
 
 
 
 

    ข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 
                              ว่าด้วยการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ 
                                                       พ.ศ. 2552 
                                           ------------------------------ 

ตามที่คณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2542 เห็นชอบและอนุมตัิให้มกีารแข่งขนั
กฬีาแห่งชาติสองปีต่อครัง้ และมมีติเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2542 อนุมตัใินหลกัการให้จงัหวดัที่ได้รบั
เกยีรติเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ จะต้องรบัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักีฬาคนพกิารแห่ง
ประเทศไทยในปีนัน้ต่อเนื่องไปดว้ย ส าหรบัก าหนดการจดัการแขง่ขนัใหพ้จิารณาตามความเหมาะสม และ 
ตามมติคณะรฐัมนตร ี ในการประชุม เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2548 ได้มมีตเิหน็ชอบตามคณะกรรมการ
กลัน่กรอง เรื่องเสนอคณะรฐัมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา)       
ครัง้ที่ 1/2548 วนัที ่19 มกราคม 2548 ให้การกฬีาแห่งประเทศไทย จดัให้มกีารแข่งขนักฬีาแห่งชาตขิึน้  
ปีละครัง้ เป็นประจ าทุกปีนัน้ 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมตดิงักล่าว การกฬีาแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบ ว่าดว้ยการคดัเลอืก
เจา้ภาพจดัการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ขอ้ 11(9) ว่า “จงัหวดัที่ได้รบัการคดัเลอืกเป็นเจา้ภาพ
จดัการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิตอ้งเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งประเทศไทยในปีนัน้ๆ ดว้ย ’’  
โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1.  เพื่อส่งเสรมิใหค้นพกิารทัว่ประเทศไดต้ื่นตวั ให้ความสนใจ และไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนั
กฬีาไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 
 2.  เพื่อส่งเสรมิใหค้นพกิารไดม้กีารพฒันาสมรรถภาพทางกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม 
 3.  เพื่อส่งเสรมิให้คนพกิารได้รู้จกัแสดงออก และแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และรูจ้กัใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
 4.  เพื่อส่งเสรมิใหทุ้กจงัหวดัเขา้ใจวธิกีารด าเนินการจดัการแข่งขนักฬีาคนพกิารตามแบบธรรมเนียม
สากล และสามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดทัง้ให้การสนับสนุนส่งเสรมิกฬีาคนพกิาร
มากยิง่ขึน้ 
 5.  เพื่อส่งเสรมิประสบการณ์ในการแข่งขนัใหก้บันักกฬีาคนพกิาร ในอนัทีจ่ะพฒันาไปสู่การแข่งขนั
กฬีาคนพกิารในระดบันานาชาตต่ิอไป 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528  
คณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย ออกขอ้บงัคบัไว ้ดงันี้ 
 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักฬีาคนพกิาร
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552  
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 ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก (1) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาคนพิการ       
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545 และ (2) ข้อบังคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักีฬา        
คนพกิารแห่งประเทศไทย (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2551  

บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ และค าสัง่อื่นใดทีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี้ ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี้แทน 
  
          ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบัน้ี 
    “กกท.”  หมายความถงึ  การกฬีาแห่งประเทศไทย 
  “ผูว่้าการ”  หมายความถงึ  ผูว้่าการการกฬีาแห่งประเทศไทย 
  “เจ้าภาพ”  หมายความถงึ  จงัหวดัเจา้ภาพทีจ่ดัการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิ
  “จงัหวดั”   หมายความถงึ  จงัหวดัต่าง ๆ ทีส่่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาคนพกิาร
แห่งชาต ิและใหห้มายความรวมถงึกรงุเทพมหานคร ดว้ย 
  “คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั”   หมายความถึง  คณะกรรมการอ านวยการ
แขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิ
  “คณะกรรมการจดัการแข่งขนั”    หมายความถงึ  คณะกรรมการจดัการแข่งขนักฬีาคน
พกิารแห่งชาต ิ
  “สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย”   หมายความถงึ  สมาคมทีด่ าเนินกจิกรรมเกี่ยวกบักฬีา
หรอืส่งเสรมิกฬีาโดยตรงในนามของชาต ิหรอืของประเทศไทย และไดร้บัอนุญาตจดัตัง้ตามมาตรา 53 และ
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตั ิกกท. พ.ศ. 2528 
  “สมาคมกีฬาจงัหวดั”   หมายความถึง  สมาคมกีฬาที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นในจงัหวดั   
ซึง่มวีตัถุประสงค์หลกัเกี่ยวกบักีฬาหรอืการส่งเสรมิกฬีาโดยตรงในแต่ละจงัหวดั และไดร้บัอนุญาตจดัตัง้
ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญตั ิกกท. พ.ศ. 2528 
  “นักกีฬา”   หมายความถงึ  นักกฬีาคนพกิารที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิ
ที่มคีวามพิการ ซึ่งเป็นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 
รว่มกนัก าหนด 
  “เจ้าหน้าท่ี”   หมายความถงึ  ผูซ้ึง่คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิ
แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิ  
  “หวัหน้าคณะนักกีฬา”   หมายความถงึ  ผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากจงัหวดัใหป้ฏบิตัหิน้าที ่
ดแูลควบคุมและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหแ้ก่คณะนกักฬีา จนการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาตเิสรจ็สิน้ 
 ขอ้ 5 ให้ผู้ว่าการ กกท. รกัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และให้มอี านาจวางระเบยีบเพื่อปฏบิตัิการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี 
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หมวด  1 
บททัว่ไป 

 ขอ้ 6  ใหม้กีารจดัการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิต่อเนื่องจากการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิ
 ขอ้ 7  ให้เจา้ภาพด าเนินการจดัการแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาติ ให้เสรจ็สิ้นในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสีว่นั แต่ไมเ่กนิเจด็วนั โดยรวมพธิเีปิดและปิดดว้ย 
 ขอ้ 8  การก าหนดวนัแข่งขนัต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูว้่าการ หากจ าเป็นต้องขยายเวลาการแข่งขนั
มากกว่าทีก่ าหนด ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้่าการ ก่อน 
 ขอ้ 9  เจา้ภาพตอ้งจดัการแขง่ขนักฬีาทุกชนิด และจดัพธิเีปิด-ปิด ในจงัหวดัเดยีวกนัทัง้หมด เวน้แต่
มคีวามจ าเป็นจะขอจดัการแขง่ขนับางชนิดกฬีาในจงัหวดัอื่น ๆ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กกท. ก่อน 
 ขอ้ 10  เจา้ภาพตอ้งไมจ่ดัหรอือนุญาตใหจ้ดักจิกรรมอื่นใดเกี่ยวกบักฬีาทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาต ิในช่วงเวลาเดยีวกบัการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาตใินจงัหวดัเดยีวกนั 
 ขอ้ 11 หากเจา้ภาพไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่กกท. ก าหนด ใหค้ณะกรรมการ กกท. 
มอี านาจยกเลกิการเป็นเจา้ภาพ และพจิารณาลงโทษตามทีเ่หน็สมควร 
  

หมวด  2 
ชนิดและประเภทกีฬา 

 ข้อ 12  ชนิดและประเภทกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้ กกท.        
และเจา้ภาพรว่มกนัก าหนด 
 ขอ้ 13  ให ้กกท. ประกาศชนิดและประเภทกีฬาทีก่ าหนดแข่งขนัให้จงัหวดัทราบก่อนพธิเีปิดการ
แขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิไมน้่อยกว่าเกา้เดอืน 
 

หมวด  3 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 14  ในการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิใหม้คีณะกรรมการสองคณะ ดงันี้ 
  (1)  คณะกรรมการอ านวยการแขง่ขนั 
  (2)  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 
 ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ทัง้สองคณะอยู่ในต าแหน่งจนกว่าการด าเนินกจิการเกี่ยวกบั
การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาตคิรัง้นัน้ ๆ จะเสรจ็สิน้ 
 ข้อ 15  คณะกรรมการอ านวยการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ          
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเจ้าภาพจดัการแข่งขนัเป็นรองประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ กกท. ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขนั นายกสมาคมกีฬาคนพิการ        
แห่งประเทศไทยฯ และผูท้รงคุณวุฒอิกีไมเ่กนิสบิคน เป็นกรรมการ และใหผู้อ้ านวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ 
กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ใหก้รรมการในคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย ทุกคน และผูว้่าราชการจงัหวดั 
ทุกจงัหวดัเป็นกรรมการกติตมิศกัดิ ์
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 ขอ้ 16  คณะกรรมการอ านวยการแขง่ขนั มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
  (1)  เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 
  (2)  วนิิจฉยัปญัหาทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัน้ี 
  (3)  วนิิจฉยัปญัหาต่าง ๆ ทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
  (4)  ปฏบิตักิารอื่นใดเกี่ยวกบัการแข่งขนั ตามทีค่ณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย. 
มอบหมายค าวนิิจฉยั มต ิค าสัง่ของคณะกรรมการอ านวยการแขง่ขนัใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ข้อ 17  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวดัเจ้าภาพเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มกีารแข่งขนั (สมาคมละ 1 คน) ผู้แทนสมาคมกีฬา      
คนพกิารแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกฬีาจงัหวดัเจา้ภาพ นายกสมาคมกฬีาจงัหวดัเจา้ภาพ บุคคล
อื่น ซึง่เจา้ภาพเสนอเพื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ  ส าหรบัต าแหน่งกรรมการและเลขานุการใหผู้ว้่าราชการ
จงัหวดัเสนอเพื่อแต่งตัง้ ส่วนต าแหน่งกรรมการและผูช้่วยเลขานุการตอ้งมพีนกังาน กกท. รว่มดว้ย 

ขอ้ 18  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
(1)  จดัการแขง่ขนัใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตามขอ้บงัคบั 
(2)  เสนอปญัหาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการปฏบิตัิตามข้อบงัคบั เพื่อให้คณะกรรมการ 

อ านวยการแขง่ขนัวนิิจฉยั 
(3) รายงานประธานกรรมการอ านวยการแขง่ขนัในกรณทีีป่รากฏว่า บุคคลหรอื       

คณะบุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบั 
(4)  ด าเนินการเกี่ยวกบัหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบสมคัร รายชื่อ บตัรประจ าตวันักกฬีา เอกสาร  

ต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการแขง่ขนั รวมทัง้การสรปุผลและประเมนิผลการแขง่ขนั 
(5)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกจิการอยา่งหนึ่งอยา่งใด เพื่อประโยชน์แห่งการ 

จดัการแขง่ขนั 
 

หมวด  4 
ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 

 ขอ้ 19  การแขง่ขนัแต่ละชนิดกฬีาใหใ้ชร้ะเบยีบและกตกิาการแขง่ขนัตามที ่กกท. และสมาคมกฬีา/ 
คณะบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัก าหนด 
 

หมวด  5 
จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 

 ข้อ 20  การก าหนดจ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จ านวนทีม ในแต่ละชนิดและประเภทกีฬา         
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนัของแต่ละชนิดกฬีา 
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หมวด  6 

คณุสมบติัของนักกีฬา 
 ข้อ 21  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติและ            
อยูใ่นหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
 
   (1)  มสีญัชาตไิทย 
  (2)  ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่าสบิหา้ปีบรบิรูณ์ โดยนบัจากปีทีเ่กดิจนถงึปีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั 
  (3)  เป็นนักกฬีาที่มชีื่อในทะเบยีนนักกฬีาของสมาคมกฬีาจงัหวดันัน้ ๆ เพยีงจงัหวดัเดยีว 
เป็นเวลาไมน้่อยกว่าหกเดอืน ก่อนพธิเีปิดการแขง่ขนัครัง้นัน้   
  (4)  เป็นนักกฬีาที่มคีวามพกิาร ซึ่งเป็นไปตามประเภทความพกิารที่ กกท. และสมาคม
กฬีาคนพกิารแห่งประเทศไทยฯ รว่มกนัก าหนด 
  (5)  ไมเ่ป็นนกักฬีาทีอ่ยูใ่นระยะเวลาทีส่มาคมกฬีาแห่งประเทศไทย สมาคมกฬีาคนพกิาร
แห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการอ านวยการแขง่ขนั หรอื กกท. ลงโทษใหพ้กัการแขง่ขนั 
  (6)  นักกฬีาซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขนั หรอืมชีื่อในบญัชผีู้แทนชาติไทย ในการแข่งขนั
กฬีาพาราลมิปิกเกมส์ เอเซี่ยนพาราเกมส์ อาเซี่ยนพาราเกมส์ การแข่งขนัชงิชนะเลศิของโลก หรอืการ
แขง่ขนัชงิชนะเลศิแห่งเอเซยี จะเขา้แขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาตไิดเ้ฉพาะชนิด ประเภทกฬีา และจ านวน 
ตามทีร่ะเบยีบและกตกิาการแขง่ขนัก าหนด 
    

หมวด  7 
การสมคัรเข้าแข่งขนั 

 ขอ้ 22 นกักฬีาคนหนึ่งสามารถส่งชื่อเขา้รว่มการแขง่ขนัไดไ้มเ่กนิหา้ประเภท ในสองชนิดกฬีา 
 ขอ้ 23 จงัหวดัต่างๆ ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัตามแบบใบสมคัรที ่กกท. ก าหนด โดยไดร้บั
การรบัรองและมหีนงัสอืน าส่งใบสมคัรเขา้แขง่ขนั ลงนามโดยผูบ้รหิารของจงัหวดันัน้ ๆ 
 ขอ้ 24 ใหจ้งัหวดัส่งแบบแจง้ชนิด ประเภท และจ านวนนักกฬีา (Entry Form by Number) ทีจ่ะเขา้
แขง่ขนัใหเ้จา้ภาพไมน้่อยกว่าสามเดอืนก่อนพธิเีปิดการแขง่ขนั 
 ขอ้ 25 ให้จงัหวดัส่งรายชื่อนักกีฬาและเจา้หน้าที่ (Entry Form by Name) ที่เขา้แข่งขนัให้
เจา้ภาพไมน้่อยกว่าหนึ่งเดอืนก่อนพธิเีปิดการแขง่ขนั 
 ขอ้ 26 จงัหวดัใดส่งรายชื่อนักกฬีาและเจา้หน้าที่ ไปให้เจา้ภาพไม่ทนัภายในเวลาที่ก าหนด
ตาม ขอ้ 24 และขอ้ 25 ใหผู้น้ัน้หมดสทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขนัในครัง้นัน้ 
 ขอ้ 27  บญัชรีายชื่อนักกฬีาที่จดัส่งให้เจา้ภาพจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืสบัเปลี่ยนตวั
บุคคลไมไ่ด ้เวน้แต่จะเป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อยในเรือ่งการเขยีนหรอืพมิพผ์ดิเท่านัน้ 



 6 

หมวด  8 
กรรมการผูต้ดัสินและผูช้ี้ขาด 

 ขอ้ 28 กรรมการผูต้ดัสนิและผูช้ีข้าดกฬีาแต่ละชนิดกฬีาทีม่กีารแขง่ขนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขที ่กกท. และสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทยทีม่กีารแขง่ขนัรว่มกนัก าหนด 
 

หมวด  9 
รางวลัการแข่งขนั 

 ขอ้ 29 รางวลัการแขง่ขนั  ประกอบดว้ย เหรยีญและประกาศนียบตัร  ดงัต่อไปนี้ 
 (1)  รางวลัที ่ 1  เหรยีญชุบทองและประกาศนียบตัร 
 (2)   รางวลัที ่ 2  เหรยีญชุบเงนิและประกาศนียบตัร 
 (3)   รางวลัที ่ 3  เหรยีญชุบทองแดงและประกาศนียบตัร 
 ขอ้ 30 ใหเ้จา้ภาพจดัพธิมีอบรางวลันกักฬีาทีช่นะการแขง่ขนัอยา่งสมเกยีรต ิ
 ขอ้ 31 หลกัเกณฑก์ารมอบรางวลัใหน้กักฬีา และการนบัจ านวนเหรยีญรางวลัใหพ้จิารณา  ดงันี้ 
 (1)  ประเภททีม 
   (1.1)  มทีมีเขา้รว่มการแขง่ขนั 4 ทมีขึน้ไป ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัที ่1 ที ่2 และที ่3   
          และประกาศนียบตัร 
  (1.2)  มทีมีเขา้รว่มการแขง่ขนั 3 ทมี ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัที ่1 ที ่2 และประกาศนียบตัร 
  (1.3)  มทีมีเขา้รว่มการแขง่ขนั 2 ทมี ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัที ่1 และประกาศนียบตัร 
 (2)  ประเภทบคุคล 
  (2.1)  จ านวนนกักฬีาเขา้แขง่ขนั 4 คน และ 2 จงัหวดัขึน้ไป ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัที ่1  
          ที ่2 ที ่3 และประกาศนียบตัร 
  (2.2)  จ านวนนกักฬีาเขา้แขง่ขนั 3 คน และ 2 จงัหวดัขึน้ไป ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัที ่1  
           ที ่2 และประกาศนียบตัร 
  (2.3)  จ านวนนกักฬีาเขา้แขง่ขนั 2 คน และ 2 จงัหวดั ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัที ่1 และ 
           ประกาศนียบตัร 
  (2.4)   จ านวนนกักฬีาเขา้แขง่ขนั 1 คน คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารแขง่ขนัเฉพาะ 
    กฬีาทีม่สีถติ ิและจะใหก้ารรบัรองสถติแิละประกาศนียบตัร หากมกีารท าลาย 
    สถติเิดมิ 
 

หมวด  10 
การประท้วง 

 ข้อ 32 ให้ประธานกรรมการอ านวยการแข่งขนัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการประท้วง  
สองคณะ คอื 
  (1)  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบด้วย 
ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันากฬีาเป็นเลศิเป็นประธานกรรมการ ประธานจดัการแข่งขนั ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย
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ชนิดกฬีาที่มกีารประท้วง ผู้แทนกองนิตกิาร กกท. เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองแข่งขนักฬีาเป็นเลศิ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหวัหน้างานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ เป็นกรรมการและ
ผูช้่วยเลขานุการ     
  (2) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบดว้ย กรรมการตามระเบยีบ
และกตกิาการแข่งขนัชนิดกฬีาทีม่กีารประทว้งไดก้ าหนดไว ้ ถ้าระเบยีบและกตกิาดงักล่าวมไิดก้ าหนดใน
เรื่องวธิกีารประท้วง หรอืคณะกรรมการพจิารณาการประท้วงไว้เ ป็นอย่างอื่น ให้ผู้แทนสมาคมกฬีาแห่ง
ประเทศไทยชนิดกฬีาที่มกีารประท้วงเป็นประธานกรรมการ ประธานจดัการแข่งขนักฬีาที่มกีาร
ประท้วงและ ผู้จดัการทมีไม่น้อยกว่าสองทมี ในชนิดกีฬาที่มกีารประท้วง ยกเว้นคู่กรณี เป็นกรรมการ 
เจา้ภาพพจิารณาแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามทีเ่หน็สมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการประทว้งตาม (1) และ (2) มอี านาจพจิารณาการประทว้ง ค าวนิิจฉัย
ของคณะกรรมการพจิารณาการประทว้งใหเ้ป็นทีสุ่ด  
 ขอ้ 33 การประทว้งใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 
  (1)  การประท้วงคณุสมบติัของนักกีฬา หวัหน้าคณะนักกฬีาเป็นผูย้ ื่นประทว้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อประธานกรรมการพจิารณาการประทว้งคุณสมบตัขิองนักกฬีาก่อนการแข่งขนัแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า
ยีส่บิสีช่ ัว่โมง พรอ้มวางเงนิประกนัการประทว้งตามระเบยีบและกตกิาแต่ละชนิดกฬีา ที ่กกท. ก าหนด 
  (2)  การประท้วงเทคนิคกีฬา  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกตกิาการแข่งขนัชนิดกฬีานัน้ ๆ  
ก าหนดไว ้ค าประทว้งทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหย้ื่นต่อประธานกรรมการพจิารณาประทว้งเทคนิคกฬีาภายใต้
เงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนักฬีาดงักล่าวนัน้   
 ขอ้ 34 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาการประทว้งเหน็ว่าค าประทว้งเป็นผล และไดว้นิิจฉัยให้
เป็นไปตามค าประทว้งแลว้ ใหผู้ย้ ื่นประทว้งไดร้บัเงนิประกนัการประทว้งคนื แต่ถ้าค าประทว้งไม่เป็นผล  
ใหเ้งนิประกนัดงักล่าว ตกเป็นทุนส าหรบัส่งเสรมิการกฬีาของเจา้ภาพ 
 

หมวด  11 
บทลงโทษ 

 ขอ้ 35 เจา้หน้าทีห่รอืนักกฬีาผู้ใดละเมดิขอ้บงัคบัขอ้ 32 ใหถ้อืว่าผู้นัน้กระท าการขดัต่อเจตนารมณ์
ของการส่งเสรมิกฬีาตามขอ้บงัคบัน้ี ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการแขง่ขนัพจิารณาตดัสทิธิผ์ูน้ัน้ออกจาก
การเป็นเจา้หน้าทีห่รอืนกักฬีาในการแขง่ขนัครัง้นัน้ 
 การกระท าดงักล่าวตามวรรคก่อน ประธานกรรมการอ านวยการแข่งขนัอาจตดัสทิธิใ์นการแข่งขนั
ครัง้ต่อ ๆ ไปดว้ยกไ็ด ้
 ในกรณีทีน่ักกฬีาซึง่เขา้แข่งขนัขาดคุณสมบตัติามขอ้ 21 อยู่ภายใต้การควบคุมของผูจ้ดัการทมีหรอื
ผูฝึ้กสอนกฬีาผูใ้ด ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการแขง่ขนัพจิารณาตดัสทิธิผ์ูจ้ดัการทมี หรอืผูฝึ้กสอนกฬีา
ของนักกฬีาผูน้ัน้ ออกจากการเป็นผู้จดัการทมี หรอืผู้ฝึกสอนกฬีา ในการแข่งขนัครัง้นัน้ หรอืครัง้ต่อ ๆ ไป
แลว้แต่กรณ ี
 ขอ้ 36 ถา้เจา้หน้าทีห่รอืนกักฬีาละเมดิขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบและกตกิาการแข่งขนั ใหผ้ลการแข่งขนั
เป็นไปตามระเบยีบและกตกิาของชนิดกฬีานัน้ ๆ 
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 หากผูแ้ขง่ขนัหรอืทมีทีล่ะเมดินัน้ไดร้บัรางวลัหรอืไดร้บัต าแหน่งในการแข่งขนั ใหถ้อืว่ารางวลัหรอื
ต าแหน่งนัน้เป็นโมฆะ และใหค้นืรางวลันัน้โดยเรว็ พรอ้มทัง้ใหเ้ลื่อนล าดบันกักฬีาต าแหน่งถดัไปแทน 
 ขอ้ 37 เจา้หน้าที่หรอืนักกฬีาผู้ใดไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบและกตกิาการแข่งขนั หรอื
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ภายในหรอืนอกสนามแข่งขนั ให้ประธานกรรมการจดัการ
แขง่ขนัพจิารณาด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่         พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 

  
                   (นายชุมพล  ศลิปอาชา) 
    รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา     
   ประธานคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย 
 
                              


