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ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล และการร้องทุกข์ของสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพอื่น รวมทั้งการอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้การดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๑๐) มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คําร้องทุกข์” หมายความว่า
(๑) การที่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพได้กล่าวหาต่อนายทะเบียนว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
อันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล
(๒) การที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพได้กล่าวหาต่อนายทะเบียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
อันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพอื่น
“ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคม
กีฬาอาชีพ ซึ่งได้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน และให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน
“คู่กรณีในการร้องทุกข์” หมายความว่า
(๑) สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัด
หรืออยู่ในความดูแลของตนได้กล่าวหา หรือ
(๒) สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ อื่นซึ่งสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชี พ
อีกแห่งหนึ่งได้กล่าวหา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
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หมวด ๑
การยื่นคําร้องทุกข์
ข้อ ๔ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจาก
การกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล หรือสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพอื่น มีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือ ถือว่าทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข์
ข้อ ๕ การยื่นคําร้องทุกข์ตามข้อ ๔ ต้องทําเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ในการนี้อาจยื่นคําร้องทุกข์
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ลงทะเบียนทางไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคําร้องทุกข์ต่อ
นายทะเบียน
คําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องมีรายการและเอกสารตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ที่สามารถติดต่อได้
(๓) รายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ ร้ อ งทุ ก ข์ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามสมควร
และพยานหลักฐานที่อ้างอิงประกอบด้วย
(๔) คําขอของผู้ร้องทุกข์
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์
(๖) ใบมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องทุกข์พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ ๕ แล้ว ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบความถูกต้องของคําร้องทุกข์และความครบถ้วนของรายการและเอกสารประกอบคําร้องทุกข์
ในกรณีคําร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ร้องทุกข์
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือนําเอกสารมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําร้องทุกข์ หรือไม่จัดส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป และให้นายทะเบียน
จําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ข้อ ๗ เมื่อคําร้องทุกข์ถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนรับคําร้องทุกข์นั้น
และออกใบรับคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน
ใบรับคําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเดือนปีที่รับคําร้องทุกข์และลงลายมือชื่อนายทะเบียนไว้ด้วย
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ข้อ ๘ ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ส่ ง คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ท างไปรษณี ย์ ให้ น ายทะเบี ย นมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
การรับคําร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในคําร้องทุกข์หรือรูปแบบอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๙ ให้ น ายทะเบี ย นจั ด ทํ า สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย เสนอต่ อ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกใบรับคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ตามข้อ ๗
หรือมีหนังสือแจ้งการรับคําร้องทุกข์ให้ผ้รู ้องทุกข์ทราบตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิในการร้องทุกข์ ให้นายทะเบียนเสนอความเห็น
ไปพร้อมกับคําร้องทุกข์นั้นด้วย
ข้อ ๑๐ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ อ าจถอนคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยื่ น ไว้ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ก่ อ นคณะกรรมการ
มีคําวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้
การถอนคําร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ แต่หากเป็นการถอนคําร้องทุกข์
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบันทึกไว้และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก็ได้
เมื่อมีการถอนคําร้องทุกข์ ให้นายทะเบียนหรือคณะกรรมการสั่งจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ
หมวด ๒
การพิจารณาคําร้องทุกข์
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการได้รับคําร้องทุกข์จากนายทะเบียนตามข้อ ๙ แล้ว ให้คณะกรรมการ
พิจารณาว่าผู้ร้องทุกข์มีสิทธิยื่นคําร้องทุกข์หรือไม่ หากผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิยื่นคําร้องทุกข์ให้คณะกรรมการ
สั่งจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ และให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ข้อ ๑๒ ในการพิ จ ารณาคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย
รับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจงหรือความเห็นของผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยอาจให้โอกาส
ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงได้ตามสมควร
ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคําร้องทุกข์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะทํางานหรือพนักงาน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งจะออกไป
ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณี ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการให้ ม าชี้ แ จง แสดงความเห็ น
หรือส่งมอบพยานหลักฐานแล้ว ไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งนั้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะสั่งให้จําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบเสียก็ได้
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคําร้องทุกข์แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์สามารถตกลงกันได้หรือมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไข
เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ไม่อาจดําเนินการไกล่เกลี่ยหรือมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
ผู้ร้องทุกข์ร้องขอได้ แต่สามารถแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์โดยวิธีการอื่น คณะกรรมการ
อาจมีมติกําหนดแนวทางในการแก้ไขเยียวยาได้ตามความเหมาะสมเท่าที่สามารถกระทําได้
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์
จากนายทะเบียน
ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยคําร้องทุกข์และมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑๕ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีทราบ
หมวด ๓
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๑๗ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่พอใจ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นตามข้อ ๑๗ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการพิจารณาอุทธรณ์
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ ก่อนคณะกรรมการกีฬาอาชีพจะมีคําวินิจฉัยก็ได้
การถอนอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ แต่หากเป็นการถอนอุทธรณ์
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพบันทึกไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานก็ได้
เมื่อมีการถอนอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพสั่งจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ และให้
นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งผลการวินิจฉัย
พร้อมทั้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกีฬาอาชีพให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

