
กตกิาแชรบ์อลกตกิาแชรบ์อล  
โดยโดย....สมาคมแชรบ์อลประเทศไทยสมาคมแชรบ์อลประเทศไทย  

1.1 การแขง่ขนัแชรบ์อล 

ผู้บันทีกจะต้องเขียนรายช่ือนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมให้เรียบร้อยแชร์บอลเป็นการเล่นโดยทีม 2 ทีม 
แต่ละทีมมีผู้เล่น 7 คนในสนามแข่งขัน และ/หรือ ผู้เล่นส ารองอีก 5 คน ในพื้นที่ม้านั่งส ารอง จุดมุ่งหมายของแต่
ละทีมคือ การท าคะแนนให้ลงตะกร้าด้านที่มีผู้ถือตะกร้าฝ่ายเดียวกับทีมของตนและป้องกันไม่ให้ทีมตรงข้ามท าคะแนน 

การแข่งขันถูกควบคุมโดยกรรมการ, เจ้าหน้าที่โต๊ะ และผู้ควบคุมการแข่งขัน 

1.2 ผู้ชนะการแขง่ขนั 

ทีมที่มีคะแนนมากกว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 

ข้อ 2 สนามแขง่ขนั 

2.1 สนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 16 เมตร (เส้นหลัง) ยาว 32 เมตร (เส้นข้าง) หรือกว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร เท่ากับสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน สนามแบ่งเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ด้วยเส้นแบ่งแดน (เส้นกลาง
สนาม) ขนาดสนามนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีบริเวณเขตรอบสนามอย่างน้อย 1 เมตร ถ้าเปน็
สนามในร่มความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่ควรน้อยกว่า 6 เมตร 

 

2.2  วงกลมกลางสนาม ที่จุดก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดน ให้เขียนวงกลมรัศมี 1.80 เมตร 

2.3  เขตผู้ป้องกันตะกร้า ที่จุดก่ึงกลางของเส้นหลังทั้งสองด้าน เขียนครึ่งวงกลม รัศมี 5.00 เมตร ในสนาม
แข่งขันเขตนี้เรียกว่า เขตผู้ป้องกันตะกร้า (เส้นเป็นส่วนหนึ่งของเขตผู้ป้องกันตะกร้า) 



2.4  เส้นโทษ ถัดจากจุดก่ึงกลางเส้นหลังเข้าไปในสนาม 8.00 เมตร ลากเส้นให้ขนานกับเส้นหลัง ยาว 50 
เซนติเมตร 

2.5  พื้นที่ม้านั่งส ารอง จะอยู่ด้านเดียวกับโต๊ะบันทึก จะต้องมีม้านั่ง 15 ตัวส าหรับผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประจ าทีม (ตามรูป) 

2.6  โต๊ะบันทึก และม้านั่งเปลี่ยนตัว จะอยู่ด้านนอกตรงกลางสนามห่างจากเส้นข้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

2.7  เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร (ควรเป็นสีขาว) 

ข้อ 3 อุปกรณ์การแขง่ขนั 

3.1  เก้าอี้ เป็นเก้าอี้ชนิด 4 ขา มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่มีพนักพิง สูง 35 - 40 เซนติเมตร ขนาดของที่
นั่งกว้าง 30 - 35 เซนติเมตร หรือเป็นเก้าอี้ที่มีขนาดใกล้เคียงและเป็นชนิดเดียวกันทั้งสองตัว เก้าอี้นี้วางไว้ที่จุด
ก่ึงกลางของเส้นหลัง โดยให้ขาหน้าของเก้าอี้ทั้งสองขาวางอยู่บนเส้นสนาม 

 

3.2  ตะกร้า ขนาดสูง 30 - 35 เซนติเมตร ปากตะกร้าเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 - 
35 เซนติเมตร ท าด้วยหวายที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เกิดอันตราย มีน้ าหนักเบาเท่ากันทั้ง 
2 ใบ 

 

3.3  ลูกบอล ใช้ลูกแชร์บอล หรือลูกฟุตบอลขนาดเบอร์ 4 - 5 หรือลูกบอลที่ฝ่ายจัดการแข่งขันรับรองซึ่งฝ่าย
จัดการแข่งขัน จะต้องแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบก่อนในระเบียบการแข่งขัน 

 

3.4  นาฬิกาจับเวลา 2 เรือน ใช้ส าหรับจับเวลานอก และเวลาแข่งขัน 
3.5  ใบบันทึกการแข่งขัน 
3.6  ป้ายคะแนน 



3.7  สัญญาณหมดเวลาการแข่งขัน (นกหวีด ระฆัง กริ่ง ฯลฯ) 
3.8  ป้ายบอกจ านวนครั้งของการฟาล์วบุคคล 
3.9  ลูกศรเพื่อให้ในการสลับกันส่งบอล 

ข้อ 4 ทมี 

4.1  ค าจ ากัดความ 

4.1.1  สมาชิกของทีมจะมีสิทธิ์ลงแข่งขัน เมื่อเขามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับ 
การก าหนดอายุ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว้ 

4.1.2  สมาชิกของทีมมีสิทธิ์ลงแข่งขัน เมื่อเขามีช่ือในใบบันทึกคะแนนก่อนเริ่มต้นการแข่งขันตราบใดที่ เขา
ไม่ได้ท าฟาล์วเสียสิทธิ์ หรือท าฟาล์วครั้งที่ 5 

4.1.3  ในระหว่างเวลาแข่งขัน สมาชิกของทีมมีสถานะ ดังนี้ : 

 ผู้เล่น เมื่อเขาอยู่ใสนาม และมีสิทธิ์แข่งขัน 
 ผู้เล่นส ารอง เมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสนามแข่งขัน แต่เขามีสิทธิ์ลงแข่งขัน 
 เป็นผู้เล่นที่ถูกให้ออก เมื่อเขาท าฟาล์วครั้งที่ 5 และไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน 

4.1.4  ในระหว่างช่วงพักการแข่งขัน สมาชิกทุกคนของทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน มีสถานะเป็นผู้เล่น 

4.2  หลักเกณฑ ์

4.2.1  แต่ละทีม ต้องประกอบด้วย : 

 สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันจ านวน ไม่เกิน 12 คน รวมทั้งหัวหน้าทีม 
 ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ถ้าทีมต้องการมีผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
 ผู้ติดตามทีม ที่อาจนั่งอยู่ในเขตที่นั่งของทีม และมีหน้าที่พิเศษ เช่น ผู้จัดการทีม นักกายภาพบ าบัด นักสถิติ 

เป็นต้น 

4.2.2  เมื่อเริ่มท าการแข่งขัน ต้องมีผู้เล่นในสนามฝ่ายละ 7 คน และในระหว่างการแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีผู้
เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับแพ้ 

4.2.3  ผู้เล่นส ารองกลายเป็นผู้เล่น และผู้เล่นกลายเป็นผู้เล่นส ารอง เมื่อ : 

 กรรมการกวักมือให้ผู้เล่นส ารองเข้าไปในสนามแข่งขัน และต้องท าการเปลี่ยนตัวที่บริเวณเส้นแบ่งแดนด้าน
เดียวกับโต๊ะเจ้าที่จัดการแข่งขัน (เขตเปล่ียนตัว) 

 ในระหว่างเวลานอกหรือช่วงพักการแข่งขัน, ผู้เล่นส ารองขอเปลี่ยนตัวกับผู้บันทึกคะแนน 
 



4.3  ชุดแขง่ขนั 

4.3.1  ชุดแข่งขันของทีมต้องประกอบด้วย : 

 เสื้อ ต้องมีสีเหมือนกันทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ผู้เล่นทุกคนต้องเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง 
 กางเกงขาสั้น ต้องมีสีเหมือนกันทั้งด้านหน้า และด้านหลัง แต่ไม่จ าเป็นต้องมีสีเดียวกันกับเสื้อ 
 เสื้อของผู้ป้องกันตะกร้าต้องมีสีแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่น 

4.3.2  สมาชิกของแต่ละทีมจะต้องใส่เสื้อชุดแข่งขันที่มีตัวเลขเห็นได้อย่างชัดเจน มีสีตัดกับสีเสื้อติดไว้ทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง ตัวเลขจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน  และ : 

 ตัวเลขด้านหลังต้องสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร 
 ตัวเลขด้านหน้าต้องสูงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร 
 ตัวเลขต้องมีความกว้างอย่างน้อย 2 เซนติเมตร 
 ทุกทีมต้องใช้หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 12 
 ผู้เล่นทีมเดียวกัน ต้องไม่ใส่เสื้อชุดแข่งขันที่มีหมายเลขเดียวกัน 

4.3.3  ทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด และ : 

 ทีมช่ือแรกในโปรแกรมการแข่งขัน ต้องใส่เสื้อสีอ่อน (ควรเป็นสีขาว) 
 ทีมช่ือที่สองในโปรแกรมการแข่งขัน ต้องใส่เสื้อสีเข้ม 
 อย่างไรก็ตาม หากทีมมีสีเสื้อแตกต่างกัน สามรถแข่งขันได้ 

4.4  อุปกรณอ์ืน่ๆ 

4.4.1  อุปกรณ์ทุกอย่างที่ผู้เล่นใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่จัดไว้ส าหรับการเล่นแชร์บอล ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่
ท าให้ผู้เล่นสูงขึ้น เอื้อมได้ไกลขึ้น หรือท าให้ได้เปรียบโดยไม่ยุติธรรม 

4.4.2  ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์(เครื่องใช้) ที่อาจเป็นเหตุท าให้ผู้เล่นอื่นได้รับบาดเจ็บ 

ข้อ 5 ผู้ปอ้งกนัตะกรา้ 

5.1  ผู้ป้องกันตะกร้าเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตป้องกันตะกร้าได้ 
5.2  ผู้ป้องกันตะกร้าสามารถเคล่ือนที่ไปในเขตป้องกันตะกร้าพร้อมกับลูกบอลได้ โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ 

ภายในเวลา 3 วินาที 
5.3  ผู้ป้องกันตะกร้าสามารถออกมาร่วมเล่นในสนามแข่งขันได้แต่ต้องปฏิบัติตนเหมือน กับผู้เล่นในสนามทั่ว ๆ 

ไป 
5.4  หลังจากลูกบอลลงตะกร้าจาการยิงประตูธรรมดา หรือหลังจากการยิงโทษครั้งสุดท้ายหรือครั้งเดียวได้ผล ผู้

ป้องกันตะกร้าต้องน าลูกบอลส่งเข้าเล่นที่จุดใด ๆ จากแนวเส้นหลัง 



 ___การท าผดิกติกาของผู้ป้องกันตะกรา้ 

5.5  ท าการป้องกันในลักษณะถูกต้องตัว และ/หรือ อุปกรณ์ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ (บันทึกฟาล์ว) 

5.6  ท าให้ลูกบอลออกเส้นหลัง (ส่งเข้าเล่นที่มุมสนาม) 

5.7  น าลูกบอลจากสนามนอกเขตป้องกันตะกร้า เข้าไปในเขตป้องกันตะกร้า (ส่งที่มุมสนาม) 

5.8  กระท าฟาล์วนอกพื้นที่ป้องกันตะกร้า เหมือนผู้เล่นทั่วไป (บันทึกฟาล์ว) 

5.9  ขณะที่ลูกบอลก าลังลอยอยู่ในทิศทางของการยิงประตูเหนือตะกร้า 

 ผู้ป้องกันตะกร้า ปัดโดนตะกร้า ซึ่งผู้ตัดสินพิจารณาว่า การกระท านั้นท าให้ บอลไม่ลงตะกร้า ผู้ตัดสินจะให้
คะแนน เป็นของผู้ยิงประตู 

 และถ้าถูกตัวผู้ถือตะกร้า เก้าอี้ ซึ่งผู้ตัดสินพิจารณาว่า การกระท านั้นก่อให้เกิดอันตราย คะแนนจะนับ และ
บันทึกการฟาล์ว ผู้ป้องกันตะกร้า 

ข้อ 6  ผูถ้ือตะกรา้ 

 6.1  ต้องอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับตะกร้า 
 6.2  ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นในสนามขณะก าลังแข่งขัน 
 6.3  ห้ามใช้ตะกร้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย กีดกันการป้องกันของผู้ป้องกันตะกร้า (บันทึกฟาล์ว) 
 6.4  สามารถเคล่ือนไหวตะกร้าได้ทุกลักษณะ 
 6.5  ผู้ถือตะกร้า ต้องใช้ตะกร้ารับลูกบอลจากการยิงประตู เท่านั้นห้ามใช้มือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

เพื่อประโยชน์ในการรับลูก และต้องทรงตัวอยู่บนเก้าอี้ได้อย่างมั่นคง 
 6.6  สามารถช้อนลูกบอล ขณะกลิ้งอยู่ในสนาม โดยต้องไม่ตกจากเก้าอี้ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

สัมผัสพ้ืนสนาม 
 6.7  หลังจากลูกบอลลงตะกร้าจาการยิงประตูธรรมดา หรือหลังจากการยิงโทษครั้งสุดท้าย หรือครั้งเดียวเป็น

ผล ผู้ถือตะกร้าต้องเทลูกบอลออกจากตะกร้าใกล้เก้าอี้ที่ยืนอยู่ หรือส่งบอลให้กับผู้ป้องกันตะกร้าโดยเร็ว 

ข้อ  7  ผูเ้ล่นบาดเจบ็ 

 7.1  ในเหตุการณ์ที่ผู้เล่นเกิดบาดเจ็บ กรรมการสามารถหยุดการแข่งขันได้ 
 7.2  ถ้าการบาดเจ็บเกิดขึ้นในขณะที่บอลก าลังเล่นอยู่ กรรมการต้องไม่เป่านกหวีดจนกว่าทีมที่ครอบครอง

บอลจะยิงประตู เสียการครอบครองบอล แต่ถ้าจ าเป็นเพื่อป้องกันผู้เล่นที่บาดเจ็บ กรรมการสามารถหยุดเกมได้
ทันทีผู้บันทีกจะต้องเขียนรายช่ือนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมให้เรียบร้อย 

 7.3  ถ้าผู้เล่นที่บาดเจ็บไม่สามารถเล่นต่อไปได้ในทันที (ภายในเวลาประมาณ 15 วินาที) หรือถ้าเขาไดร้ับ
การรักษาเขาจะต้องเปลี่ยนตัวออก นอกจากทีมมีผู้เล่นในสนามแข่งขันน้อยกว่า 7 คน 

 7.4  ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ผู้เล่นส ารอง, ผู้เล่นที่ถูกให้ออก และผู้ติดตามทีมอาจจะเข้าไปในสนามแข่ง
ขัน โดยการได้รับอนุญาตจากกรรมการ เพื่อดูแลผู้เล่นที่บาดเจ็บ 



 7.5  ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นที่เกิดบาดแผลหรือมีเลือดออกต้องเปลี่ยนตัวออก เขาสามารถกลับลงมาใน
สนามแข่งขันได้ หลังจากเลือดหยุดไหล และบาดแผลได้รับการปิดแผลเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  8  ผูฝ้ึกสอน :  หน้าทีแ่ละสทิธิ 

8.1  ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันตามก าหนดการอย่างน้อย 20 นาที ผู้ฝึกสอนหรือตัวแทนของเขาของแต่ละทีม
จะต้องส่งใบรายช่ือผู้เล่น หมายเลขผู้เล่นที่คุณสมบัติในการลงแข่งขัน  พร้อมระบุชื่อหัวน้าทีม, ช่ือผู้ฝึกสอน, ช่ือ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ต่อผู้บันทึกคะแนน ผู้เล่นของทีมทุกคนที่มีช่ือในใบบันทึกคะแนนจะมีสิทธิ์ลงแข่งขันแม้ว่าเขาจะ
มาถึงหลังจากได้เริ่มต้นการแข่งขันไปแล้วก็ตาม 

8.2  ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันตามก าหนดการอย่างน้อย 10 นาที ผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมจะต้องน านักกีฬามาตรวจ
หลักฐาน และคุณสมบัติของนักกีฬา พร้อมทั้งยืนยันรายช่ือผู้เล่นของทีม หมายเลขผู้เล่น และช่ือผู้ฝึกสอน โดยการ
ลงช่ือในใบบันทึกคะแนน ผู้ช่วยผู้บันทึกต้องดูแลป้ายคะแนน 

8.3  ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, สมาชิกของทีม และผู้ติดตามทีม เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้นั่งอยู่ในเขตที่นั่ง
ของทีม และคงอยู่ในเขตที่นั่งของทีมเท่านั้น 

8.4  เฉพาะผู้ฝึกสอนคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ยืนได้ในระหว่างการแข่งขัน เขาอาจจะพูดติดต่อกับผู้เล่นได้โดยเขา
ต้องอยู่ในเขตที่นั่งของทีม 

8.5  ผู้ฝึกสอนต้องเป็นคนระบุตัวผู้โยนโทษของทีมเขา ในทุกกรณีที่ผู้โยนโทษไม่ได้ระบุไว้โดยกติกา 

ข้อ 9  เวลาการแขง่ขนั และการตอ่เวลาแขง่ขนั 

9.1  เวลาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง โดยก าหนดตามอายุของผู้แข่งขันดังนี้  อายุไม่เกิน 12 ปี ครึ่งละ 
15 นาที อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที (เวลาการแข่งขันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมกับนักกีฬา) โดยต้องแจ้งไว้ในระเบียบการ แข่งขันก่อน 

9.2  เวลาการแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อ ผู้ตัดสินได้โยนลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นสองคนของแต่ละฝ่ายที่อยู่ในวงกลม และ
ลูกบอลได้ถูกผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว 

9.3  การแข่งขันไม่สามารถเริ่มได้ ถ้าทีมใดทีมหนึ่งมีผู้เล่นไม่ครบ 7 คน 

9.4  การแข่งขันทุกครั้ง ให้ทีมที่มีช่ือแรกในโปรแกรม ได้ที่นั่งของทีม และ ป้องกันประตูอยู่ทางด้านซ้ายของโต๊ะ
ผู้บันทึกคะแนน เมื่อหันหน้าเข้าหาสนาม 

9.5  เมื่อเริ่มแข่งขันครึ่งเวลาหลัง ให้ทั้งสองทีมเปลี่ยนแดนกัน 

9.6  เวลาแข่งขัน สิ้นสุดเมื่อได้ยินสัญญาณเสี่ยง หมดเวลาจากโต๊ะบันทึก 

9.7  เวลานอก ให้แต่ละทีมขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที 



9.8  การต่อเวลาพิเศษ เมื่อผลการแข่งขันเสมอกัน ให้ต่อเวลาเพิ่มพิเศษอีกช่วงละ 5 นาทีจนกว่าจะมีผลแพ้
ชนะกันหรือจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืน โดยทุกช่วงการต่อเวลาพิเศษให้ทั้งสองทีมบุกไปทางประตูเดิมเหมือนครึ่งหลัง 

9.9  การขอเวลานอกในช่วงเวลาเพิ่มพิเศษ ให้ขอเวลานอกได้ช่วงละ 1 ครั้ง 

9.10  ทีมใดที่มาแข่งขันช้ากว่าก าหนดเวลาการแข่งขัน 15 นาทีให้ปรับเป็นแพ้ โดยบันทึกคะแนนให้กับทีม
ชนะ 20 : 0 

ข้อ 10  เขตผูป้้องกนัตะกร้า 

10.1  เขตป้องกันตะกร้า และเส้นครึ่งวงกลมเป็นพื้นที่ของป้องกันตะกร้าเพียงคนเดียวเท่านั้น 

10.2  ผู้เล่นในสนามเข้าไปในเขตป้องกันตะกร้า จะถูกลงโทษดังนี้ 

 ฝ่ายป้องกัน เข้าไปในเขตผู้ป้องกันตะกร้า เพื่อป้องกันการยิงประตู ขณะที่มีการยิงประตู ถ้าลูกบอลลงตะกร้าให้ได้
คะแนน ถ้าลูกบอลไม่ลงตะกร้าให้โยนโทษ 2 ครั้ง (โดยผู้เล่นที่ท าการยิงประตู) 

 ฝ่ายป้องกันเข้าไปในขณะที่ไม่มีการยิงประตู (ส่งข้าง) 
 ฝ่ายรุก เข้าไปในเขตป้องกันตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม (ส่งข้าง) 
 ลูกบอลที่วาง หรือกลิ้งอยู่ในเขตป้องกันตะกร้า ผู้ป้องกันตะกร้า จะต้องส่งบอลภายในเวลา 3 วินาที 

ข้อ 11  การเลน่ลกูบอล 

อนุญาตใหผู้เ้ลน่กระท า ดงันี้ 

11.1  จับ ตี ปัด กลิ้ง ส่ง หรือขว้างลูกบอลด้วยมือ แขน ศีรษะ หรือล าตัวเหนือสะเอวขึ้นไป 

11.2  ครอบครองลูกบอลด้วยมือเดียวหรือสองมือ หรือกดลูกบอลที่อยู่บนพื้นสนาม หรือโยนลูกบอลขึ้นไปใน
อากาศได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาที 

 ในกรณีที่ผู้เล่นรับบอลแล้วล้มลงในสนาม ขณะยังถือบอลอยู่ในมือ ผู้เล่นคนนั้นจะต้องส่งบอลภายในเวลา 3 
วินาที 

 ในกรณีที่ผู้เล่นถูกป้องกันแบบประชิด  ผู้เล่นคนนั้นจะต้องส่งบอลภายในเวลา 3 วินาทีเช่นกัน 

11.3  ถือลูกบอล และเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยการหมุนตัวโดยมีเท้าหลัก 

หลกัการของเท้าหลกั 

 เมื่อผู้เล่นรับบอลกลางอากาศ แล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าใดเท้าหนึ่งก่อน (ซ้าย หรือ ขวา) ให้ถือว่าเท้าที่ลงสู่พ้ืนก่อน
เป็นเท้าหลัก 

 เมื่อผู้เล่นรับบอลขณะที่มีเท้าทั้งสองข้างอยู่บนพื้น หรือรับบอลกลางอากาศแล้วลงสู่พ้ืนพร้อมกันทั้งสองเท้า ถ้าผู้
เล่นคนนั้นขยับ หรือเคลื่อนที่เท้าใดก่อน ให้ถือว่าเท้าที่เหลือ หรือเท้าที่ไม่เคลื่อนที่เป็นเท้าหลัก 



11.4  กระโดดรับ หรือกระโดดส่ง 

11.5  ใช้ล าตัวบังคู่ต่อสู้ ในขณะที่ก าลังครอบครองลูกบอลอยู่ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

ไม่อนญุาตใหผู้เ้ลน่กระท า ดงันี้ 

11.6  ห้ามผู้เล่นกระโดดยิงประตู หรือเปลี่ยนเท้าหลัก ขณะยิงประตู (ส่งข้าง) 

11.8  เจตนาพุ่งตัวลงเพื่อครอบครองลูกบอล (ส่งข้าง) 

 ในกรณีที่ผู้เล่นเจตนาปัดบอล หลบคู่ต่อสู้ เพื่อไปรับบอลอีกครั้ง โดยที่บอลยังไม่ได้สัมผัสกับผู้เล่นคนอ่ืน ถือว่า
เป็นการผิดระเบียบ (ส่งข้าง) 

11.9  เล่นลูกบอลด้วยส่วนหนึ่งส่วนใด ตั้งแต่สะเอวลงไป (ส่งข้าง) 

 ในกรณีที่บอลไปโดยเท้า หรือส่วนที่ต่ ากว่าเอว โดยไม่เจตนา และผู้ตัดสินเห็นว่าไม่เป็นผลกับการ ได้เปรียบของ
ทีมใดทีมหนึ่ง การเล่นจะด าเนินต่อไป 

11.10  ยื่นลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีมด้วยมือต่อมือ (ส่งข้าง) 

11.11  ท าให้คู่ต่อสู้ได้รับอันตรายโดยใช้ลูกบอล (บันทึกฟาล์ว) 

11.12  ทุบ ตบ ตี ลูกบอลจากมือคู่ต่อสู้ (บันทึกฟาล์ว) 

11.13  กีดขวางคู่ต่อสู้ด้วยมือ แขน ขา หรือล าตัวในลักษณะที่เป็นอันตรายกับคู่ต่อสู้ (บันทึกฟาล์ว) 

11.14  ดึง ดัน ผลัก ชก ชน เตะ คู่ต่อสู้ทุกลักษณะ (บันทึกฟาล์ว) ถ้าเป็นการฟาล์วที่รุนแรง ผู้ตัดสินอาจจะ
ตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน 

ข้อ 12  การไดค้ะแนน 

12.1  จะนับคะแนน เมื่อผู้ยิงประตูมีเท้าหลักติดอยู่กับพื้น หรือมีทั้งสองเท้าติดอยู่กับพื้น และบอลได้ลงตะกร้า 
โดยผู้ถือตะกร้าต้องทรงตัวอยู่บนเก้าอี้อย่างมั่นคง และผู้ตัดสินในสนามได้ให้สัญญาณนกหวีดแล้ว 

12.2  ได้คะแนนเมื่อบอลกลิ้งอยู่ในเขตผู้ป้องกันตะกร้า และผู้ถือตะกร้าสามารถใช้ตะกร้าช้อนบอลให้อยู่ในตะกร้า
ไว้ได้ (โดยต้องไม่ผิด กติกาข้อ 6.6) 

12.2  ผู้เล่นฝ่ายป้องกันพยายามป้องกันโดยผิดกติกา ถ้าลูกบอลลงตะกร้า ให้นับว่าได้คะแนน 

12.3  ถ้าผู้จับเวลาให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันก่อนที่ลูกบอลจะหลุดจากมือผู้ยิงประตูถือว่าไม่ได้คะแนน 

12.4  คะแนนที่ได้จากการยิงประตู มีค่า 2 คะแนน คะแนนที่ได้จากการยิงโทษมีค่าครั้งละ 1 คะแนน 



12.5  ฝ่ายที่ท าคะแนนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขัน 

ข้อ 13  การเริ่มเลน่ลกูกระโดด และการสลบักนัครอบครองบอล 

13.1  การเริ่มเล่นในครึ่งเวลาแรก จะเริ่มโดยผู้ตัดสินเป็นผู้โยนลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนาม 

13.2  ผู้ตัดสินเป็นผู้โยนลูกกระโดดขึ้นไปบนอากาศ ในแนวดิ่งระหว่างผู้กระโดดทั้งสองฝ่าย 

13.3  ผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้กระโดด จะต้องยืนในแดนหลังของตนเองนอกเส้นวงกลม(ยกเว้นผู้ถือตะกร้า) 

13.4  ผู้กระโดดต้องปัดลูกบอลในขณะที่ลูกบอลลอยอยู่ในจุดสูงสุดได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง จากนั้นผู้กระโดดจะถูก
ลูกบอลอีกไม่ได้ จนกว่าลูกบอลจะได้ถูกผู้เล่นคนอื่น ๆ หรือสัมผัสพื้น 

13.5  ถ้าผู้ตัดสินโยนบอลในการเล่นลูกกระโดดแล้ว บอลสัมผัสพื้นสนามโดยไม่ได้สัมผัสกับผู้เล่นลูกกระโดดคน
ใด ให้เริ่มเล่นลูกกระโดดใหม่ 

13.6 การสลับกันครอบครองบอล 

13.6.1  วธิกีารสลบักนัครอบครองบอล 

 ทีมที่ไมไ่ด้ครอบครองบอลดีในสนามแข่งขัน ภายหลังการเล่นลูกกระโดดเมื่อเริ่มต้นการแข่งขันของคร่ึงแรก จะได้
สิทธิ์การสลับกันครอบครองบอลครั้งแรก 

 ทีมที่ได้สิทธิ์ในการสลับกันครอบครองบอล จะแสดงให้เห็นด้วยลูกศร (ที่โต๊ะบันทึก) ที่ช้ีไปทางด้านห่วงตาข่าย
ของฝ่ายตรงข้าม 

 ลูกศรจะต้องกลับตรงข้ามทันที เมื่อทีมที่ได้สิทธิ์ในการสลับกันครอบครองบอล ได้ส่งบอลเข้าเล่นแล้ว 

13.6.2  สถานการณข์องการสลบักนัครอบครองบอล ผู้ช่วยผู้บันทึกต้องดูแลป้ายคะแนน 

 มีการขานลูกยึด 
 ลูกบอลออกนอกสนาม และกรรมการไม่แน่ใจ หรือตกลงไม่ได้ว่า ฝ่ายตรงข้ามกันคนใด ถูกลูกบอลเป็นคนสุดท้าย 
 ผู้ตัดสินหยุดการเล่น โดยไม่มีทีมใดครอบครองบอล 
 เริ่มครึ่งหลังหรือ ช่วงต่อเวลาพิเศษ 

 

 

 

ข้อ 14  การสง่ลูกเขา้เลน่จากเสน้ขา้ง เสน้หลงั มุมสนาม และการผดิระเบยีบการสง่บอล 

14.1 ส่งบอลทีเ่สน้ขา้ง เมือ่ 



 เมื่อลูกบอลออกนอกสนามทางด้านข้าง โดยสัมผัสกับพื้นด้านนอกของสนาม เส้นสนามหรือบุคคล วัตถุ ที่มีส่วน
หนึ่งส่วนใด สัมผัสกับพื้นที่ด้านนอกสนาม 

 มีการขานลูกยึด (ดูลูกศรที่โต๊ะบันทึก) 
 เกิดการผิดระเบียบ หรือการฟาล์วต่าง ๆ (ส่งใกล้กับจุดผิดระเบียบ) 
 เริ่มครึ่งหลงั หรือช่วงต่อเวลาพิเศษ (ส่งที่เส้นข้างกลางสนามตรงข้ามโต๊ะบันทึก) 
 บทลงโทษจากการฟาล์วที่ต่อด้วยส่งบอลเข้าเล่น  

(ส่งที่เส้นข้างกลางสนามตรงข้ามโต๊ะบันทึก) 

14.1.1  วธิดี าเนนิการสง่เข้าเลน่จากเสน้ขา้ง 

 เมื่อเกิดการผิดระเบียบ ผู้ตัดสินจะช้ีบอกทีมที่ได้ส่งบอลเข้าเล่น และจุดที่จะส่งบอลโดยผู้ตัดสินจะไม่จับบอล ผู้
เล่นใด ๆ ของทีมสามารถส่งบอลเข้าเล่นได้ทันทีหากผู้ตัดสินเห็นว่าผู้ส่งบอลเข้าเล่นไม่ส่งในจุดที่ให้ส่ง หรือ
เคล่ือนที่ออกจากจุดที่ให้ส่งเกิน 1 เมตร อาจจะพิจารณาว่าเป็นการผิดระเบียบ และเปลี่ยนทีมส่งบอลเข้าเล่นได้ 

 เมื่อเกิดการฟาล์ว หลังจากผู้ตัดสินแจ้งฟาล์วต่อโต๊ะบันทึกแล้ว จะส่งบอลให้กับทีมที่ได้ส่งบอลเข้าเล่นที่เส้นข้าง
ใกล้กับพื้นที่กระท าฟาล์ว 

14.2  สง่บอลทีเ่สน้หลงั เมือ่ดูแลเวลาการแข่งขัน 

 หลังจากได้คะแนนจากการยิงปกติ 
 หลังจากได้คะแนนจากการโยนโทษครั้งสุดท้าย หรือครั้งเดียว 

14.2.1  วธิดี าเนนิการสง่เขา้เลน่จากเสน้หลงั 

 หลังจากผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้คะแนนแล้ว ผู้ถือตะกร้าต้องเทลูกบอลออกจากตะกร้า ใกล้กับเก้าอี้ที่ตนยืนอยู่ หรือ
ส่งบอลให้ผู้ป้องกันตะกร้า โดยเร็ว 

 ให้ผู้ป้องกันตะกร้า ของทีมที่เสียคะแนน เป็นผู้ส่งเข้าเล่นจากเส้นหลัง 
 สามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดแนวของเส้นหลัง แต่ต้องส่งบอลภายในเวลา 5 วินาที 

14.3  สง่บอลทีม่มุสนาม เมือ่ 

 ผู้ป้องกันตะกร้าท าบอลออกที่เส้นหลัง 
 บอลสัมผัสโดนตะกร้าออกที่เส้นหลัง 
 เกิดการผิดระเบียบส่งบอลเข้าเล่นของผู้ป้องกันตะกร้าที่เส้นหลัง 

 

14.3.1  วธิดี าเนนิการสง่เขา้เล่นจากมุมสนาม 

 ผู้ตัดสินจะช้ีบอกทีมที่ได้ส่งบอลเข้าเล่น และมุมสนามที่จะส่งบอลเข้าเล่นโดยผู้ตัดสินจะไม่จับบอล ผู้เล่นใด ๆ 
ของทีมสามารถส่งบอลเข้าเล่นได้ทันที 



14.4  การผิดระเบยีบสง่บอลเข้าเลน่ 

 ใช้เวลาในการส่งบอลเกิน 5 วินาที 
 มีส่วนใด ๆ ของร่างกาย เข้าไปในสนามก่อนปล่อยบอลออกจากมือ 
 เคล่ือนที่เกิน 1 เมตร (โดยประมาณ) จากจุดที่ให้ส่งเข้าเล่น 
 สัมผัสบอลในสนาม ก่อนที่บอลจะสัมผัสผู้เล่นใดๆในสนาม 
 ยิงประตูโดยตรง ก่อนบอลสัมผัสผู้เล่นในสนาม (ยกเว้นสัมผัสโดนผู้ป้องกันตะกร้า ที่ป้องกันการยิงจากนอก

สนาม) 
 ส่งบอลออกนอกสนาม 
 ส่งบอลมือต่อมือให้กับผู้เล่นในสนาม 

ข้อ 15  การเปลีย่นตวัผูเ้ลน่ 

15.1  เปล่ียนตัวได้เมื่อ 

 เกิดการผิดระเบียบของทีมใดทีมหนึ่ง 
 เกิดบอลยึด 
 เกิดการฟาล์ว และผู้ตัดสินแจ้งการฟาล์วต่อโต๊ะบันทึกแล้ว 
 อยู่ในช่วงของการพักครึ่ง หรือเวลานอก 
 บอลลงตะกร้าจากการยิงประตู โดยทีมที่เสียคะแนนขอเปลี่ยนตัวเมื่อทีมที่เสียคะแนนขอเปลี่ยนตัว ทีมตรงข้าม

อาจจะขอเปลี่ยนตัวได้อย่างไรก็ตามทีมที่ได้คะแนนไม่สามารถขอเวลานอกได้ 
 ก่อนบอลไปอยู่ในมือของผู้เล่นที่ได้โยนโทษครั้งแรก หรือครั้งเดียว 
 หลังจากการโยนโทษครั้งเดียว หรือครั้งสุดท้าย 

15.2  วิธีด าเนินการเปลี่ยนตัว 

 ผู้เล่นที่จะขอเปลี่ยนตัวต้องแจ้งให้โต๊ะบันทึกทราบว่าจะขอเปลี่ยนตัวกับหมายเลขใด 
 ผู้เล่นที่จะขอเปลี่ยนตัวต้องมานั่งที่เก้าอี้เปลี่ยนตัวที่จัดไว้ให้ บริเวณโต๊ะบันทึก 
 ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกต้องมาเปลี่ยนตัวที่หน้าโต๊ะบันทึก ก่อนกลับไปที่มานั่งส ารอง และต้องกระท าการ

เปล่ียนตัวโดยรวดเร็ว 
 การเปลี่ยนตัวผู้ป้องกันตะกร้า ต้องได้รับการรับรองจากผู้ตัดสินอย่างชัดเจน และผู้ที่เปลี่ยนเข้ามาเป็นผู้ป้องกัน

ตะกร้าต้องมีสีของเสื้อแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่น ๆ 
 การยกเลิกการเปลี่ยนตัว ต้องแจ้งต่อโต๊ะบันทึก และก่อนที่โต๊ะบันทึกให้สัญญาณ 

อยา่งไรก็ตาม ถ้าผู้ตดัสนิเห็นวา่ทีมทีข่อเปลี่ยนตวั กระท าการลา่ช้าหรือถว่งเวลา ผูต้ัดสนิอาจจะปรบัเปน็เวลานอก
ใหก้บัทมีทีเ่ปลีย่นตวัล่าชา้ หากทีมทีเ่ปลีย่นตวัล่าช้าไม่มเีวลานอกเหลอือยูใ่นชว่งแขง่ขนันัน้ จะปรบัเปน็ฟาลว์เทคนคิผู้
ฝึกสอน 



ข้อ 16  การขอเวลานอก 

16.1  ขอเวลานอกได้เมื่อ 

 เกิดการผิดระเบียบของทีมใดทีมหนึ่ง 
 เกิดบอลยึด 
 เกิดการฟาล์ว และผู้ตัดสินแจ้งการฟาล์วต่อโต๊ะบันทึกแล้ว 
 บอลลงตะกร้าจากการยิงประตู โดยทีมที่เสียคะแนนขอเวลานอก 
 ก่อนบอลไปอยู่ในมือของผู้เล่นที่ได้โยนโทษครั้งแรก หรือครั้งเดียว 
 หลังจากการโยนโทษครั้งเดียว หรือครั้งสุดท้าย 
 อาจจะขอเวลานอก ต่อจากช่วงเวลานอกที่เพิ่งหมดลงได้ 

16.2  วิธีด าเนินการขอเวลานอก 

 แต่ละทีมมีเวลานอกครึ่งละ 2 ครั้ง 
 เวลานอกในช่วงต่อเวลาพิเศษ ช่วงละ 1 ครั้ง 
 ไม่สามารถน าเวลานอกที่ไม่ได้ใช้มารวมในแต่ละช่วงแข่งขันได้ 
 เมื่อต้องการขอเวลานอก ผู้ฝึกสอนต้องแจ้งให้โต๊ะบันทึกทราบอย่างชัดเจน 
 การยกเลิกการขอเวลานอก ต้องแจ้งต่อโต๊ะบันทึก และก่อนที่โต๊ะบันทึกให้สัญญาณ 
 เมื่อหมดช่วงเวลานอก และผู้ตัดสินเรียกลงสนาม ผู้เล่นต้องลงสนามโดยรวดเร็ว 

อยา่งไรก็ตาม ถ้าผู้ตดัสนิเหน็วา่ทีมทีข่อเวลานอก ลงสนามลา่ช้าหรือถว่งเวลา ผู้ตดัสนิอาจจะปรบัเปน็เวลานอกอกี
ครัง้ให้กบัทมีที่ลงสนามล่าช้า หากทีมทีล่งสนามลา่ช้า ไม่มเีวลานอกเหลืออยูใ่นชว่งแขง่ขนันัน้ จะปรบัเปน็ฟาลว์
เทคนิคผู้ฝกึสอน 

ข้อ 17  การท าฟาลว์ 

17.1  การฟาล์วบุคคล 

ฟาล์วบุคคล คือ การฟาล์วที่มีการถูกต้องตัวของผู้เล่นต่อฝ่ายตรงข้าม โดยการดึง,สกัดก้ัน, ผลัก, ชน, ท าให้
สะดุดล้ม หรือกีดขวางการเคล่ือนที่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยการยื่นมือ, แขน, ศอก, ไหล่, สะโพก, ขา, เข่า หรือเท้า และ
การปัดบอลในมือของผู้เล่นที่ถือบอล 

 

17.2  การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา 

การฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา คือ การฟาล์วที่รุนแรง หรือผู้ตัดสินพิจารณาว่าเป็นการฟาล์วที่ไร้ซึ่งความมีน้ าใจของ
นักกีฬา 



17.3  การฟาล์วทางเทคนิค 

การฟาล์วทางเทคนิค คือ การฟาล์วที่ไม่มีการถูกต้องตัวผู้เล่น การฟาล์วนี้อาจจะเกิดจากการใช้วาจาไม่สุภาพ 
หรือผู้ตัดสินพิจารณาว่าเป็นการเล่นที่เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม 

17.4  การฟาล์วเสียสิทธิ 

การฟาล์วเสียสิทธิ คือ การฟาล์วผิดวิสัยของนักกีฬา และ/หรือ การผิดมารยาท อย่างร้ายแรง 

17.5  การฟาล์วคู่ 

การฟาล์วคู่ คือ การฟาล์วที่กระท าโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกัน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 

17.6  ทีมฟาล์ว 

ทีมฟาล์ว คือ ผลรวมการฟาล์วของผู้เล่นในการแข่งขัน ดังนี้ 

 เมื่อมีการขานฟาล์วของผู้เล่นทีมใด จะบันทึกทีมฟาล์วให้กับทีมนั้นด้วย 
 ในแต่ละครึ่งของการแข่งขันทีมแข่งขันมีสิทธิกระท าฟาล์วร่วมได้ไม่เกิน 5 ครั้ง 
 เมื่อมีการต่อเวลาพิเศษทีมฟาล์วจะยังคงนับต่อจากครึ่งหลัง 

17.7  วิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการฟาล์ว 

 ผู้เล่นสามารถฟาล์วได้ 5 ครั้ง ตลอดการแข่งขัน 
 เมื่อผู้เล่นกระท าฟาล์วเป็นครั้งที่ 5 ผู้เล่นคนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน 
 เมื่อมีการขานฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา ผู้เล่นที่ถูกกระท าฟาล์วได้โยนโทษ 2 ครั้ง และทีมของผู้เล่นที่ถูกกระท าฟาล์ว

ได้ส่งบอลเข้าเล่นที่เส้นข้างกลางสนามตรงข้ามโต๊ะบันทึก 
 เมื่อผู้เล่นกระท าฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬาเป็นครั้งที่ 2 ต้องออกจากการแข่งขัน 
 เมื่อมีการขานฟาล์วทางเทคนิคให้กับทีมใดทีมหนึ่ง ทีมตรงข้ามจะได้โยนโทษ 2 ครั้ง โดยผู้ฝึกสอน เป็นคน

ระบุผู้โยนโทษ และทีมนั้นจะได้ส่งบอลเข้าเล่นที่เส้นข้างกลางสนามตรงข้ามโต๊ะบันทึก 
 เมื่อมีการขานฟาล์วเสียสิทธิ ผู้เล่นที่ถูกกระท าฟาล์วได้โยนโทษ 2 ครั้ง และทีมของผู้เล่นที่ถูกกระท าฟาล์วได้ส่ง

บอลเข้าเล่นที่เส้นข้างกลางสนามตรงข้ามโต๊ะบันทึก 
 เมื่อผู้เล่นคนใดกระท าฟาล์วเสียสิทธิเขาต้องออกจากการแข่งขัน 
 เมื่อเกิดการฟาล์วคู่ ถ้ามีทีมครอบครองบอลอยู่ให้ทีมเดิมได้ครอบครองบอลต่อ 
 เมื่อเกิดการฟาล์วคู่ ถ้าไม่ทราบว่าทีมใดได้ครอบครองบอลให้ดูลูกศรบนโต๊ะบันทึก 
 เมื่อทีมใดถูกบันทึกว่ากระท าฟาล์วมาแล้ว 5 ครั้งในช่วงการแข่งขันนั้น ถ้ามีการกระท าฟาล์วคร้ังต่อไปของทีมนั้น 

ใหผู้้เล่นที่ถูกกระท าฟาล์วได้โยนโทษ 2 ครั้ง 
 เมื่อผู้ฝึกสอนกระท าฟาล์วทางเทคนิคเป็นครั้งที่ 3 เขาต้องออกจากการแข่งขัน 



ข้อ 18  การโยนโทษ 

18.1  จะให้โยนโทษเมื่อ 

 ผู้เล่นฝ่ายป้องกัน (ไม่ใช่ผู้ป้องกันตะกร้า) เข้าไปในเขตผู้ป้องกันตะกร้า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการยิงประตู 
โดยผู้ตัดสินพิจารณาว่าเป็นการท าให้บอลไม่เข้าตะกร้า (โยนโทษ 2 ครั้ง) 

 มีการกระท าฟาล์วผู้เล่นที่พยายามยิงประตู (โยนโทษ 2 ครั้ง) 
 มีการกระท าฟาล์วทางเทคนิค (โยนโทษ 2 ครั้ง และได้ส่งบอลเข้าเล่น) 
 มีการกระท าฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา หรือฟาล์วรุนแรง (โยนโทษ 2 ครั้ง และได้ส่งบอลเข้าเล่น) 
 มีการกระท าฟาล์วเสียสิทธิ  (โยนโทษ 2 ครั้ง และได้ส่งบอลเข้าเล่น) 
 ผู้เล่นฝ่ายเดียวกับผู้ป้องกันตะกร้าเจตนาส่งบอลให้ผู้ป้องกันตะกร้า ในเขตป้องกันตะกร้า (โยนโทษ 1 ครั้ง โดยผู้

ฝึกสอนทีมตรงข้ามเป็นคนก าหนดผู้โยนโทษ ) 
 จากบทลงโทษของการฟาล์วทีม (โยนโทษ 2 ครั้ง โดยผู้ที่ถูกกระท าฟาล์ว) 

18.2  วิธีด าเนินการโยนโทษ 

 ผู้เล่นที่ได้โยนโทษอาจจะใช้มือเดียว หรือสองมือในการโยนโทษ 
 ผู้เล่นที่ได้โยนโทษต้องอยู่หลังเส้นโยนโทษ ห้ามให้เท้าสัมผัสเส้นโยนโทษ 
 เมื่อผู้เล่นที่ได้โยนโทษ จัดวางเท้าเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ท าให้เท้าทั้งสองข้างขยับ ระหว่างการโยนโทษ (อาจเปิด

ส้นเท้าได้บ้าง แต่เพียงเล็กน้อย) 
 ผู้ป้องกันตะกร้าไม่มีสิทธิป้องกันบอลจากการโยนโทษและต้องไปยืนอยู่ที่มุมสนามด้านใดด้านหนึ่ง 
 ผู้ถือตะกร้าสามารถเคลื่อนที่ตะกร้าไปในทิศทางใด ๆ เพื่อรับบอล และบอลต้องไม่ถูกมือ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

ร่างกาย ก่อนผู้ตัดสินให้สัญญาณคะแนน 
 ผู้ถือตะกร้าที่รับบอลจากการโยนโทษต้องยืนอย่างมั่นคงบนเก้าอี้ 
 ในการโยนโทษ ผู้โยนโทษต้องโยนบอลให้ลงตะกร้าโดยตรง จากมือผู้โยนโทษถึงตะกร้า 
 ถ้าผู้เล่นที่ไม่ได้โยนโทษ ไปกระท าการโยนโทษแทนผู้เล่นที่ได้โยนโทษผู้ตัดสินอาจจะยกเลิกการโยนโทษ และ

คะแนนที่ได้จากการโยนโทษครั้งนั้น โดยให้ฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลเข้าเล่นข้างสนามแนวเดียวกับเส้นโยนโทษ 
ด้านใดด้านหนึ่ง 

การกระท าใด ๆ ทีผ่ดิระเบยีบข้อ 15.2 จะไมไ่ด้คะแนน 

 

ข้อ 19  ผู้ตดัสนิ 

19.1  การแข่งขันครั้งหนึ่งประกอบด้วยผู้ตัดสิน 2 คน 

19.2  ตัดสินมีหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน ตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงสิ้นสุดการแข่งขัน 



19.3  ผู้ตัดสินต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 

19.4  มีอ านาจสั่งหยุดการแข่งขัน เมื่อมีเหตุที่เหมาะสม 

19.5  มีอ านาจตัดสินใจปรับให้ทีมแพ้การแข่งขัน 

19.6  มีอ านาจ ในการตัดสินปัญหาใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา 

19.7  ให้การรับรอง และลงช่ือในใบบันทึกคะแนนเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน 

ข้อ 20  เจ้าหน้าทีโ่ต๊ะบนัทกึ ประกอบด้วย 

20.1  ผู้บันทึก 1 คน 

 ผู้บันทีกจะต้องเขียนรายช่ือนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมให้เรียบร้อย 
 ผู้บันทึกจะต้องให้ผู้ฝึกสอนทั้งสองทีมลงลายมือช่ือรับรองผู้เล่นก่อนการแข่งขัน 
 เป็นผู้ดูแลการสลับกันของลูกศร 
 เป็นผู้ดูแลเรื่องการเปลี่ยนตัว และการขอเวลานอก 
 แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบเมื่อมีการฟาล์วทีม และเมื่อผู้เล่นท าฟาล์วคร้ังที่ 5 

20.2  ผู้ช่วยผู้บันทึก 1 คน 

 ผู้ช่วยผู้บันทึกต้องดูแลป้ายคะแนน 
 ช่วยเหลือผู้บันทึกในการให้สัญญาณเปลี่ยนตัว และขอเวลานอก 
 แสดงป้ายฟาล์วบุคคล 

20.3  ผู้จับเวลา 

 ดูแลเวลาการแข่งขัน 
 ดูแลเวลานอก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กติกาแชร์บอลกติกาแชร์บอล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย.. 

สมาคมแชร์บอลประเทศไทยสมาคมแชร์บอลประเทศไทย  


