ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาคนพิ การแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
-----------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542 เห็นชอบและอนุ มตั ิให้มกี ารแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติสองปี ต่อครัง้ และมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 อนุ มตั ใิ นหลักการให้จงั หวัดที่ได้รบั
เกียรติเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะต้องรับเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่ง
ประเทศไทยในปีนนั ้ ต่อเนื่องไปด้วย สาหรับกาหนดการจัดการแข่งขันให้พจิ ารณาตามความเหมาะสม และ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มมี ติเห็นชอบตามคณะกรรมการ
กลัน่ กรอง เรื่อ งเสนอคณะรัฐ มนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ ายการต่ า งประเทศ วัฒ นธรรมท่ อ งเที่ย วและกีฬ า)
ครัง้ ที่ 1/2548 วันที่ 19 มกราคม 2548 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาแห่งชาติขน้ึ
ปีละครัง้ เป็นประจาทุกปีนนั ้
เพื่อให้สอดคล้องกับมติดงั กล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กาหนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการคัดเลือก
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11(9) ว่า “จังหวัดที่ได้รบั การคัดเลือกเป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในปีนนั ้ ๆ ด้วย’’
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการทัวประเทศได้
่
ต่นื ตัว ให้ความสนใจ และได้มโี อกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาได้อย่างทัวถึ
่ งและมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
2. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มกี ารพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รู้จกั แสดงออก และแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และรูจ้ กั ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมให้ทุกจังหวัดเข้าใจวิธกี ารดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการตามแบบธรรมเนียม
สากล และสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ ให้การสนับสนุ นส่งเสริมกีฬาคนพิการ
มากยิง่ ขึน้
5. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการแข่งขันให้กบั นักกีฬาคนพิการ ในอันทีจ่ ะพัฒนาไปสู่การแข่งขัน
กีฬาคนพิการในระดับนานาชาติต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่บดั นี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก (1) ข้อ บัง คับ การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ว ยการแข่ ง ขัน กีฬ าคนพิก าร
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ (2) ข้อ บัง คับ การกีฬ าแห่ งประเทศไทย ว่ า ด้ว ยการแข่ง ขันกีฬ า
คนพิการแห่งประเทศไทย (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2551
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคาสังอื
่ ่นใดทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่าการ” หมายความถึง ผูว้ ่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“เจ้าภาพ” หมายความถึง จังหวัดเจ้าภาพทีจ่ ดั การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“จังหวัด” หมายความถึง จังหวัดต่าง ๆ ทีส่ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร ด้วย
“คณะกรรมการอ านวยการแข่ ง ขัน ” หมายความถึง คณะกรรมการอ านวยการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ
“สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย” หมายความถึง สมาคมทีด่ าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
หรือส่งเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติ หรือของประเทศไทย และได้รบั อนุ ญาตจัดตัง้ ตามมาตรา 53 และ
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2528
“สมาคมกีฬาจังหวัด ” หมายความถึง สมาคมกีฬาที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นในจังหวัด
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาโดยตรงในแต่ละจังหวัด และได้รบั อนุ ญาตจัดตัง้
ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2528
“นักกีฬา” หมายความถึง นักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่ง ชาติ
ที่มคี วามพิการ ซึ่งเป็ นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกันกาหนด
“เจ้าหน้ าที่” หมายความถึง ผูซ้ ง่ึ คณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“หัวหน้ าคณะนักกีฬา” หมายความถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากจังหวัดให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ดูแลควบคุมและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่คณะนักกีฬา จนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติเสร็จสิน้
ข้อ 5 ให้ผู้ว่าการ กกท. รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี านาจวางระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการ
ตามข้อบังคับนี้
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หมวด 1
บททัวไป
่
ข้อ 6 ให้มกี ารจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข้อ 7 ให้เ จ้าภาพดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้เ สร็จสิ้น ในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสีว่ นั แต่ไม่เกินเจ็ดวัน โดยรวมพิธเี ปิดและปิดด้วย
ข้อ 8 การกาหนดวันแข่งขันต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูว้ ่าการ หากจาเป็ นต้องขยายเวลาการแข่งขัน
มากกว่าทีก่ าหนด ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูว้ ่าการ ก่อน
ข้อ 9 เจ้าภาพต้องจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด และจัดพิธเี ปิด-ปิด ในจังหวัดเดียวกันทัง้ หมด เว้นแต่
มีความจาเป็นจะขอจัดการแข่งขันบางชนิดกีฬาในจังหวัดอื่น ๆ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก กกท. ก่อน
ข้อ 10 เจ้าภาพต้องไม่จดั หรืออนุ ญาตให้จดั กิจกรรมอื่นใดเกี่ยวกับกีฬาทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในจังหวัดเดียวกัน
ข้อ 11 หากเจ้าภาพไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่ กกท. กาหนด ให้คณะกรรมการ กกท.
มีอานาจยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ และพิจารณาลงโทษตามทีเ่ ห็นสมควร
หมวด 2
ชนิ ดและประเภทกีฬา
ข้อ 12 ชนิ ด และประเภทกีฬ าที่จ ะจัด ให้ ม ีใ นการแข่ ง ขัน กีฬ าคนพิก ารแห่ ง ชาติ ให้ กกท.
และเจ้าภาพร่วมกันกาหนด
ข้อ 13 ให้ กกท. ประกาศชนิดและประเภทกีฬาทีก่ าหนดแข่งขันให้จงั หวัดทราบก่อนพิธเี ปิดการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
หมวด 3
คณะกรรมการ
ข้อ 14 ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้มคี ณะกรรมการสองคณะ ดังนี้
(1) คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน
(2) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ สองคณะอยู่ในตาแหน่ งจนกว่าการดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครัง้ นัน้ ๆ จะเสร็จสิน้
ข้อ 15 คณะกรรมการอ านวยการแข่ ง ขัน ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า การเป็ น ประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็ น รองประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ กกท. ผู้อานวยการ
ส านั ก งบประมาณ นายกสมาคมกีฬ าแห่ ง ประเทศไทยที่ม ีก ารแข่ ง ขัน นายกสมาคมกีฬ าคนพิก าร
แห่งประเทศไทยฯ และผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสิบคน เป็ นกรรมการ และให้ผอู้ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกคน และผูว้ ่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดเป็ นกรรมการกิตติมศักดิ ์
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ข้อ 16 คณะกรรมการอานวยการแข่งขัน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(2) วินิจฉัยปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้
(3) วินิจฉัยปญั หาต่าง ๆ ทีม่ ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับนี้
(4) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวกับการแข่งขัน ตามทีค่ ณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย.
มอบหมายคาวินิจฉัย มติ คาสังของคณะกรรมการอ
่
านวยการแข่งขันให้เป็นทีส่ ุด
ข้อ 17 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็ นประธาน
กรรมการ ผู้แ ทนสมาคมกีฬ าแห่ งประเทศไทยที่มกี ารแข่งขัน (สมาคมละ 1 คน) ผู้แ ทนสมาคมกีฬ า
คนพิการแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ บุคคล
อื่น ซึง่ เจ้าภาพเสนอเพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการ สาหรับตาแหน่ งกรรมการและเลขานุ การให้ผวู้ ่าราชการ
จังหวัดเสนอเพื่อแต่งตัง้ ส่วนตาแหน่งกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการต้องมีพนักงาน กกท. ร่วมด้วย
ข้อ 18 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับ
(2) เสนอปญั หาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ เพื่อให้คณะกรรมการ
อานวยการแข่งขันวินิจฉัย
(3) รายงานประธานกรรมการอานวยการแข่งขันในกรณีทป่ี รากฏว่า บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขันฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐาน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ บัตรประจาตัวนักกีฬา เอกสาร
ต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการแข่งขัน รวมทัง้ การสรุปผลและประเมินผลการแข่งขัน
(5) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์แห่งการ
จัดการแข่งขัน
หมวด 4
ระเบียบและกติ กาการแข่งขัน
ข้อ 19 การแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันตามที่ กกท. และสมาคมกีฬา/
คณะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันกาหนด
หมวด 5
จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้ าที่
ข้อ 20 การก าหนดจ านวนนั กกีฬาและเจ้าหน้ าที่ จ านวนทีม ในแต่ ละชนิ ดและประเภทกีฬ า
ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา
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หมวด 6
คุณสมบัติของนักกีฬา
ข้อ 21 นั ก กีฬ าที่ส มัค รเข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กีฬ าคนพิก ารแห่ ง ชาติ ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละ
อยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) ต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบห้าปีบริบรู ณ์ โดยนับจากปีทเ่ี กิดจนถึงปีทเ่ี ข้าร่วมการแข่งขัน
(3) เป็ นนักกีฬาที่มชี ่อื ในทะเบียนนักกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดนัน้ ๆ เพียงจังหวัดเดียว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนพิธเี ปิดการแข่งขันครัง้ นัน้
(4) เป็ นนักกีฬาที่มคี วามพิการ ซึ่งเป็ นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันกาหนด
(5) ไม่เป็นนักกีฬาทีอ่ ยูใ่ นระยะเวลาทีส่ มาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการอานวยการแข่งขัน หรือ กกท. ลงโทษให้พกั การแข่งขัน
(6) นักกีฬาซึ่งเป็ นผู้ท่เี คยเข้าแข่งขัน หรือมีช่อื ในบัญชีผู้แทนชาติไทย ในการแข่งขัน
กีฬาพาราลิมปิ กเกมส์ เอเซี่ยนพาราเกมส์ อาเซี่ยนพาราเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย จะเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติได้เฉพาะชนิด ประเภทกีฬา และจานวน
ตามทีร่ ะเบียบและกติกาการแข่งขันกาหนด
หมวด 7
การสมัครเข้าแข่งขัน
ข้อ 22 นักกีฬาคนหนึ่งสามารถส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินห้าประเภท ในสองชนิดกีฬา
ข้อ 23 จังหวัดต่างๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามแบบใบสมัครที่ กกท. กาหนด โดยได้รบั
การรับรองและมีหนังสือนาส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน ลงนามโดยผูบ้ ริหารของจังหวัดนัน้ ๆ
ข้อ 24 ให้จงั หวัดส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจานวนนักกีฬา (Entry Form by Number) ทีจ่ ะเข้า
แข่งขันให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนพิธเี ปิดการแข่งขัน
ข้อ 25 ให้จงั หวัด ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้ าที่ (Entry Form by Name) ที่เข้าแข่งขันให้
เจ้าภาพไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนพิธเี ปิดการแข่งขัน
ข้อ 26 จังหวัด ใดส่งรายชื่อ นักกีฬ าและเจ้า หน้าที่ ไปให้เ จ้า ภาพไม่ทนั ภายในเวลาที่ กาหนด
ตาม ข้อ 24 และข้อ 25 ให้ผนู้ นั ้ หมดสิทธิ ์เข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นัน้
ข้อ 27 บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จดั ส่งให้เจ้าภาพจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติม หรือสับเปลี่ยนตัว
บุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรือ่ งการเขียนหรือพิมพ์ผดิ เท่านัน้

6
หมวด 8
กรรมการผูต้ ดั สิ นและผูช้ ี้ขาด
ข้อ 28 กรรมการผูต้ ดั สินและผูช้ ข้ี าดกีฬาแต่ละชนิดกีฬาทีม่ กี ารแข่งขัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขที่ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทีม่ กี ารแข่งขันร่วมกันกาหนด
หมวด 9
รางวัลการแข่งขัน
ข้อ 29 รางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญและประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้
(1) รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร
(2) รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร
(3) รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร
ข้อ 30 ให้เจ้าภาพจัดพิธมี อบรางวัลนักกีฬาทีช่ นะการแข่งขันอย่างสมเกียรติ
ข้อ 31 หลักเกณฑ์การมอบรางวัลให้นกั กีฬา และการนับจานวนเหรียญรางวัลให้พจิ ารณา ดังนี้
(1) ประเภททีม
(1.1) มีทมี เข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีมขึน้ ไป ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
และประกาศนียบัตร
(1.2) มีทมี เข้าร่วมการแข่งขัน 3 ทีม ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลที่ 1 ที่ 2 และประกาศนียบัตร
(1.3) มีทมี เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลที่ 1 และประกาศนียบัตร
(2) ประเภทบุคคล
(2.1) จานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน 4 คน และ 2 จังหวัดขึน้ ไป ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลที่ 1
ที่ 2 ที่ 3 และประกาศนียบัตร
(2.2) จานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน 3 คน และ 2 จังหวัดขึน้ ไป ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลที่ 1
ที่ 2 และประกาศนียบัตร
(2.3) จานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน 2 คน และ 2 จังหวัด ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลที่ 1 และ
ประกาศนียบัตร
(2.4) จานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน 1 คน คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารแข่งขันเฉพาะ
กีฬาทีม่ สี ถิติ และจะให้การรับรองสถิตแิ ละประกาศนียบัตร หากมีการทาลาย
สถิตเิ ดิม
หมวด 10
การประท้วง
ข้อ 32 ให้ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
สองคณะ คือ
(1) คณะกรรมการพิ จ ารณาการประท้ ว งคุ ณ สมบัติ ของนั ก กี ฬ า ประกอบด้ ว ย
ผูอ้ านวยการฝา่ ยพัฒนากีฬาเป็ นเลิศเป็ นประธานกรรมการ ประธานจัดการแข่งขัน ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
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ชนิดกีฬาที่มกี ารประท้วง ผู้แทนกองนิตกิ าร กกท. เป็ นกรรมการ ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ
เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และหัว หน้ างานแข่งขันและทะเบียนกีฬ าในประเทศ เป็ นกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(2) คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วงเทคนิ คกีฬา ประกอบด้วย กรรมการตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันชนิดกีฬาทีม่ กี ารประท้วงได้กาหนดไว้ ถ้าระเบียบและกติกาดังกล่าวมิได้กาหนดใน
เรื่องวิธกี ารประท้วง หรือคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงไว้เ ป็ นอย่างอื่น ให้ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยชนิด กีฬ าที่ม กี ารประท้ว งเป็ น ประธานกรรมการ ประธานจัด การแข่ง ขัน กีฬ าที่ม กี าร
ประท้ว งและ ผู้จดั การทีมไม่น้อยกว่าสองทีม ในชนิดกีฬาที่มกี ารประท้วง ยกเว้นคู่กรณี เป็ นกรรมการ
เจ้าภาพพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (1) และ (2) มีอานาจพิจารณาการประท้วง คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นทีส่ ุด
ข้อ 33 การประท้วงให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) การประท้ วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาเป็ นผูย้ ่นื ประท้วงเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตขิ องนักกีฬาก่อนการแข่งขันแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ สีช่ วโมง
ั ่ พร้อมวางเงินประกันการประท้วงตามระเบียบและกติกาแต่ละชนิดกีฬา ที่ กกท. กาหนด
(2) การประท้ วงเทคนิ คกีฬา ให้เป็ นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานัน้ ๆ
กาหนดไว้ คาประท้วงทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ย่นื ต่อประธานกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคกีฬาภายใต้
เงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนัน้
ข้อ 34 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเห็นว่าคาประท้วงเป็ นผล และได้วนิ ิจฉัยให้
เป็ นไปตามคาประท้วงแล้ว ให้ผูย้ ่นื ประท้วงได้รบั เงินประกันการประท้วงคืน แต่ถ้าคาประท้วงไม่เป็ นผล
ให้เงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนสาหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ
หมวด 11
บทลงโทษ
ข้อ 35 เจ้าหน้าทีห่ รือนักกีฬาผู้ใดละเมิดข้อบังคับข้อ 32 ให้ถอื ว่าผู้นนั ้ กระทาการขัดต่อเจตนารมณ์
ของการส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับนี้ ให้ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ ์ผูน้ นั ้ ออกจาก
การเป็นเจ้าหน้าทีห่ รือนักกีฬาในการแข่งขันครัง้ นัน้
การกระทาดังกล่าวตามวรรคก่อน ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันอาจตัดสิทธิ ์ในการแข่งขัน
ครัง้ ต่อ ๆ ไปด้วยก็ได้
ในกรณีทน่ี ักกีฬาซึง่ เข้าแข่งขันขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 21 อยู่ภายใต้การควบคุมของผูจ้ ดั การทีมหรือ
ผูฝ้ ึกสอนกีฬาผูใ้ ด ให้ประธานกรรมการอานวยการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ ์ผูจ้ ดั การทีม หรือผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
ของนักกีฬาผูน้ ัน้ ออกจากการเป็ นผู้จดั การทีม หรือผู้ฝึกสอนกีฬา ในการแข่งขันครัง้ นัน้ หรือครัง้ ต่อ ๆ ไป
แล้วแต่กรณี
ข้อ 36 ถ้าเจ้าหน้าทีห่ รือนักกีฬาละเมิดข้อบังคับ หรือระเบียบและกติกาการแข่งขัน ให้ผลการแข่งขัน
เป็นไปตามระเบียบและกติกาของชนิดกีฬานัน้ ๆ
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หากผูแ้ ข่งขันหรือทีมทีล่ ะเมิดนัน้ ได้รบั รางวัลหรือได้รบั ตาแหน่ งในการแข่งขัน ให้ถอื ว่ารางวัลหรือ
ตาแหน่งนัน้ เป็นโมฆะ และให้คนื รางวัลนัน้ โดยเร็ว พร้อมทัง้ ให้เลื่อนลาดับนักกีฬาตาแหน่งถัดไปแทน
ข้อ 37 เจ้าหน้าที่หรือ นัก กีฬ าผู้ใ ดไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ ภายในหรือนอกสนามแข่งขัน ให้ประธานกรรมการจัดการ
แข่งขันพิจารณาดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายชุมพล ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

