แนวทางการดาเนินการและการประยุกต์ใช้กติกา 2020
GUIDES FOR ADMINISTRATION AND APPLICATION OF THE RULES 2020

สถานการณ์อื่นใดที่เกิดขึ้น และมิได้มีกล่าวถึงเฉพาะในกติกานี้ ให้นากติกาบาสเกตบอลและคาอธิบายความกติกาบาสเกตบอลของสหพันธ์
บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA)2018 มาบังคับใช้
Rule
B : Players,
Substitutes, Head
coaches and
accompanying
delegation

Content
Team captains must meet with officials prior to the start of the game at least 10 minutes.

หัวหน้าทีม จะต้องร่วมประชุมกับกรรมการในสนามก่อนเริ่มต้นการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที
The head coach may communicate in a courteous manner with the officials during the game to obtain
information only when the ball is dead and the game clock is stopped.

ในระหว่างการแข่งขัน หัวหน้าผูฝ้ กึ สอนอาจจะติดต่อสื่อสารอย่างมีมารยาทกับกรรมการ เพื่อขอข้อมูลได้เมื่อบอลตายและนาฬิกา
แข่งขันหยุดเดินเท่านั้น
Any club personnel not seated on the bench must conduct themselves in a manner that would reflect favorably on
the dignity of the game and the officials. Violations by any of the personnel indicated shall require a written report
to the League Office for subsequent action.

ผู้บริหาร คณะกรรมการของสโมสรที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่นั่งของทีม จะต้องประพฤติตนแสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีสมกับฐานะของตนเองต่อเกมการแข่งขันและกรรมการ การกระทาที่ผิดระเบียบไม่เหมาะสมจะต้องเขียนรายงานพฤติกรรม
ถึงกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
If a player, head coaches, assistant coaches, substitutes, excluded players and accompanying delegation members is
suspended from a game or games, he shall not at any time before, during or after such game or games appear in any
part of the arena or stands where his team is playing. A player, coach or assistant coach who is ejected may only
remain in the dressing room of his team during the remainder of the game, or leave the building. A violation of this
rule shall call for an automatic fine of

฿10,000.

ถ้าผู้เล่น, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งถูกลงโทษตัดสิทธิ์ร่วมแข่งขัน เขาจะไม่สามารถมาอยู่ในสนามหรืออยู่
ในบริเวณที่นั่งคนดูตลอดเวลาการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นก่อน-หลัง หรือ ระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่น, ผูฝ้ ึกสอน, ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอนหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกลงโทษตัดสิทธิ์ร่วมแข่งขัน อาจจะอยู่ในห้องพักนักกีฬาทีมของเขาในระหว่างแข่งขันหรือออกนอก
อาคารแข่งขันเท่านั้น การกระทาผิดระเบียบข้อบังคับนี้ จะถูกปรับ ฿10,000
C : Uniforms
(Players Jerseys)

a. The uniform of the team members shall consist of :
- Shirts of the same dominant colour front and back as the shorts. If shirts have sleeves they must end above the
elbow. Long sleeved shirts are not permitted. All players must tuck their shirts into their playing shorts.
- Shorts of the same dominant colour front and back as the shirt.
b. Each player shall be numbered on the front and back of his jersey with a number contrasting with the color of
the shirt.
c. Each player shall have his surname affixed to the back of his game jersey in letters at least 6 cm in height.
d. Socks need to be visible.
No T-shirts are allowed.
e. Acessories : The following are permitted:
- Arm and leg compression sleeves.
- Base layer (short sleeve).
All players on the team must have all their arm and leg compression sleeves, headgear, base layer (short sleeve),
wristbands and headbands and tapings of the same solid colour.

ชุดแข่งขันของนักกีฬาทุกคนในทีม จะประกอบด้วย :
a. ชุดแข่งขันของนักกีฬาทุกคนในทีม จะประกอบด้วย :
- เสื้อ มีสีพื้นทีเ่ หมือนกัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับกางเกง ถ้ามีแขนจะต้องยาวสุดทีเ่ หนือศอก
ไม่อนุญาต ให้ใส่เสื้อแขนยาว ผูเ้ ล่นทุกคนต้องเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง
- กางเกง ต้องมีสีพื้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับสีเสื้อ กางเกงต้องยาวสุดที่เหนือเข่า
b. ผู้เล่นแต่ละคน จะต้องใส่เสื้อทีม่ ีหมายเลขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยตัวเลขที่มีสเี ข้มตัดกับสีของเสื้ออย่างเด่นชัด มองเห็นได้
อย่างชัดเจน
c. ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีชื่อสกุล(นามสกุล) ของเขาติดอยู่ที่ด้านหลังเสื้อแข่งขัน เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงอย่างน้อย 6 ซม.

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

D : Timeouts

a. Only a Head coach has the right to request a time-out. He shall establish visual contact with the officials or
scorer.

a. หัวหน้าผู้ฝึกสอนเท่านัน้ ที่สามารถขอเวลานอกได้โดยตรงกับ กรรมการ และ/หรือ เจ้าหน้าที่โต๊ะ ในขณะบอลตาย
Violations and
Penalties

Own pass violations: A player may not be the first to touch his own pass unless the ball touches his backboard,
basket ring or another player.
Penalty: The ball shall be awarded to the opponents for a throw-in from the place nearest to the infraction, except
directly behind the backboard, unless otherwise stated in these rules.

ผู้เล่นที่ส่งบอลให้ตนเอง (Own pass: การส่งบอลออกไปแล้วผูส้ ่งบอลสัมผัสลูกบอลเป็นคนแรก) ไม่สามารถสัมผัส ลูกบอลเป็นคน
แรกได้ ถ้าลูกบอลไม่สัมผัสกระดานหลัง, ห่วงตาข่าย หรือผู้เล่นอื่น
การลงโทษ : ให้ลูกบอลแก่ฝ่ายตรงข้าม เพื่อส่งเข้าเล่น ณ จุดใกล้กบั ที่มีการละเมิดกติกาที่สดุ ยกเว้นบริเวณพื้นที่ใต้กระดานหลัง
Technical Foul

A technical foul shall be assessed for
Unsportsmanlike tactics such as: (1)Disrespectfully addressing an official. (2)Physically contacting an official.
(3)Overt actions indicating resentment to a call or no-call. (4)Use of profanity. (5)A coach entering onto the court
without permission of an official. (6)A deliberately-thrown elbow or any unnatural physical act towards an opponent
with no contact involved. (7)Taunting.
Cursing or blaspheming an official shall not be considered the only cause for imposing technical fouls. Running
tirades, continuous criticism or griping may be sufficient cause to assess a technical. Excessive misconduct shall
result in ejection from the game.
Non-unsportsmanlike conduct such as: (1) Delay of game (2) Bench area violations (3) Having a team total of less or
more than five players when the ball becomes alive (4) A player hanging on the basket ring or backboard (5) Fake
being fouled or (6) Participation in the game when not on team’s active list.
A delay-of-game such as: (1) Preventing the ball from being promptly put into play (2) Interfering with the ball after
a successful field goal or free throw (3) Touching the ball before the throw-in has been released (4) A defender
crossing the boundary line within the designated throw-in spot prior to the ball being released on a throw-in
(5) Failing to immediately pass the ball to the nearest official when a personal foul or violation is assessed.
The first offense is a warning. A technical foul (non unsportsmanlike conduct) shall be assessed with each
successive offense and charged to the team.
EXCEPTION (A delay-of-game): In the last two minutes of the fourth period and last two minutes of any overtime
period, a technical foul will be assessed the defender IMMEDIATELY.

ฟาล์วเทคนิค ได้แก่
a. Unsportsmanlike tactics (1) การไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการ (2) การถูกต้องตัวกรรมการ (3)การแสดงความไม่พอใจ
อย่างชัดเจนต่อการตัดสินของกรรมการ:A call or no-call (4) การด่าทอ ดูหมิ่น เหน็บแนม การไม่มมี ารยาท (แม้ไม่ใช้คาหยาบ)
(5) ผู้ฝึกสอนเข้าไปในสนามแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ (6) การเจตนาเหวีย่ งศอก หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่
ไม่เป็นไปตามปกติไปยังฝ่ายตรงข้ามที่เกี่ยวข้องแม้ไม่เกิดการปะทะ (7) การเยาะเย้ย ยั่วยุ:Taunting
b. Non-unsportsmanlike conduct (1) การถ่วงเวลาการแข่งขัน (2) การทาผิดระเบียบภายในเขตที่นั่งของทีม (3) การมีจานวน
ผู้เล่นมากหรือน้อยกว่า 5 คน ในสนามแข่งขันเมื่อลูกบอลเป็นบอลดี (4) ผู้เล่นเจตนาโหนห่วง, ตาข่ายหรือกระดานหลัง
(5) การหลอกถูกกระทาฟาล์ว (6) ลงแข่งขันโดยไม่มีรายชื่อเป็นผู้เล่น
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Technical Foul

การถ่วงเวลาการเล่น ได้แก่ (1) กีดขวาง/ขัดขวางไม่ให้ลูกบอลเข้าสูก่ ารส่งบอลเข้าเล่น (2) รบกวนลูกบอลหลังจากการยิงประตู/การ
โยนโทษเป็นผลสาเร็จ (3) ปัดลูกบอลก่อนลูกบอลหลุดจากมือจากการส่งบอลเข้าเล่น (4) ฝ่ายป้องกันข้ามเส้นเขตสนามไปยังจุดส่ง
บอลก่อนลูกบอลหลุดจากมือของผูส้ ่งบอลเข้าเล่น (5) ไม่ส่งลูกบอลให้กรรมการที่อยู่ใกล้ที่สดุ หลังจากมีการเรียกฟาล์วหรือผิดระเบียบ
ผู้เล่นที่กระทาผิดจะถูกเตือน หากมีการกระทาในลักษณะนี้อีก ผู้เล่นของทีมนี้จะถูกปรับฟาล์วเทคนิค (non unsportsmanlike
conduct) ข้อยกเว้น การกระทาในช่วง 2 นาที สุดท้ายของควอเตอร์ที่ 4 และในแต่ละช่วงต่อเวลาพิเศษ, ให้ปรับฟาล์วเทคนิคทันที
Anyone guilty of illegal contact which occurs during a dead ball may be assessed
1. A technical foul, if the contact is deemed to be unsportsmanlike in nature, or
2. An unsportsmanlike foul, if unnecessary and/or excessive contact occurs.

ผู้ใดก็ตามที่กระทาผิดจากการปะทะที่ผิดกติกาซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง บอลตาย จะถูกพิจารณาเป็น
1) การฟาล์วเทคนิค ถ้ากรรมการเห็นว่าเป็นการปะทะที่มาจากอุปนิสัยที่ไม่มีน้าใจนักกีฬา หรือ
2) การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา (unsportsmanlike foul) ถ้าเห็นว่าเป็นการปะทะทีม่ ากเกินเหตุจาเป็น (unnecessary and/or
excessive contact)
PENALTY :
- A free throw attempt is awarded when one technical foul is assessed.
- The ball shall be awarded to the team which had possession at the time the technical foul was assessed, whether the
free throw attempt is successful or not. Play shall be resumed by a throw-in nearest the spot where play was
interrupted.
- Free throws awarded for a technical foul must be attempted by a player in the game when the technical foul is
assessed.
- If a technical foul is assessed to a team following a personal foul on the same team, the free throw attempt for the
technical foul shall be administered first.

การลงโทษ : ให้ฝ่ายตรงข้ามโยนโทษ 1 ครั้ง แล้วติดตามด้วย :
- ให้ลูกบอลแก่ทีมที่ครอบครองบอล ณ เวลาที่มีการฟาล์วเทคนิคได้ส่งบอล ณ บริเวณที่ได้หยุดการเล่นไม่ว่าการโยนโทษจะเป็น
ผลสาเร็จหรือไม่
- ให้ ผู้เล่นในสนามแข่งขัน คนใดก็ได้ของทีมฝ่ายตรงข้ามที่ถูกระบุโดยผู้ฝึกสอนเป็นผูโ้ ยนโทษ
- ถ้ามีการเรียกฟาล์วบุคคลและติดตามด้วยฟาล์วเทคนิคของทีมนั้นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้โยนโทษจากการฟาล์วเทคนิคก่อน
แล้วจึงลงโทษฟาล์วบุคคล
Fines : การปรับเงิน

The purpose of this rule is to protect athletes from injuries that may be caused by severe fouls including demonstrate
to the spirit of sportsmanship and fair play in professional game. Anyone guilty of illegal from an unsportsmanlike
foul (violent contact), disqualifying foul including has been charged with technical foul (unsportsmanlike conduct).
May result in penalty for fines and/or disqualification
Technical foul : Unsportsmanlike conduct
(1) LEG 1-2
Technical Fouls 1-2
a warning letter
Each Additional Technical Foul
฿10,000 fine
(2) PLAYOFFS - FINAL
Technical Fouls 1
a warning letter
Each Additional Technical Foul
฿10,000 fine
(3) EJECTIONS
Ejection 1-2
฿10,000 fine each
Each Subsequent Ejection
฿10,000 and/or one game suspension
Unsportsmanlike foul : violent contact
Unsportsmanlike foul 1
a warning letter
Each Subsequent unsportsmanlike foul
฿10,000 and/or one game suspension
Disqualifying foul :
Disqualifying foul 1
฿10,000 fine each
Each Subsequent Ejection
฿10,000 and/or one game suspension
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Fines : การปรับเงิน

เพื่อเป็นการปกป้องนักกีฬาจากการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการฟาล์วรุนแรง รวมถึงการแสดงพฤติกรรมอันมีน้าใจนักกีฬาใน
ระดับ มืออาชีพ การถูกปรับฟาล์วเทคนิคจากพฤติกรรมไม่มีน้าใจนักกีฬา(Unsportsmanlike conduct) การฟาล์วผิดวิสยั นักกีฬา
จากการปะทะทีร่ ุนแรงเกินเหตุ(Hard contact) รวมถึงการฟาล์วเสียสิทธิ์ อาจมีผลให้ถูกลงโทษปรับเงิน และ/หรือ ตัดสิทธิ์การ
แข่งขัน
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 ครั้งต่อไป
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 ครั้งต่อไป
10,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ ตัดสิทธิ์แข่งขัน 1 เกม
การนับจานวนการฟาล์วผิดวิสยั นักกีฬา จะนับต่อเนื่องจนจบลีก
การลงโทษการฟาล์วเสียสิทธิ์ (Disqualifying foul)
การฟาล์วฟาล์วเสียสิทธิ์ ครั้งที่ 1
การฟาล์วฟาล์วเสียสิทธิ์ ครั้งต่อไป
การนับจานวนการฟาล์วเสียสิทธิ์จะนับต่อเนื่องจนจบลีก

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

At halftime and the end of each game, the coach and his players are to leave the court and go directly to their
dressing room, without pause or delay. There is to be absolutely no talking to game officials.
PENALTY – ฿ 10,000 fine for any violation.

ในระหว่างพักครึ่งการแข่งขัน หรือ จบการแข่งขันในแต่ละเกม ผู้ฝกึ สอน,ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของทีม จะต้องตรงไป
ที่ห้องพักนักกีฬาโดยทันที โดยไม่มีการพูดคุยเรื่องเกมการแข่งขันกับกรรมการ
การลงโทษ : ปรับเงิน 10,000 บาท ต่อครั้ง
Substitutes, excluded players or accompanying delegation members who leave the team bench area during a fight, or
during any situation which may lead to a fight, shall be disqualified.
PENALTY – ฿ 20,000 fine and/or 1-2 suspension.
Only the coach and/or assistant coach are permitted to leave the team bench area during a fight to assist the officials
to maintain or to restore order. In this situation, they shall not be disqualified. If a coach and/or assistant coach
leaves the team bench area and does not assist or attempt to assist the officials to maintain or to restore order, they
shall be disqualified.
PENALTY – ฿ 20,000 fine and/or 1-2 suspension.

ในกรณีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรืออาจนาไปสู่การทะเลาะวิวาท (Fighting) ตัวสารอง, สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นผู้เล่น หรือ บุคคล
ที่มีหน้าที่พิเศษ ของทีมที่ออกจากพื้นที่เขตที่นั่งของทีม
ปรับเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ ตัดสิทธิ์แข่งขัน 1-2 เกม
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ข้อยกเว้น เฉพาะหัวหน้าผูฝ้ ึกสอน และ ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอนของทีมนั้นเข้ามาระงับเหตุการณ์ จะไม่ถือเป็นความผิด
หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นออกจากพื้นที่เขตที่นั่งของทีมแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือ นาไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือ มีส่วนร่วมใน
การทะเลาะวิวาท
ปรับเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ ตัดสิทธิ์แข่งขัน 1-2 เกม
PHYSICAL
CONTACT—
SUSPENSION

Any player or coach guilty of intentional physical contact with an official shall automatically be suspended without
pay for one game. A fine and/or longer period of suspension will result if circumstances so dictate.

Personal Foul

The mere fact that contact occurs does not necessarily constitute a foul. Contact which is incidental to an effort by a
player to play an opponent, reach a loose ball, or perform normal defensive or offensive movements, should not be
considered illegal. If, however, a player attempts to play an opponent from a position where he has no reasonable
chance to perform without making contact with his opponent, the responsibility is on the player in this position.
The hand is considered “part of the ball” when it is in contact with the ball. Therefore, contact on that part of the
hand by a defender while it is in contact with the ball is not illegal.

Incidental Contact

การจงใจเจตนาปะทะถูกต้องตัวกรรมการ-การตัดสิทธิ์การแข่งขัน
ผู้เล่นคนใดก็ตามหรือผู้ฝึกสอนที่กระทาผิดโดยจงใจเจตนาปะทะถูกต้องตัวกรรมการ จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน การปรับเงิน และ/หรือ
ระยะเวลาของการถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน จะขึ้นอยู่กับพฤติการณ์เป็นตัวกาหนด

ความเป็นจริงแล้ว การถูกต้องตัวกันที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการกระทาฟาล์วเสมอไป อย่างไรก็ตาม การปะทะกัน
โดยไม่ได้ตั้งใจของผู้เล่นในการพยายามที่จะเล่นกับฝ่ายตรงข้าม, การเข้าแย่งลูกบอล, การเคลื่อนที่ตามปกติเพื่อการป้องกันหรือเพื่อ
รุก จากตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีโอกาสเล่น จะต้องความรับผิดชอบการปะทะนั้น
ในขณะที่มีการปะทะกับลูกบอล มือของผู้เล่นถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของลูกบอล “part of the ball” ดังนั้น การปะทะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของมือโดยฝ่ายป้องกันในขณะที่มือสัมผัสอยู่กับลูกบอล ถือว่าเป็นการเล่นที่ไม่ผิดกติกา
ดังนั้น การปะทะที่เกิดขึ้นทีม่ อื ของผู้เล่นฝ่ายรุกในขณะที่ส่วนหนึ่งของมือสัมผัสกับลูกบอล ถือว่าเป็นการเล่นที่ถกู กติกา
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