผู้เล่น, หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมทีม่ ีหน้าที่พิเศษ ซึง่ ถูกลงโทษตัดสิทธิ์ร่วม
แข่งขัน เขาจะไม่สามารถมาอยู่ในสนามหรืออยู่ในบริเวณที่นั่งคนดูตลอดเวลาการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นก่อน-หลัง หรือ
ระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่น, หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมทีม่ ีหน้าที่พิเศษ ซึง่ ถูกลงโทษ
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ตัดสิทธิ์ร่วมแข่งขัน อาจจะอยู่ในห้องพักนักกีฬาทีมของเขาในระหว่างแข่งขันหรืออยู่นอกอาคารแข่งขันเท่านั้น การกระทา
ผิดระเบียบข้อบังคับนี้ จะถูกปรับเงิน 10,000 บาท
C. ชุดแข่งขัน
a. ชุดแข่งขันของนักกีฬาทุกคนในทีม จะประกอบด้วย :
- เสื้อ มีสีพื้นทีเ่ หมือนกัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับกางเกง ถ้ามีแขนจะต้องยาวสุดที่เหนือศอก
ไม่อนุญาต ให้ใส่เสื้อแขนยาว ผู้เล่นทุกคนต้องเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง
- กางเกง ต้องมีสีพื้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับสีเสื้อ กางเกงต้องยาวสุดที่เหนือเข่า
b. ผู้เล่นแต่ละคน จะต้องใส่เสื้อที่มีหมายเลขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยตัวเลขที่มีสีเข้มตัดกับสีของเสื้อ
อย่างเด่นชัด มองเห็นได้อย่างชัดเจน
: ตัวเลขจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน และ มีขนาด ดังนี้ :
- ตัวเลขด้านหลังต้องสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
- ตัวเลขด้านหน้าต้องสูงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร
- ตัวเลขต้องมีความกว้างอย่างน้อย 2 เซนติเมตร
: การโฆษณา หรือ สัญลักษณ์ (logo) จะต้องมีระยะห่างจากตัวเลขอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
c. ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีชื่อสกุล(นามสกุล) ของเขาติดอยู่ที่ด้านหลังเสื้อแข่งขัน เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่
มีขนาดสูงอย่างน้อย 6 เซนติเมตร
d. ถุงเท้า ต้องเป็นสีพื้น มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ไม่อนุญาต ให้ใส่เสื้อ T- shirts
e. อุปกรณ์เพิ่มเติม อนุญาต ให้ใช้สิ่งต่อไปนี้ :
- ปลอกกระชับแขน และขา
- เสื้อรัดกล้ามเนื้อที่มี แขนสัน้
ผู้เล่นทุกคนของทีมที่ใช้ปลอกกระชับแขน และขา ผ้าคลุมศีรษะ สายรัดข้อมือ- คาดศีรษะ เสื้อรัดกล้ามเนื้อที่มี
แขนสั้น และ ผ้าเทป จะต้องเป็นสีทึบ(เข้ม) ที่เหมือนกัน
f. อุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้กล่าวระบุไว้ในกติกาข้อนี้ ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเทคนิคของสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลอาชีพไทย (TBA Technical Commission)
D. เวลานอก
a. หัวหน้าผูฝ้ กึ สอนเท่านั้น ที่สามารถขอเวลานอกได้โดยตรงกับ กรรมการ และ/หรือ เจ้าหน้าที่โต๊ะ ในขณะ
บอลตาย

3

การทาผิดระเบียบ และ การลงโทษ
A. ผู้เล่นที่ส่งบอลให้ตนเอง (Own pass: การส่งบอลออกไปแล้วผู้ส่งบอลสัมผัสลูกบอลเป็นคนแรก) ไม่สามารถสัมผัส
ลูกบอลเป็นคนแรกได้ ถ้าลูกบอลไม่สัมผัสกระดานหลัง, ห่วงตาข่าย หรือผู้เล่นอื่น
การลงโทษ : ให้ลูกบอลแก่ฝ่ายตรงข้าม เพื่อส่งเข้าเล่น ณ จุดใกล้กับที่มีการละเมิดกติกาที่สุด ยกเว้นบริเวณ
พื้นที่ใต้กระดานหลัง

การฟาล์ว และ การลงโทษ
A. การผิดระเบียบจานวนของผู้เล่น:
ถ้าลูกบอลถูกส่งเข้าเล่นแล้ว และ/หรือ กาลังเล่นอยู่โดยมีทีมหนึ่งมีผู้เล่นน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กติกากาหนดใน
สนามแข่งขัน จะต้องปรับฟาล์วเทคนิค(non unsportsmanlike conduct)
ข้อยกเว้น ให้ยกเว้นการปรับฟาล์วเทคนิค ถ้าการทาผิดกติกาเกิดขึ้นในขณะ
1) การโยนโทษที่ตามด้วยการโยนโทษครั้งต่อไป หรือ
2) การโยนโทษที่ติดตามด้วยการครอบครองบอล,
3) ขณะการส่งบอลเข้าเล่นและก่อนที่ลูกบอลจะหลุดจากมือผู้ส่งบอล
4) ก่อนที่ลูกบอลจะปล่อยออกจากมือในระหว่างเล่นลูกกระโดด
หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ต้องแน่ใจว่าการเปลี่ยนตัวได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและตัวสารองคนนั้นออกจากสนามแข่งขัน
ในทันทีหลังจากการเปลี่ยนตัว
C. การควบคุมความประพฤติ
a. กรรมการอาจปรับฟาล์วเทคนิค โดยไม่ได้มีการเตือนมาก่อนในเวลาใดก็ได้, เพื่อควบคุมความประพฤติที่อาจทา
ให้เกิดความเสียหายต่อเกมการแข่งขัน ภายใต้การวินิจฉัยของกรรมการ กรรมการอาจปรับฟาล์วเทคนิคผู้เล่นในสนาม
แข่งขัน หรือ ผู้ที่อยู่ในเขตที่นั่งของทีม การปรับฟาล์วเทคนิคจะต้องปรับฟาล์วเป็นรายบุคคล
การปรับฟาล์วเทคนิคไม่สามารถทาได้ในกรณีเกิด การปะทะตัวกันในขณะเป็นบอลดี
ยกเว้น เป็นการฟาล์วทะเลาะวิวาท และ/หรือ การยั่วยุที่มีการปะทะตัวกัน
b. การฟาล์วเทคนิคจากพฤติกรรมไม่มีน้าใจนักกีฬา(Unsportsmanlike conduct) มีดังต่อไปนี้
1) การไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการ
2) การถูกต้องตัวกรรมการ
3) การแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อการตัดสินของกรรมการ (A call or no-call)
4) การด่าทอ ดูหมิ่น เหน็บแนม การไม่มีมารยาท (แม้ไม่ใช่คาหยาบ)
5) ผู้ฝึกสอนเข้าไปในสนามแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ
6) การเจตนาเหวี่ยงศอก หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่ไม่เป็นไปตามปกติไปยังฝ่ายตรงข้ามที่
เกี่ยวข้องแม้ไม่เกิดการปะทะ
7) การเยาะเย้ย ยั่วยุ (Taunting)
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c. การสบถ ด่าทอ ดูหมิ่น หรือ ใช้คาหยาบไปยังกรรมการจะไม่เป็นเพียงสาเหตุในการปรับฟาล์วเทคนิคเท่านั้น
แต่พฤติกรรมอื่น เช่น การบ่นที่ยืดเยื้อ ไม่หยุด การวิจารณ์ ตาหนิ ติเตือน ชี้นา จับผิด อาจถูกพิจารณาเป็นการทาฟาล์ว
เทคนิคได้ และการกระทาผิดที่มากเกินเหตุอาจจะเป็นผลให้ถูกปรับฟาล์วเทคนิคไล่ออกจากการแข่งขัน
d. การฟาล์วเทคนิคดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการฟาล์วเทคนิคจากพฤติกรรมไม่มีน้าใจนักกีฬา(Nonunsportsmanlike conduct)
1. การถ่วงเวลาการแข่งขัน
2. การทาผิดระเบียบภายในเขตที่นั่งของทีม
3. การมีจานวนผู้เล่นมากหรือน้อยกว่า 5 คน ในสนามแข่งขันเมื่อลูกบอลเป็นบอลดี
4. ผู้เล่นเจตนาโหนห่วง, ตาข่ายหรือกระดานหลัง
5. การหลอกถูกกระทาฟาล์ว
6. ลงแข่งขันโดยไม่มีรายชื่อเป็นผู้เล่น
e. การถ่วงเวลาการแข่งขัน: Delay of Game
การกระทาที่ถือว่าเป็นการถ่วงเวลาการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
1) กีดขวางหรือขัดขวางในขณะที่ลูกบอลจะเข้าสู่การส่งบอลเข้าเล่น (Promptly put into play)
2) รบกวนลูกบอลหลังจากการยิงประตู หรือ การโยนโทษเป็นผลสาเร็จ
3) สัมผัส หรือ ปัดลูกบอลก่อนลูกบอลหลุดจากมือจากผู้ส่งบอลเข้าเล่น
4) ฝ่ายป้องกันข้ามเส้นเขตสนามไปยังจุดส่งบอล ก่อนลูกบอลหลุดจากมือของผู้ส่งบอลเข้าเล่น
5) ไม่ส่งลูกบอลให้กรรมการที่อยู่ใกล้ที่สุด หลังจากมีการเรียกฟาล์ว หรือ ผิดระเบียบ
การลงโทษ : Penalty
ผู้เล่นที่กระทาผิดจะได้รับการเตือน 1 ครั้ง และ สื่อสารไปถึงผู้ฝึกสอนของทีมนั้น(ทั้งสองทีมมีสิทธิ์ได้รับการเตือน
1 ครั้ง) จากนั้นหากมีการกระทาในลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไป ผู้เล่นของทีมนี้จะถูกเรียกฟาล์วเทคนิคโดยไม่มีการเตือนอีก
ข้อยกเว้น การกระทาในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่ 4 และในแต่ละช่วงต่อเวลาพิเศษ ให้ปรับฟาล์วเทคนิค
ทันที(non unsportsmanlike conduct)
f. ผู้ใดก็ตามที่กระทาผิดจากการปะทะที่ผิดกติกาซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง บอลตาย จะถูกพิจารณาเป็น
1) การฟาล์วเทคนิค ถ้ากรรมการเห็นว่าเป็นการปะทะที่มาจากอุปนิสัยที่ไม่มีน้าใจนักกีฬา หรือ
2) การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา (unsportsmanlike foul) ถ้าเห็นว่าเป็นการปะทะที่มากเกินเหตุจาเป็น
(unnecessary and/or excessive contact)
g. ผู้เล่น หัวหน้าผูฝ้ ึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนแรก, ตัวสารอง, นักกีฬาที่พ้นสภาพการเป็นผู้เล่น และ บุคคลที่มี
หน้าที่พิเศษ จะต้องถูกไล่ออก (Technical Foul-Ejection) และ ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน(Game Disqualifying)
เมื่อกระทาดังต่อไปนี้ :
1) การชกต่อย การทะเลาะวิวาท (A punching)
2) การเจตนาพยายามชกต่อย หรือ ใช้มือ แขน เหวี่ยง หรือ เหวี่ยงศอกไปยังฝ่ายตรงข้ามในระดับ
เหนือไหล่ขึ้นไป ซึ่งทาให้เกิดการปะทะหรือไม่เกิดการปะทะก็ตาม
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3) การเจตนาขว้างลูกบอล หรือ วัตถุใดๆ ไปยังกรรมการ
4) ลงแข่งขันโดยไม่มีรายชื่อในใบส่งตัวนักกีฬา
h. ผู้เล่นคนใดที่เจตนาขว้างหรือเตะลูกบอลด้วยความแรงไปยังที่นั่งผู้ชมกีฬา (ไม่ต้องคานึงถึงบริเวณที่ลูกบอลตก
หรือเหตุผลใดๆ) จะถูกปรับฟาล์วเทคนิคหรืออาจถูกไล่ออกจากการแข่งขัน ซึ่งในทุกกรณี บริเวณที่ลูกบอลตกลงไปจะเป็น
ตัวกาหนดว่า ผู้เล่นคนนั้นจะถูกพิจารณาเป็นฟาล์วเทคนิคหรือถูกไล่ออกจากการแข่งขัน
i. ถ้าผู้เล่นยั่วยุหรือเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจน การกระทานั้นจะถูกปรับเป็น ฟาล์วเทคนิคทันที โดยฝ่ายตรง
ข้ามจะไม่ถูกปรับฟาล์วเทคนิค อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายตรงข้ามมีการตอบโต้จะถูกพิจารณาตัดสินลงโทษเช่นเดียวกัน
หากมีการยั่วยุเยาะเย้ย โต้เถียงในช่วงเวลาเดียวกัน พฤติกรรมดังกล่าวจะดาเนินการลงโทษเป็นการฟาล์วเทคนิคคู่
(double technical foul) และไม่ต้องมีการโยนโทษ

การปรับเงิน - การตัดสิทธิ์การแข่งขัน
เพื่อเป็นการปกป้องนักกีฬาจากการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการฟาล์วอย่างรุนแรง รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงจิต
วิญญาณของความมีน้าใจนักกีฬาและการเล่นที่ยุติธรรมในระดับมืออาชีพ
การถูกปรับฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬาจากการปะทะที่รุนแรงเกินเหตุ(Excessive/Hard contact) การฟาล์วเสียสิทธิ์
รวมถึงการฟาล์วเทคนิคจากพฤติกรรมไม่มีน้าใจนักกีฬา(Unsportsmanlike conduct) อาจมีผลให้ถูกลงโทษปรับเงิน
และ/หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
การลงโทษการฟาล์วเทคนิค(Unsportsmanlike conduct Technical foul)
1) การปรับเงินในเลก 1-2 (LEG 1-2)
การฟาล์วเทคนิค ครั้งที่ 1-2
หนังสือเตือนจากลีก
การฟาล์วเทคนิค ครั้งต่อไป
10,000 บาท ต่อครั้ง
2) การปรับเงินในรอบ Playoffs - Final
การฟาล์วเทคนิค ครั้งที่ 1
หนังสือเตือนจากลีก
การฟาล์วเทคนิค ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป
10,000 บาท ต่อครั้ง
3) การปรับเงินในกรณีฟาล์วเทคนิคไล่ออก (Technical Foul-Ejection)
การไล่ออก ครั้งที่ 1-2
10,000 บาท ต่อครั้ง
การไล่ออก ครั้งต่อไป
10,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ
ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน 1 เกม
การลงโทษการฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา(Unsportsmanlike foul : Hard contact)
การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา ครั้งที่ 1
หนังสือเตือนจากลีก
การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป 10,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ
ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน 1 เกม
การนับจานวนการฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา จะนับต่อเนื่องจนจบลีก
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การลงโทษการฟาล์วเสียสิทธิ์ (Disqualifying foul)
การฟาล์วฟาล์วเสียสิทธิ์ ครั้งที่ 1
การฟาล์วฟาล์วเสียสิทธิ์ ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

10,000 บาท
10,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ
ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน 1 เกม

การนับจานวนการฟาล์วเสียสิทธิ์ จะนับต่อเนื่องจนจบลีก
j. ในกรณีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรืออาจนาไปสู่การทะเลาะวิวาท (Fighting) ตัวสารอง, สมาชิกที่พ้นสภาพการ
เป็นผู้เล่น หรือ บุคคลที่มีหน้าที่พิเศษ ของทีมที่ออกจากพื้นที่เขตที่นั่งของทีม
ปรับเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ ตัดสิทธิ์แข่งขัน 1-2 เกม
ข้อยกเว้น เฉพาะหัวหน้าผู้ฝึกสอน และ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมนั้นเข้ามาระงับเหตุการณ์ จะไม่ถือเป็นความผิด
หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นออกจากพื้นที่เขตที่นั่งของทีมแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือ นาไปสู่การทะเลาะวิวาท
หรือ มีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท
ปรับเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ ตัดสิทธิ์แข่งขัน 1-2 เกม
การตัดสิทธิ์แข่งขันจะเริ่มในเกมถัดไป หากไม่มีเกมการแข่งขันหรือจบฤดูกาลแข่งขัน ให้นาบทลงโทษไปบังคับใช้
ต่อในเกมการแข่งขันต่อไปที่จัดโดย TBL
k. ผู้เล่นคนใดก็ตามหรือผู้ฝึกสอนที่กระทาผิดโดยจงใจเจตนาปะทะถูกต้องตัวกรรมการ จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
การปรับเงิน และ/หรือ ระยะเวลาของการถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน จะขึ้นอยู่กับพฤติการณ์เป็นตัวกาหนด
l. ในระหว่างพักครึ่งการแข่งขัน หรือ จบการแข่งขันในแต่ละเกม หัวหน้าผู้ฝึกสอน,ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในทีมทีม่ ีหน้าที่พิเศษของทีม จะต้องตรงไปที่ห้องพักนักกีฬาโดยทันที โดยไม่มีการพูดคุยเรื่องเกมการแข่งขันกับ
กรรมการ
ปรับเงิน 10,000 บาท ต่อครั้ง

พฤติกรรมผู้เล่นและสมาชิกในทีม - ผู้ชมคนดู Player Conduct - Spectators
ผู้เล่น,หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ตัวสารอง, นักกีฬาที่พ้นสภาพการเป็นผู้เล่น และ บุคคลที่มีหน้าที่พิเศษที่
เจตนาเข้าไปยังที่นั่งชมกีฬาในระหว่างแข่งขัน จะต้องถูกปรับฟาล์วเทคนิค(non unsportsmanlike conduct) ทันที
การเข้าไปยังที่นั่งชมกีฬาเพื่อเล่นบอลของผู้เล่นหรือเนื่องจากแรงส่ง(Momentum) ทาให้ผู้เล่นเข้าไปยังที่นั่งชม
กีฬาจะพิจารณาว่าไม่มีเจตนา
ที่นั่งชั้นล่างสุดถือว่าเป็นที่นั่งชมชั้นแรก

ผู้ชมคนดู กองเชียร์ ส่งเสียงรบกวน Verbal Fan Interference
ผู้ชมคนดูที่ส่งเสียงในลักษณะ ดูถูก ด่าทอ สบประมาท ผู้เล่นและ/หรือผู้ฝึกสอน โดยกรรมการแข่งขันเห็นว่าเป็น
การรบกวนผู้ฝึกสอนในการสื่อสารกับผู้เล่นของเขาในระหว่างการแข่งขันและ/หรือ ในขณะสอนผู้เล่น Crew chief หรือ
Commissioner จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือน หากผู้ชมคนดูกลุ่มเดิมยังมีพฤติกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวอีก Crew chief หรือ Commissioner จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่ผู้ชมคนดูนั้นออกจาก
อาคารแข่งขัน
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การฟาล์วบุคคล

Personal Foul

ผู้เล่นจะต้อง ไม่ดึง, สกัดกั้น, ผลัก, ชน, ทาให้เกิดการสะดุด หรือ กีดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของฝ่ายตรงข้าม
ด้วยการยื่นมือของเขา, แขน, ศอก, ไหล่, สะโพก, ขา, เข่า หรือ เท้า หรือก้มงอตัวของเขาให้อยู่ในตาแหน่งที่ผิดวิสัยหรือ
ต้องไม่ใช้วิธีการเล่นที่หยาบเกเร หรือ รุนแรงใดๆ
การเล่นที่มีการถูกต้องตัวกัน Contact Situations
การปะทะถูกต้องตัวผู้เล่นฝ่ายรุกด้วยมือที่ไม่เจตนา และไม่ส่งผลต่อความเร็ว การเร่งความเร็ว การทรงตัว และ/
หรือ จังหวะของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม จะต้องมองข้าม
การปะทะที่ไม่ได้เจตนา

Incidental Contact

ตามความเป็นจริงแล้ว การถูกต้องตัวกันที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการกระทาฟาล์วเสมอไป
อย่างไรก็ตาม การปะทะกันโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้เล่นในการพยายามที่จะเล่นกับฝ่ายตรงข้าม เช่น การเข้าแย่งลูกบอล, การ
เคลื่อนที่ตามปกติเพื่อเข้าป้องกันหรือเพื่อบุกจากตาแหน่งที่ไม่มีโอกาสเล่น รวมถึงการปะทะกันที่ทาให้คู่แข่งขันขาดอิสระใน
การเคลื่อนที่ ผู้เล่นคนนั้นจะต้องความรับผิดชอบการปะทะนี้
ในขณะที่มีการปะทะกับลูกบอล มือของผู้เล่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของลูกบอล “part of the ball” ดังนั้น การ
ปะทะส่วนหนึ่งส่วนใดของมือโดยฝ่ายป้องกันในขณะที่มือสัมผัสอยู่กับลูกบอล ถือว่าเป็นการเล่นที่ถูกกติกา
ดังนั้นการปะทะที่เกิดขึ้นที่มือของผู้เล่นฝ่ายรุกในขณะที่ส่วนหนึ่งของมือสัมผัสกับลูกบอล ถือว่าเป็นการเล่นที่ถูกกติกา
A. การกระทาฟาล์วโดยผู้เลี้ยงบอล: A Foul by Dribbler
a. ผู้เลี้ยงบอลจะต้องไม่
1) เข้าชนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในตาแหน่งการป้องกันที่ถูกกติกา
2) พยายามเลี้ยงบอลเข้าไปในระหว่างผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่มีช่องว่างไม่เพียงพอ จนเกิดการปะทะ
3) พยายามเลี้ยงบอลเข้าไปในระหว่างผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับเส้นเขตสนามที่มีช่องว่างไม่เพียงพอจน
เกิดการปะทะที่ต้องหลีกเลี่ยง
b. ถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้จัดตาแหน่งการป้องกันที่ถูกกติกาอยู่ในแนวเส้นทางของผู้เลี้ยงบอล, ผู้เลี้ยงบอลจะต้อง
หลีกเลี่ยงการปะทะโดยการเปลี่ยนทิศทาง หรือหยุดการเลี้ยงบอล
c. ผู้เลี้ยงบอลจะต้องควบคุมร่างกายของเขาตลอดเวลา เช่น แขนของเขา ถ้าเกิดการปะทะที่ผิดกติกา ผู้เลี้ยงบอล
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
การลงโทษ : ให้ลูกบอลแก่ฝ่ายตรงข้าม เพื่อส่งเข้าเล่น ณ จุดใกล้กับที่มีการละเมิดกติกาที่สุด ยกเว้นบริเวณพื้นที่
ใต้กระดานหลัง
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B. การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา: Unsportsmanlike foul
หลักเกณฑ์การพิจารณาการฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬาจากการปะทะที่รุนแรง, มากเกินความจาเป็น (Excessive,
hard contact)
ความรุนแรงจากการปะทะ/มากเกินความจาเป็น ให้พิจารณาการปะทะที่เกิดขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้
1) แม้ว่าการเล่นนั้นจะเป็นลักษณะการเล่นตามกติกาแล้วก็ตาม เช่น การพยายามบล็อกการยิงประตูและเกิด
การปะทะที่รุนแรงที่ศีรษะจากความประมาทโดยการขาดความระมัดระวังอย่างชัดเจน ผู้ตัดสินสามารถพิจารณาเป็นการ
ฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬาได้
2) การฟาล์วด้วยแขน หรือ มือของผู้เล่นจนทาให้เกิดบาดแผล และ/หรือ หลังจากได้เกิดการปะทะครั้งแรกแล้วยัง
มีกระทาซ้าต่อเนื่องตามไปอีก
3) การกระทาฟาล์วในขณะที่ผู้ถูกกระทาอยู่ในตาแหน่งที่สุ่มเสี่ยงหรือมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้ เช่น การศอกไปที่
ศีรษะ, การสอดเท้า/เสียบขาเข้าหาคู่แข่งขันหรือ การเคลื่อนที่เข้าไปด้านล่าง (ยก-หนุน) ผู้เล่นที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ ซึ่ง
หากมีความจงใจหรือเจตนาอย่างชัดเจนอาจปรับเป็นฟาล์วเสียสิทธิ์ได้
4) ผลจากการกระทาผิดกติกาที่รุนแรง เช่น การบาดเจ็บ
5) เหตุการณ์ที่ตามมาจากการกระทาที่ผิดกติกา เช่น การนาไปสู่การทะเลาะวิวาท
กรรมการต้องตีความการฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬาอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดการแข่งขัน และพิจารณาตัดสินจาก
ลักษณะหรือวิธีการกระทาทั้งในช่วงเวลา บอลดีและบอลตาย
C. การฟาล์วเสียสิทธิ์: Disqualifying foul
ฟาล์วเสียสิทธิ์ คือการกระทาที่มีการปะทะกันของผู้เล่น บอลดี เวลาเดิน ซึ่งผิดจากวิสัยนักกีฬาที่ปรากฏอย่าง
ชัดเจน รวมถึงการกระทาของ หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนตัวสารอง, นักกีฬาที่พ้นสภาพการเป็นผู้เล่น และบุคคลที่มี
หน้าที่พิเศษ รวมถึง :
1) การกระทาต่อบุคคลจากทีมฝ่ายตรงข้าม, กรรมการ, กรรมการโต๊ะ และผู้ควบคุมการแข่งขัน
2) การกระทาต่อสมาชิกในทีมของตนเอง
3) การกระทาต่อบุคคลคนอื่นที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา รวมถึงผู้ชมกีฬา
4) การจงใจเจตนาใช้กาลังทาความเสียหายต่ออุปกรณ์การแข่งขัน
ในกรณีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนแรก, ตัวสารอง, นักกีฬาที่พ้นสภาพการเป็นผู้เล่น และบุคคลที่มีหน้าที่พิเศษ ถูกปรับ
ฟาล์วเสียสิทธิ์และบันทึก“D” จากนั้น การฟาล์วเสียสิทธิ์นั้นจะปรับไปที่ผู้ฝึกสอนของเขา, โดยบันทึก“B2” (บุคคลที่มี
หน้าที่พิเศษ บันทึก“ B2 ”) ผู้เล่นคนใดก็ได้ของทีมฝ่ายตรงข้าม จะได้โยนโทษ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องยืนในช่องแย่งลูกบอล
การแข่งขันจะดาเนินต่อไปด้วยการให้ทีมตรงข้ามส่งบอลเข้าเล่นจากเส้นส่งบอลเข้าเล่นในแดนหน้าของตนเอง
โดยมีเวลานาฬิกายิงประตู 14 วินาที
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สัญญาณของกรรมการ
A.1

สัญญาณมือตามภาพประกอบในกติกานี้ ให้บังคับใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอลของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ
ไทย (TBA)

A.2

ขณะกาลังรายงานไปยังโต๊ะบันทึกคะแนน ให้ใช้คาพูดร่วมกับการสื่อสารด้วย
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