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ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
และผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ส่งเสริ ม กีฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้เกี่ยวข้อง
กับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๓ กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้ารับเลือก
(๓) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคําสั่งห้ามลงแข่งขันเพราะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา
ข้อ ๔ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการสมัครเข้ารับเลือก ทั้งนี้
กําหนดระยะเวลาการรับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
การประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่น
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ข้อ ๕ ให้นักกีฬาอาชีพซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทน
นักกีฬาอาชีพยื่นใบสมัครตามแบบ กนช ๑ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
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(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทํางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในชนิดกีฬาอาชีพที่ตนสมัคร
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัคร จํานวนสองรูป
(๕) หลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพตามมาตรา ๒๙
(๖) ใบรับรองแพทย์
ข้อ ๖ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๕ แล้ว
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร
ในกรณีใบสมัครที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้อง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้สมัครแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบใบสมัครไม่ครบถ้วน ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แจ้งให้ผู้สมัครนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่แก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
กีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๗ ให้นักกีฬาอาชีพซึ่งได้รับบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพตามมาตรา ๓๐ เป็นผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๘ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน พร้อมทั้งประกาศวัน เวลา และสถานที่เลือก
ทั้ง นี้ ให้ปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ ทําการการกีฬ าแห่ ง ประเทศไทยและเผยแพร่ ทางเว็บ ไซต์ของการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการก่อนวันเลือก และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เลือกในวันที่ทําการ
เลือกด้วย
(๒) กําหนดแบบบัตรลงคะแนน
(๓) จัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนน ดังต่อไปนี้
(ก) บัตรลงคะแนน
(ข) หีบบัตรลงคะแนน
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(ค) เครื่องเขียน
(ง) กระดานดํา กระดาษ หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ในการนับคะแนน
(๔) จัดหาสถานที่ในการเลือก
ข้อ ๙ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยระดับผู้อํานวยการฝ่ายหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ พนักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจํานวนสามคน และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนน เพื่อให้การเลือกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวมทั้งต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือก เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือผู้ที่จะเข้าไป
ใช้สิทธิลงคะแนนในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน
(๒) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้มีสิทธิลงคะแนน บันทึกชื่อและหมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนน
(๓) ส่งบัตรลงคะแนนให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
(๔) จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) พิจารณาตัดสิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๖) ตรวจนับและรวมคะแนน
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจนับคะแนนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้ประธานกรรมการตรวจนับคะแนนเปิดหีบบัตรลงคะแนน
ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกเห็นว่า หีบบัตรลงคะแนนเป็นหีบเปล่า แล้วให้
ทําการบัน ทึ กการดํ าเนิ น การดัง กล่า ว โดยให้ผู้ มี สิท ธิ ล งคะแนนไม่ น้อ ยกว่ า สองคนซึ่ งอยู่ ณ ที่ เลื อ ก
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกด้วย
ข้อ ๑๓ ในการลงคะแนน ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนไปแสดงตนต่ อ กรรมการตรวจนั บ คะแนน
โดยแสดงบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพ
ให้กรรมการตรวจนับคะแนนตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนและจดหมายเลข
ของบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพ แล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนน แล้วให้กรรมการตรวจนับคะแนนมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน
ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องมาใช้สิทธิด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิแทนไม่ได้
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ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ที่มาลงคะแนนนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน ให้คณะกรรมการ
ตรวจนับคะแนนเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้นั้นมีสิทธิลงคะแนนหรือไม่ โดยคณะกรรมการตรวจนับคะแนนต้องบันทึก
คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย
คําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนได้รับบัตรลงคะแนนแล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนที่ว่างคูหาละหนึ่งคน
โดยให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องทําเครื่องหมายให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวของ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกซึ่งตนต้องการเลือกเพียงหมายเลขเดียว หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนไม่ประสงค์
จะลงคะแนน ให้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องทําเครื่องหมาย “ไม่ลงคะแนน” แล้วพับบัตรลงคะแนน
เพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าตนลงคะแนนให้แก่ผู้ใด แล้วนําบัตรลงคะแนนนั้นใส่ลงหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
ต่อหน้ากรรมการตรวจนับคะแนน แล้วออกไปจากสถานที่เลือก ทั้งนี้ ต้องลงคะแนนคัดเลือกให้เสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะนําเอกสารหรือกระทําด้วยประการใด ๆ ซึ่งเป็นการระบุรายชื่อ
หรือหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าไป ณ ที่เลือกไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ข้อ ๑๖ เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนนับคะแนน ณ สถานที่เลือกนั้น
โดยเปิดเผยจนเสร็จ ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน
ข้อ ๑๗ บัตรลงคะแนนต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการตรวจนับคะแนนมอบให้
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกช่องทําเครื่องหมาย
(๓) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๔) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายคะแนนเกินจํานวนที่กําหนด
ในการนับคะแนน หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่งและห้ามมิให้
นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด
ข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการนับคะแนน
ณ สถานที่เลือกนั้น และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก โดยเรียงลําดับผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุด
เรียงลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนน้อยที่สุด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจนับ
คะแนนจับสลากเพื่อเรียงลําดับในลําดับนั้น
ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเก็บบัตรลงคะแนนที่ใช้นับคะแนนใส่ซองปิดผนึกโดยลงลายมือชื่อ
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนกํากับไว้บนซองและแยกเก็บบัตรเสียไว้ต่างหาก แล้วมอบให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยพร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อดําเนินการต่อไป

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการเลือกแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิลงคะแนน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีสิทธิ
ยื่นคําคัดค้านต่อผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศผลการเลือก
เมื่อผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําคัดค้านแล้ว ให้ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า
คําวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๐ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับเลือกที่มีคะแนนมากที่สุดของแต่ละ
ชนิดกีฬาอาชีพจํานวนสี่อันดับแรก เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทน
นักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
และจะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการกี ฬ าอาชี พ ประเภทผู้ แ ทนนั ก กี ฬ าอาชี พ แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ก ารกี ฬ า
แห่งประเทศไทยนํารายชื่อนักกีฬาอาชีพในบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๘ ในลําดับถัดไปซึ่งเป็นผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ต่างชนิดกับกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพที่มีอยู่ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้บัญชี
ที่ได้ขึ้นไว้ตามข้อ ๑๘ เป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๒ เมื่อประกาศผลการเลือก หากไม่มีการคัดค้านภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๑๙ การกีฬา
แห่งประเทศไทยจะทําลายบัตรลงคะแนนและเอกสารอื่นก็ได้ แต่หากมีการคัดค้าน การกีฬาแห่งประเทศไทย
จะทําลายบัตรลงคะแนนและเอกสารอื่นมิได้จนกว่าผลการวินิจฉัยคําคัดค้านเป็นที่ยุติแล้ว
หมวด ๒
กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ข้อ ๒๓ กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
(ก) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพต้องเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(ข) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องเป็นหรือเคยเป็น
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(ค) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพต้องเป็นผู้มีอํานาจรับผิดชอบ
ดําเนินการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่น หรือเป็นสมาชิกของสโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับ
นายทะเบียน
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(ง) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพต้องเป็นกรรมการหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่น หรือเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้ารับเลือก
(๓) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือถูกตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเพราะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ข้อ ๒๔ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในการจัดทําประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้นําข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ยื่นใบสมัครตามแบบ กนช ๒ พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทํางานและผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามชนิดกีฬาอาชีพชนิดใดชนิดหนึ่ง
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัคร จํานวนสองรูป
(๕) หลักฐานการเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
(ก) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องมี
หลักฐานการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
(ข) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ต้องมีหลักฐานการรับรองการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากสมาคมกีฬาอาชีพชนิดนั้นที่ได้จดทะเบียนไว้
กับนายทะเบียน หรือมีหลักฐานการแจ้งแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ตามมาตรา ๓๗
(ค) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ ต้องมี
หลักฐานการแต่งตั้งจากสโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(ง) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ต้องมี
หลักฐานการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(๖) ใบรับรองแพทย์
ข้อ ๒๖ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้เกี่ยวข้อง
กับกีฬาอาชีพ
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(๑) บุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรกีฬาอาชีพ เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก
กรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๒) ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
(๓) สโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการ
กีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ
(๔) สมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการ
กีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ
ทั้งนี้ ในกรณีผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่เป็นคณะบุคคล
หรือนิติบุคคล ให้บุคลที่ได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือจากผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงคะแนน
ข้อ ๒๗ ในการดําเนินการรับสมัคร การเลือก การนับคะแนน การคัดค้าน และการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ให้นําข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ให้จัดทําเป็น
บัญชีรายชื่อแต่ละฝ่าย โดยเรียงลําดับผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดเรียงลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนคัดเลือก
น้อยที่สุด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้นําความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับเลือกที่มีคะแนนมากที่สุดของแต่ละฝ่าย
ซึ่งต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกันเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทน
ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ของแต่ ล ะฝ่ า ยเป็ น ชนิ ด กี ฬ าอาชี พ เดี ย วกั น ให้ ผู้ ว่ า การการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยจับสลากเพื่อเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากบัญชีรายชื่อฝ่ายใดเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
และให้ผู้ซึ่งได้คะแนนลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อฝ่ายที่ไม่ได้รับการจับฉลากเลือกและไม่เป็นชนิดกีฬา
อาชีพเดียวกันกับที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจับสลากเลือกหรือชนิดกีฬาอาชีพเดียวกันกับผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดจากบัญชีรายชื่อฝ่ายอื่นเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่ มีการดํ าเนิ นการจั บสลากเลือ กผู้แ ทนฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องเป็นกรรมการกี ฬาอาชีพ แล้ ว
หากผู้ซึ่ งได้คะแนนลํา ดับถัดไปในบัญ ชีรายชื่ อ ฝ่ายที่ไม่ได้ รับการจับฉลากเลือ กยังเป็น ชนิดกีฬาอาชี พ
เดียวกันอีก ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพฝ่ายใดพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ และจะต้องแต่งตั้งกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพฝ่ายนั้นแทนตําแหน่งที่ว่าง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกในบัญชีรายชื่อฝ่ายนั้นตามข้อ ๒๘ ในลําดับถัดไป
และไม่เป็นชนิดกีฬาอาชีพเดียวกันกับกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่มีอยู่
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้บัญชีที่ได้ขึ้นไว้ตามข้อ ๒๘ เป็นอันสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รูปถ่าย
ขนาด
๔ × ๖ เซนติเมตร

แบบ กนช ๑
ใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................................................
ชนิดกีฬาอาชีพ ..................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................
สถานภาพ 

โสด



สมรส 

หย่า



หม้าย

ชื่อคู่สมรส ............................................................... นามสกุล ..........................................................................
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ .................................. หมูท่ ่ี .............. ตรอก/ซอย ...........................................................................
ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง .........................................................................
อาเภอ ................................................................. จังหวัด .................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ .............................................................................
สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก
สถานทีท่ างาน/ที่บ้าน/หรืออื่นๆ เลขที่ ............................................................................................................
หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ............................................ ตาบล/แขวง .......................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ .............................................................................
๓. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในชนิดกีฬาอาชีพที่ตนสมัคร
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร
จานวนสองรูป

๒
 หลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพตามมาตรา ๒๙
 ใบรับรองแพทย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด และขอรับ รองว่ารายละเอี ย ดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ช่ วงต้ นพร้อมเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............

แบบ กนช ๒
ใบสมัคร

รูปถ่าย
ขนาด
๔ × ๖ เซนติเมตร

เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

๑. ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................................
 ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ
 ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ
 ผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ
ชนิดกีฬาอาชีพ ..................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย .......................................................................
ถนน ............................................................. ตาบล/แขวง ....................................................................
อาเภอ .......................................................... จังหวัด ............................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................ โทรศัพท์ ........................................................................
สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก
สถานที่ทางาน/ที่บ้าน/หรืออื่นๆ เลขที่ ..................................................................................................
หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ........................................ ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ........................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์ .........................................................................
๓. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน

๒
 ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในชนิดกีฬาอาชีพที่ตนสมัคร
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร
จานวนสองรูป
 หลักฐานการเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
หลักฐานการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
หลักฐานการรับรองการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากสมาคมกีฬาอาชีพชนิดนั้น
ที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียน หรือหลักฐานการแจ้งแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามมาตรา ๓๗
หลักฐานการแต่งตั้งจากสโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
หลักฐานการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
 ใบรับรองแพทย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด และขอรับ รองว่ารายละเอี ย ดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ช่ วงต้ นพร้อมเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............

