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บทน า (Introduction) 
บอคเซีย (Boccia) 

กติกาที่เสนอในเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมบอคเซีย 

กติกาการแข่งขันนี้ใช้กับการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของสหพันธ์
กีฬาบอคเซียนานาชาติ หรือ BISFed (Boccia International Sport Federation) การแข่งขันนี้ 
ประกอบด้วย การแข่งขันทุกรายการทีอ่นุมัติโดย BISFed (sanction by BISFed) รวมถึงการแข่งขัน
ระดับโลกทั่วไป (World Open events) การแข่งขันระดับภูมิภาค (Regional events) การแข่งขัน
ชิงแชมป์ระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and World championships) และพาราลิมปิก
เกมส ์(Paralympic Games)   

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจจะเพิ่มค าชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น ตามทีต่กลงกับผู้แทนฝ่ายเทคนิค
(TD)ที่ได้รับแต่งตั้งของ BISFed (BISFed –Appointed Technical Delegate) อย่างไรก็ตาม
จะต้องไม่ท าให้ความหมายของกติกาเปลี่ยนไป และควรจะแจ้งระเบียบต่างๆที่แก้ไข ตามแบบที่
ก าหนดขอการรับรอง (Sanction Form) ต่อ BISFed 

มารยาทในการเล่นเกม (Spirit of the Game) 

จริยธรรมและมารยาทของเกมคล้ายการแข่งขันกีฬาเทนนิส   การมีส่วนร่วมของมวลชนเป็นสิ่งที่ดี  
และน่าสนับสนุน  อย่างไรก็ตามผู้ชมรวมถึงผู้ร่วมทีมซึ่งไม่ได้แข่งขัน  จะต้องเงียบในขณะที่นักกีฬา
ก าลังจะโยนบอล 

การแปล (Translations) 

กติกาฉบับท่ีได้แก้ไขนี้ สมาชิกที่ต้องการแปลกติกาเป็นภาษาอื่นสามารถท าได้ ติดต่อที่ Email : 
admin@bisfed.com ถ้าท่านต้องการที่จะรับเอกสารชุดนี้  BISFed จะพยายามเผยแพร่เอกสาร
แปลให้ แต่อย่างไรก็ตาม ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) จะเป็นฉบับตัดสิน(Final  copy) 
ส าหรับข้อพิพาท โต้เถึยง และอุทธรณ์ทั้งหมด 

การถ่ายภาพ Photography 

ห้ามใช้แฟลตในขณะถ่ายภาพ อนุญาตใหก้ารบันทึกวิดีโอการแข่งขันได้  อย่างไรก็ตามขาตั้งกล้อง
และกล้องจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ตัดสิน หัวหน้าผู้ตัดสิน ผู้แทนฝ่าย
เทคนิคและคณะกรรมการฝ่ายจัด (Referee, HR, TD หรือ HOC) เท่านั้น 

mailto:admin@bisfed.com
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1.ค าจ ากัดความ (Definitions) 

การจัดกลุ่มความพิการ 
(Classification) 

วิธีการส าหรับการจัดประเภทนักกีฬา ตามกติกาการจัดกลุ่ม
ความพิการของ BISFed 

ซี.พี. (CP) คนสมองพิการ (Cerebral Palsy)  
ประเภทแข่งขัน (Division)  หนึ่งในหลายระดับการแข่งขัน ตามการจัดกลุ่มความพิการ 

บอล  (Ball)  บอลใดบอลหนึ่งของ สีแดงหรือสีน้ าเงิน หรือลูกแจ๊ค (ref 4.7) 
ลูกแจ๊ค (Jack )  บอลเป้าสีขาว  
บอลเสีย (Dead Ball) บอลสีแดงหรือบอลสีน้ าเงิน ที่ออกนอกสนามหลังการโยน;  

บอลที่ผู้ตัดสินน าออกนอกสนามจากการเล่นผิดกติกาหรือ 
บอลที่ไม่ได้โยน เนื่องจากเวลาของฝ่ายนั้นหมดลง หรือเพราะว่า
นักกีฬาเลือกที่จะไม่โยนต่อ  

บอลโทษ  (Penalty Ball)  บอลที่ได้รับการโยนเพิ่มในตอนท้ายของเอนด์เพื่อเป็นรางวัล   
 โดยผู้ตัดสินให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งจากการเล่นผิดกติกา 

การโยน (Throw)  เป็นค าที่ใช้ส าหรับการผลักดันบอลเข้าสู่พื้นที่ในการเล่น โดย 
การขว้าง การโยน การเตะ และการปล่อยบอลโดยการใช้
อุปกรณ์ช่วย 

บอลไม่โยน (Ball Not Thrown)   บอลที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โยนในระหว่างเอนด์ (อักษรย่อ - BNT) 

อุปกรณ์ทดสอบการกลิ้งบอล 
(Roll Test Device) 

รางขนาดเล็กใช้ตรวจสอบว่าบอลนั้นกลิ้งอย่างไร 
A small ramp used to check that balls do roll. 

แผ่นแม่แบบวัดขนาดบอล 
(Ball Template)  

แผ่นแม่แบบเจาะรูใช้ส าหรับยืนยันขนาดเส้นรอบวงของบอล 

เครื่องชั่ง (Weigh  Scale) เครื่องชั่งน้ าหนักลูกบอคเซีย  มีความเที่ยง 0.01 กรัม 

พื้นที่อบอุ่นร่างกาย  
(Warm up Area) 

บริเวณที่ก าหนดส าหรับนักกีฬาอบอุ่นร่างกาย ก่อนที่จะเข้าห้อง
รายงานตัว 

ห้องรายงานตัว (Call Room)  สถานที่ส าหรับลงทะเบียน ก่อนการแข่งขันแต่ละรายการ 
สถานที่จัดแข่งขัน  
Field of Play (FOP) 

 บริเวณที่บรรจุสนามแข่งขันทุกสนาม รวมถึงอุปกรณ์ในการจับ 
 เวลาด้วย 

สนามแข่งขัน (Court) พื้นที่สนามเล่นล้อมรอบด้วยเส้นขอบสนาม ซึ่งรวมพื้นที่ 
เขตช่องโยน (Throwing Boxes) 

พื้นที่ในการเล่น (Playing Area) สนามแข่งขันที่ไม่รวมเขตช่องโยน 
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เขตช่องโยน (Throwing Box)  หนึ่งในหกช่องที่ก าหนดหมายเลขช่องจากนักกีฬาที่โยน 
เส้นโยน (Throwing  Line)  เส้นบนสนามแข่งขันจากด้านหลัง ที่นักกีฬาโยนบอล 
เส้นรูปตัววี   (V Line )  เส้นตัววี(V) ขวางสนามแข่งขัน ที่ถูกก าหนดใหลู้กแจ๊คจะต้อง   

 ข้ามผ่านอย่างสมบูรณ์ในการเล่น 
จุดกึ่งกลางสนาม หรือ 
เส้นกากบาท (Cross) 

 เครื่องหมายกึ่งกลางพื้นที่ในการเล่นส าหรับวางลูกแจ๊คในการ 
 แข่งขันไทเบรก(Tie-Break) หรือ เมื่อลูกแจ๊คออกนอกสนาม  
 หรือเข้าไปอยู่ใต้เส้นตัววี(non valid area) หลังจากที่มีบอลสี 
 ลูกที่หนึ่งโยนเข้าสนาม  

กล่องเป้าหมาย (Target Box) ช่องสี่เหลี่ยมขนาด 25cm x 25cm ทีเ่ส้นกากบาทส าหรับโยน
บอลโทษ  

การแข่งขัน 
(Tournament) 

การด าเนินการทั้งหมดของการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
อุปกรณ์และบอล พิธีปิดการแข่งขัน การแข่งขันแต่ละครั้งอาจมี
มากกว่า 1 ประเภทการแข่งขัน 

ประเภทการแข่งขัน 
(Competition) 

การแข่งขันบุคคลทุกรายการ จัดเป็นหนึ่งประเภทการแข่งขัน  
การแข่งขันทีมและคู่ทุกรายการ จัดเป็นหนึ่งประเภทการแข่งขัน 

รายการแข่งขัน (Match) การเล่นเกมแต่ละครั้ง ระหว่าง  2 ฝ่าย 
เอนด์  (End) เป็นหนึ่งส่วนของรายการแข่งขัน (Section of match) เมื่อ

บอลทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย ได้โยนไปเรียบร้อยแล้ว 
เอนด์ที่มีปัญหา (Disrupted 
End) 

เมื่อบอลถูกเคลื่อนที่ไปจากล าดับการเล่นตามปกติ  โดยอุบัติเหตุ
หรือโดยเจตนาก็ตาม 

ไวโอเลชั่น หรือ เล่นผิดกติกา  
(Violation) 

การกระท าใดๆ ของนักกีฬา ฝ่ายของนักกีฬา นักกีฬาตัวส ารอง 
ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอน ซึ่งได้ขัดแย้งกับกติกาการเล่น 
และส่งผลโดยสรุป(consequence)  

ใบเหลือง (Yellow Card) ป้ายสีเหลืองขนาด 7 เซนติเมตร X 10 เซนติเมตร และถูกแสดง
เพื่อจะลงโทษเตือน (warning) 

ใบแดง  (Red Card) ป้ายสีแดงขนาด 7 เซนติเมตร X10 เซนติเมตร และถูกแสดง
เพื่อจะตัดสิทธิ์ฝ่ายนั้นจากการแข่งขัน (disqualification)  

อุปกรณ์  
(Equipment) 

รถเข็น ราง ถุงมือ เผือก หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆเช่น อุปกรณ์ช่วย
ปล่อยบอล Wheelchairs, Ramp, gloves, splints and 
other assistive devices 
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HOC เจ้าภาพจัดการแข่งขัน (Host Organizing Committee) 
HR,  
AHR,  
TD, 
ATD 

หัวหน้าผู้ตัดสิน (Head Referee),  
ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตัดสิน (Assistant Head Referee),  
ผู้แทนฝ่ายเทคนิค(Technical Delegate),  
ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายเทคนิค(Assistant Technical Delegate) 

ฝ่าย (Side) 
 
 
 
 

ในการแข่งขันประเภทบุคคล หมายถึง นักกีฬาฝ่ายละ 1 คน  
ในการแข่งขันประเภทคู่ ประกอบด้วย นักกีฬาฝ่ายละ 2 คน  
ในการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาฝ่ายละ 3 คน นักกีฬาส ารอง 
ผู้ช่วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเม่ือได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็น
สมาชิกของฝ่ายด้วย 

ผู้ช่วยนักกีฬา  
(Sport Assistant – SA)  

คนใดที่เป็นผู้ช่วยนักกีฬา (SA)  จะต้องปฎิบัติตามกติกาที่
เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยนักกีฬา 

นักกีฬาส ารอง (Substitute) ผู้ที่ท าหน้าที่แทนนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง จากฝ่ายเดียวกัน 

 
2. สิทธิ์ในการเล่น (Eligibility for Play)  
 

2.1 สิทธิ์ในการแข่งขันได้อธิบายไว้ใน กติกาการจัดกลุ่มความพิการของ BISFed (BISFed 

Classification Rules) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการแบ่งระดับความพิการของนักกีฬา 
(Process for athlete classification) การเปลี่ยนระดับความพิการ (reclassification) และการ
ประท้วง (Protests) ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดกลุ่มระดับความพิการ อ้างถึงตอนที่ 4 
เรื่อง การจัดระดับความพิการและกีฬาของกติกาการจัดกลุ่มความพิการกีฬาบอคเซียครั้งล่าสุดของ 
BISFed (refer to Section 4 - Classification and Sports Profiles – of the lasted BISFed 
Classification Rules)ที่ได้จัดพิมพ์ลงในเว็ปไซด์ของBISFed 

2.2 นักกีฬาทุกคน จะต้องมีอายุ 15 ปี ก่อนวันที่ 1 มกราคม ในปีท่ีเขาจะลงแข่งขันในรายการระดับ 
นานาชาติ ทุกรายการนานาชาติ ไม่จ ากัดเฉพาะรายการ ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค  ชิงแชมป์โลก   
รายการอื่นๆที่ BISFed อนุมัติและพาราลิมปิกเกมส์       

3.ประเภทการเล่น (Divisions of Play) 

ทั่วไป (General)  
การเล่นแบ่งออกเป็น 7 ประเภท แต่ละประเภทเล่นได้ทั้งชายและหญิง (ไม่แยกชาย หญิง)  ดังนี้ 
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3.1 ประเภทบุคคล (Individual division) 
 บุคคล BC1 (Individual BC1) 

 บุคคล BC2 (Individual BC2) 

 บุคคล BC3 (Individual BC3) 

 บุคคล BC4 (Individual BC4) 
ในประเภทบุคคล การแข่งขันแต่ละครั้ง จะแข่งขัน 4 เอนด์ (ends) นักกีฬาแต่ละคนจะได้รับสิทธิใน 
การโยนลูกแจ๊ค (jack ball) เข้าสนามคนละ 2 เอนด์ สลับกัน นักกีฬาจะได้รับบอลสีคนละ 6 บอล  
ฝ่ายที่ได้โยนบอลสีแดง จะต้องอยู่ในช่องโยนหมายเลข 3 และฝ่ายโยนบอลสีน้ าเงิน จะอยู่ในช่องโยน  
หมายเลข 4 ขณะที่เข้าไปในห้องรายงานตัว (call room)  นักกีฬาแต่ละคนสามารถน าบอลแดง 6  
บอล บอลน้ าเงิน 6 บอลและลูกแจ๊ค 1 บอล เข้าห้องรายงานตัว ได้ 

3.2 ประเภทคู่ (Pair division) 

 คู่ BC3 – ส าหรับนักกีฬา ประเภท BC3 (Pair BC3 – for athletes classified as BC3) 

 คู่ BC4 - ส าหรับนักกีฬา ประเภท BC4 (Pair BC4  – for athletes classified as BC4) 

คู่ BC3  (Pair BC3) 

ผู้แข่งขันต้องมีความพิการที่ได้รับสิทธิ์เล่นใน ประเภทบุคคล BC3 แต่ละคู่จะมีนักกีฬาส ารองได้  
1 คน เว้นแต่ว่า BISFed จะตัดสินใจอย่างไร ถือเป็นที่สิ้นสุด นักกีฬาคู่ BC3 นักกีฬาแต่ละคนคงได้
สิทธิ์ใช้ผู้ช่วยได้ 1 คน ผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎผู้ช่วยนักกีฬา (อ้างอิงข้อ: 3.5) ประเภทคู่ BC3 
จะต้องมีนักกีฬาพิการ CP อย่างน้อย 1 คนในสนามตลอดการแข่งขัน มีนักกีฬาผู้พิการทางสมอง 
(CP) 1 คนในขณะแข่งขัน ไม่นานเกินความต้องการ (To have an athlete who has CP be on 
court is no longer a requirement.) 

คู่ BC4  (Pair BC4) 

ผู้แข่งขันต้องมีความพิการที่ได้รับสิทธิ์เล่นใน ประเภทบุคคล BC4 แต่ละคู่จะมีนักกีฬาส ารองได้  
1 คนเว้นแต่ว่า BISFed จะตัดสินใจอย่างไร ถือเป็นที่สิ้นสุด นักกีฬาใช้เท้าเล่น ได้สิทธิ์ใช้ผู้ช่วยได้  
1 คน ผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎผู้ช่วยนักกีฬา(อ้างอิงข้อ: 3.5)  

ในประเภทคู่BC3 และ BC4 การแข่งขันแต่ละครั้ง จะแข่งขัน 4 เอนด์ นักกีฬาแต่ละคนจะได้รับ 
สิทธิ์ในการโยนลูกแจ๊ค คนละ 1 เอนด์ ตามล าดับการโยน จากช่องโยน หมายเลข 2 ถึง 5  
นักกีฬาแต่ละคนจะได้รับบอลสีคนละ 3 บอล ฝ่ายโยนบอลสีแดงจะต้องอยู่ในช่องโยน หมายเลข 2 
และ 4 ส่วนฝ่ายโยนบอลสีน้ าเงิน จะอยู่ในช่องโยนหมายเลข 3 และ 5   
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 3.2.1 ขณะที่เข้าไปในห้องรายงานตัว (Call room) นักกีฬาแต่ละคน (รวมทั้งตัว
ส ารอง) สามารถน าบอลแดง 3 บอล บอลน้ าเงิน 3 บอลและลูกแจ๊คคู่ละ 1 บอล เข้าห้องรายงานตัว
ได้ 
 3.2.2 บอลส าหรับนักกีฬาส ารอง จะถูกน าไปไว้บริเวณที่ก าหนด ใกล้เจ้าหน้าที่จับเวลา 

3.3 ประเภททีม (Teams division) 

ผู้แข่งขันต้องมีความพิการที่ได้รับสิทธิ์เล่นใน ประเภทบุคคล BC1 หรือ BC2  แต่ละทีมจะต้องลง
แข่งขันครั้งละ 3 คน ซึ่งต้องมีนักกีฬา BC1 อย่างน้อย 1 คนในขณะแข่งขัน แต่ละทีมจะมีผู้ช่วยได้  
1 คนและช่วยเหลือได้ตามกฎผู้ช่วยนักกีฬา (อ้างอิงข้อ: 3.5) ทีมใดมีนักกีฬาส ารอง 2 คน ทีมนั้น 
จะต้องมีนักกีฬา BC1 อย่างน้อย 2 คน 

ในประเภททีม การแข่งขันแต่ละครั้ง จะแข่งขัน 6 เอนด์ นักกีฬาแต่ละคน ได้รับสิทธิ์ในการ โยน 
ลูกแจ๊ค คนละ 1 เอนด์ ตามล าดับช่องการโยน หมายเลข 1 ถึง 6 นักกีฬาแต่ละคนจะได้รับบอลสี 
คนละ 2 บอล ฝ่ายที่โยนบอลแดงจะต้องอยู่ในช่องโยนหมายเลข 1, 3 และ 5 ฝ่ายที่โยนบอลน้ าเงิน 

จะต้องอยู่ในช่องโยน หมายเลข 2, 4 และ 6   

    3.3.1ขณะที่เข้าไปในห้องรายงานตัว (call room) นักกีฬาแต่ละคนของทีม (รวมทั้ง 
ผู้เล่นส ารอง) สามารถน าบอลสีแดง 2 บอล บอลสีน้ าเงิน 2 บอลและลูกแจ๊ค ทีมละ 1 บอล เข้าห้อง
รายงานตัวได้ 

 3.3.2 บอลส าหรับนักกีฬาส ารอง จะถูกน าไปไว้บริเวณที่ก าหนด ใกล้เจ้าหน้าที่จับเวลา 

3.4 ความรับผิดชอบของหัวหน้าทีม  (The Captain’s Responsibility) 

 3.4.1 ในการแข่งขันประเภททีมและคู่ หัวหน้าทีมจะเป็นผู้น าของแต่ละฝ่าย ส าหรับการ
แข่งขันแต่ละครั้ง หัวหน้าทีมติดอักษร “C” ให้ผู้ตัดสินเห็นอย่างชัดเจน หัวหน้าทีม สโมสร หรือ
ประเทศของทุกแห่ง จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอักษร “C”เอง   หัวหน้าทีมจะปฏิบัติหน้าที่ 
บริหารทีมและความรับผิดชอบในเรื่อง ต่อไปนี้ : 

 3.4.2 เป็นตัวแทนของทีม/คู่ ในการเสี่ยงเหรียญ และเลือกว่าจะเล่นบอลแดงหรือน้ าเงิน 

 3.4.3 ตัดสินใจว่าเลือกสมาชิกคนใดเป็นคนโยนบอลระหว่างการแข่งขัน รวมถึงบอลโทษ  

 3.4.4 เป็นผู้ขอเวลานอกทางการแพทย์หรือเทคนิค หรือ ขอเปลี่ยนตัว ในกรณีนี้ 
ผู้ฝึกสอนสามารถปฏบัิติได้ดว้ย  

 3.4.5 ขอทราบการตัดสินใจของผู้ตัดสินถึงวิธีการนับคะแนน 
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 3.4.6 ร่วมปรึกษากับผู้ตัดสินในสถานการณ์ของเอนด์มีปัญหา หรือ บริเวณที่มีการ
โต้เถียง 

 3.4.7 ลงนามในใบบันทึกผลหรือเลือกตัวแทนลงนามแทน ผู้ลงนามจะต้องเซ็นชื่อตัวเอง  
เมื่อใช้ใบบันทึกผลทางอิเล็คโทรนิค นักกีฬาอาจยืนยันการยอมรับผลการแข่งขันโดยการกดปุ่ม 

“OK” หรือให้ผู้บันทึกผลหรือผู้ตัดสินกดปุ่ม “OK” เองก็ได้ 

     3.4.8 ยื่นหนังสือประท้วง ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้จัดการทีมสามารถปฏิบัติได้ด้วย    

3.5 กฏผู้ช่วยนักกีฬา (Sport Assistant Rules)  

นักกีฬา BC1, BC3 และ BC4 ใช้เท้าเล่น จะได้รับอนุญาตให้มีผู้ช่วยได้ 1 คน  ผู้ช่วยนักกีฬา BC1, 
และ BC4 ใช้เท้า ควรจะนั่งอยู่ทางด้านหลังช่องโยน และสามารถเข้าในช่องโยน (throwing box) 
ของนักกีฬาได้เม่ือนักกีฬาร้องขอโดยตรง ผู้ช่วยนักกีฬา BC3จะต้องอยู่ในช่องโยน (box)ของ
นักกีฬา และไม่สามารถมองเข้าในบริเวณพื้นที่ในการเล่น(playing  area)ในระหว่างเอนด์ได้  
ผู้ช่วยนักกีฬาสามารถปฏิบัติได้  ดังนี้ 

 ปรับหรือยึดเก้าอ้ีของนักกีฬาให้ม่ันคง – เมื่อนักกีฬาร้องขอ 

 ปรับต าแหน่งของนักกีฬา – เมื่อนักกีฬาร้องขอ 

 คลึงบอลและ/หรือส่งบอลให้นักกีฬา – เมื่อนักกีฬาร้องขอ 

 ปรับต าแหน่งราง(ส าหรับนักกีฬา BC3) – เมื่อนักกีฬาร้องขอ 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับท่าทางท่ีกระท าประจ าก่อนและหลังการโยน 

 เก็บบอลเม่ือจบแต่ละเอนด์ – เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ตัดสิน 

ผู้ช่วยนักกีฬาไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสตัวนักกีฬาโดยตรง (ห้ามสัมผัสตัวนักกีฬา ในกรณีใดๆก็ตาม
กติกาข้อ: 15.8.5) ในขณะที่นักกีฬาอยู่ในลักษณะก าลังโยนบอล/ปล่อยบอล รวมถึงการช่วยนักกีฬา
โดยการผลักหรือปรับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยในการปล่อย(Pointer) ผู้ช่วยนักกีฬา BC3 ไม่สามารถ
มองเข้าในบริเวณพื้นที่ในการเล่น(playing  area)ในขณะที่เอนด์ก าลังด าเนินการได้  (อ้างอิงกติกา
ข้อ: 15.5.2, 15.6.5) 

3.6 ผู้ฝึกสอน (Coach) 

ผู้ฝึกสอน 1 คนของแต่ละประเภท  จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่ก าหนด ส าหรับอบอุ่น
ร่างกายและห้องรายงานตัวเข้าแข่งขันแต่ละครั้ง(อ้างอิงข้อ: 7.2, 8.2) ในประเภทบุคคล  ผู้ฝึกสอน
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามแข่งขัน(FOP- Field Of Play) ส าหรับประเภททีมและคู่  ผู้ฝึกสอน
ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามแข่งขัน(FOP) พร้อมทีมและคู่ของตน 
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4. อุปกรณ์และการตรวจสอบบอล  (Equipment and Ball Check) 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะต้องใช้ในการจัดการแข่งขัน(Tournament)ทั้งหมด 
จะต้องจัดหาโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพ(HOC) และตรวจสอบโดยผู้แทนฝ่าย
เทคนิค(TD)ของสหพันธ์กีฬาบอคเซียนานาชาติ (BISFed Technical Delegate) รายการนั้นๆ 

อุปกรณ์ (wheelchair, ramp,pointer,gloves, splint,etc) และบอล จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ก่อนการแข่งขัน(Tournament) จะเริ่มขึ้น หัวหน้าผู้ตัดสิน (Head Referee – HR) และ/หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์และบอล ในเวลาที่ก าหนดโดยผู้แทนฝ่าย
เทคนิค (TD) ซึ่งควรด าเนินการก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 48 ชั่วโมง บอลไม่ผ่านเกณฑ์ บอลนั้นจะ
ถูกยึดไวจ้นกระทั่งเสร็จสิ้นสุดการแข่งขัน (Tournament) ถุงมือ (gloves), เฝือก (splint) หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆที่คล้ายกัน (other similar devices) ที่นักกีฬาต้องใช้ในสนามแข่ง ต้องได้รับการ
เอกสารรับรองการตรวจสอบโดยผู้ตรวจระดับความพิการ และจะต้องน ามาในการตรวจอุปกรณ์
ด้วย ผู้ตัดสินสามารถเรียกดูเอกสารนี้ในช่วงด าเนินการในห้องรายงานตัวได้ นักกีฬาที่ต้องใช้
อุปกรณ์ในการสื่อสาร จะต้องได้รับการตรวจสอบท่ีห้องตรวจอุปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน 

บอลแข่งขัน ซึ่งเป็นบอลที่จัดหาโดยเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (HOC)จะต้องได้รับการตรวจ ในการ
แข่งขัน (Tournament) แต่ละครั้งด้วย 

4.1สนามแข่งขัน (The Court)  

พื้นสนามจะต้องราบและเรียบ (ตัวอย่าง เช่น พื้นคอนกรีตฉาบเรียบ พื้นไม้ พื้นยางธรรมชาติหรือ
ยางสังเคราะห์) พื้นผิวควรจะสะอาด ปราศจากสิ่งท่ีท าให้ผิวของพื้นเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการ
เล่น (ตัวอย่างเช่น แป้งชนิดต่างๆ) 

ขนาดสนาม คือ 12.5 เมตร X 6 เมตร ประกอบด้วยบริเวณส าหรับโยน แบ่งออกเป็น 6 ช่องโยน 
การวัดเส้นสนามรอบนอก ให้วัดจากขอบในของเส้นกรอบ เส้นแบ่งช่องโยนและเส้นกากบาท ให้วัด
โดยใช้ดินสอขีดบาง ๆ ก่อนติดเทปทับเครื่องหมาย ทั้งสองด้าน เส้นโยนและเส้นตัววี “ V Line” จะ
ติดด้านในสนามบริเวณเขตทีลู่กแจ๊คห้ามหยุด (อ้างอิงในภาคผนวก 3 – แผนผังสนามบอคเซีย) 

เส้นสนามทุกเส้นจะมีความกว้าง ระหว่าง 1.9 เซนติเมตร และ 7 เซนติเมตร(between 1.9 cm 
&7 cm) และมองเห็นได้ชัดเจน ควรใช้เทปกาวเหนียวกว้าง ขนาด 4 - 7 เซนติเมตร ท าเส้นสนาม
ขอบนอก  เส้นโยน และเส้นรูปตัววี “ V ” และใช้เทปกว้างขนาด 1.9 – 2.6 เซนติเมตร ท าเส้น
ภายใน เช่น เส้นแบ่งช่องโยน (throwing boxes) กล่องเป้าหมาย(target box) และจุดกึ่งกลาง
สนามหรือเส้นกากบาท(cross) ด้านในของกล่องบอลเป้าขนาด 25X25 ซม. ใช้เทปบางติดด้านนอก
ของกล่องบอลเป้า 25 ซม. 
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4.2 ป้ายบอกคะแนน (Scoreboard)  

ควรจะอยู่ในต าแหน่งที่นักกีฬาที่ก าลังแข่งขันทุกคนมองเห็น 

4.3 อุปกรณ์จับเวลา (Timing Equipment)  

หากเป็นไปได้อุปกรณ์จับเวลาควรเป็นอิเลคโทรนิค 

4.4 บอลเสีย (Dead Balls) 

บอลที่ถูกน าออกจากการเล่น จะต้องถูกน ามาวางในกล่องใส่บอลเสีย  หรือด้านนอกของเส้นขอบ
ห่างจากพื้นที่เล่น(playing area) ประมาณ 1 เมตร ในต าแหน่งที่ผู้แข่งขันทุกคน มองเห็นจ านวน
บอลในกล่องว่ามีเท่าไร ที่ถูกเล่นไปแล้ว 

 

4.5 ป้ายสัญญานสีแดงและสีน้ าเงิน (Red / Blue Colour Indicator)  

ป้ายสัญญานสี ทีใ่ช้โดยผู้ตัดสินเพื่อแจ้งว่าฝ่ายไหน(แดงหรือน้ าเงิน)โยนล าดับต่อไป ผู้ตัดสินใช้แจ้ง
ฝ่ายและจ านวนนิ้วทีเ่พื่อแสดงคะแนนในแต่ตอนทา้ยของแต่ละเอนด์และตอนจบการแข่งขัน 

4.6 อุปกรณ์วัดระยะ (Measuring Devices)  

แผ่นแม่แบบวัดขนาดบอลใช้วัดเส้นรอบวงของลูกบอคเซีย เทปวัดระยะ แคลิปเปอร์  ฟิลเล่อร์      
ไฟฉายและอ่ืนๆ (tape measure, caliper, feeler gauges, flashlight…) อุปกรณ์ที่ผู้ตัดสินใช้
วัดระยะห่างของบอลในสนาม 

4.7 ลูกบอคเซีย (Boccia balls) 

ลูกบอคเซีย 1 ชุด ประกอบด้วย บอลสีแดง 6 บอล บอลสีน้ าเงิน 6 บอล และลูกแจ๊คสีขาว 1 ลูก 
ลูกบอคเซียท่ีใช้ในการแข่งขันที่ได้รับการรับรอง จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย BISFed 
(อ้างอิงข้อ: 4.7.1, 4.7.2) 

นักกีฬาแต่ละคนหรือฝ่ายสามารถใช้บอลสีของตนเอง ในประเภทบุคคล นักกีฬาแต่ละคนสามารถใช้
ลูกแจ๊คของตนเอง ในประเภททีมและคู่ จะต้องใช้ลูกแจ๊คเพียงลูกเดียว 

บอลของสนามแข่งขันสามารถใช้โดยนักกีฬาที่ไม่ได้น าบอลของตนเองเข้าห้องรายงานตัว หรือโดย
นักกีฬาผู้ที่บอลถูกสุ่มตรวจและไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น 

 4.7.1 เกณฑ์ก าหนดลูกบอคเซีย (Boccia ball criteria) 

              น้ าหนัก (Weight) 275 กรัม +/- 12 กรัม   
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    เส้นรอบวง (Circumference) 270 มิลลิเมตร +/- 8 มิลลิเมตร 

              ไม่ก าหนดเครื่องหมายการค้า(ยี่ห้อ)บนบอล  แต่จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
ข้างต้น 

              บอลจะต้องมีสีแดง, สีน้ าเงินและสีขาวที่ชัดเจนและอยู่ในสภาพดี ปราศจากรอยใดๆที่ 
แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีรอยตัดแต่งบนบอล  ห้ามติดสติกเกอร์บนบอล หัวหน้าผู้ตัดสินและ/หรือ
ผู้แทนฝ่ายเทคนิค(TD) จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ว่าบอลสามารถใช้ได้หรือไม่ 

 4.7.2 การทดสอบบอล (Ball testing) 

                   4.7.2.1 น้ าหนักของบอลแต่ละลูก จะต้องถูกทดสอบ โดยเครื่องชั่งน้ าหนักที่มี 
                   ความเที่ยง 0.01 กรัม 

                   4.7.2.2 เส้นรอบวงของบอล จะต้องถูกทดสอบโดยการใช้แผ่นแม่แบบวัดขนาดบอล    
                   ทีแ่ข็งมีความหนา 7-7.5 มิลลิเมตร มี 2 ช่อง : ช่องหนึ่งมีขนาดเส้นรอบวง 262 
                   มิลลิเมตร(ช่องเล็ก) และอีกช่องหนึ่งมีขนาดเส้นรอบวง 278 มิลลิเมตร(ช่องใหญ่)  
                   การทดสอบจะด าเนินการ ดังนี้ 
                              4.7.2.2.1 บอลแต่ละลูกจะต้องถูกทดสอบว่า จะต้องไม่ผ่านช่องเล็ก  
                              ภายใต้น้ าหนักถ่วงของตัวมันเอง โดยการวางบอลเหนือช่องเล็ก  
                              4.7.2.2.2 บอลแต่ละลูก จะต้องถูกทดสอบว่า จะต้องผ่านช่องใหญ่  
                              บอลแต่ละลูก จะถูกวางอย่างแผ่วเบาเหนือช่องใหญ่ บอลจะต้องผ่านช่อง 
                              ใหญ่ด้วยน้ าหนักของตัวมันเอง (ตัวอย่างภายใต้แรงโน้มถ่วงเท่านั้น) 

 4.7.2.3 บอลแต่ละลูก จะถูกทดสอบโดยแบบทดสอบการกลิ้งมาตรฐานของ BISFed    
 ที่จะกล้ิงภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง โดยการปล่อยบอลกลิ้งลงบนแผ่นราง  
 อลูมิเนียมมีความยาว 290 มม. ที่เอียง 25 องศา จากแนวดิ่ง (+/- 0.5 องศา)  
 บอลแต่ละลูกจะต้องกลิ้ง  ได้ระยะทางอย่างน้อย 175 มม. และออกจากแผ่น 
 อลูมิเนียมมีความกว้าง 100 มม. ที่ปลายแผ่นจากแนวนอน บอลที่ถือว่าผ่านเกณฑ์  
 การทดสอบถ้ากลิ้งตามแผ่นอลูมิเนียมแนวนอน ออกจากปลายแผ่นทดสอบ แต่ละ 
 ลูกสามารถทดสอบได้มากที่สุด 3 ครั้ง และจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ หากบอลไม่กลิ้ง  
 ออกนอกแผ่นทดสอบ หนึ่งในสามครั้งของความพยายามทดสอบ บอลใดที่ตกจาก  

   ด้านข้างของแผ่น ทดสอบ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้าบอลผ่านการทดสอบครั้งแรก    
     ความพยายามครั้งที่สองและครั้งที่สามก็ไม่ต้องทดสอบ ท านองเดียวกัน ถ้าการ 

        ทดสอบครั้งแรกไม่ผ่าน แต่การทดสอบครั้งที่สองผ่าน การทดสอบครั้งที่สาม ก็ไม่ 
                   ต้องทดสอบ 
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                                                   อุปกรณ์ทดสอบเส้นรอบวงของบอลและอุปกรณ์ทดสอบการกลิ้งของลูกบอคเซีย  

           
                  (การแข่งขันที่รับรองผลโดย BISFed – BISFed sanction tournament การ   
                  ทดสอบจะทดสอบโดยใช้อุปกรณ์กลิ้งบอลบนรางที่มีความเอียงระหว่าง 24.5 – 25.5   
                  องศา ที่รับรองโดยหัวหน้าผู้ตัดสิน(HR)  

                  4.7.2.4 หัวหน้าผู้ตัดสินอาจเพิ่มการตรวจสอบโดยการสุ่มทดสอบ ภายใต้กติกาข้อ:   
                  4.7.2.1 - 4.7.2.3 ในห้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 

                  4.7.2.5 บอลใดที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามกติกา ข้อ: 4.7.2.1 - 4.7.2.3 จะถูก 
                  ห้ามใช้แข่งขัน และเก็บไว้โดยหัวหน้าผู้ตัดสิน จนกว่าการแข่งขัน(tournament)จะ 
                  แล้วเสร็จ; บอลจะไม่สามารถใช้ได้ในตลอดการแข่งขัน(tournament) 

5. อุปกรณ์ช่วย(Assistive Devices) 
 

อุปกรณ์ช่วย เช่น ราง และอุปกรณ์ช่วยปล่อย (Pointer) ที่ใช้โดยนักกีฬา BC3 เป็นอุปกรณ์ที่
อนุมัติโดยการตรวจอุปกรณ์ในแต่ละรายการแข่งขัน(tournament)  ถุงมือ (Gloves) และ/หรือ 
เฝือก(splint) ที่ใช้โดยนักกีฬาคนใดจะต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจระดับความพิการและต้อง
น ามาตรวจอุปกรณ์ด้วย 
 

5.1 อุปกรณ์ช่วย (ราง) จะต้องมีขนาดที่สามารถบรรจุในพื้นที่ขนาด 2.5 เมตร X 1 เมตร ได้พอดี 
ราง รวมถึงส่วนต่อต่างๆและฐาน จะต้องต่อให้ยาวที่สุดในขณะที่ตรวจสอบ  

5.2 อุปกรณ์ช่วย (ราง) จะต้องไม่มีเครื่องกลใดๆ อันจะช่วยในการผลักดัน ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลด 
แรงส่งบอล หรือวัสดุใดๆช่วยก าหนดทิศทาง (เช่น เลเซอร์  คาน เบรก อุปกรณ์ส่อง กล้องและอ่ืนๆ) 
เช่น อุปกรณ์เครื่องกลไม่ได้รับอนุญาตในห้องรายงานตัวและในสนามแข่งขัน (FOP) ห้ามติดตั้ง
อุปกรณ์ทีด่้านบนรางเพื่อใช้ส าหรับเล็ง (อุปกรณ์ที่ติดตั้งชั่วคราวและติดถาวร บนราง ไม่สามารถใช้
เพื่อช่วยเล็ง ช่วยดู หรือใช้ก าหนดจุดตั้งราง ) เมื่อใดที่นักกีฬาปล่อยบอล ไม่ควรมีสิ่งใดๆขวางกั้น
บอล 
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5.3 อุปกรณ์ช่วย (ราง) จะต้องไม่อยู่เหนือเส้นโยนขณะปล่อยบอล 

5.4 ไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความยาวของอุปกรณ์ช่วยปล่อย โดยศีรษะ ปาก หรือแขน (อ้างอิงข้อ: 
15.8.4 อุปกรณ์ช่วยปล่อย จะต้องต่อตรงจาก หัว ปากหรือแขนของนักกีฬา) 

5.5 หลังจากผู้ตัดสินส่งลูกแจ๊ค และก่อนโยน (ปล่อย) ลูกแจ๊ค นักกีฬาที่ก าลังจะโยน (ปล่อย) จะต้อง
ปรับรางเคลื่อนที่ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจน ด้านละไม่น้อยกว่า 20 เซ็นติเมตร (อ้างอิง
ข้อ: 15.8.10)  

ส าหรับเอ็นด์ไทเบรก ทั้งประเภทบุคคลและคู่  นักกีฬาทุกคน จะต้องปรับรางเคลื่อนที่ ทั้งด้านซ้าย
และด้านขวาอย่างชัดเจน ด้านละไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ก่อนปล่อยบอลแรกของตนเอง หลังจาก
ที่ผู้ตัดสินแจ้งเป็นฝ่ายโยน (อ้างอิงข้อ: 13.5)  

รางจะต้องปรับโดยการแกว่งด้านละ 20 เซนติเมตร ก่อนโยนบอลโทษแต่ละครั้งด้วย  

นักกีฬาทีย่ังมีบอลต้องโยน จะต้องปรับรางใหม่ ก่อนที่จะโยน(ปล่อย)บอล โดยการแกว่งด้านละ 20 
เซนติเมตร เมื่อเขาและเพื่อนร่วมทีมกลับจากพื้นที่ในการเล่น แต่ถ้านักกีฬาไม่มีบอลแล้ว ไม่ต้อง
แกว่งราง(อ้างอิงข้อ: 15.8.10)  

ไม่ก าหนดว่าจะต้องแกว่งราง ส าหรับการโยนในลักษณะอ่ืนๆ  

5.6 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถใช้รางหรืออุปกรณ์ช่วยปล่อยได้มากกว่าหนึ่งชิ้นระหว่างการแข่งขัน 
อุปกรณ์ช่วยท้ังหมดจะต้องอยู่ในช่องโยนของนักกีฬาทุกเอนด์ ถ้านักกีฬาต้องการใช้สิ่งของอ่ืนๆ
(ขวดน้ า เสื้อคลุม เข็มที่ระลึก ธง..) หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ (อุปกรณ์ช่วยปล่อย, ราง และส่วนต่อของราง 

..)ในขณะอยู่ในเอนด์ (during an End) สิ่งของเหล่านี้ จะต้องอยู่ในช่องโยนของนักกีฬาตั้งแต่
เริ่มต้นเอนด์  หากมีสิ่งของใด ออกนอกช่องโยนนักกีฬาในขณะอยู่ในเอนด์ ผู้ตัดสินจะตัดสินตาม
กติกาข้อ: 15.6.1, 15.6.4  

5.7 ถ้ารางช ารุดขณะแข่งขัน เวลาจะถูกหยุด นักกีฬาจะได้รับอนุญาต 10 นาที 1 ครั้ง เป็นการขอ
เวลานอกส าหรับทางเทคนิคในการซ่อมรางนั้น   ส าหรับการแข่งขันประเภทคู่ นักกีฬาอาจใช้ราง
ร่วมกันกับคู่ของตน และ/หรือ นักกีฬาส ารอง และอาจจะใช้รางส ารองแทนได้ระหว่างเอนด์ (หัวหน้า
ผู้ตัดสินจะต้องบันทึก (Notified) ในกรณีนี ้

5.8 นักกีฬาที่ต้องการใช้ถุงมือ (Gloves) และ/หรือ เฝือก (splint) จะต้องมีเอกสารการตรวจ 
อุปกรณ์ที่ใช้จากผู้ตรวจระดับความพิการ 
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6.  รถเข็น (Wheelchairs) 
6.1 รถเข็นที่ใช้ในการแข่งขันควรได้มาตรฐานเท่าที่จะท าได้ รถสกู๊ดเตอร์ (Scooters) ก็สามารถ
ใช้ได้ ไม่มีข้อจ ากัดความสูงของท่ีนั่งรถเข็นส าหรับนักกีฬา BC3 สูงตามที่เขานั่งได้ ส าหรับนักกีฬา
กลุ่มอ่ืนๆ ความสูงของท่ีนั่งสูงไม่เกิน 66 เซนติเมตรจากพื้นถึง จุดสูงที่สุดของที่นั่งบริเวณที่ก้นสัมผัส
กับเบาะ 

6.2 ถ้ารถเข็นช ารุดระหว่างการแข่งขัน เวลาจะต้องหยุด นักกีฬาจะได้รับเวลา 10 นาที ในการขอ
เวลานอกทางเทคนิค ในการซ่อมแซม หากรถเข็นไม่สามารถซ่อมแซมได้และนักกีฬาจะต้องเล่นต่อ 

หรือ ถูกปรับแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น (อ้างอิงข้อ: 11.8) 

6.3 ในกรณีที่มีข้อพิพาท หัวหน้าผู้ตัดสิน (HR) ร่วมกับตัวแทนฝ่ายเทคนิคที่ได้รับมอบหมาย (TD) 
จะเป็นผู้ตัดสินใจและผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) 

7.1 ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น นักกีฬาแต่ละคนอาจจะอบอุ่นร่างกาย ในเขตอบอุ่นร่างกายท่ีก าหนด 
บริเวณนี้จะจัดขึ้นให้พิเศษเฉพาะผู้แข่งขันที่จะเล่นก่อนเวลาแข่งโดยเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (HOC) 
ส าหรับทุกตารางการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยนักกีฬา สามารถเข้าไปในบริเวณนี้ ด้วย
วิธีการของสนามอบอุ่นร่างกาย ภายในเวลาที่ก าหนด 

7.2 นักกีฬาสามารถเข้าไปในบริเวณที่อบอุ่นร่างกาย (warm up area) ตามจ านวนคน มากที่สุด 

ดังนี้: 

 BC1 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 BC2 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 BC3 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 BC4 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 คู่ BC3 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน/นักกีฬา  

 คู่ BC4 ผู้ฝึกสอน1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 ทีม (BC1/2) ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา1 คน 

7.3 ถ้าจ าเป็น ล่ามประเทศละ 1 คน และนักกายภาพ/หมอนวด 1 คน/ประเทศ อาจจะเข้าใน 
บริเวณที่อบอุ่นร่างกายได้ โดยส่วนตัวเขาไม่สามารถช่วยฝึกสอนได้  
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8. ห้องรายงานตัว (Call Room) 
 

8.1 นาฬิกาทางการจะติดตั้งหน้าทางเข้าห้องรายงานตัว ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 

8.2 นักกีฬาสามารถเข้าไปในห้องรายงานตัว (Call Room) ตามจ านวนคน มากที่สุด ดังนี้ 

 BC1 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 BC2 ผู้ฝึกสอน 1 คน 

 BC3 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

 BC4 ผู้ฝึกสอน 1 คน, (ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน ถ้านักกีฬาใช้เท้าเล่น) 

 คู่ BC3 ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน/นักกีฬา  

 คู่ BC4 ผู้ฝึกสอน 1 คน, (ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน ถ้านักกีฬาใช้เท้าเล่น) 

 ทีม (BC1/2) ผู้ฝึกสอน 1 คน, ผู้ช่วยนักกีฬา 1 คน 

8.3 ก่อนจะเข้าห้องรายงานตัว นักกีฬาแต่ละคนและผู้ช่วยนักกีฬา จะต้องแสดงบัตรหมายเลข
ประจ าตัว (competitor bib numbers) และบัตรอนุญาต (accreditation tag) ผู้ฝึกสอนจะต้อง
แสดงบัตรอนุญาต หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน จะติดบริเวณหน้าอกนักกีฬา หรือขาด้านหน้า 

และผู้ช่วยนักกีฬาทุกคน จะต้องมีบัตรหมายเลขประจ าตัวเช่นเดียวกับนักกีฬาที่ช่วยเหลือ และให้ติด
ที่ด้านหลัง หากใครไม่แสดงให้เห็นตามที่ก าหนดนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องรายงานตัว 

8.4 การลงทะเบียนจะด าเนินการที่โต๊ะรับรายงานตัว (call room desk) ซึ่งอยู่ทางเข้าห้องรายงาน
ตัว ฝ่ายใดไม่ปรากฏตัวในห้องรายงานตัวในเวลา จะถูกห้ามแข่งขัน (ปรับแพ้) 

 8.4.1 ส าหรับประเภทบุคคล นักกีฬาทุกคนจะต้องรายงานตัว ระหว่าง 15-30 นาที ก่อน 
เวลาการแข่งขันนั้น จะเริ่มขึ้น 
      8.4.2 ส าหรับประเภทคู่และทีม   นักกีฬาทุกคนจะต้องรายงานตัวระหว่าง 20 - 45 นาที  
ก่อนเวลาการแข่งขันของคู่/ทีมนั้นจะเริ่มขึ้น  
 8.4.3 นักกีฬาทุกคนของแต่ละฝ่าย (บุคคล/ทีม หรือ คู่ รวมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ช่วย
นักกีฬา) จะต้องรายงานตัวพร้อมกัน และต้องน าอุปกรณ์และบอลของตัวเองมาด้วย แต่ละฝ่ายควร
จะน าสิ่งของท่ีจ าเป็นเท่านั้นเข้าห้องรายงานตัว 

8.5 การรายงานตัวและเข้าห้องรายงานตัวแต่ละครั้ง นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยนักกีฬา ไม่สามารถ
ออกจากห้องรายงานตัว หากออกจากห้อง จะไม่สามารถกลับเข้ามาอีกได้และจะส่งผลต่อการแข่งขัน
ในรายการต่อไป (อ้างอิงข้อ:  8.13 – ข้อยกเว้น) ข้อยกเว้นใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาจาก
หัวหน้าผู้ตัดสิน (HR) และ/หรือ ผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) 
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8.6 ทุกฝ่ายจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องรายงานตัว ในบริเวณที่ก าหนดทันทีหลังจากรายงานตัว ถ้า
นักกีฬาคนใดจ าเป็นจะต้องกลับไปแข่งรายการเดิม (back to back games) ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการ
ทีมสามารถรายงานตัวให้นักกีฬา โดยการอนุญาตของผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) เพื่อติดตามการ
แข่งขัน สิ่งนี้รวมถึงการแข่งขันรอบตัดเชือก เมื่อนักกีฬาเข้ารอบต่อไปและไม่สามารถออกมารายงาน
ตัวได้ทันในเวลาที่จ ากัด 

8.7 เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดประตูห้องรายงานตัวจะถูกปิด บุคคลหรืออุปกรณ์ กีฬาหรือบอล ไม่สามารถ
น าเข้าห้องใช้แข่งขันได้ (ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าผู้ตัดสินและ/หรือ ผู้แทนฝ่าย
เทคนิค) 

8.8 ผู้ตัดสินจะเข้าในห้องรายงาน เพื่อเตรียมการแข่งขัน อย่างช้าเม่ือประตูห้องรายงานตัวปิด 

8.9 นักกีฬาอาจจะถูกเรียกดูหมายเลขแข่งขันและบัตรประจ าตัว และเอกสารรับรองระดับความ
พิการโดยผู้ตัดสินได้ 

8.10 การตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาทั้งหมด (บอลและตราประทับยืนยันผลการตรวจสอบ) และการ
เสี่ยงเหรียญจะด าเนินการในห้องรายงานตัว อุปกรณ์ใดๆที่ตรวจสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถใช้แข่งขันได้ 
เว้นแต่ว่า ฝ่ายนั้นสามารถแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ได้ 

8.11 การเสี่ยงเหรียญ ผู้ตัดสินจะโยนเหรียญให้เลือก ฝ่ายใดชนะเสี่ยงจะให้เลือกเล่นฝ่ายแดงหรือ 

น้ าเงิน แต่ละฝ่ายจะได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบอลของฝ่ายตรงข้าม ก่อนหรือหลังเสี่ยงเหรียญก็ได้     

8.12 บอลของสนามอาจจะถูกน ามาใช้เฉพาะนักกีฬาที่ไม่ได้น าบอลของตนเองมาห้องรายงานตัว 

หรือ นักกีฬาคนที่บอลไม่ผ่านเกณฑ์ในการสุ่มตรวจ 

8.13 ถ้ามีการแข่งขันหนึ่งล่าช้า ในขณะที่ห้องรายงานก าลังด าเนินการอยู่ หัวหน้าผู้ตัดสินหรือ 
ผู้แทนฝ่ายเทคนิค  สามารถอนุญาตให้นักกีฬาขออนุญาตเข้าห้องน้ า ภายใต้แนวปฎิบัติดังนี้ : 

 คู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามต้องทราบ 

 เจ้าหน้าที่สนาม จะต้องตามนักกีฬาไปด้วย 

 นักกีฬาจะต้องกลับห้องรายงานตัว ให้ทันกลุ่มเพื่อนเข้าสู่สนามแข่งขัน การกลับมา 
                      ไม่ทันเวลา จะส่งผล ให้แพ้การแข่งขัน ถ้านักกีฬาทีอ่อกไปของฝ่ายนั้น ท าให้มีผล  
                      ต่อจ านวนสมาชิกทีล่งแข่งขัน 

8.14 กติกาข้อ: 8.4จะไม่ถูกน ามาใช้ ถ้าความล่าช้าเกิดจากฝ่ายจัดเจ้าภาพ (Host Organization) 
ถ้าเหตุผลอ่ืนๆ ท าให้เกมการแข่งขันล่าช้า ฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพ (HOC) จะเป็นผู้ท าหนังสือ
แจ้งให้ผู้จัดการทีมทั้งหมดได้ทราบโดยเร็วที่สุด และตารางแข่งขันจะต้องถูกจัดท าขึ้นใหม่ 
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8.15 ล่ามอาจจะเข้าห้องรายงานตัวจากการร้องขอของผู้ตัดสินคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ลา่มจะต้อง 
ปรากฎตัวในบริเวณด้านนอกเขตห้องรายงานตัวที่ก าหนด  ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันใดๆ เพื่อที่จะมี
สิทธิ์เข้าห้องรายงานตัว 

9 การสุ่มตรวจ (Random Check) 

9.1 อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ถูกสุ่มตรวจสอบเวลาใดระหว่างการแข่งขัน (a tournament) ก็ได้ ตามดุลย
พินิจของหัวหน้าผู้ตัดสิน 
9.2 บอลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกติกา ข้อ: 4.7.1, 4.7.2 จะถูกยึดไว้จนกระทั่งสิ้นสุดการแข่งขัน 
(tournament) ผู้ตัดสินจะบันทึกจ านวนบอลที่ถูกน าออกไปในใบบันทึกผล นักกีฬาจะได้รับอนุญาต
ให้ใช้บอลของสนามทดแทนในเวลานี้ และหลังจากการแข่งขันแล้วเสร็จ บอลของสนามจะต้องคืนผู้
ตัดสิน ถ้านักกีฬาน าบอลเข้าห้องรายงานตัวมากเกินไป บอลที่เกินก าหนดจะถูกยึดไว้จนกระทั่งการ
แข่งขัน (competition) แล้วเสร็จ 

บอลเกิน“Extra balls” ที่ถูกยึดระหว่างการตรวจในห้องรายงานตัว แต่ไม่ผิดกฎ อาจจะขอคืนมาใช้
แข่งในการแข่งขันรายการเดิมได้ เขาสามารถขอคืนได้เม่ือการแข่งขันครั้งนั้นแล้วเสร็จ 

9.3 ถ้ามีบอล 1 ลูกหรือมากกว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากการสุ่มตรวจ นักกีฬานั้นจะได้รับใบเหลือง 

(yellow card) และการเตือนภายใต้กติกา ข้อ: 15.9.3 ถ้านักกีฬาคนใดมีบอลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

มากกว่า 1 บอล ในการสุ่มตรวจคราวเดียวกัน การกระท าผิดจะได้รับการเตือน (ใบเหลือง) เพียง
หนึ่งครั้ง 

9.4 ถ้าบอลของนักกีฬาหรืออุปกรณ์ (รถเข็น ราง ถุงมือ เผือก หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ) ของนักกีฬาคนใด 

ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นครั้งที่สองจากการสุ่มตรวจ นักกีฬาคนนั้นจะได้รับใบเหลืองที่ 2 จะถูกระงับ 

(barred from the current match) จากการแข่งขันในรายการที่เกิดขึ้นนั้น ภายใต้กติกา ข้อ: 
15.9.2 และข้อ: 15.9.3 

9.5 เมื่อมีบอลไม่ผ่านเกณฑ์ นักกีฬาคนนั้นสามารถร้องขอชนิดของบอลสนามได้ตามต้องการ (แข็ง 

ปานกลาง หรือนิ่ม) ถ้าจัดหาให้ได้ แต่จะได้รับบอลตามจ านวนที่ต้องการเท่านั้น แต่ไม่สามารถเลือก
เองตามที่ต้องการ 

9.6 นักกีฬาและผู้ฝึกสอนอาจจะดูการสุ่มตรวจบอลได้ ถ้ามีบางสิ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ตัดสินจะต้องเรียก
หัวหน้าผู้ตัดสินมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง การสุ่มตรวจสามารถด าเนินการได้ในห้องรายงานตัว 
และ/หรือ ในสนามระหว่างการแข่งขันก็ได้ 
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9.7 ในประเภททีมและคู่ นักกีฬาจะต้องแสดงให้รู้ว่าอุปกรณ์และบอลเป็นของนักกีฬาคนใดในห้อง
รายงานตัว เพื่อทราบว่า ถ้ามีอุปกรณ์ที่สุ่มตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้ทราบนักกีฬาที่เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง   ถ้าไม่สามารถหาเจ้าของได้ ใบเหลืองจะให้กับหัวหน้าทีม (อ้างถึงข้อ: 15.9.2) 

10. การเล่น (Play) 

การเตรียมการแข่งขัน จะเริ่มจากห้องรายงานตัว  

10.1 การอบอุ่นร่างกายในสนาม (On Court Warm Up) 

ในสนามแข่งขัน นักกีฬาจะอยู่ภายในช่องโยนตนเองที่ก าหนด ผู้ตัดสินจะแจ้งเวลาอบอุ่นร่างกาย 
2 นาที ระหว่างนี้แต่ละฝ่ายสามารถโยนบอลอบอุ่นร่างกายของตนเอง ทั้ง 7 บอล (รวมทั้งลูกแจ๊ค) 
นักกีฬาส ารองไม่มีสิทธิ์โยนบอลอบอุ่นร่างกายไม่ว่าเวลาใด 

การอบอุ่นร่างกายจะสิ้นสุดลง เมื่อทั้งสองฝ่ายโยนบอลครบ 7 บอล หรือ หลังจาก 2 นาที แล้วแต่สิ่ง
ใดเสร็จก่อน 

10.2 การโยนลูกแจ๊ค (Throwing the Jack) 

เมื่อโยนบอลใดๆก็ตาม (ลูกแจ๊คขาว, แดง หรือน้ าเงิน) นักกีฬาจะต้องน าอุปกรณ์ บอลและส่ิงของ
ต่างๆ ไว้อยู่ในช่องโยนของตนเองทั้งหมด นักกีฬา BC3 สิ่งนี้รวมถึงผู้ช่วยนักกีฬาด้วย(SA) 

 10.2.1 ฝ่ายโยนบอลสีแดงจะได้รับสิทธิ์ในการโยนบอลเอนด์แรกเสมอ 
        10.2.2 นักกีฬาสามารถโยนลูกแจ๊คได้ หลังจากผู้ตัดสินแจ้งให้สัญญานว่าฝ่ายนั้นโยน 
        10.2.3 ลูกแจ๊คจะต้องให้เข้าไปหยุดในสนามบริเวณที่ถูกต้องส าหรับลูกแจ๊ค 

10.3ลูกแจ๊คเล่นผิดกฎ “ฟาล์ว” (Fouled Jack) 
 

 10.3.1 ลูกแจ๊ค จะเป็นลูกที่เล่นผิดกฎ“ฟาล์ว” ถ้า:  

 ขณะที่เล่นลูกแจ๊คไปหยุดในพื้นที่ต้องห้ามส าหรับลูกแจ๊ค (Non – Valid Area for 
the Jack) - ใต้เส้นตัววี  

 ลูกแจ๊คถูกโยนออกนอกขอบสนาม  

 การเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” (violation) แต่ละครั้ง โดยนักกีฬาขณะโยนลูกแจ๊ค 

จะมีการให้รางวัลโยนบอลโทษท่ีเหมาะสม จะด าเนินตามกติกาข้อ: 15.1-15.11 

          10.3.2 ถ้าลูกแจ๊คเกิดการเลน่ผิดกฎ“ฟาล์ว” ลูกแจ๊คจะโยนโดยนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์โยน
ต่อไป ถ้าผิดกฎในเอนด์สุดท้าย จะโยนใหม่โดยนักกีฬาผู้ที่อยู่ในช่องโยน ซึ่งโยนลูกแจ๊คในเอนด์แรก 

ลูกแจ๊คจะถูกโยนตามล าดับไป เรื่อย ๆ จนกว่าลูกแจ๊คจะโยนเข้าสู่สนามได้ถูกต้อง  
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           10.3.3 เมื่อลูกแจ๊คเล่นผิดกฎ“ฟาล์ว” ในเอนด์ต่อไปจะเริ่มต้นเหมือนกับไม่มีการผิดกฏ
“ฟาล์ว” เกิดขึ้น และลูกแจ๊คจะถูกโยนโดยนักกีฬาล าดับต่อไป ที่ไม่มีการโยนลูกแจ๊คผิดกฎ 

10.4 การโยนบอลแรกเข้าสนาม (Throwing the first ball into court) 

 10.4.1 นักกีฬาที่โยนลูกแจ๊ค จะเป็นผู้โยนบอลสีบอลแรกเข้าสนามด้วย (อ้างอิงข้อ: 
15.8.9) 
   10.4.2 ถ้าบอลถูกโยนออกนอกขอบสนาม หรือถูกน าออกเนื่องจากการเล่นผิดกติกา”ไว
โอเลชั่น” (violation) ฝ่ายนั้นจะต้องโยนบอลเข้าสนามต่อ จนกระทั่งบอลอยู่ในสนามและอยู่ใน
พื้นที่ในการเล่น หรือบอลทั้งหมดของฝ่ายโยนถูกโยนไปหมดเรียบร้อยแล้ว ในประเภทคู่และทีม ฝ่าย
ที่ได้รับแจ้งให้โยน อาจให้นักกีฬาคนใดคนหนึ่งในฝ่ายโยนบอลที่สองเข้าพื้นที่ในการเล่น ได้  

10.5 การโยนบอลลูกแรกของฝ่ายตรงข้าม (Throwing the first opposite ball) 

       10.5.1 ฝ่ายตรงข้ามจะโยนบอลหลังจากฝ่ายแรก 

       10.5.2 ถ้าบอลถูกโยนออกนอกขอบสนามหรือถูกน าออกจากการเล่นผิดกติกา”ไว
โอเลชั่น” (violation) ฝ่ายนั้นจะต้องโยนต่อ จนกระทั่งบอลอยู่ในสนามและอยู่ในพื้นที่ในการเล่น 

หรือ บอลทั้งหมดของฝ่ายโยน ถูกโยนไปหมดเรียบร้อยแล้ว ในประเภทคู่และทีม อาจให้นักกีฬาคน
ใดโยนบอลสีที่สองได้ 

10.6 การโยนบอลที่เหลือ (Throwing the remaining balls) 

 10.6.1 ฝ่ายโยนล าดับต่อไป จะต้องเป็นฝ่ายท่ีไม่มีบอลใกล้ลูกแจ๊คมากที่สุด ยกเว้น ว่า
เป็นฝ่ายนั้นโยนบอลไปท้ังหมดแล้ว ฝ่ายที่บอลอยู่ใกล้ จึงโยนต่อ วิธีการนี้ จะด าเนินการต่อไป 

จนกว่าบอลทั้งสองฝ่ายจะโยนไปหมด 

 10.6.2 ถ้านักกีฬาคนใดตัดสินใจว่าจะไม่โยนบอลที่เหลือ เขาสามารถแจ้งให้ผู้ตัดสิน 

ทราบว่าเขาไม่ต้องการโยนบอลใดๆที่เหลือในเอนด์นั้น และบอลที่เหลือเหล่านั้นจะถือว่าเป็นบอล
เสีย บอลที่ไม่ได้โยน (Balls Not Throw – BNT) จะถูกบันทึกในใบบันทึกผล 

10.7 เอนด์สมบูรณ์ (Completion of end) 

      10.7.1 หลังจากบอลทั้งหมดได้ถูกโยนไปเรียบร้อยแล้วและไม่มีบอลโทษ (Penalty 
balls) ผู้ตัดสินจะขานคะแนนและขานจบเอนด์ “End is finished” (อ้างอิงข้อ: 11)  
ผู้ช่วยนักกีฬาประเภท BC3 สามารถหันหน้าเข้าพื้นที่ในการเล่นได้ในเวลานี้ 
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      10.7.2 ถ้ามีบอลโทษต้องโยน หลังจากนับคะแนนที่เล่นครบเอนด์เป็นที่ยอมรับของ
นักกีฬาหรือผ ู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินจะปรับพื้นที่เล่นในสนามให้ว่างหมด (ผู้ก ากับเส้นสามารถช่วยเหลือ
ได้) ฝ่ายที่ได้รับรางวัลบอลโทษ (awarded penalty ball) จะเลือกบอลสีลูกใดก็ได้ของฝ่ายตัวเอง 
1 บอล ซ่ึงจะใช้โยนเข้ากล่องเป้าหมายที่จุดกึ่งกลางสนาม (target box at the cross) ผู้ตัดสินจะ
ประกาศการนับคะแนนโดยวาจา (อ้างอิงข้อ: 11) จากนั้นขานจบเอ็นด์“End is finished” (ผู้ช่วย
นักกีฬาประเภท BC3 อาจหันหน้าเข้าพื้นที่ในการเล่นไดใ้นเวลานี้) คะแนนรวมจากเอนด์จะถูก
บันทึกในใบบันทึกผลการแข่งขัน 

      10.7.3 ในเอนด์สุดท้ายของการแข่งขัน (match) ถ้าบอลทั้งหมดไม่ได้โยน และมีผู้ชนะ
ที่ชัดเจน บอลโทษจะไม่มี ถ้าผู้ช่วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเชียร์ เรื่องนี้ใช้กับการโยนบอลเสียด้วย 

 10.7.4 ผู้ช่วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนสามารถเข้าสู่พื้นทีใ่นการเล่น เมื่อผู้ตัดสินอนุญาต 
(อ้างอิงข้อ: 15.9.7) เมื่อสิ้นสุดเอ็นด์, เม่ือผู้ตัดสินออกเสียงว่า 1 นาทีหรือ“วันมินิท” (one 
minute!) เมื่อก าลังเก็บลูกแจ๊ค  

10.8 การเตรียมการส าหรับเอนดต์่อไปส าหรับทุกประเภทการแข่งขัน 

(Preparation for subsequent ends for all Division) 

ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้อย่างมาก 1 นาที ในระหว่างเอนด์   1 นาที จะเริ่มนับเม่ือผู้ตัดสินหยิบลูกแจ๊ค
จากพื้นสนามและออกเสียงขานเวลา 1 นาที หรือ“วันมินิท”(one minute) ผู้ช่วยนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 

(ประเภทคู่และทีม) และ/หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน (ส าหรับประเภทคู่และทีมเท่านั้น) จะเก็บบอล
ทั้งหมดเพื่อเริ่มเล่นเอนด์ใหม่  

หลังจาก 45 วินาที ผู้ตัดสินออกเสียงขาน “15 วินาที” หรือ “ฟิฟทีน มินิท”(15 seconds) เมื่อครบ 

1นาที ผู้ตัดสินจะออกเสียงขาน “หมดเวลา”หรือ “ทาม”( time)  ฝ่ายตรงข้ามจะต้องหยุดทุก
กิจกรรม เมื่อผู้ตัดสินส่งลูกแจ๊คให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์โยน ผู้ตัดสินเรียกขานแจ็ค “jack”ถ้าฝ่ายตรง
ข้ามยังไม่พร้อม เขาจะต้องรอจนกระทั่งผู้ตัดสินแจ้งเขาว่าเปลี่ยนโยน ในเวลาที่เขาเตรียมพร้อม
อย่างสมบูรณ์ 

นักกีฬาจะต้องอยู่ในช่องโยนของตนเอง ผู้ช่วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอน(เฉพาะทีมหรือคู่)ต้องอยู่ในที่ที่
ก าหนดเม่ือผู้ตัดสินขาน “หมดเวลา” หรือ “TIME” หรือได้รับใบเหลืองส าหรับการท าให้การแข่งขัน
ล่าช้า(อ้างอิงข้อ: 15.9.4) 
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10.9 การโยนบอล (Throwing balls) 

 10.9.1 ขณะที่ปล่อยบอล นักกีฬาจะต้องมีส่วนหนึ่งของก้น (buttock) สัมผัสกับเก้าอ้ีนั่ง
ของรถเข็นหรือสกู๊ดเตอร์เป็นอย่างน้อย นักกีฬาผู้ซึ่งสามารถเล่นได้เมื่อท้องติดพื้นเท่านั้น (นอนคว่ า) 
ท้องจะต้องติดพื้นรถที่โยน (อ้างอิงข้อ: 15.6.3) นักกีฬาจะต้องได้รับการตรวจสอบการเล่นด้วยวิธีนี้
จากคณะกรรมการตรวจระดับความพิการ 

           10.9.2 ถ้าบอลถูกโยนไปกระดอนโดนนักกีฬาที่โยน หรือ นักกีฬาหรืออุปกรณ์ของฝ่าย
ตรงข้าม จะถือว่าเป็นบอลที่อยู่ในระหว่างการเล่น  

      10.9.3 บอลใดหลังจากที่ถูกโยน เตะ หรือหลุดออกจากราง อาจกลิ้งออกนอกช่องโยน
ของนักกีฬา (ทั้งในอากาศหรือบนพื้น) และผ่านช่องโยนของฝ่ายตรงข้าม ก่อนผ่านเส้นโยนและเข้า
สู่พื้นที่เล่นในสนามได้ 

 10.9.4 ถ้าบอลใดกลิ้งออกไปเองโดยปราศจากการสัมผัสใดๆ ใหบ้อลนั้นจะคงอยู่ในพื้นที่
ในการเล่นในสนามตามต าแหน่งใหม่นั้น 

10.10 บอลออกนอกขอบ (Balls out of Bounds) 

 10.10.1 บอลทุกลูกจะถือว่าออกนอกขอบสนาม ถ้าสัมผัสหรือข้ามเส้นขอบนอกสนาม 

ถ้าบอลสัมผัสเส้นและไปค้ าอีกบอลหนึ่งไว้ บอลบนเส้นจะถูกเคลื่อนออกในแนวดิ่งตั้งฉากกับเส้นขอบ 

ในจังหวะเดียว ขณะเดียวกันที่เก็บบอลที่สัมผัสพื้น ถ้าบอลที่ถูกค้ าหล่นและสัมผัสเส้น บอลนั้นจะถือ
ว่าออกนอกขอบสนามด้วย บอลแต่ละลูกจะถูกจัดการตามกติกาข้อ: 10.10.4 หรือ 10.11.1 

 10.10.2 บอลสัมผัสหรือข้ามเส้นขอบนอกสนามแล้ว กลับเข้าสู่พื้นที่ในการเล่นใหม่ ถือ
ว่าออกนอกขอบสนาม 

         10.10.3 บอลที่ถูกโยนและไม่เข้าสนาม ยกเว้น ในกรณีข้อ: 10.14 (บอลหล่น) จะถือว่า
ออกนอกขอบสนาม 

 10.10.4 บอลสีใดๆ ก็ตามถูกโยน หรือ ถูกกระทบออกนอกขอบสนาม จะถือว่าเป็นบอล
เสีย และจะถูกน าไปวางไว้ในกล่องใส่บอลเสียบริเวณที่ก าหนด ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีนี้ 

10.11 ลูกแจ๊คถูกกระทบออกนอกขอบ (Jack knocked out of bounds)  

 10.11.1 ถ้าลูกแจ๊คถูกกระทบออกนอกสนามระหว่างเล่น หรือ เข้าไปอยู่ในบริเวณเขต
ห้ามของลูกแจ๊คระหว่างแข่งขัน (ใต้เส้น ตัว V) ลูกแจ๊คจะถูกน ามาวางใหม่ที่จุดกึ่งกลางสนามหรือ
จุดกากบาท (+) (cross) 
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 10.11.2 ถ้าลูกแจ๊คไม่สามารถวางบนจุดกึ่งกลางสนาม (+) ได้ เนื่องจากมีบอลอ่ืนอยู่ ให้
วางลูกแจ๊คใกล้ที่สุด ด้านหน้าบอลที่อยู่กึ่งกลางสนาม (+) ซึ่งอยู่จุดกลาง ระหว่างเส้นข้าง (ด้าน 
หน้าเส้นกึ่งกลางสนาม หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโยนกับจุดกึ่งกลางสนาม) 

        10.11.3 เมื่อวางลูกแจ๊คบนจุดกึ่งกลางสนาม (+) เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายที่จะโยนต่อไป 

เป็นไป ตามกติกา ข้อ: 10.6.1  

        10.11.4 ถ้าไม่มีบอลสีในพื้นทีใ่นการเล่น เมื่อวางลูกแจ๊คบนจุดกึ่งกลางสนาม (+) ฝ่ายที่
กระทบลูกแจ๊คออก จะต้องเป็นฝ่ายโยน  

10.12 บอลห่างเท่ากัน (Equidistant balls)  

เมื่อจะตัดสินฝ่ายใดเป็นฝ่ายโยนบอลต่อไป ถ้ามีบอลต่างสีได้คะแนนสองหรือมากกว่าสองบอล ห่าง
จากลูกแจ๊คเท่ากัน(แม้ว่าอาจจะมีฝ่ายใด มีคะแนนมากกว่า 1-1  ก็ตาม) ฝ่ายที่โยนครั้งหลังสุดจะ 
ต้องโยนอีก และจะสลับฝ่ายโยน จนกระทั่งระยะห่างที่เท่ากันถูกกระทบหรือฝ่ายหนึ่งโยนบอลหมด 
แล้ว การเล่นจะด าเนินต่อไปตามปกติ ถ้าฝ่ายท่ีโยนบอลใหม่กระทบให้ระยะที่เท่ากันเปลี่ยนไป แต่ท า
ให้มีระยะห่างลูกแจ๊คเท่ากันอีก ฝ่ายนั้นจะต้องโยนบอลต่อ 

10.13 บอลมากกว่า 1 บอล ถูกโยนพร้อมกัน (Balls thrown together) 

ถ้าฝ่ายใดโยนบอลมากกว่า 1 บอล ถูกโยนพร้อมกัน   เมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายโยน  บอลทั้งสองถูกน า
ออกสนามและถือว่าเป็นบอลเสีย (อ้างอิงข้อ: 15.8.12) 

10.14 บอลหล่น (Dropped ball) 

ถ้านักกีฬาท าบอลหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาที่จะต้องขออนุญาตผู้ตัดสิน 

เพื่อขอโยนบอลนั้นใหม่  ซึ่งอยู่กับการตัดสินใจของผู้ตัดสิน ในการพิจารณาว่าเป็นผลของการกระท า
ที่ควบคุมไม่ได้ หรือ เป็นเจตนาพยายามท่ีจะโยน หรือดันบอล ไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งของการโยน
ใหม่ และผู้ตัดสินชี้ขาด กรณีนี้เวลาจะไม่ถูกหยุด  

10.15 ความผิดพลาดของผู้ตัดสิน (Referee errors) 

ถ้าเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินให้ฝ่ายโยนบอลผิดฝ่าย บอลจะถูกกลับมาให้นักกีฬาใหม่  กรณีนี้
เวลาจะต้องถูกตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าบอลอ่ืนถูกกระทบ จะต้องน าวิธีการของเอนด์มี
ปัญหามาใช้  (อ้างอิงข้อ: 12 และ 15.2.4) 
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10.16 การเปลี่ยนตัว (Substitution) 

 10.16.1 ในประเภทคู่ BC3 และ BC4 แต่ละฝ่ายได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัว ระหว่าง
แข่งขัน 1 คน (อ้างอิงข้อ: 3.2)  

          10.16.2 ในประเภททีม แต่ละฝ่ายจะได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวระหว่างแข่งขันได้
ถึง 2 คน ถ้ามีนักกีฬาส ารอง 2 คน (อ้างอิงข้อ: 3.3) 

         10.16.3 การเปลี่ยนตัวแต่ละครั้ง สามารถแทนที่ได้ระหว่างเอนด์เท่านั้น ผู้ตัดสินจะต้อง
ได้รับแจ้งขอเปลี่ยนตัว ถ้าหัวหน้าทีมถูกเปลี่ยนตัวออก เพื่อนร่วมทีมคนใดคนหนึ่งจะต้องมาเป็น
หัวหน้าทีมแทน นักกีฬาส ารองจะต้องใช้ช่องโยนของนักกีฬาที่เปลี่ยนตัวออก   บทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้าทีม จะต้องเปลี่ยนมาให้นักกีฬาที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน 

         10.16.4 เรื่องการเปลี่ยนตัวจะต้องไม่ถ่วงเวลาในการเล่น นักกีฬาแต่ละคนสามารถ 

เปลี่ยนตัวจากการแข่งขันได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนตัวกลับมาได้อีก 

10.17 ต าแหน่งของที่นั่งของนักกีฬาส ารองและผู้ฝึกสอน (Positioning of Substitutes 
& Coaches) 

ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาส ารองจะมีต าแหน่งท่ีนั่งอยู่ส่วนท้ายของสนามในบรเิวณท่ีก าหนดให้ อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน(HOC)เป็นผู้ก าหนดได้ ตามความเหมาะสมของสภาพรวมของ
สนาม 

11. การนับคะแนน (Scoring) 

11.1 การบันทึกคะแนนจะด าเนินโดยผู้ตัดสิน หลังจากบอลทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งบอลโทษ
ได้โยนเรียบร้อยแล้ว ให้น าคะแนนที่ได้จากการโยนบอลโทษ รวมกับคะแนนได้และให้บันทึกผล 

11.2 บอลแต่ละบอลที่อยู่ใกล้ลูกแจ๊คมากกว่าฝ่ายตรงข้าม แต่ละบอลจะได้รับ 1 คะแนน  

11.3 ถ้าบอลต่างสี 2 บอลหรือมากกว่า อยู่ใกลลู้กแจ๊คเท่ากัน และไม่มีบอลใดอยู่ใกล้กว่า แต่ละฝ่าย
จะได้รับคะแนนบอลละ 1 คะแนน 

11.4 ในการแข่งขันแต่ละเอนด์ ผู้ตัดสินจะต้องมั่นใจว่าการจดบันทึกคะแนนในใบบันทึก และ
กระดานแจ้งผลให้ถูกต้อง นักกีฬา / หัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบและม่ันใจว่าคะแนนและ
การบันทึกถูกต้อง ส าหรับการโยนบอลโทษแต่ละครั้ง บอลสีลูกใดที่หยุดในกล่องเป้าหมาย จะได้รับ 
1 คะแนน 

11.5 เมื่อการแข่งขันครบสมบูรณ์ คะแนนในแต่ละเอนด์จะน ามารวมกัน และฝ่ายใดได้คะแนนรวม 
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สูงสุดจะเป็นฝ่ายชนะ  

11.6 ผู้ตัดสินอาจเรียกหัวหน้าทีม (หรือนักกีฬาประเภทบุคคล) เข้ามาในสนาม ถ้ามีการวัดระยะ 
หรือตัดสินว่าฝ่ายใดใกล้กว่า  

11.7 ถ้ามีคะแนนเท่ากัน หลังจากแข่งครบเอนด์รวมถึงการโยนบอลโทษแล้ว จะต้องแข่งไท-เบรก 
(tie-break) คะแนนในเอนด์ไท-เบรกจะไม่น ามานับรวมของแต่ละฝ่ายในการแข่งขันครั้งนั้น จะใช้
ส าหรับตัดสินผู้ชนะเท่านั้น 

11.8 ถ้าฝ่ายใดถูกปรับแพ้การแข่งขัน ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับรางวัล คะแนนสูงถึง 6-0 หรือ คะแนน
ความต่างสูงสุดของกลุ่มรอบคัดเลือก (pool level) หรือ รอบแพ้คัดออก (knock out series) ฝ่าย
ทีถู่กระงับการแข่งขัน (barred) จะได้คะแนน 0 (ศูนย์) ถ้าทั้งสองฝ่ายถูกระงับการแข่งขัน (barred) 
(ทั้งสองฝ่ายถือว่าแพ้การแข่งขัน ด้วยคะแนนสูงถึง 6-0 หรือ คะแนนความต่างสูงสุดของกลุ่มรอบ
คัดเลือก (pool level) หรือ รอบแพ้คัดออก (knock out series) คะแนนจะต้องบันทึกส าหรับแต่
ละฝ่ายว่า “ปรับแพ้ด้วย 0 - ?” หรือ “Forfeit by 0 - (?)” 
 

ถ้าทั้งสองฝ่ายถูกปรับแพ้การแข่งขัน ผู้แทนฝ่ายเทคนิค(TD) และหัวหน้าผู้ตัดสิน(HR) จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม    

12. เอนด์มีปัญหา (Disrupted End)   
12.1 เอนด์เกิดปัญหา เมื่อบอลถูกเคลื่อนที่โดยการสัมผัสของนักกีฬา หรือผู้ตัดสิน หรือโดยบอลที่โยน
จากการเล่นผิดกติกา (violation) ที่ผู้ตัดสินหยุดไม่ทัน 
 

12.2 ถ้าเอนด์ใดเอนด์หนึ่งมีปัญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือ การกระท าของผู้ตัดสิน  
การหารือกับร่วมกับผู้ก ากับเส้น บอลที่ถูกกระทบ จะถูกน ากลับไปท่ีต าแหน่งเดิม  (ผู้ตัดสินจะต้อง
พยายามค านึงถึงคะแนนก่อนหน้ากระทบเสมอ  ถึงแม้ว่าบอลจะไม่อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการก่อนหน้า
นี้ได้)  หรือถ้าผู้ตัดสินไม่ทราบคะแนนก่อนหน้านี้ การเล่นเอนด์นั้น ต้องเริ่มเล่นใหม่ ผู้ตัดสินจะเป็น 
ผู้ชี้ขาดในที่สุด 

12.3 ถ้าเอนด์ใดเอนด์หนึ่งมีปัญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือ การกระท าของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ผู้ตัดสินจะกระท าตามกติกาข้อ: 12.2 แต่อาจจะหารือกับฝ่ายเสียเปรียบ (disadvantaged)  
เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรม 

12.4 ถ้าเอนด์มีปัญหาเป็นเหตุให้ฝ่ายนั้นได้รับสิทธิ์การโยนบอลพิเศษ บอลพิเศษจะถูกน ามาใช้ใน 



กติกากีฬาบอคเซีย  2018 - V3 

 

BISFed Rules 2018(V3) * 30 January 2018                                                              แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดารณี คชศรีสวสัด์ิ  25/65 
  

เอนด์ที่เล่นใหม่ ถ้าฝ่ายท่ีได้โยนบอลพิเศษเป็นของฝ่ายท าให้เกิดเอนด์มีปัญหา ให้ยกเลิกสิทธิ์การโยน
บอลพิเศษนั้น 

12.5 ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ BISFed และพาราลิมปิกเกมส์ ฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพ 

(HOC) จะต้องติดโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความเป็นไปได้ในการวางบอลในต าแหน่งเดิมและเพื่อให้
หัวหน้าผู้ตัดสิน จะได้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ว่าเกิดเอนด์มีปัญหาอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไร
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า กระทบการแข่งขัน รอบต่อไป 

13. ไท-เบรก (Tie - Break) 
13.1 ไท-เบรก หนึ่ง ๆ ถือเป็นการแข่งขันเอนด์พิเศษ (extra end)  

13.2 นักกีฬาทั้งหมดจะอยู่ในช่องโยนเล่นเริ่มแรกของตัวเอง 

13.3 หลังเวลามากที่สุด 1 นาที (a maximum of one minute) หลังจากการเรียกแข่งไทเบรก:  
จะมีการเสี่ยงเหรียญ ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงเหรียญ จะเป็นฝ่ายเลือกว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายโยนบอลสี 
บอลแรกก่อน  ลูกแจ๊คของฝ่ายโยนก่อนจะถูกน ามาใช้ก่อน ระหว่างหรือหลังการเสี่ยงเหรียญ 
ผู้ช่วยนักกีฬาBC3 (BC3-SA) ห้ามหันไปดูพื้นที่เล่นในสนาม  (อ้างอิงข้อ: 15.5.2) 

13.4 ลูกแจ๊คจะวางบนจุดกึ่งกลางสนามหรือกากบาท (+)  

13.5 การเล่นไทเบรกนี้ เล่นเหมือนเอนด์ปกต ิ  ในประเภทบุคคล BC3 ก่อนปล่อยบอลสีแรก (ทัง้สี
แดงและสีน้ าเงิน) นักกีฬาจะต้องแกว่งรางของตัวเอง ในประเภทคู่ BC3 นักกีฬาทั้งหมด (ทั้งแดงและ
น้ าเงิน) จะต้องแกว่งรางของตัวเองหลังจากผู้ตัดสินให้สัญญานฝ่ายของเขาเป็นฝ่ายโยน และก่อน
ปล่อยบอลแรกของเขา (อ้างอิงข้อ: 5.5, 15.8.10 – เอาบอลโยนออกนอกสนาม retraction of the 
thrown ball) 

13.6 ถ้าปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ: 11.3 เกิดขึ้น และแต่ละฝ่ายได้คะแนนในเอนด์นี้เทา่กัน ให้บันทึก
คะแนนไว้และให้แข่งขันไทเบรกครั้งที่สองใหม่ โดยฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเริ่มเล่น กระบวนการนี้จะ
ด าเนินการไปเรื่อยๆ สลับกันไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

13.7 เมื่อมีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มการเล่นไทเบรก เพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดอยู่อันดับไหนในรอบคัดเลือก   
     (POOL) นักกีฬาจะต้องมาพบกันที่ห้องรายงานตัวและผู้ตัดสินจะด าเนินการ ดังนี้ : 

 เสี่ยงเหรียญเพื่อเลือกว่าฝ่ายใดเล่นสีแดงหรือสีน้ าเงิน 

 เสี่ยงเหรียญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกว่าฝ่ายไหนจะเริ่มเล่น(โยน)ก่อน 

 ลูกแจ๊คของฝ่ายท่ีโยนก่อน จะถูกน ามาวางที่จุดกึ่งกลางสนามหรือกากบาท (+) 
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 การแข่งขันไทเบรกนี้ มีการเล่นเหมือนเอนด์ปกติ 

 ถ้าแต่ละฝ่ายได้คะแนนในเอนด์นี้เท่ากัน ให้บันทึกคะแนนไว้ในใบบันทึกผล และให้แข่งขัน
ไทเบรกครั้งที่สองใหม่ โดยฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเริ่ม  ด้วยการน าลูกแจ๊คของเขามาวางจุด
บนกึ่งกลางสนามหรือจุดกากบาท(+) แทน  

 กระบวนการเล่นแหมือนข้างต้นนี้ จะด าเนินการไปเรื่อย ๆ สลับกันไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

14.  การเคลื่อนไหวในสนาม  (Movement on Court) 
14.1 แต่ละฝ่ายห้ามเตรียมตัวส าหรับการเล่นครั้งต่อไป การปรับรถเข็นหรือราง การคลึงบอล ในเวลา
ของฝ่ายตรงข้าม (ก่อนสัญญาณสีถูกแสดง เป็นที่ยอมรับส าหรับนักกีฬาที่หยิบบอลโดยปราศจาก
การโยน เช่น อนุญาตให้ฝ่ายแดงหยิบบอลของตัวเองก่อนผู้ตัดสินให้สัญญาณส าหรับฝ่ายน้ าเงินโยน 

และวางบอลไว้ในมือหรือก าไว้ แต่ไม่อนุญาตให้ฝ่ายแดงหยิบหลังจากผู้ตัดสินให้สัญญาณฝ่ายน้ าเงิน
โยน) (อ้างอิงข้อ: 15.5.4) 

14.2 เมื่อผู้ตัดสินแจ้งว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายโยน นักกีฬาฝ่ายนั้นสามารถเข้าพื้นที่ในการเล่นและช่องโยน
ที่ว่าง นักกีฬาได้รับอนุญาตให้เล็งรางจากช่องโยนของตัวเองหรือช่องโยนที่ว่าง นักกีฬาไม่สามารถ
เข้าไปในช่องโยนฝ่ายตรงข้าม ในขณะที่เตรียมโยนครั้งต่อไปหรือเพื่อเล็งราง 

14.3 นักกีฬาไม่สามารถเข้าไปด้านหลังช่องโยนเพื่อดูแนวการโยนหรือคุยกับเพื่อนร่วมทีม พื้นที่
ด้านหลังช่องโยน สามารถใช้ได้โดยนักกีฬา BC3 เพื่อเข้าไปในพื้นที่เล่นในสนาม แต่ถ้าการเข้าพื้นที่
เล่นของนักกีฬาประเภทคู่ BC3 เขาจะต้องไม่ผ่านไปด้านหลังของคู่ตนเอง 

นักกีฬาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการเคลื่อนไหวในสนาม จะถูกบอกให้อยู่ในบริเวณที่ถูกต้อง และเริ่มต้น
ใหม่ เวลาที่ผ่านไปจะไม่สามารถย้อมกลับได้ 

14.4 นักกีฬาคนใดต้องการความช่วยเหลือเข้าสู่สนาม เขาอาจขอให้ผู้ตัดสิน หรือ ผู้ก ากับเส้น  
ช่วยเหลือได้ 

14.5 ในการแข่งขันประเภทคู่หรือทีม ถ้านักกีฬาคนใดโยนบอลและเพื่อนร่วมทีมก าลังกลับเข้าช่อง
โยน ผู้ตัดสินจะให ้1 บอลโทษพร้อมกับน าบอลนั้นออกนอกสนาม (อ้างอิงข้อ: 15.6.7) นักกีฬาที่
ก าลังกลับ (ไม่ได้โยนบอล) จะต้องมีล้อรถของเขา อย่างน้อย 1 ล้อ อยู่ในช่องโยนของงเขา ขณะที่
เพื่อนโยนบอล 

14.6 การกระท าที่เป็นประจ า ก่อนหรือหลังการโยน   ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องร้องขอต่อผู้ช่วย
นักกีฬา 
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15. การเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” (Violations ) 
     ในกรณีที่เกิดการเล่นผิดกติกาหรือไวโอเลชั่น สามารถรับหนึ่งหรือมากกว่าของผลสรุปรวม 
ดังนี้ 

 ให ้1 บอลโทษ (One ball penalty) 
 การน าบอลออกนอกสนาม (Retraction) 

 ให้ 1 บอลโทษและการน าบอลออกนอกสนาม (One ball penalty  plus the 
retraction) 

 ให้ 1 บอลโทษและรับใบเหลืองเตือน (One ball penalty  plus a yellow 
card) 

 ใบเหลือง (yellow card) 

 ใบแดงตัดสิทธิ์การแข่งขัน (Red card - Disqualification) 

นักกีฬาและผู้ช่วยของเขา ถูกพิจารณาเป็นบุคคลเดียวกัน – ใบเหลืองและใบแดงที่ผู้ช่วยนักกีฬา
ได้รับจะส่งผลถึงนักกีฬาไปด้วย 

ผู้ฝึกสอนถกูพิจารณาเป็นเอกเทศ  ถ้าผู้ฝึกสอนคนใดได้รับใบเหลืองหรือใบแดง จะไม่ถูกถ่ายโอนไปท่ี
ฝ่าย ถ้าผู้ฝึกสอนคนใดถูกตัดสิทธิ์ ถือว่าเป็นการพิจารณาโทษของผู้ฝึกสอนเอง   

15.1 ให ้1 บอลโทษ (One ball penalty) 

 15.1.1 การให ้1 บอลโทษ คือ การให้ฝ่ายตรงข้ามโยนบอลพิเศษ 1 บอล บอลนี้จะโยน
หลังจากบอลทั้งหมดได้ถูกเล่นเรียบร้อยแล้วตอนท้ายของเอนด์ ผู้ตัดสินจะนับคะแนน; บอลทั้งหมด
จะถูกน าออกพื้นที่ในการเล่น และฝ่ายที่ได้รับรางวัลโยนบอลโทษจะเลือกบอลสีของตน 1 บอล ซึ่งจะ
ใช้โยนเข้ากล่องเป้าหมาย (target box) ที่จุดกึ่งกลางสนามหรือจุดกากบาท (+) ผู้ตัดสินจะแสดง
ป้ายสัญญาณสี และขานเวลา 1 นาที “one minute” นักกีฬาจะมีเวลา 1 นาที ในการโยนบอลโทษ 

ถ้าบอลนี้ไปหยุดในกล่องเป้าหมายขนาด 25 ซม. โดยปราศจากการสัมผัสเส้นด้านนอก ฝ่ายที่โยน
บอลโทษ จะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม 1 คะแนน ผู้ตัดสินจะน าคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนที่เล่นในเอนด์
นั้น และบันทึกในใบบันทึกผล ในกรณีที่โยนบอลโทษ นาฬิกาจะต้องตั้งเวลา 1 นาที หลังจากที่ไม่มี
เวลาใดๆคงค้างในใบบันทึกผล 

 15.1.2 ถ้ามีการเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” (violation) เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง โดยผูเ้ล่น
ฝ่ายเดียวกัน รางวัลบอลโทษมากกว่า 1 ครั้ง ก็สามารถให้ได้ รางวัลบอลโทษจะแยกกันโยน บอลที่
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โยนก่อนจะถูกน าออก และนับคะแนนรวม (ถ้าได้คะแนน) และให้ฝ่ายเลือกบอลสีทั้งหกบอลของ
ตนเองใหม่ และโยนใหม่ เรียงตามล าดับบอลโทษ 

 15.1.3 หากมีการเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” ของทั้ง 2 ฝ่าย ห้ามน ามาหักลบกัน แต่ละ
ฝ่ายจะพยายามเพิ่มคะแนนและจะโยนตามล าดับรางวัลบอลโทษท่ีได้รับ การโยนครั้งแรกจะโยนโดย
ฝ่ายที่ได้รับรางวัลบอลโทษ ครั้งที ่1 หลังจากนั้นจะโยนสลับส าหรับบอลโทษอ่ืนแต่ละครั้ง 

 15.1.4 ถ้ามีเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” น าไปสู่ได้รับบอลโทษ ขณะที่ก าลังโยนบอลโทษ ผู้
ตัดสินจะให้รางวัลบอลโทษ ฝ่ายตรงข้าม 

15.2 น าบอลออกนอกสนาม (Retraction)  

 15.2.1 A Retraction คือการน าบอลออกนอกสนามแข่ง บอลที่น าออกนอกสนามจะถูก
น าไปวางในกล่องบอลเสีย หรือ บริเวณที่ก าหนด 

         15.2.2 การน าบอลออกนอกสนาม (Retraction) จะให้ในกรณีเล่นผิดกติกา”ไว
โอเลชั่น” (violation) ที่เกิดขึ้นขณะโยนเท่านั้น  

          15.2.3 ถ้าเกิดการเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” (violation) น าไปสู่การน าบอลออกนอก
สนาม ผู้ตัดสินจะต้องพยายามหยุดบอล ก่อนที่บอลไปกระทบบอลอ่ืนๆ 
          15.2.4 ถ้าผู้ตัดสินไม่สามารถหยุดบอล ที่ท าให้ไปกระทบบอลอ่ืนๆได้ เอนด์มีปัญหา
อาจจะต้องถูกน ามาใช้ (อ้างอิงข้อ: 12.1- 12.4) 

15.3 ใบเหลือง (Yellow Card) 

 15.3.1 เมื่อมีเล่นผิดกติกา”ไวโอเลชั่น” ตามรายละเอียดในข้อ: 15.9 เกิดขึ้น จะมีการให้
ใบเหลืองและ ผู้ตัดสินจะบันทึกการเล่นผิดกติกาในใบบันทึกผล 

 15.3.2 เมื่อมีให้ใบเหลืองที่ 2 ระหว่างในขณะแข่งขัน (a compettion) นักกีฬา ถูก
ระงับ (barred) การแข่งขัน ฝ่ายนั้นจะถูกปรับแพ้ (forfeit) ในการแข่งขันรายการนั้น (match) 
ในประเภทบุคคลและประเภทคู่ (อ้างอิงข้อ: 11.8)  

          ถ้านักกีฬาคนใดคนหนึ่ง และ/หรือ ผู้ช่วยของเขาในประเภททีม ได้รับใบเหลืองท่ี 2  

นักกีฬาคนนั้นจะ ถูกระงับการแข่งขันรายการนั้น (match)  การแข่งขันนั้นจะยังคงด าเนินต่อไปด้วย
นักกีฬา 2 คนที่เหลือ บอลที่ยังไม่ได้โยนของผู้ถูกระงับการแข่ง จะถูกน าไปวางไว้ในกล่องใส่บอลเสีย 

บริเวณที่ก าหนด และในเอนด์ต่อ ๆ ไป ฝ่ายนั้นก็จะใช้บอลเพียง 4 บอล ถ้าหัวหน้าทีมถูกระงับการ
แข่งขัน  ให้เลือกสมาชิกในทีมรับหน้าที่แทน และถ้าผู้เล่นในทีม คนที่ 2 ถูกระงับจากการแข่งขันอีก 

ฝ่ายนั้นจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขัน (match) (อ้างอิงข้อ: 11.8) 
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ส าหรับใบเหลืองที่ 2 และใบเหลืองท่ีตามมาอีก คนใดคนหนึ่งทีไ่ด้รับ  เขา/เธอ จะถูกระงับการ
แข่งขันรายการนั้นที่ได้รับการเตือน แต่ยังคงมีสิทธิ์ในการแข่งขันรายการอ่ืนๆที่ยังคงมีอยู่ 

15.4 ใบแดง (Red Card – Disqualification) 

 15.4.1 เมื่อนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยนักกีฬา ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ
แข่งขัน จะมีการให้ใบแดง และจะบันทึกในใบบันทึกผล ใบแดงจะมีความหมายถึงการตัดสิทธิ์จาก
การแข่งขันทันทีเสมอ ส าหรับนักกีฬาประเภทบุคคลที่ได้รับใบแดง (อ้างอิงข้อ: 15.11.4) 
 15.4.2 ถ้านักกีฬา และ/หรือ ผู้ช่วยของเขา ในประเภทบุคคลและประเภทคู่    ถูกตัดสิทธิ์
การแข่งขัน (disqualification) ฝ่ายนั้นจะถูกปรับแพ้ (forfeit) ในการแข่งขันรายการนั้น (อ้างอิง
ข้อ: 11.8)  

 15.4.3 ถ้านักกีฬา และ/หรือ ผู้ช่วยของเขา   ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันประเภททีม 

การแข่งขันนั้นจะยังคงด าเนินต่อไปด้วยนักกีฬา 2 คนที่เหลือ บอลที่ยังไม่ได้โยนของผู้ถูกตัดสิทธิ์ จะ
ถูกน าไปวางไว้ในกล่องใส่บอลเสีย บริเวณที่ก าหนด และในเอนด์ต่อ ๆ ไป ฝ่ายนั้นก็จะใช้บอลเพียง 4 

บอล ถ้าหัวหน้าทีมถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ให้เลือกสมาชิกในทีมรับหน้าที่แทน และถ้าผู้เล่นในทีม คน
ที ่2 ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันอีก ฝ่ายนั้นจะถูกปรับแพ้ ในการแข่งขัน (match) (อ้างอิงข้อ: 11.8) 

 15.4.4 นักกีฬาที่ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน อาจจะกลับมาแข่งขันครั้งหน้า (future 
compettion) ในการแข่งขันเดียวกันนี้ (same tournament) ได้หรือไม่ อยู่กับความเห็นของ
หัวหน้าผู้ตัดสิน (HR) และผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) 

15.5 การกระท าต่อไปนี้ที่น าไปสู่การให้รางวัล 1 บอลโทษ (The following actions 
will lead to the award of a one ball penalty) (อ้างอิงข้อ: 15.1): 

          15.5.1 นักกีฬาออกนอกช่องโยน (throwing box) เมื่อไม่ได้รับสัญญานให้เล่น (อ้างอิง
ข้อ: 14.2) 

          15.5.2 ผู้ช่วยนักกีฬาประเภท BC3 หันหน้าเข้าพื้นที่ในการเล่นระหว่างการเล่นในเอนด์ 
(during an end) (อ้างอิงข้อ: 3.5, 13.3) 

          15.5.3 ถ้าในความคิดเห็นของผู้ตัดสิน เห็นว่ามีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมระหว่างนักกีฬา 

ผู้ช่วยเหลือและ/หรือผู้ฝึกสอน (อ้างอิงข้อ: 16.1--16.3) 

           15.5.4 นักกีฬาและ/หรือ ผู้ช่วยนักกีฬา เตรียมเล่นครั้งต่อไป โดยจัดเตรียมรถเข็น 

อุปกรณ์ช่วย (ราง) เพื่อเล่น และ/หรือคลึงบอลในเวลาของฝ่ายตรงข้าม (อ้างอิงข้อ: 14.1) 
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           15.5.5 ผู้ช่วยนักกีฬาขยับรถเข็น หรือ ราง หรือ อุปกรณ์ช่วยปล่อยบอล หรือ ส่งบอลให้
นักกีฬา โดยปราศจากการร้องขอของนักกีฬา (อ้างอิงข้อ: 3.5) 

15.6 การกระท าต่อไปนี้น าไปสู่การให้รางวัล 1 บอลโทษ และน าบอลที่โยนออกนอก
สนาม (The following actions will lead to the award of a one ball penalty 
and the retraction of the thrown ball) อ้างอิงข้อ: 15.1 /15.2): 

 15.6.1 การโยนลูกแจ๊คหรือบอลสี ขณะที่ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา นักกีฬา หรือ ส่วนใดส่วน
หนึ่งของอุปกรณ์ บอลหรือส่ิงของอ่ืนๆ (belonging) สัมผัสกับเส้น หรือส่วนอ่ืนของสนามที่
นอกเหนือจากช่องโยนของนักกีฬา ส าหรับนักกีฬา BC3 และผู้ช่วยของเขา จะรวมถึงขณะที่ลูกบอล
อยู่ในรางด้วย (อ้างอิง ข้อ: 10.2) 

  15.6.2 ปล่อยบอลเมื่ออุปกรณ์ช่วย (ราง) อยู่เหนือเส้นโยน (อ้างอิง ข้อ: 5.3) 

 15.6.3 ปล่อยบอลโดยท่ีไม่ใช้ก้น (buttock) อย่างน้อย 1 ข้าง (หรือท้อง แล้วแต่ความ
พิการ) สัมผัสที่นั่งรถเข็น (อ้างอิง ข้อ: 10.9.1) 

 15.6.4 โยนบอลเมื่อบอลสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของสนาม ซึ่งอยู่ด้านนอกช่องโยน
ของนักกีฬา (Athlete’s throwing box) (อ้างอิง ข้อ: 10.2) 

 15.6.5 ปล่อยบอลในขณะที่ผู้ช่วยนักกีฬา BC3 หันหน้าดูพื้นที่ในการเล่น (อ้างอิง ข้อ: 
3.5) 

 15.6.6 นักกีฬาประเภท BC1, BC2, และ BC4 โยนบอล เม่ือที่นั่งของนักกีฬา อยูสู่งกว่า 

66 เซนติเมตร (อ้างอิงข้อ:  6.1) 

 15.6.7 ในประเภททีม หรือ ประเภทคู่ นักกีฬาโยนบอลในขณะที่เพื่อนร่วมทีม อยู่
ระหว่างกลับเข้าช่องโยนของตัวเอง (อ้างอิงข้อ: 14.5)  

ถ้านักกีฬาที่ไม่ได้โยนบอล ล้อรถอย่างน้อย 1 ล้อ สัมผัสช่องโยนของตนเอง ให้ถือว่าเขาอยู่ในช่อง
โยนของตนเองแล้ว 

 15.6.8 ก าลังเตรียมและโยนบอล เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับสิทธิ์โยน (อ้างอิงข้อ: 15.5.4) 

15.7 การกระท าต่อไปนี้จะน าไปสู่รางวัล 1 บอลโทษและให้ใบเหลือง (The following 
actions will lead to the award of a one ball penalty and a yellow card) 
(อ้างอิงข้อ: 15.1, 15.3): 
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 15.7.1 ท าการใดๆ อันเป็นการท าลายสมาธิ หรือ ขัดขวางของการโยนของผู้แข่งขันคน
อ่ืน ๆ  

               15.7.2 การกระท าใดๆจนเป็นเหตุให้เอนด์นั้นเป็นปัญหา 

15.8 การกระท าต่อไปนี้น าไปสู่การน าบอลออกนอกสนาม (The following actions 
will lead to retraction of the ball) (อ้างอิงข้อ: 15.2): 

          15.8.1 โยนลูกก่อนที่ผู้ตัดสินแจ้งว่าสีใดเป็นฝ่ายโยน  

          15.8.2 ถ้าบอลติดค้างในราง หลังจากปล่อยบอลแล้ว  

          15.8.3 ถ้าผู้ช่วยนักกีฬา BC3 หยุดบอลในราง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ  

          15.8.4 ในการแข่งขันประเภท BC3 ถ้านักกีฬา BC3 ไม่ได้เป็นคนปล่อยบอล นักกีฬา
จะต้องปล่อยบอลโดยตรงจากร่างกาย การปล่อยบอลโดยตรงจากร่างกายจะรวมถึงการปล่อยบอล
โดยใช้อุปกรณ์ช่วย ที่ใช้ศีรษะ ปากหรือแขน (อ้างอิงข้อ: 5.4) 

          15.8.5 ถ้าผู้ช่วยนักกีฬาสัมผัสตัวนักกีฬา หรือ ผลัก/ดึงรถวีลแชร์ ขณะปล่อยบอล 

(อ้างอิงข้อ: 3.5) 
          15.8.6 ถ้าผู้ช่วยนักกีฬาและนักกีฬา ปล่อยบอลพร้อมกัน 

          15.8.7 ถ้าบอลสีถูกโยนก่อนลูกแจ๊ค  

          15.8.8 ถ้าฝ่ายใดไม่ปล่อยบอล เม่ือครบเวลาที่ก าหนด (อ้างอิงข้อ: 17.5) 

          15.8.9 ถ้าบอลสลีูกแรกไม่ได้ถูกโยน โดยผู้ท่ีโยนลูกแจ๊ค (อ้างอิงข้อ: 10.4.1) 

          15.8.10 นักกีฬา BC3 ไม่ได้แกว่งรางไปทางซ้ายอย่างน้อย 20 เซนติเมตร และแกว่งราง
ไปทางขวาอย่างน้อย 20 เซนติเมตร หลังจากได้รับลูกแจ๊คและก่อนโยนลูกแจ๊ค หรือก่อนโยนลูกโทษ 

หรือก่อนโยนลูกแรกในการเล่นไทเบรคของแต่ละคน (อ้างอิงข้อ: 5.5) 

          15.8.11 ถ้านักกีฬา BC3 ไม่ได้แกว่งรางใหม่อย่างน้อย 20 เซนติเมตร เมื่อเขาหรือทีม
กลับจากพื้นที่ในการเล่น ก่อนปล่อยบอลของเขา (อ้างอิงข้อ: 5.5) 

          15.8.12 นักกีฬาฝ่ายใดโยนบอลมากกว่า 1 บอล ในเวลาเดียวกัน (อ้างอิงข้อ: 10.13) 
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15.9 นักกีฬา ผู้ช่วยนักกีฬา และ/หรือ ผู้ฝึกสอน การกระท าความผิดต่อไปนีจ้ะน าไปสู่
การได้รับใบเหลือง (An athlete, Sport Assistant and/or coach who commit 
any of the following offences will receive a yellow card) (อ้างอิงข้อ: 15.3): 

 15.9.1 น าเจ้าหน้าที่เข้าห้องอบอุ่นร่างกาย หรือ ห้องรายงานตัวมากกว่าที่กติกาก าหนด 

(อ้างอิงข้อ:  7.2, 8.2) สิ่งนี้จะส่งผลให้ใบเหลืองกับนักกีฬา หรือ หัวหน้าทีม ในกรณีแข่งขันประเภท
คู่หรือทีม 

 15.9.2 นักกีฬาน าบอลเข้าห้องรายงานตัวมากกว่าที่อนุญาต (อ้างอิงข้อ:  3.1, 3.2.1, 
3.3.1) บอลที่เกินจะถูกยึดและเก็บไว้จนกระทั่งการแข็งขันเสร็จสิ้น 

ในการแข่งขันประเภททีมและประเภทคู่ ใบเหลืองนี้จะให้นักกีฬาคนที่น าบอลเข้าห้องรายงานตัว
มากกว่าที่อนุญาต ถ้าหากไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นเจา้ของ การเตือนนี้จะให้หัวหน้าทีม(อ้างอิง
ข้อ: 9.7)  
บอลเกิน“Extra balls” ที่ถูกยึด แต่ไม่ผิดกฎ สามารถรับคืนมาใช้ ในการแข่งขันรายการเดิมได้ 
(same tournament) 

          15.9.3 นักกีฬาคนใด บอลไม่ผ่านเกณฑ์ตามกติกา จากการสุ่มตรวจ (อ้างอิงข้อ:  4.7.1- 
4.7.2. และ 9.2) จะมีการติดประกาศหน้าทางเข้าห้องรายงานตัว ส าหรับบอลและอุปกรณ์ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 15.9.4 ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการท าให้การแข่งขันล่าช้าไป 

          15.9.5 นักกีฬาไม่ยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน และ/หรือ แสดงกิริยาที่เสื่อมเสีย 

(detrimental) ต่อฝ่ายตรงข้าม หรือ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 

          15.9.6 เมื่อนักกีฬา/ผู้ช่วยนักกีฬา ออกนอกสนามระหว่างการแข่งขัน โดยไม่ได้อนุญาต
จากผู้ตัดสิน แม้ว่าจะอยู่ระหว่างเอนด์หรือระหว่างขอเวลานอกทางการแพทย์หรือเวลานอกทาง
เทคนิค ก็ตาม บุคคลนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้อีก  

         15.9.7 ผู้ช่วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เข้าพื้นที่ในการเล่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน 
(อ้างอิงข้อ:  10.7.4) 

15.10 นักกีฬา ผู้ช่วยนักกีฬา และ/หรือ ผู้ฝึกสอน ผูก้ระท าความผิดต่อไปนี้จะน าไปสู่การ
ได้รับใบเหลืองใบที่ 2 และถูกระงับการแข่งขันรายการขณะนั้น (An athlete, Sport 
Assistant and/or coach who commit any of the following offences will 
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receive a 2nd yellow card and barred from the current match) (อ้างอิงข้อ: 
15.3): 

 15.10.1 ได้รับการเตือนครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (a compettion) (ตัวอย่าง 

ก่อนหน้านี้ได้รับใบเหลือง จากการกระท าใดที่ผิดตามกติกาข้อ: 15.9) 

 15.10.2 ได้รับใบเหลืองท่ี 2 ในห้องอบอุ่นร่างกายหรือห้องรายงานตัว ส าหรับ 

นักกีฬา และ/หรือผู้ช่วยนักกีฬา ระหว่างการแข่งขันครั้งเดียวกัน น าไปสู่การถูกระงับการแข่งขัน
รายการนั้น(current match) ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นขณะเตรียมแข่งขันประเภทบุคคล นักกีฬาจะถูกปรับ
แพ้การแข่งขันคู่ต่อสู้ (อ้างอิงข้อ: 11.8) 

การให้ใบเหลืองท่ี 2 แก่ผู้ฝึกสอน จะขัดขวางเขา จากการเข้าสนามแข่งขัน(FOP)ส าหรับการแข่งขัน
รายการนั้น(that match) 

 15.10.3 ใบเหลืองท่ี 2ในสนามแข่ง ขณะแข่งขันจะน าไปสู่การระงับการแข่งขันและจะ
ส่งผลให้ถูกปรับแพ้ (อ้างอิงข้อ: 11.8) 

ถ้าเป็นผู้ฝึกสอน เขาจะถูกบังคับให้ออกนอกสนามแข่ง(FOP) แต่ทีมและคู่อาจจะแข่งขันต่อได้ 

15.11 นักกีฬา ผู้ช่วยนักกีฬา และ/หรือ ผู้ฝึกสอน การกระท าความผิดต่อไปนี้จะน าไปสู่
การได้รับใบแดงและถูกตดัสิทธิ์การแข่งขันทันที (An athlete, Sport Assistant 
and/or coach who commit any of the following offences will receive a 
red card and immediate disqualification) (อ้างอิงข้อ: 15.4): 

 15.11.1 แสดงพฤติกรรมนักกีฬาต่ ากว่ามาตรฐาน ตัวอย่างเช่น พยายามที่จะหลอก 
ผู้ตัดสิน หรือแสดงอาการไม่เป็นตัวของตัวเองในสนามแข่งขัน(making unauthorized remarks) 
        15.11.2 น ามาซึ่งความรุนแรง (violent conduct) 

        15.11.3 มีการใช้ภาษาหรือการแสดงออกถึงความก้าวร้าว ดูถูกหรือ อันตราย 

 15.11.4 ใบแดงที่จุดใดๆก็ตาม จะน ามาซึ่งการถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที ผลการ
แข่งขันใดๆจากการแข่งขันก่อนหน้านี้จะถูกปรับแพ้ และนักกีฬาหรือฝ่ายจะไม่มีสิทธิ์รับการมีส่วน
ร่วม หรือคะแนนการจัดอันดับส าหรับการแข่งขัน (อ้างอิงข้อ: 15.4.1) 

16.  การติดต่อสือ่สาร (Communication) 
16.1 จะไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างนักกีฬา ผู้ช่วยนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาส ารอง  
         ในระหว่างการแข่งขัน   ยกเว้น :  



กติกากีฬาบอคเซีย  2018 - V3 

 

BISFed Rules 2018(V3) * 30 January 2018                                                              แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดารณี คชศรีสวสัด์ิ  34/65 
  

 เมื่อนักกีฬาร้องขอให้ผู้ช่วยนักกีฬาปรับต าแหน่งรถเข็น ขยับราง คลึงบอล หรือ ส่งบอลให้
นักกีฬา การกระท าที่เป็นกิจวัตรบางอย่างจะได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องร้องขอผู้ช่วยนักกีฬา 

 ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยนักกีฬา และนักกีฬาตัวส ารอง อาจจะแสดงความยินดี หรือ ให้ก าลังใจต่อ
นักกีฬาหลังจากโยนและระหว่างเอนด์ได้ 

 การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอน นักกีฬาส ารอง และผู้ช่วยนักกีฬาส ารอง แต่อยู่ในระยะที่
นักกีฬาในสนามไม่สามารถได้ยิน ถ้าผู้ตัดสินมีความเห็นว่านักกีฬาในสนามสามารถได้ยิน 
ผู้ตัดสินจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง และให้หนึ่งบอลโทษได้ (อ้างอิงข้อ: 15.5.3) 

16.2 ในการแข่งขันประเภทคู่และทีม ในขณะแข่งขันในแต่ละเอนด์ นักกีฬาสามารถสื่อสารกับ
นักกีฬาคนอ่ืนของฝ่ายตนได้เท่านั้น หลังจากผู้ตัดสินแจ้งว่าเขาเป็นฝ่ายโยน   ขณะแข่งขันในเอนด์  
เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับแจ้งให้เล่น( เช่น ขณะที่ผู้ตัดสินก าลังวัดระยะ  นาฬิกาขัดข้อง ) นักกีฬาทั้ง
สองฝ่ายสามารถสนทนากันเบาๆ แต่จะต้องยุติทันที เม่ือฝ่ายตรงข้ามได้รับแจ้งให้เป็นฝ่ายเล่น 

16.3 นักกีฬาไม่สามารถสอนผู้ช่วยนักกีฬาของเพื่อนร่วมทีม นักกีฬาแต่ละคนจะต้องสื่อสารโดยตรง
กับผู้ช่วยของตนเอง  

16.4 ระหว่างเอนด์ (between endS) นักกีฬาสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม ผู้ช่วยนักกีฬาและผู้
ฝึกสอนของตนเองได้ แต่จะต้องหยุดทันทีเม่ือผู้ตัดสินพร้อมที่จะให้เล่นเอนด์ใหม่ ผู้ตัดสินจะไม่ให้การ
แข่งขันล่าช้าจากการสนทนา  

16.5 นักกีฬาสามารถขอใหน้ักกีฬาคนอ่ืน หรือผู้ช่วยนักกีฬา BC3 ใหเ้คลื่อนย้ายต าแหน่งได้ ในกรณี
ที่ก าบังการเล่นของตนเอง แต่ไม่สามารถขอให้เขาออกนอกช่องโยนได้ 

16.6 นักกีฬาทุกคน สามารถพูดกับผู้ตัดสินในเวลาของตนเองได้ 

16.7 หลังจากผู้ตัดสินแจ้งว่าฝ่ายใดโยน นักกีฬาของฝ่ายนั้น สามารถถามเพื่อทราบคะแนนหรือให้
วัดระยะห่างได้ การร้องถามเกี่ยวกับต าแหน่งบอล (เช่น บอลของคู่ต่อสู้ลูกไหนใกล้กว่า) จะไม่ได้รับ
ค าตอบ นักกีฬาสามารถเข้าในพื้นที่ในการเล่น เพื่อแน่ใจต าแหน่งของบอลด้วยตนเองได้ 

16.8 ถ้ามีความต้องการใช้ล่ามในระหว่างการแข่งขัน   หัวหน้าผู้ตัดสินมีอ านาจเต็มในการคัดเลือก
ล่ามท่ีเหมาะสม อันดับแรกหัวหน้าผู้ตัดสินจะใช้อาสาสมัครของการแข่งขัน หรือ ผู้ตัดสินผู้ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันขณะนั้น ทั้งสองฝ่าย ถ้าไม่สามารถหาล่ามได้เหมาะสม หัวหน้าผู้ตัดสินอาจ
เลือกบุคคลที่เป็นสมาชิกจากประเทศของนักกีฬา 

16.9 ล่ามจะไม่มีที่นั่งในสนามแข่งขัน (FOP) การแข่งขันจะไม่มีการล่าช้าถ้าล่ามคนใดคนหนึ่งไม่อยู่
ในขณะที่ต้องการ 
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16.10 อุปกรณ์สื่อสารใดๆ รวมทั้งสมาร์ทโพน ที่น าเข้าสนามแข่งขัน (FOP) จะต้องถูกตรวจสอบโดย
หัวหน้าผู้ตัดสิน (HR) หรือ ผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) วิธีการสื่อสารใดที่ อาจจะไม่ถูกต้อง จะเป็นเหตุ
ให้เสีย 1บอลโทษ  

ผู้ฝึกสอน จะได้รับอนุญาตให้ใช้ แทปเลท(tablets) และสมาร์ทโฟน (smart phone) เพื่อจดบันทึก 

นักกีฬาและผู้ช่วยนักกีฬาในสนามจะต้องไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬาส ารอง 

นอกเส้นขอบด้านนอก การละเมิดกติกานี้ ถือเป็นการสื่อสารไม่เหมาะสม และเสีย 1 บอลโทษ 

17.  เวลาตอ่เอนด์ (Time Per End) 
17.1 แต่ละฝ่ายจะได้รับเวลาจ ากัดส าหรับเล่นในแต่ละเอนด์ ซึ่งจะควบคุมโดยผู้รักษาเวลา ดังนี้ 

 BC1  -    5 นาที/คน/เอนด์ 

 BC2  -    4 นาที/คน/เอนด์ 

 BC3  -    6 นาที/คน/เอนด์  

 BC4  -    4 นาที/คน/เอนด์ 

 ทีม   -     6 นาที/ทีม/เอนด์ 

 คู่ BC3  -  7 นาที/คู/่เอนด์ 

 คู่  BC4  -  5 นาที/คู่/เอนด์ 

17.2 การโยนลูกแจ๊ค ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของเวลาที่ก าหนดของฝ่าย 

17.3 เวลาของแต่ละฝ่ายจะเริ่มเมื่อผู้ตัดสิน แจ้งให้ผู้รักษาเวลาว่าฝ่ายใดโยน รวมทั้งลูกแจ๊ค 

17.4 เวลาของแต่ละฝ่ายจะหยุดลง เมื่อบอลทีถู่กโยนหยุดลงในสนาม รวมถึงออกนอกเขตสนาม 

17.5 ถ้าฝ่ายใดไม่ปล่อยบอลเมื่อเวลาที่ก าหนดหมดลง บอลนั้นและบอลที่เหลืออยู่ของฝ่ายนั้น 
จะกลายเป็นบอลเสีย และจะน าไปวางไว้ในกล่องใส่บอลเสียในบริเวณที่ก าหนด ในกรณีนักกีฬา BC3 

การปล่อยบอลเริ่มจากการไหลลงราง 

17.6 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยบอลออกไปหลังจากเวลาที่ก าหนดหมดลง ผู้ตัดสินจะต้องหยุดบอล
และน าออกนอกสนาม ก่อนที่จะกระทบการเล่น ถ้าบอลไปกระทบกับบอลอ่ืนเอนด์อาจมีปัญหา 

(อ้างอิงข้อ: 12) 
17.7 เวลาที่ก าหนดส าหรับบอลลูกโทษ คือ 1 นาที ส าหรับการเล่นผิดกติกาแต่ละครั้ง (1 ลูก) 
ส าหรับทุกประเภทการแข่งขัน 
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17.8 ระหว่างแต่ละเอนด์ เวลาที่คงเหลืออยู่ของท้ัง 2 ฝ่าย ปรากฏบนป้ายบอกคะแนน 
(Scoreboard) ในการแข่งขันแต่ละทีม เวลาที่คงเหลืออยู่ของท้ัง 2 ฝ่าย จะถูกจดไว้ในใบบันทึกผล
การแข่งขัน 

17.9 ระหว่างการเล่นในเอนด์ใดเอนด์หนึ่ง ถ้าการค านวณเวลาไม่ถูกต้อง ผู้ตัดสินจะปรับเวลา    
ชดเชยเวลาที่คลาดเคลื่อนไป 

17.10 ระหว่างมีเหตุการณ์โต้เถียงหรือสับสน ผู้ตัดสินอาจหยุดเวลาได้ ถ้ามีความจ าเป็นจะต้อง 
หยุดระหว่างการเล่นเพื่อการแปลภาษา เวลาควรจะหยุด อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ ล่าม ไม่ควรจะ
มาจากประเทศเดียวกับนักกีฬา(อ้างอิงข้อ: 16.8) 

17.11 ผู้รักษาเวลาจะต้องออกเสียงดังและชัดเจน เม่ือเวลาคงเหลือ 1 นาที (1 Minute),  

30 วินาที (30 Seconds), 10 วินาที (10 Seconds) และหมดเวลา (Time) เม่ือหมดเวลา 

ในเวลา 1 นาทีระหว่างเอ็นด์ ผู้รักษาเวลาจะต้องขาน 15 วินาที (15 seconds) และหมดเวลา
(Time) 

18. การขอเวลานอกทางการแพทย์ (Medical Time Out) 

18.1 ถ้านักกีฬาหรือผู้ช่วยนักกีฬามีอาการป่วยในขณะแข่งขัน (จะต้องมีอาการป่วยมาก) นักกีฬาแต่
ละคนอาจจะขอเวลานอกทางการแพทย์ได้ถ้าจ าเป็น การแข่งขันอาจยุติ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง
สามารถหยุดชั่วคราว ส าหรับการขอเวลานอกทางการแพทย์ได้ 10 นาที ระหว่างนี้ผู้ตัดสินจะต้องหยุด
เวลาการแข่งขัน ในประเภท BC3 ในเวลา 10 นาทีนี้ ผู้ช่วยนักกีฬาห้ามหันหน้าดูพื้นที่ในการเล่น 
 

18.2 นักกีฬาหรือผู้ช่วยนักกีฬาแต่ละคน จะขอเวลานอกทางการแพทย์ได้เพียง 1 ครั้งต่อรายการ 

(match) เท่านั้น 

18.3 นักกีฬาหรือผู้ช่วยนักกีฬา ผู้ที่ได้รับเวลานอกทางการแพทย์ จะต้องถูกสังเกตการณ์ในสนามแข่ง
ขัน โดยแพทย์เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ แพทย์อาจจะช่วยโดยการสื่อสารกับนักกีฬาหรือผู้ช่วยนักกีฬา ถ้า
จ าเป็น 

18.4 ในการแข่งขันประเภทบุคคล ถ้านักกีฬาแข่งขันต่อไปไม่ได้ การแข่งขันจะถูกปรับแพ้การแข่งขัน 

(อ้างอิงข้อ: 11.8) 
 

18.5 ในการแข่งขันประเภททีม ถ้านักกีฬาคนใดไม่สามารถเล่นต่อได้ เนื่องจากป่วย การเล่นใน 
เอนด์นั้นจะจบลงโดยไม่ใช้บอลของท่ีเหลือของนักกีฬาคนนั้น ถ้าเพื่อนร่วมทีมยังมีบอลที่โยน เขา
สามารถโยนบอลได้ตามเวลาที่เหลือ  นักกีฬาส ารองจะเข้ามาเล่นแทนได้ในระหว่างเอนด์เท่านั้น
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(อ้างอิงข้อ: 10.16.3) 

18.6 ในการแข่งขันประเภทคู่ BC3 และ BC4 ถ้านักกีฬาคนใดไม่สามารถเล่นต่อได้ เนื่องจากป่วย 

เอนด์นั้นจะจบลงโดยไม่ใช้บอลของท่ีเหลือของนักกีฬาคนนั้น ถ้าเพื่อนร่วมทีมยังคงมีบอลที่จะเล่น เขา
สามารถโยนบอลในเวลาตามเวลาที่เหลือ  นักกีฬาส ารองจะเข้ามาเล่นแทนได้ในระหว่างเอนด์เท่านั้น
(อ้างอิงข้อ: 10.16.3)  
 

18.7 การขอเวลานอกทางการแพทย์ส าหรับผู้ช่วยนักกีฬา นักกีฬาประเภทคู่สามารถใช้ผู้ช่วยนักกีฬา
คนเดียวร่วมกันในการเล่นเอนด์ที่เหลือ การเปลี่ยนตัวส ารองได้สามารถด าเนินการได้ระหว่างเอนด์ 
(อ้างอิงข้อ: 10.16.3) หากไม่มีส ารองในสนามแข่งขัน (FOP) และนักกีฬาต้องใช้ผู้ช่วยนักกีฬาคนเดียว
ร่วมกันในการแข่งขันที่เหลืออยู่ ในการแข่งขันประเภทบุคคล ถ้านักกีฬามีบอลเหลืออยู่ในเอนด์ที่เกิด
เหตุการณ์ และไม่สามารถปล่อยบอลโดยไม่ได้การช่วยเหลือได้ บอลเหล่านั้น ถือเป็นบอลเสีย   

18.8 ในการแข่งขันประเภททีม ถ้านักกีฬาผู้ที่จะต้องโยนลูกแจ๊คล าดับต่อไปป่วยจนไม่สามารถเล่น
ต่อไปได้ และไม่มีนักกีฬาส ารอง ลูกแจ๊คจะถูก โยนโดยผู้เล่นที่รับสิทธิ์โยนแจ๊คในล าดับต่อไป 
  
18.9 ในการแข่งขันประเภททีม ถ้านักกีฬาคนใดไม่สามารถแข่งขันช่วงท่ีเหลือต่อ (ด้วยเหตุผล   
ทางการแพทย์นั้น) และไม่มีนักกีฬาส ารอง การแข่งขันสามารถด าเนินต่อได้ ด้วยนักกีฬาสองคน ซึ่งจะ
ใช้บอลเพียง 4 ลูก  ถ้านักกีฬา BC1 ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ และไม่มีนักกีฬา BC1 ส ารอง การแข่งขัน
สามารถด าเนินต่อได้โดยปราศจากนักกีฬา BC1 

18.10 ถ้านักกีฬายังมีการขอเวลานอกทางการแพทย์ต่อในการแข่งขันช่วงที่เหลือ ผู้แทนฝ่ายเทคนิค 

(TD) จะปรึกษากับแพทย์และผู้แทนของประเทศนักกีฬานั้น เพื่อตัดสินใจ ถ้านักกีฬาควรจะออกจาก
แข่งขันในช่วงเวลาที่เหลือ  
ในการเล่นประเภทบุคคล ถ้านักกีฬาออกจากแข่งขันที่เหลือ ช่วงการแข่งขันที่เหลือทั้งหมดที่เขาจะเล่น 

จะมีคะแนนเท่ากับคะแนนการแข่งขันที่มีความต่างสูงสุดของกลุ่ม (pool) นั้นหรือรอบแพ้คัดออก 
(knock out)  
 

19. ขั้นตอนการขอความกระจ่างและการประท้วง 
     (Clarification and Protest Procedure) 
 

19.1 ในระหว่างการแข่งขันหากฝ่ายใดมีความรู้สึกว่า ผู้ตัดสินมองข้ามบางสิ่งบางอย่าง หรือตัดสิน
ผิดพลาดซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขัน ในเวลานั้นนักกีฬา/หัวหน้าทีมของฝ่ายนั้นสามารถที่จะช้ีให้ 
ผู้ตัดสินสนใจและขอความกระจ่างต่อสถานการณ์นี้ และ เวลาเล่นจะต้องหยุด (อ้างอิงในข้อ: 17.10) 
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19.2 ระหว่างการแข่งขันนักกีฬาหรือหัวหน้าทีม อาจร้องขอค าวินิจฉัย (Ruling) จากหัวหน้า 
ผู้ตัดสิน (HR) ซึ่งการตัดสินจะถือเป็นที่สิ้นสุด 

 19.2.1 ตามกติกาข้อ: 19.1และ19.2 ระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องช้ีให้ผู้ตัดสิน
สนใจเหตุการณ์ที่เขาไม่เห็นด้วยและต้องการความกระจ่างและจะต้องขอค าวินิจฉัยจากหัวหน้า 
ผู้ตัดสิน ถ้าต้องการด าเนินการตาม ข้อ 19.3 (ขั้นตอนการประท้วง - Protest procedure) 

19.3 เมื่อการแข่งขันแล้วเสร็จทุกรายการ แต่ละฝ่ายจะได้รับแจ้งให้ลงนามในใบบันทึกผล ฝ่ายที่ 
ต้องการจะประท้วงการตัดสิน หรือแสดงความรู้สึกว่าผู้ตัดสินมิได้ปฏิบัติตามกติกาขณะแข่งขัน  ฝ่าย
นั้นจะต้องไม่ลงช่ือในใบบันทึกผลการแข่งขัน 

19.4 ผู้ตัดสินจะบันทึกเวลาของเกมการแข่งขัน (หลังจากได้บันทึกสรุปผลการแข่งขันในใบบันทึก) 
การประท้วงอย่างเป็นทางการ จะต้องด าเนินการภายใน 30 นาที ที่การแข่งขันแล้วเสร็จ ถ้าไม่ได้รับ
หนังสือประท้วงให้คงผลการตัดสินไว้ตามเดิม  

19.5 แบบฟอร์มการประท้วงท่ีสมบูรณ์ จะต้องส่งถึงเลขานุการจัดการแข่งขัน โดยนักกีฬา/หัวหน้า
ทีม / หรือผู้จัดการทีม พร้อมกับการวางเงินจ านวน £ 150 (ปอนด์) หรือสกุลเงินของประเทศ
เจ้าภาพที่สอดคล้องกัน  รูปแบบการประท้วงนี้ควรจะมีรายละเอียดท้ังสองอย่าง คือ สถานการณ์
แวดล้อมพร้อมกับเหตุผล หรือหลักฐานชัดเจน กติกาข้อใดที่ได้รับอ้างอิง (quoting rule 
referance) ส าหรับการเขียนประท้วง หัวหน้าผู้ตัดสิน (HR) หรือผู้ได้รับมอบหมาย (Designate) 
ควรจะรีบเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง (A Protest Panel) โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะปฏิบัติได้   คณะกรรมการชุดนี้ควรจะประกอบด้วย 

 หัวหน้าผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน ((HR or AHR) 

 ผู้ตัดสินนานาชาติ 2 คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและไม่มาจากประเทศที่ เกี่ยวข้อง
กับการประท้วง 

 19.5.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงที่ได้รับแต่งตั้งนี้ ควรจะมีการปรึกษา 
(Consult) กับผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่มีการประท้วง ก่อนการตัดสินใจครั้งสุดท้าย และ
ควรจะประชุมในที่เฉพาะ (private area) การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงทั้งหมด 
จะต้องเป็นความลับ(All D£iscussion regarding a protest must remain confidential) 

        19.5.2 การตัดสินเรื่องการประท้วงจะด าเนินการทันทีที่ท าได้และแจ้งผลเป็น ลายลักษณ์
อักษรต่อนักกีฬา/หัวหน้าทีมและฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

19.6 ถ้ามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  
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ส่ิงนี้จะกระท าได้ภายหลังได้รับแบบการประท้วงโดยสมบูรณ์ ถ้าเป็นไปได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายควร
จะได้รับทราบ  ขึ้นอยู่กับการได้รับการประท้วงนี้ ผู้แทนฝ่ายเทคนิค(TD) หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

จะต้องจัดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ (Jury of Appeal)  โดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

 ตัวแทนฝ่ายเทคนิค ( TD - technical delegate) 

 ผู้ตัดสินนานาชาติ 2 คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในการประท้วงครั้งก่อนหรือจากประเทศ 
ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการประท้วง 

 19.6.1 ผลการตัดสินของกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

19.7 ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันที่มีการประท้วง อาจจะร้องขอให้มีการทบทวนผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง เขาจะต้องส่งแบบฟอร์มประท้วง พร้อมวางเงิน
จ านวน £ 150 (ปอนด์) การประท้วงจะต้องยื่นภายใน 30 นาที หลังจากได้รับผลการตัดสินการ
ประท้วงครั้งแรก คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องบันทึกเวลาที่
นักกีฬาหรือฝ่ายหรือผู้แทน(เช่น ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน) รับผลการตัดสินการประท้วงครั้งแรก 

และ ต้องลงชื่อก ากับในเอกสาร การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงท้ังหมดจะต้องเป็นความลับ 

19.8 ถ้าผลการตัดสินการประท้วง ต้องให้มีการแข่งขันใหม่ การแข่งขันจะเริ่มจากจบที่เกิดเหตุให้
ประท้วง 
19.9 ถ้าเหตุผลเพื่อการประท้วงทราบก่อนการแข่งขันจะเริ่ม การประท้วงควรจะยื่นก่อนการแข่งขัน
จะเริ่มขึ้น การประท้วงจะต้องย่ืนภายใน 30 นาที หลังจากการสรุปผลการแข่งขันนั้น 

19.10 ถ้าเหตุผลเพื่อการประท้วงเกิดในหัองรายงานตัว หัวหน้าผู้ตัดสิน (HR) หรือผู้แทนฝ่ายเทคนิค 

(TD) จะต้องได้รับแจ้งความตั้งใจในการประท้วงก่อนที่ฝ่ายจะออกจากห้องรายงานตัว การประท้วง
จะได้รับการพิจารณา ถ้าฝ่ายนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ 
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ภาคผนวก (Appendices) 

 BISFed ระลึกเสมอว่า สถานการณ์ที่เป็นจริงอาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ 
สถานการณ์นั้นจะได้รับการพิจารณาในเวลาที่เกิดขึ้น ภายใต้การพิจารณาของผู้แทนฝ่ายเทคนิค
และ/หรือหัวหน้าผู้ตัดสิน  

หน้าต่อไปนี้ (ภาคผนวก 1, 2 และ3) จะเป็นรูปแบบท่าทางท่ีจะใช้โดยผู้ตัดสิน และการอธิบาย
ขั้นตอนในการประท้วงและแผนผังสนาม รูปแบบท่าทางได้รับการพัฒนาเพื่อท่ีจะช่วยทั้งผู้ตัดสินและ
นักกีฬาต่อความเข้าใจสถานการณ์ นักกีฬานี้ไม่สามารถประท้วงได้หากผู้ตัดสินลืมใช้รูปแบบท่าทาง
ที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กติกากีฬาบอคเซีย  2018 - V3 

 

BISFed Rules 2018(V3) * 30 January 2018                                                              แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดารณี คชศรีสวสัด์ิ  41/65 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
รูปแบบท่าทาง / สัญญาณของเจ้าหน้าท่ี 

(Appendix 1. Officials gestures/signs) 
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รูปแบบท่าทาง / สัญญาณ ของผู้ตัดสิน (Referees gestures/signs) 
สถานการณ์ที่ 

จะต้องแสดงสัญญาณ 
 

ค าอธิบายท่าทาง 
รูปแบบท่าทาง  

กระท าโดยผู้ตัดสิน 
 

ชี้ให้โยนบอลอบอุ่นร่างกาย  
หรือลูกแจ๊ค 

 กติกาข้อ 10.1 

 กติกาข้อ 10.2 

 
ผายมือชี้ 

ให้ท าการโยนและพูด 
“BEGIN WORM UP”,OR JACK 
เริ่มอบอุ่นร่างกาย หรือ แจ๊ค 

     

       
 

แสดงสัญญาณ 
ให้โยนบอลสี 

 กติกาข้อ 10.4 

 กติกาข้อ 10.5 

 กติกาข้อ 10.6 

 
 
 

แสดงป้ายสัญญาณสี 
ตามสีของฝ่ายทีโ่ยน 

      

        
 

 
บอลระยะเท่ากัน 

 

 กติกาข้อ 10.12 
 

 
ถือป้ายสัญญานแสดง
ด้านข้าง โดยใช้ฝ่ามือ
ประคองขอบให้นักกีฬา  และ
พลิกป้ายแสดงสีว่าสีใดเป็น 
ผู้โยนบอล  

 

 

 
         1                 2 

 
การขอเวลานอกทาง

เทคนิคหรือทางการแพทย์ 

 กติกาข้อ 5.7 

 กติกาข้อ 6.2 

 กติกาข้อ 18 

เอาฝ่ามือวางคล่อมบนนิ้วมือ
ที่วางตั้งเป็นรูปตัว T แล้วพูด
แจ้งฝ่ายที่ร้องขอ 

(ตัวอย่างเช่น เวลานอกทาง
เทคนิคหรือทางการแพทย์ 

ส าหรับ ชื่อผู้เล่น/ทีม/
ประเทศ/บอลสี) 
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สถานการณ์ที่ 
จะต้องแสดงสัญญาณ 

 
ค าอธิบายท่าทาง 

รูปแบบท่าทาง 
 กระท าโดยผู้ตัดสิน 

 
การเปลี่ยนตัวส ารอง 

 

 กติกาข้อ 10.16 

 
 

หมุนแขน 
ทั้งสองหมุนวน 

      
 

การวัดระยะ 

 กติกาข้อ 4.6 

 กติกาข้อ 11.6 
 

 
น ามือทั้งสองข้างมา 

วางต่อกัน จากนั้นแยก 
ออกจากกัน ราวกับว่าใช้ 

สายวัดระยะห่าง 
 

 

   
         1                  2            

 
ผู้ตัดสินถาม ถ้านักกีฬา
ต้องการเข้าในสนาม 

 กติกาข้อ 11.6 

 
ชี้นิ้วไปทีน่ักกีฬาจากนั้น 
ชี้ไปที่ตาของผู้ตัดสิน 

  
         1                  2 

มีการติดต่อสื่อสารที่ 
ไม่ถูกต้อง ตามกติกา 

 กติกาข้อ 15.5.3 

 กติกาข้อ 16 

 
ชี้นิ้วไปที่ปาก และ  

เคลื่อนนิ้วชี้ไปด้านข้าง 
ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง  

          1                        2 
 

บอลเสีย หรือ บอลออก 

 กติกาข้อ 10.6.2 

 กติกาข้อ 10.10 

 กติกาข้อ 10.11 
 

ชี้ไปที่บอล และยกแขน 
แนวตั้งฉากหันฝ่าเข้าหาตัว 
ผู้ตัดสิน และออกเสียงว่า”
เอ๊า” หรือ “ออก” หรือ”
บอลเสีย”หรือ “เดทบอล”  

(“OUT” OR  “DEAD BALL”)
จากนั้นหยิบบอลที่ออกนั้น 

 

 
         1                   2 



กติกากีฬาบอคเซีย  2018 - V3 

 

BISFed Rules 2018(V3) * 30 January 2018                                                              แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดารณี คชศรีสวสัด์ิ  44/65 
  

สถานการณ์ที่ 
จะต้องแสดงสัญญาณ 

 
ค าอธิบายท่าทาง 

รูปแบบท่าทาง 
 กระท าโดยผู้ตัดสิน 

 
น าบอลออก(retraction) 

 

 กติกาข้อ 15.2 
 

 
 
ชี้ไปที่บอล และยกแขนท ามือ
ในลักษณะหยิบบอลก่อนที่
จะหยิบบอลออก 
(เมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุ) 

                           
 

ให้บอลลูกโทษ 1 บอล 
 

 กติกาข้อ 15.1 
 

 
 

ยกนิ้วชี้ขึ้น 
 

                  
 

ให้ใบเหลือง 

 กติกาข้อ 15.3 
 

ให้ใบเหลืองท่ี2 และให้
ระงับการแข่งขันนั้น 

 กติกาข้อ 15.10 
 

 

 
แสดงใบเหลืองส าหรับ เล่น

ฝ่าฝืนกติกา 
 

แสดงใบเหลืองส าหรับ เล่น
ฝ่าฝืนกติกา ครั้งที ่2 

 
  

 

 
ใบแดงตัดสิทธิ์การแข่งขัน 

(DISQUALIFICATION) 
 

 กติกาข้อ 15.4 
 

 
 

แสดงใบแดง 
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สถานการณ์ที่ 
จะต้องแสดงสัญญาณ 

 
ค าอธิบายท่าทาง 

รูปแบบท่าทาง 
 กระท าโดยผู้ตัดสิน 

 
สิ้นสุดการเล่น/สิ้นสุด 

การแข่งขัน 
 

 กติกาข้อ 10.7 
 

 
เหยียดมือไขว้และกางออก

จากกันและพูดว่า  
“เอนฟินิส” (END FINISH) 

หรือ  
“แมทฟินิส”(MATCH FINISH) 

 

 
          1                 2 

 
คะแนน 

 

 กติกาข้อ 4.5 

 กติกาข้อ 11 
 

 

วางนิ้วมือแสดงจ านวน 
คะแนนบนป้ายสัญญาณสี
ฝ่ายที่ได้รับคะแนนนั้น และ

ขานคะแนนที่ได ้
(ตัวอย่าง แดงได้  3 คะแนน)     

ตัวอย่าง การให้คะแนน 

    
แดงได้ 3 คะแนน แดงได้ 7 คะแนน แดงได้ 10 คะแนน แดงได้ 12 คะแนน 
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รูปแบบท่าทาง/สัญญาณ เจ้าหน้าที่ผู้ก ากับเสน้ 
 

สถานการณ์ที่ 
จะต้องแสดงสัญญาณ 

 
ค าอธิบายท่าทาง 

รูปแบบท่าทาง 
 กระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับ

เส้น 
 
 

เรียกผู้ตัดสินให้สนใจ 

 
 

ยกแขนขึ้น 

         
GRAPHIC DESIGNER: FRANCISCA SOTTOMAYOR 
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ภาคผนวก 2 การประท้วง  
  (Appendix 2 – Protests) 
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          ขั้นตอนการประท้วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

ส่งเรื่องประท้วงต่อเลขานุการจัดการ
พร้อมค่าธรรมเนียม 
แข่งขันพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม 

เลขานุการจดัการแข่งขัน (CS)     

จัดส่งค าประท้วงต่อผู้แทนฝ่าย 
เทคนิค (TD) 
 

ผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) 
แจ้งหัวหน้าผู้ตดัสิน (HR) 

 

ควรจัดประชมุในที่เฉพาะ 

ฝ่ายเลขานุการมอบค าตอบของการ
ประท้วงให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังสองฝ่าย 

 

เง่ือนไขเวลาในการส่ง: 
การประท้วงอย่าง 
เป็นทางการจะต้อง
กระท าภายในระยะ 
เวลา 30 นาที หลัง 
จากการแข่งขัน 
สิ้นสุด (เวลาท่ีบันทึกใน
บันทึกคะแนน) 

สิ่งท่ีจะต้องเนินการ  
โดยเลขานุการ(CS) 
- จัดหาแบบฟอร์มการ 
ประท้วง 
- ติดตั้งนาฬิกาทางการ
ในท่ีๆมองเห็นชัดเจน 

คณะกรรมการ 
พิจารณาการประท้วง 
ควรจะปรึกษาผู้ตัดสิน  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
แข่งขันนั้นก่อนการ 

ตัดสินใจขั้นสดุท้าย 

 

บอกให้ผู้รับผลลงนาม
ใบเอกสารส าเนาของ
ฝ่ายด าเนินการพร้อม
ลงวันที่และเวลาที่รับ 

 

เลขานุการจัดการแข่งขัน 
จะต้อง 
- รับเงินธรรมเนียมการ 
ประท้วง (150 €GBP) ใน
พาราลิมปิกเกมส์ 
ค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
แข่งขัน 
- เขียนวันท่ีและเวลาลงใน
แบบประท้วงท่ีได้รับพร้อมลง
นาม 
- ให้ส าเนาการประท้วงกับผู้ท่ี
ยื่นประท้วง 
- แจ้งต่อ (Inform) ต่อผู้แทน
ฝ่ายเทคนิค(TD)ทันที 
- ส่งบันทึกแจ้งการประท้วง
ต่อผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามท่ี
เก่ียวข้องกับการแข่งขันนั้น 

หัวหน้าผู้ตัดสิน แจ้งขอให้ 
ผู้ตัดสินร่วม (Co-HR) (or 
identifies one referee)
เป็นตัวส ารองแทนในบริเวณท่ี
แข่งขัน คณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วง
ประกอบด้วย :  
หัวหน้าผู้ตัดสินและผู้ตัดสิน
นานาชาติท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
การเกมแข่งขันหรือจาก
ประเทศท่ีไม่เก่ียวข้องกับทีม
ประท้วง จ านวน 2คน 

การอภิปรายทุกเร่ืองท่ี 
เกี่ยวกับการประท้วงจะต้อง
เป็นความลับ  

คณะกรรมการพิจารณา
การประท้วงเขยีนค าตอบ
ในแบบประท้วงพร้อมลง
นามทุกท่าน และส าเนา
เพิ่มอีก 2 ชดุ(มอบให้
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายละฉบับ) 
 

การประท้วง 
 

ช่วงระยะการยื่น
ประท้วง 

ช่วงระยะเวลาการ
ตอบสนอง 

ตอบค าถามการ
ประท้วง 

หัวหน้าผู้ตัดสิน(HR)ควรจะ
จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการประท้วง 
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การประท้วง 
ได้รับการตอบรับ ? 

 
ได้รับการยอมรับ 

(YES) 

 

คืนเงนิ
ค่าธรรมเนียม 
การประท้วง 

ฝ่ายตรงข้าม 
ได้รับส าเนา 
การประท้วง 

การยอมรับผล 
การตัดสิน ? 

 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

การแข่งขันจะ 
มีการเล่นใหม ่
โดยเร่ิมจาก 
จบช่วงที่เกิด 
สถานการณ์ 
การประท้วง 

ประท้วงส าหรับ 
คณะกรรมการ

อุทธรณ์ 

ไม่ได้รับการยอมรับ 
(No) (ไม่เป็นผล) 

 

ฝ่าย
เลขานุการ 
จะให้
ใบส าคัญ 
รับเงินธรรม
เนียมการ
ประท้วง 

ฝ่ายประท้วง 

การยอมรับผล 
ตัดสิน ? 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

ยืนยันผล 
การแขง่ขัน 

ประท้วงต่อ 
กรรมการอุทธรณ ์

 

ขั้นตอนการส่งผลการพิจารณา 
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ต่อ TDต่อ TD                               
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การประท้วงสู่กรรมการอุทธรณ ์

ส่งค าอุทธรณ์การประท้วงต่อฝ่าย
เลขานุการจดัการแข่งขันพร้อม
ค่าธรรมเนียม 

 
เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน CS 

 
ส่งการประท้วงต่อ TD 

ควรจะประชุมในท่ีเฉพาะ 

 

ตอบค าถามการประท้วง 

 

ฝ่ายเลขานุการมอบค าตอบการ 
ประท้วงให้ฝ่ายเกีย่วข้องท้ังสอง 

การตัดสินใจถือเป็นที่ส้ินสุด 

การยอมรับผลการประท้วง ? 

 

เง่ือนไขเวลาในการ 
ส่ง - จะต้องด าเนิน 
การภายใน 30 นาท ี
หลังจากได้รับผล 
การพิจารณาการ 
ประท้วง 

สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการ 
 โดยเลขานุการ(CS) 
- จัดหาแบบฟอร์มการ 
ประท้วง 
- ติดตั้งนาฬิกาทางการ
ในบริเวณที่ๆมองเห็น
ชัดเจน 

  

หากเป็นไปได้ 
ท้ังสองฝ่ายเกี่ยวข้อง 
ควรจะได้รับการฟัง  
ก่อนการตัดสินใจ 

บอกให้ผู้รับผลการ 
ตัดสิน เซ็นชื่อใน 
ส าเนาพร้อมลงวันที ่
และเวลาที่รับ
เอกสาร 

ฝ่ายเลขานุการจะต้อง :- 
- รับค่าธรรมเนียมการ 
ประท้วง(150 €) ) ในพารา 
ลิมปิกเกมส์ ค่าธรรมเนียม
ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฝ่าย
จัดการแข่งขัน 
- เขียนวันเวลาท่ีรับในแบบ
ยื่นประท้วงพร้อมลงนาม 
- ให้ส าเนา 1 ชุด กับผู้ยื่น 
เอกสารประท้วง 
- แจ้ง TD โดยเร่งด่วน 
- ส่งบันทึกแจ้งการประท้วง
ต่อผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามท่ี
เก่ียวข้องกับเกมส์นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์ประกอบด้วย 
TD และผู้ตัดสินนานาชาติท่ี
ไม่เก่ียวข้องกับการประท้วง
ก่อนหน้านี้ หรือจากประเทศ
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการประท้วง
อีก 2 คน 

การอภิปรายทุกเร่ืองของ
การประท้วงจะต้องเป็น
ความลับ 

กรรมการอุทธรณ์การ
ประท้วงจะเขียนค าตอบ
ลงในแบบประท้วงและแต่
ละคนลงนามท าส าเนา
เพ่ิมอีก 2 ชุด (มอบให้
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายละฉบับ) 

ได้รับค่าธรรมเนียมคืน 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

ฝ่ายเลขานุการให้
ใบส าคัญ 
รับเงินค่าธรรมเนียม 
การประท้วง 

การแข่งขันจะเล่นใหม่โดยเร่ิมในช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ประท้วงในการแข่งขันนั้น 

ยืนยันผลการแข่งขันตามเดิม 

  TD ควรจะปรชุม 
คณะกรรมการ พิจารณา

         THE TD  

ขั้นตอนของการอุทธรณ์ 



กติกากีฬาบอคเซีย  2018 - V3 

 

BISFed Rules 2018(V3) * 30 January 2018                                                              แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดารณี คชศรีสวสัด์ิ  51/65 
  

แนวปฏิบัติในการประท้วง (Protest Guidelines) 

 

 ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจะประท้วง จะต้องด าเนินการภายใน 30 นาที ฝ่ายเลขานุการ
จะต้องแจ้ง (Inform)  ฝ่ายประท้วงให้ทราบว่า หมดเวลา  ถ้าหากฝ่ายใดจะให้รับการ
ประท้วง  ฝ่ายเลขานุการจะต้องไม่รับมัน 

 ภาพ และ/หรือ การบันทึกวีดีโอ จะไม่ได้รับการยอมรับที่จะสนับสนุนการขอประท้วง 

 การแข่งขันใหม่เพราะผลจากการประท้วง : 
ผู้ตัดสินจะเสี่ยงเหรียญ และผู้ชนะการเสี่ยงจะเลือกเล่นแดงหรือน้ าเงิน ถ้าฝ่ายใดเคยได้รับ
รางวัลบอลโทษ เขาจะไม่สามารถเล่นบอลนั้นได้ 

 การเล่นใหม่เริ่มต้นจากเอนด์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดการประท้วง : 
นักกีฬาจะต้องอยู่ในช่องเดิมและจะต้องใช้บอลสีเดิม บอลพิเศษ (Violations) ที่ได้รับจะถูก
น ามาเล่นใหม่ เพราะการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงไม่มีอีกต่อไป(are 
no longer valid, unless) แม้ว่าจะเขียนการเตือน (warning) หรือถูกตัดสิทธิ์จากการ
แข่งขัน 

 ถ้าเหตุผลของการประท้วงถูกต้อง แต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการแข่งขันใหม่ 
(ตัวอย่างเช่น, การผิดพลาดเกิดขึ้นในห้องรายงานตัว) ค่าธรรมเนียมการประท้วงจะไม่ได้รับ
คืน 

 ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะไม่คืนเพราะการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงหรือ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประท้วงจะถูกเก็บโดย BISFed 
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หนังสือแจ้งการประท้วง 
 

         หนังสือฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้จัดการทีมจากประเทศ................................(ช่ือประเทศ)
ซึ่งเข้าแข่งขันระหว่าง.....................................และ...................................(ช่ือนักกีฬา หรือ ประเทศ)
เมื่อวันที่............/.................../.............(ใส่วันที่) เวลา..............................(เวลาที่แข่งขัน) 
ในประเภทแข่งขัน ........................ ได้ถูกประท้วงโดย ........................................................(ใส่ชื่อ) 
จากประเทศ…………………………….. (ประเทศ) 
 
ค าอธิบายการประท้วงโดยสรุป 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ส่งเม่ือเวลา .............นาฬิกา........นาที  วันที่ ......../............./........(ใส่วันที่). 
ผู้ส่ง ............................................................................................ 
ผู้รับ.......................................................................................... 
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Protest Notification 
This notification is to inform the Team Manager from _______________ 
____________________(name of country), that the match played  between 
_________________ and ________________ (name of players or countries)  
on ___/___/_____ (insert date), at________ (time of match) in division 
___________, has beenProtested by _____________________ (name) 
from_________________ (Country). 
 
Brief explanation of the protest: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Delivered at: ____ h___ m, on ___/___/_____ (insert date), 

 
Delivered by: __________________________________________ 
Received by: __________________________________________ 
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(รายละเอียดผู้ยื่นแบบฟอร์มนี้)  

ชื่อ: ____________________________ (ประเทศ): ______________________ 

สถานะ (ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา/หัวหน้าทีม…): ____________________ 
 
 
(รายละเอียดการแข่งขันที่ประท้วง)  

รายการแข่งขัน: ________________________________________ กีฬา : บอคเซีย 
แข่งขันคู่ที่. ______ สนามที่. _______ รอบคัดเลือก / ½ ชิงชนะเลิศ …): ______________  
ตารางการแข่งขัน ( วันและเวลา ): _____/_____/_________ _____:______  
ประเภทการแข่งขัน (บุคคลBC1, BC2… คู่ BC3…): ___________________________ 
แข่งขันระหว่าง(หมายเลข หรือ ชื่อของผู้แข่งขันและประเทศ) :  
__________________________________________________________________  
การประท้วง(รายละเอียดท้ังสภาพแวดล้อมและการตัดสิน, กติกาที่เกี่ยวข้องน ามาอ้างอิง.ส าหรับ
การตัดสินใจประท้วง,และสิ่งอ่ืนๆถ้าจ าเป็น) 
 

 

 

 

 
 (เฉพาะเลขานุการกีฬา)  
วันและเวลาที่รับเอกสาร : _____/_____/_________ _____:______  
จ่ายค่าธรรมเนียมการประท้วง( 150 ยูโร หรือ เงินประเทศเจ้าภาพ) (….) จ่ายแล้ว (....) ยังไม่จ่าย 
 (€150 or the corresponding Host Nation currency):  
 
 
 

แบบฟอรม์ประทว้ง 1/2 
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แบบฟอร์มประท้วง 2/2 
 
ค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง(ใช้อีกด้านหนึ่ง ถ้าจ าเป็น):  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
วันและเวลา : __/_____/______   _______ : _______ 
   
ลายเซ็นคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง:  
 
----------------------------             ---------------------------                ----------------------------- 
   (ผู้ตัดสินนานาชาต)ิ       (ผู้ตัดสินนานาชาติ)          (หัวหน้าผู้ตัดสิน) 
 
คืนเงินค่าธรรมเนียมการประท้วง:    (............) คืนเงิน       (............) ไม่คืนเงิน 
 
                                  วันและเวลา             ลายเซ็น 
ได้รับค าตอบการประท้วงเม่ือ :  __/__/____  ____:____  โดย: ___________ 

ได้รับค าตอบการประท้วงเม่ือ:  __/__/____  ____:____  โดย: ___________ 
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(Details of person submitting this form)  

NAME: ______________________________ (Country): ________________________ 

STATUS (team manager, coach, athlete/captain…): __________________________ 

 
(Details of the protested match)  

EVENT: ________________________________________ SPORT: Boccia  

MATCH no. ______ COURT no. _______ POOL / ½ Final …): ______________  

SCHEDULED FOR (date and time): _____/_____/_________ _____:______  

DIVISION (Individual BC1, BC2… Pairs BC3…): ___________________________ 

MATCH BETWEEN (number or name of competitor/s and Country):  

__________________________________________________________________  

PROTEST (detail both the circumstances and the justification, quoting rule 
references, for making the protest. Use other side, if necessary): 
 

 

 

 

(Reserved to Sport Secretariat)  
DATE AND TIME RECEIVED: _____/_____/_________ _____:______  
PROTEST FEE PAID (€150 or the corresponding Host Nation currency):  YES     NO 

 
 
 
 

PROTEST FORM 1/2 
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PROTEST FORM 2/2 
 
DECISION OF PROTEST COMMITTEE (use other side, if necessary):  
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
DATE AND TIME: __/_____/______  _______ : _______ 

 
 
SIGNATURES OF PROTEST COMMITTEE:  
 
----------------------------     ---------------------------            ----------------------------- 
(International Referee)  (International Referee)           (Head Referee)  

 
 

ROTEST FEE REFUNDED:     
 

      YES  NO  
 

                                  Date and time Signature 
Protest answer received on:  __/__/____  ____:____  By: ___________ 

Protest answer received on:  __/__/____  ____:____  By: ____________ 
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ภาคผนวก 3 
แผนผังสนามบอคเซีย 

(Appendix 3 – Boccia Court Layout ) 
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Measurement Guidelines  
Wide Tape for Exterior lines, Throwing line and V line  
Thin tape for throwing box dividers, the Cross and 25cm x 25cm target box  
6 meter lines: from the inside of the side lines  
12.5 meters side lines: from inside of the front line and inside of the back line  
10 meters: from inside the front line to the back of the throwing line  
5 meters: from inside the front line to the centre of the cross  
3 meters: from inside the side line to the centre of the cross  
3 meters: from the back of the throwing line to the front of the V line  
1.5 meters: from the back of the throwing line to the front vertex of the V line  
2.5 meters: from inside the back line to inside (which is also the back) of the throwing line  
1 meter box lines: evenly spread over either side of the meter marks. 
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เอกสารอ้างองิ 
 

Boccia International Sport Federation.  (2018). BISFed International Boccia Rules  
       2018 – V.3 Retrived January 30, 2018, From BISFed competition rules –  
       English. Web Site: http://www.bisfed.com/about-boccia/rules/ 

 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กติกากีฬาบอคเซีย  2018 - V3 

 

BISFed Rules 2018(V3) * 30 January 2018                                                              แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดารณี คชศรีสวสัด์ิ  61/65 
  

ประวัติผู้แปลและเรียบเรียง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี คชศรีสวัสดิ์)   
 

 
 
สถานที่ท างาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (ข้าราชการบ านาญ)  
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์–พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2521 
   ค.ม. (พลศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2525 
   Cert. IBC. APC. International Referee Course for Boccia  
            จากประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2548 
   Cert. Promotion of Social Integration through Sports of Persons  
                                  with Disabilities จากประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2549 
 

ประสบการณ์และผลงานกีฬาบอคเซีย 
 

ผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) - ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย  (ระดับนานาชาติ)  
 -  ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬา Asean Para Games  
    ครั้งที่ 4 ประเทศไทย จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2552 

ผู้แทนฝ่ายเทคนิค (TD) - ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย (ระดับชาติ)  
 - ควบคุมการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 
   และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2540 – 2555 (ยกเว้น ปี พ.ศ.2549) 

    - ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2555 
 - ควบคุมการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในกีฬานักเรียนคนพิการระหว่างโรงเรียน และ    
                การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทยของกรมพลศึกษาและส านัก 
                พัฒนากีฬาและนันทนาการ ปี พ.ศ. 2545 –2554 
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การตัดสินกีฬาบอคเซีย (ระดับนานาชาติ) 
 - หัวหน้าผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งท่ี 7 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  
                พ.ศ. 2542 
 - ผู้ตัดสินรายการ ASIA & SOUTH PACIFIC KUALA 2005 (พ.ศ.2548)  
                เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 - ผู้ตัดสินรายการ 8TH ASEAN PARA GAMES 2015 (พ.ศ.2558) ประเทศสิงคโปร์
 - ผู้ตัดสินรายการ 9TH ASEAN PARA GAMES 2017 (พ.ศ.2560) ประเทศมาเลเซีย 
 - ผู้ตัดสินรายการ BISFed 2017 World Open Bangkok ประเทศไทย 

การตัดสินกีฬาบอคเซีย (ระดับชาติ) 
 - ผู้ตัดสินการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยชุด เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7  
   พ.ศ. 2541 
 - หัวหน้าผู้ตัดสินกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541, 2542 และ 2544 

ผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซีย  (ระดับนานาชาติ) 
   - ร่วมคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Boccia World     
                 Championships Portugal 2002 ณ เมืองวาซิม พอร์ตโต ประเทศโปรตุเกส 
 - ร่วมคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Boccia World Cup  
                 2003 ณ เมืองไครสต์เชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ 
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน CPISRA 2007 Boccia  
    World Cup ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Paralympic  
                Game 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 3rd Asia &South Pacific      
                Championships 2009 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐ 
                ประชาชนจีน  
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาบอคเซีย ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 1st Asian  
                Youth Para Games 2009 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Boccia World  
                Championships Lisboa 2010 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Boccia World Cup,  
                Belfast 2011 ณ กรุงเบลฟัส ประเทศไอร์แลนด์เหนือ  
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ผู้จัดการทีมชาติไทย กีฬาบอคเซีย (ระดับนานาชาติ)  
 - ผู้จัดการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน CPISRA 2007 Boccia World Cup 
                ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

 - ผู้จัดการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 3rd Asia & South Pacific       
      Championships 2009 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐ 
      ประชาชนจีน 

 - ผู้จัดการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน  Boccia World Championships Lisboa    
                2010 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
 - ผู้จัดการทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน  Boccia World Cup Belfast 2011    
                ณ กรุงเบลฟัส  ประเทศไอร์แลนด์เหนือ  

การจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย (ระดับนานาชาติ)    
 -  เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬา Fespic Games  
    ครั้งที่ 7 ประเทศไทย ณ ศนูย์กีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต พ.ศ. 2542 
 -  เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬา  Asean Para Games  
    ครั้งที่ 4 ประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 

การจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย (ระดับชาติ)    
  - เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศ 
       ไทย ของกรมพลศึกษา ปี พ.ศ. 2540 – 2544  
  - เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศ 
       ไทย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 – 2551 (ยกเว้น ปี พ.ศ.2549) 
  - เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  
    ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 – 2555 

  - เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2555 

ผลงานด้านเอกสารกีฬาบอคเซีย 
 -  กติกากีฬาบอคเซีย ปี 1997 – 2000 (เอกสารแปล) 
 -  เทคนิคการฝึก / การจัดการแข่งขัน / เทคนิคการตัดสินกีฬาบอคเซีย  
 -  กติกากีฬาบอคเซียนานาชาติปี ค.ศ.2001(พ.ศ.2544) (เอกสารแปล) 
 -  บอคเซีย กีฬาส าหรับคนพิการทางสมอง  
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ผลงานด้านเอกสารกีฬาบอคเซีย (ต่อ) 
 -  กติกากีฬาบอคเซียนานาชาติปี ค.ศ.2001(พ.ศ.2544) เพิ่มเติม 2546  (เอกสารแปล) 
 -  กีฬาบอคเซีย (พ.ศ. 2545) 
 -  เทคนิคการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาบอคเซีย (พ.ศ. 2547) 
 -  กติกาสากลกีฬาบอคเซีย ปี ค.ศ.2005 (เอกสารแปล) 
 -  กีฬาบอคเซียและเทคนิคการเป็นผู้ตัดสิน (พ.ศ. 2550) 
 -  กติกากีฬาบอคเซีย สมาคมกีฬาและนันทนาการนานาชาติของผู้พิการทางสมอง  
    ฉบับท่ี10 (เอกสารแปล) (พ.ศ. 2552) 
 -  กติกากีฬาบอคเซีย ของสมาคมกีฬาและนันทนาการนานาชาติของผู้พิการทางสมอง  
    ฉบับท่ี 10 ค.ศ.  2009 ฉบับพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 011 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
                (เอกสารแปล) (พ.ศ. 2554) 

- กติกากีฬาบอคเซีย 2013 ของสหพันธ์กีฬาบอคเซียนานาชาติ (BISFed Rules) ฉบับ
ภาษาไทย  (เอกสารแปล)  พฤษภาคม 2557 

- กติกากีฬาบอคเซีย 2014 ของสหพันธ์กีฬาบอคเซียนานาชาติ (BISFed Rules) ฉบับ
ภาษาไทย  (เอกสารแปล)  มีนาคม 2558 

การพัฒนากีฬาบอคเซียในประเทศไทย  

                                      ด้านการจัดฝึกอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย 
 -  เลขานุการโครงการอบรมผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาบอคเซีย ปี พ.ศ. 2541     
                ณ วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ (งบประมาณ กรมพลศึกษา) 
 -  วิทยากรบรรยายการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบอคเซียให้แก่เจ้าหน้าที่ใน 

      สถานสงเคราะห์และข้าราชการกรมพลศึกษา ณ ห้องประชุมกองสารวัตรนักเรียน  
      กรมพลศึกษา วันที่ 16 -19 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
 -   วิทยากรบรรยายการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบอคเซียให้แก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่       
      อาสาสมัคร(อกฬ.)และนักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ณ วิทยาลัย    
      พลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน พ.ศ.2543   

 -   เลขานุการโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบอคเซีย ปี พ.ศ. 2545  ณ วิทยาลัยพลศึกษา 
                กรุงเทพ (งบประมาณ กรมพลศึกษา) 

                                        -   เลขานุการโครงการอบรมผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาบอคเซีย ปี พ.ศ. 2547  
                 ณ วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ  (งบประมาณ กรมพลศึกษา) 
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                                      ด้านการจัดฝึกอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย(ต่อ) 
            -  เลขานุการโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบอคเซีย ปี พ.ศ. 2549 
               ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
               (งบประมาณ การกีฬาแห่งประเทศไทย) 

                              -  เลขานุการโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบอคเซีย ปี พ.ศ. 2550 –  
               พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 ณ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ 
               (งบประมาณ การกีฬาแห่งประเทศไทย) 

                                       - วิทยากรบรรยายการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซียให้สมาชิกของสมาคมกีฬาคนพิการ  
                                  ทางสมองแห่งประเทศไทย ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย  
                                          ปากเกร็ด นนทบุรี ปี พ.ศ. 2558 

            -  วิทยากรบรรยายการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบอคเซีย  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
               ระดับชาติของสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ณ ยิมเนเซี่ยม  
               ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาคนพิการแห่งชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 

ด้านการบริหารชมรมกีฬาบอคเซีย 
 -  เป็นกรรมการบริหารชมรมกีฬาบอคเซีย พ.ศ. 2546 – 2548 
 -  เป็นเลขานุการชมรมกีฬาบอคเซียในประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2555 
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