ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๒
ว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาต และเงือ่ นไขในการอนุญาต
ให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใด
แสดงว่าเป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกจิ กรรม
เกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย
เนื่องจากมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
บัญญัติห้ามมิให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดแสดงว่า
เป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก กกท. และโดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา (๑๙) (๑) และมาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการขออนุญาต
การอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดแสดงว่า
เป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ คณะบุ ค คลหรื อ บุ ค คลใดประสงค์ จ ะใช้ คํ า ว่ า “แห่ ง ประเทศไทย” หรื อ มี อั ก ษร
หรือเครื่องหมายใดแสดงว่าเป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือ
ประเทศไทยให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ กกท. ๕ (ก) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สมาคมหรือคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ภาพถ่ายใบสําคัญการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(ข) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามมาตรา ๕๓ ถ้ามี
(ค) ภาพถ่ายข้อบังคับของสมาคมหรือคณะบุคคล
(ง) บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยที่อยู่และอาชีพของกรรมการของสมาคมหรือคณะบุคคล
ฉบับที่นายทะเบียนรับรอง
(จ) รายละเอียดกิจกรรมของสมาคมหรือคณะบุคคลเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย
(ฉ) แบบอักษรหรือเครื่องหมายที่ประสงค์จะใช้เพื่อแสดงว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
ในนามของชาติหรือประเทศไทย
(๒) สโมสรหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
(ก) ภาพถ่ายข้อบังคับของสโมสรหรือคณะบุคคล
(ข) บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยที่อยู่และอาชีพของกรรมการของสโมสรหรือคณะบุคคล
(ค) รายละเอียดกิจกรรมของสโมสรหรือคณะบุคคลเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(ง) แบบอักษรหรือเครื่องหมายที่ประสงค์จะใช้เพื่อแสดงว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
ในนามของชาติหรือประเทศไทย
ข้อ ๔ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใด
แสดงว่าเป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทยอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประสงค์จะใช้คําว่า
“แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับตามแบบ กกท. ๕ (ข) พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) ภาพถ่ายใบสําคัญการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือหลักฐานการจัดตั้งคณะบุคคล
(ข) ภาพถ่ายข้อบังคับของคณะบุคคลหรือบุคคล
(ค) บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยที่อยู่และอาชีพของกรรมการของคณะบุคคลหรือบุคคล
(ง) รายละเอียดกิจกรรมของคณะบุคคลหรือบุคคลเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย
(จ) แบบอักษรหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อแสดงว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย
ข้อ ๕ การยื่นคําขอตามข้อบังคับนี้ ให้ยื่นต่อ กกท. หรือสํานักงานสาขาหรือตัวแทนของ กกท.
ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุญาตคําขอใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ของคณะบุคคลหรือบุคคล
ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาประเภทเดียวกัน ให้ กกท. พิจารณาอนุญาตคําขอของคณะบุคคลหรือบุคคลตามข้อ ๔
ก่อนก็ได้
เมื่อได้อนุญาตให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” แล้ว กกท. จะไม่อนุญาต
ให้ คณะบุคคลหรือบุ คคลอื่ นซึ่งมี กิจกรรมเกี่ยวกับกี ฬาประเภทเดียวกันใช้คําว่ า "แห่งประเทศไทย" เป็ นการ
ซ้ําซ้อนกันอีก
ข้อ ๗ ในการพิจารณาอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ให้กกท. คํานึงถึงประวัติ ชื่อเสียง กิจกรรมหรือ
พฤติกรรมของคณะบุคคลหรือบุคคลนั้นรวมตลอดถึงผลกระทบที่จะบังเกิดขึ้นต่อนโยบายของ กกท. อันเนื่องมาจาก
การอนุญาตนั้นด้วย
ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้ใช้คําว่า "แห่งประเทศไทย" หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใด แสดงว่าเป็น
สมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ใช้แบบ กกท. ๗
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้จะโอนกันมิได้
ข้อ ๙ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งได้รับอนุญาตตามข้อบังคับนี้จะต้องไม่กระทําการใด ๆ ใน
ประการที่น่าจะทําให้ชาติหรือประเทศไทยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบของ กกท.
ข้อ ๑๐ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมี
อักษรหรือเครื่องหมายใด แสดงว่าเป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย เลิกกิจการ ให้กรรมการหรือผู้ดําเนินงานแจ้งการเลิกต่อ กกท. ตามแบบที่ กกท. กําหนด ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ
ข้อ ๑๑ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๘ หรือ ข้อ ๑๐ ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นผล
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอํานาจ
วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๓
ว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาต และเงือ่ นไขในการอนุญาต
ให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
โดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬา
ในนามของชาติหรือประเทศไทย
เนื่องจากมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
บัญญัติห้ามมิให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัด
หรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย เว้นแต่จะได้ รับอนุ ญาตจาก กกท. และโดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) และมาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยการขออนุญาต
การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัด
หรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”ประสงค์จะเข้าร่วม
การแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่า
เป็นการแข่งขันกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
กกท. ๖ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) ธรรมนูญการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์
(ข) ธรรมนูญสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือธรรมนูญสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียที่เกี่ยวข้อง หรือ
(ค) ธรรมนูญหรือระเบียบการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกหรือเอเชียที่เกี่ยวข้อง
(๒) ใบรับรายงานผลการแข่งขันกี ฬาตามข้อ ๙ วรรคสอง สําหรับกรณีที่เคยเป็นผู้ได้รั บ
ใบอนุญาตตามข้อกําหนดนี้มาแล้ว
(๓) ภายถ่ายใบอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
ข้อ ๔ คณะบุคคลหรือบุคคลใดนอกจากคณะบุคคลหรือบุคคลตามข้อ ๓ ประสงค์จะเข้าร่วม
การแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่า
เป็นการแข่งขันหรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
กกท. ๖ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ก) ชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(ข) ชื่ อ และสถานที่ แ ข่ ง ขั น กี ฬ าพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ดังกล่าว
(ค) รายงานผลการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคําขอสําหรับกีฬาอาชีพหรือในระยะเวลาสามเดือนก่อนวันที่ยื่นคําขอสําหรับ
กีฬาสมัครเล่น
(ง) รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักกีฬาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท.
(จ) หลักฐานแสดงฐานะการเงินในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
(ฉ) ใบรับรายงานผลการแข่งขันกีฬาตามข้อ ๙ วรรคสอง สําหรับกรณีที่เคยเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อกําหนดนี้มาแล้ว
(๒) กรณีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ก) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามมาตรา ๕๓ ถ้ามี
(ข) รายชื่อนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ค) ชื่อและสถานที่แข่งขันกีฬาพร้อมด้วยหลักฐานการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ง) หลักฐานแสดงฐานะการเงินในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(จ) รายงานตาม (๑) (ค) และ (ง)
(ฉ) ใบรับรายงานผลการแข่งขันกีฬาตามข้อ ๙ วรรคสอง สําหรับกรณีที่เคยเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อกําหนดนี้มาแล้ว
(๓) กรณีจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(ก) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามมาตรา ๕๓ ถ้ามี
(ข) หลักฐานการเป็นผู้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(ค) รายชื่อประเทศ สมาคม สโมสรหรือคณะบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(ง) ชื่อและสถานที่ที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(จ) หลักฐานแสดงฐานะการเงินในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(ฉ) ใบรับรายงานผลการแข่งขันกีฬาตามข้อ ๙ วรรคสอง สําหรับกรณีที่เคยเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อกําหนดนี้มาแล้ว
(๔) กรณีร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(ก) ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามมาตรา ๕๓ ถ้ามี
(ข) หลักฐานการเป็นผู้ร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(ค) รายชื่อผู้ที่ร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกคน พร้อมด้วยหลักฐานแสดง
ฐานะทางกฎหมายของบุคคลดังกล่าว ถ้ามี
(ง) หลักฐานแสดงฐานะการเงินในการร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(จ) เอกสารหลักฐานตาม (๓) (ค) และ (ง)
(ฉ) ใบรับรายงานผลการแข่งขันกีฬาตามข้อ ๙ วรรคสอง สําหรับกรณีที่เคยเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อกําหนดนี้มาแล้ว
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ข้อ ๕ การยื่นคําขอตามข้อบังคับนี้
(๑) ถ้าเป็นกรณีเข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการ
แข่งขันในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ยื่นต่อ กกท. หรือสํานักงานสาขาหรือตัวแทนของ กกท. ก่อนการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจยื่นได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะบุคคลหรือนิติบุคคล
ยื่ นคํ าขอพร้ อมทั้ งชี้ แจงแสดงเหตุ จํ าเป็ นและหลั กฐานประกอบ เมื่ อ กกท. เห็ นเป็ นการสมควรจะให้ ขยาย
กําหนดเวลายื่นคําขอออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินสิบห้าวันก่อนการแข่งขัน
(๒) ถ้าเป็นกรณีจัดให้มีการแข่งขันกีฬาหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาโดยแสดงว่าเป็น
การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ยื่นต่อ กกท. หรือสํานักงานสาขาหรือตัวแทน
ของ กกท. ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจยื่นได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
เมื่อ กกท. เห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่เกินสามสิบวัน
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ ค ณะบุ ค คลหรื อ บุ ค คลใดได้ รั บ เชิ ญ จากสถาบั น กี ฬ าระหว่ า งประเทศ
หรือสถาบันกีฬาต่างประเทศ ซึ่ง กกท. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยรีบด่วนและไม่อาจที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕ (๑) ได้ทัน
ภายในกําหนดระยะเวลา ให้คณะบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวยื่นคําขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือหรือหลักฐานการเชิญจากสถาบันกีฬาระหว่างประเทศหรือสถาบันกีฬาต่างประเทศ
ซึ่ง กกท. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
(๒) ชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(๓) ชื่อและสถานที่แข่งขันกีฬา พร้อมด้วยหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือหลักฐาน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
(๔) หลักฐานแสดงฐานะการเงินในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
(๕) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
เมื่อ กกท. เห็นเป็นการสมควร ให้ กกท. มีอํานาจพิจารณาคําขอของคณะบุคคลหรือบุคคล
ดังกล่าวได้ และให้ กกท. พิจารณาโดยมิชักช้า
ข้อ ๗ ในการพิจารณาอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ให้ กกท. คํานึงถึงประวัติ ชื่อเสียง กิจกรรม
หรือพฤติกรรมของคณะบุคคลหรือบุคคลนั้น รวมตลอดถึงผลกระทบที่จะบังเกิดขึ้นต่อนโยบายของ กกท.
อันเนื่องมาจากการอนุญาตนั้นด้วย
ข้อ ๘ ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้แบบใบอนุญาตดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย ให้ใช้แบบ กกท. ๘
(๒) ใบอนุญาตให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาในนาม
ของชาติหรือประเทศไทย ให้ใช้แบบ กกท. ๙
(๓) ใบอนุญาตให้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ใช้แบบ กกท. ๑๑
(๔) ใบอนุญาตให้ร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้ใช้
แบบ กกท. ๑๑
ใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้จะโอนกันมิได้
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ข้ อ ๙ ให้ ค ณะบุ ค คลหรื อ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตตามข้ อ ๓ และข้ อ ๔ ส่ ง รายงานผล
การแข่งขันกีฬาตามแบบที่ กกท. กําหนด ให้ กกท. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการแข่งขัน เว้นแต่
มีเหตุจําเป็นไม่อาจส่งรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เมื่อ กกท. เห็นเป็นการสมควร
จะให้ขยายกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้
เมื่ อ กกท. รั บ รายงานผลการแข่ ง ขั น กี ฬ าตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ อ อกใบรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้จะต้องไม่กระทําการใด ๆ
ในประการที่น่าจะทําให้ชาติหรือประเทศไทยเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง และต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบของ กกท.
ข้อ ๑๑ คณะบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นผล
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวาง
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๖
ว่าด้วยการควบคุมสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับ
การกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง
เพื่อให้สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรงดําเนิน
กิจการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของ กกท. มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด
การเสื่อมเสียชื่อเสียงสมาคม ประกอบกับมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
บัญญัติให้สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรงที่ได้รับอนุญาตจาก
กกท. ตามมาตรา ๕๓ ต้ อ งอยู่ ใ นความควบคุ ม ของ กกท. และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อบั ง คั บ ที่ กกท. กํ า หนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
กกท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖ ว่าด้วยการควบคุม
สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริม
การกีฬาโดยตรง
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ สมาคมต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายและวัตถุประสงค์
ของ กกท. โดยเคร่งครัด
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริม กิจการของสมาคมให้มีประสิท ธิภาพให้สมาคมออก
ข้อบังคับตามแนวทางที่ กกท. จะได้กําหนด
ข้อ ๖ สมาคมพึงดําเนินการส่งเสริมให้มีสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ข้อ ๗ สมาชิ กของสมาคมนอกจากจะเป็นผู้มีคุณสมบั ติตามที่กําหนดไว้ใ นข้ อบังคับของ
สมาคมแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ได้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกันกับสมาคม
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๖) ไม่เป็นผู้ทคี่ ณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
หรือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคม อันเนือ่ งมาจาก
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมที่นําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมหรือประพฤติตน หรือกระทําการใด ๆ
ที่นําความเสื่อมเสียมาสูส่ มาคม
ความใน (๑) ไม่ใช้บังคับกับสมาชิกทั่วไป เว้นแต่สมาชิกที่ทําหน้าที่บริหารสมาคม
ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมเป็นนิติบุคคล สมาชิกนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวกัน
หรือสอดคล้องกันกับสมาคม
ข้อ ๘ ให้สมาคมแจ้งบัญชีรายชื่อและจํานวนสมาชิกของสมาคมเพียงสิ้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปีให้ กกท. ทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป
บัญชีรายชื่อของสมาชิกอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของสมาชิก
(๒) ชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการด้านกีฬา
(๓) ที่อยู่ของสมาชิก
(๔) วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก
ข้ อ ๙ สมาคมใดที่ มี ก ารรั บ สมาชิ ก ใหม่ ห รื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ
และจํานวนสมาชิกให้สมาคมนั้นแจ้งการรับสมาชิกใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อ กกท. ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๐ สมาคมจะต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการกิจการของสมาคม
คณะกรรมการของสมาคมต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบเก้าคน ในจํานวนนี้
ให้มีกรรมการที่เป็นสมาชิกของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
สมาคมจะต้องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมให้ กกท. ทราบตามแบบที่ กกท.
กําหนดไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่มีการแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ กรรมการของสมาคมนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดําเนินกิจการเกี่ยวกับกีฬาหรือการส่งเสริม
กีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
(๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ออกจากกรรมการ หรือคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเห็นสมควรให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการของสมาคม อันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือกระทําการใด ๆ ที่นําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
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ข้อ ๑๒ สมาชิกหรือกรรมการของสมาคมใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
หรื อข้ อ ๑๑ ให้ ส มาคมนั้นดําเนินการลบชื่อสมาชิกนั้นออกจากทะเบี ยนสมาชิกหรือ ให้ ออกจากตําแหน่ง
กรรมการของสมาคมแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ สมาคมจะดําเนินการได้แต่เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) จัดกิจกรรมทางด้านกีฬา และส่งเสริมการกีฬาตามวัตถุประสงค์
(๒) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และกรรมการในการประกอบกิจกรรมทางด้าน
กีฬา เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(๓) สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางด้านกีฬาที่เกี่ยวกับการกีฬาของ
สมาคม
(๔) ทําการวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับ
การกีฬาของสมาคม
(๕) ส่งเสริมคุณภาพและความมาตรฐานของนักกีฬา
(๖) ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ข้อ ๑๔ สมาคมจะกระทําการใด ๆ ดังต่อไปนี้ไม่ได้
(๑) ดําเนินการอย่างใด ๆ ในประการที่จะนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๒) ให้หรือยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินอันมีมูลค่าแก่นักกีฬา
เพื่อให้นักกีฬาของสมาคมประพฤติตนในทางที่ขัดต่อระเบียบ วินัย และเกียรติศักดิ์ของนักกีฬา
(๓) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินอันมีมูลค่าแก่นักกีฬาเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนนักกีฬาซึ่งอยู่ในสังกัดของสมาคมอื่นแล้ว มาอยู่ในสังกัดของสมาคมโดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากสมาคมต้นสังกัด
(๔) กีดกันหรือขัดขวางมิให้นักกีฬาเข้าแข่งขันโดยมีเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับ
ของสมาคม
(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสมาคม
เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
(๖) ดําเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของ
การประกอบกิจกรรมในด้านการศึกษา
(๗) ดําเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อการกีฬา ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สมาคมใดดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือข้อบังคับ
ฉบับนี้ให้ กกท. มีอํานาจสั่งการให้สมาคมแก้ไขหรือระงับการดําเนินการฝ่าฝืนดังกล่าวภายในระยะเวลาอัน
สมควรได้ และในกรณีเดียวกันนี้สมาชิกของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕
หรือกรรมการสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ร้องขอให้สมาคมดําเนินการแก้ไขก็ได้
หากสมาคมมิได้ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง และ กกท. เห็นว่าถ้าปล่อยให้เนิ่นช้า
ออกไปอีกจะเป็นผลเสียหายต่อสมาคม ให้ กกท. หรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ กกท. แต่งตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าดําเนินการหรือบริหารงานของสมาคมได้ในระหว่าง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

เวลาหนึ่งเวลาใดตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด และให้คณะกรรมการบริการของ
สมาคมมอบหมายการบริหารของสมาคมให้คณะบุคคลดังกล่าวดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
และสมาคมจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือในการดําเนินการดังกล่าว
ข้อ ๑๖ สมาคมจะต้องให้สมาชิกหรือกรรมการมีสิทธิเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของ
สมาคมได้
ในกรณีที่ข้อบังคับของสมาคมไม่ได้กําหนดเรื่องสิทธิดังกล่าวไว้ ให้สมาชิกหรือกรรมการ
มีสิทธิร้องขอต่อ กกท. เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว หรือให้ กกท. ใช้สิทธินั้นแทนสมาชิกหรือแทนกรรมการได้
ให้สมาคมให้ความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของ กกท. ตามสมควรหรือให้
คําชี้แจงตามที่ กกท. ร้องขอ
ข้อ ๑๗ สมาคมต้องดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ข้อ ๑๘ สมาคมใดจั ดให้มี การประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่สมาชิกประจํ าปี
หรือการประชุมวิสามัญ ให้สมาคมนั้นแจ้งระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดตามสมควรให้ กกท. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหรือมีเหตุพิเศษเกี่ยวข้องกับสมาคมโดยตรง กกท.
อาจสั่งให้สมาคมดําเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเรื่อง
หรือปัญหาที่ กกท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นเรื่องหรือปัญหา
ที่มีความสําคัญ
ข้อ ๒๐ ในการประชุมของสมาคม ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนที่ผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือมีสิทธิเข้าฟังการประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมได้
ข้อ ๒๑ ให้สมาคมส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมทุกครั้งให้
กกท. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม
ข้อ ๒๒ สมาคมใดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมและได้มีมติ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม ให้ กกท. มีอํานาจสั่งให้สมาคมนั้นแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ถ้าสมาคมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ กกท. ดังกล่าวให้ กกท. มีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๒๓ สมาคมใดจั ดให้ มี การแข่งขัน กีฬาประจํ าปี ให้ส มาคมนั้ น แจ้ง ให้ กกท. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันแข่งขัน และให้รายงานผลการแข่งขันให้ กกท. ทราบภายในสามสิบวัน
นับจากวันเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ข้อ ๒๔ สมาคมใดจัดให้มีการออกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารหรือสูจิบัตรใด ๆ ในนามของ
สมาคมให้สมาคมนั้นส่งเอกสารดังกล่าวให้ กกท. อย่างน้อยสองเล่มหรือสองชุด
ข้อ ๒๕ สมาคมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของ กกท. ซึ่งสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่สมาคมไม่เห็นพ้องด้วยกับคําสั่งให้อุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อประธานกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ ข้อบังคับข้ อ ๕ ว่า ด้วยแนวทางข้อบั ง คั บของสมาคม ข้ อ ๗ ว่าด้ ว ยคุณ สมบั ติ
ของสมาชิก ข้อ ๑๐ ว่าด้วยจํานวนของกรรมการ และข้อ ๑๑ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการจะใช้บังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป
ในระหว่างที่ยังไม่ใช้ข้อบังคับดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง สมาคมใดจะนําไปใช้พลางก่อนก็ได้
โดยสมาคมนั้นจะต้องดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมให้ถูกต้อง และแจ้งให้ กกท.
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
ข้อ ๒๗ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจ
วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
อํานวย สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๗
ว่าด้วยเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
เนื่องจากมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
บัญญัติให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีอํานาจให้ทุนหรือทรัพย์สินช่วยเหลือแก่สมาคมกีฬา เพื่อใช้
ในการส่งเสริมกิจการการกีฬาของสมาคมกีฬา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการกีฬา
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญ ญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับที่ ๗ ว่าด้วยเงินอุดหนุน
สมาคมกีฬา”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐
ข้อบังคับนี้จะใช้บังคับสมาคมกีฬาใด โดยใช้ข้อบังคับนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือโดยมี
เงื่อนไขอย่างใด ให้ กกท. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ กกท. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมกีฬา
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริม
การกีฬาโดยตรง
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้ อ ๔ ให้ ผู้ ว่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยรั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อํ า นาจ
วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินงบประมาณส่งเสริมการกีฬาและการดําเนินกิจการให้แก่
สมาคมกีฬา เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการกีฬาโดยมอบหมายให้ กกท. เป็นผู้พิจารณาเงินที่จะจัดสรรให้ ได้แก่
(๑) เงินอุดหนุนกิจการทั่วไป
(๒) เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ
(๓) เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
(๔) เงินอุดหนุนการว่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา
(๕) เงินอุดหนุนกรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่างประเทศ
(๖) เงินอุดหนุนในกิจการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อ กกท. พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณส่งเสริมกีฬาและการดําเนินกิจการให้แก่สมาคม
กีฬาตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้ กกท. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขให้สมาคมกีฬาต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขอรับเงินตาม
ข้อบังคับนี้
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๒
เงินอุดหนุนกิจการทั่วไป
ข้อ ๗ เงินอุดหนุนกิจการทั่วไป ได้แก่
(๑) เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารเงิน
(๒) เงินค่าอุปกรณ์การกีฬาและค่าซ่อมแซมสถานที่ สนามแข่งขัน หรืออุปกรณ์การกีฬา
(๓) เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
ข้อ ๘ การจัดสรรเงิ นอุดหนุนกิจการทั่วไปให้แ ก่สมาคมกีฬาเพื่อใช้ จ่ายในกิจกรรมกีฬา
ให้ กกท. พิจารณาจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๙ ให้ส มาคมกี ฬาที่ จ ะขอรั บเงิ นอุ ดหนุ นกิ จ การทั่ วไปยื่ นคํ าขอตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่ กกท. กําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) โครงการหรือแผนงานประจําปี
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาในรอบปีที่แล้ว
(๓) งบดุลประจําปีที่รับรองแล้ว
(๔) รายงานการประชุมใหญ่ในรอบปีที่แล้ว
(๕) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้ อ ๑๐ ให้ ส มาคมกี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น กิ จ การทั่ ว ไปแจ้ ง ผลการได้ รั บ การอุ ด หนุ น
เป็นหนังสือต่อ กกท. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๑ การยื่น คํา ขอรั บ เงิ นอุ ดหนุ นกิ จ การทั่ ว ไปและการแจ้ง ผลการได้ รั บ เงิ นอุ ดหนุ น
ตามหมวดนี้
(๑) สํ า หรั บ สมาคมกี ฬ าที่ ข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมระบุ ใ ห้ มี สํ า นั ก งานแห่ ง ใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อหรือแจ้งต่อ กกท.
(๒) สําหรับสมาคมกีฬาที่ข้อบังคับของสมาคมระบุให้มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น
ให้ยื่นหรือแจ้งต่อสํานักงานสาขาหรือตัวแทนของ กกท. ในจังหวัดนั้น หรือต่อ กกท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมวด ๓
เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ
ข้อ ๑๒ เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ ได้แก่
(๑) เงินค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักกีฬา
(๒) เงินค่าใช้จ่ายในการจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ
ข้อ ๑๓ ให้สมาคมกีฬาที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศยื่น
คําขอตามแบบและภายในระยะเวลาที่ กกท. กําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับการคัดเลือกนักกีฬา
(ก) โครงการหรือแผนงานประจําปี
(ข) รายการประมาณค่าใช้จ่าย
(ค) หลักฐานในการคัดเลือกนักกีฬา
(ง) บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมในการคัดเลือก
(จ) ชื่อการแข่งขันและสถานที่คัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานการส่งนักกีฬาที่เข้าร่วม
ในการคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
(ฉ)หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
(๒) สําหรับการจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ
(ก) โครงการหรือแผนงานประจําปี
(ข) รายการประมาณค่าใช้จ่าย
(ค) หลักฐานการเป็นผู้จัดหรือในการจัดให้มีการแข่งขัน
(ง) บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
(จ) ชื่อการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน พร้อมด้วยหลักฐานการส่งนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน
(ฉ) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๑๔ การจัดสรรเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศให้แก่สมาคมกีฬาที่ประสงค์
จะขอรับการช่วยเหลือให้ กกท. พิจารณาจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๑๕ ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ ส่งรายงานผล
การคัดเลือกนักกีฬาหรือผลการแข่งขันตามแบบที่ กกท. กําหนด ให้ กกท. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันสิ้นสุดการคัดเลือกนักกีฬาสิ้นสุดการแข่งขัน แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสําคัญหรือหลักฐานการจ่ายเงิน
(๒) ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีม
(๓) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๑๖ การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและการส่งรายงานผล
การคัดเลือกนักกีฬาหรือผลการแข่งขันกีฬาตามหมวดนี้ ให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมวด ๔
เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๗ เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ได้แก่
(๑) เงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันระหว่างประเทศ
(๒) เงินค่าใช้จ่ายในการเชิญชาวต่างประเทศมาแข่งขัน
ข้อ ๑๘ การจัดสรรเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศตามชนิดและประเภทของ
กีฬาที่คณะกรรมการกําหนด ให้ กกท. พิจารณาจัดสรรโดยคํานึงถึงการจัดลําดับความสําคัญของการแข่งขัน
กีฬาระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(๑) การแข่งขันเพื่อความชนะเลิศแห่งเอเชีย (Asia Championships) โดยสหพันธ์กีฬาแห่งเอเซีย
(Asia Sport Confederation) หรือสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชีย (Asia Sport Federation) เป็นผู้จัดการแข่งขัน
(๒) การแข่งขันชิงชนะเลิศระหว่างชาตินอกจาก (๑) และ (๓)
(๓) การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก (World Championships) โดยสหพันธ์กีฬาระหว่าง
ประเทศ (International Sport Federation) เป็นผู้จัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการเดินทาง
ข้อ ๒๐ การจั ดสรรเงินอุดหนุนการแข่งขันกี ฬาระหว่างประเทศ ประเภทเงิ นค่ าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ให้ กกท. พิจารณาจัดสรรให้ตามจํานวนเงินที่ กกท. เห็นสมควร ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนนักกีฬาจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนนักกีฬาที่ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกําหนด
(๒) จํานวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับเงินอุดหนุนได้อย่างน้อย ๑ คน แต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของจํานวนนักกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุน
(๓) นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศต้องเป็นนักกีฬาที่มีสถิติการแข่งขันไม่ต่ํากว่า
สถิติที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๒๑ ให้สมาคมกีฬาที่จะขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศประเภทเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ยื่นคําขอตามแบบที่ กกท. กําหนดภายในเดือนพฤศจิกายน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ หรื อ หลั ก ฐานการเชิ ญ จากสถาบั น กี ฬ าระหว่ า งประเทศหรื อ สถาบั น กี ฬ า
ต่างประเทศ
(๒) บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศและบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ชื่อการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน พร้อมด้วยหลักฐานการส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๔) รายงานผลการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่าง
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันยื่นคําขอ
(๕) รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักกีฬาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท.
(๖) รายการประมาณค่าใช้จ่าย
(๗) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อที่ ๒๒ ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ ๒๑ ส่งรายงานผลการแข่งขันกีฬาตาม
แบบที่ กกท. กําหนด ให้ กกท. ทราบภายในสามสิ บวั นนับตั้งแต่วันสิ้ นสุดการแข่ งขั นพร้อมด้ ว ยเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ใบสําคัญหรือหลักฐานการจ่ายเงิน
(๒) รายงานการเดินทาง
(๓) ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีม
(๔) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายในการเชิญชาวต่างประเทศมาแข่งขัน ได้แก่
(๑) ค่าเช่าที่พัก
(๒) ค่ารับรอง
ข้อ ๒๔ การจัดสรรเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการเชิญ
ชาวต่างประเทศมาแข่งขันให้แก่สมาคมกีฬา ให้ กกท. พิจารณาจัดสรรให้ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๕ ให้ สมาคมกีฬาที่ ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
ประเภทเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเชิ ญ ชาวต่ า งประเทศมาแข่ ง ขั น ยื่ น คํ า ขอแบบที่ กกท. กํ า หนดภายใน
เดือนพฤศจิกายน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) โครงการหรือแผนงานประจําปี
(๒) รายการประมาณค่าใช้จ่าย
(๓) รายงานตามข้อ ๒๑ (๔) และ (๕)
(๔) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๒๖ ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ ๒๕ ส่งรายงานผลการแข่งขันกีฬาตาม
แบบที่ กกท. กํ าหนด ให้ กกท. ทราบภายในสามสิบวันนั บตั้ งแต่วันสิ้นสุดการแข่งขันพร้อมด้ว ยเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) หลักฐานการเป็นผู้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
(๒) รายชื่อประเทศ สมาคม สโมสรหรือคณะบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
(๓) ใบสําคัญหรือหลักฐานการจ่ายเงิน
(๔) ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีม หรือผู้ควบคุมทีม
(๕) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๒๗ การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศและการส่งรายงาน
การแข่งขันกีฬาตามหมวดนี้ ให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวดที่ ๕
เงินอุดหนุนการว่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา
ข้อ ๒๘ เงินอุดหนุนการว่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาได้แก่ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและค่าพาหนะ
ข้อ ๒๙ การจัดสรรเงินอุดหนุนการว่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาตามชนิดและประเภทของกีฬา
ที่คณะกรรมการกําหนดให้แก่สมาคมกีฬา ให้ กกท.พิจารณาจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกท.เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่สมาคมกีฬาจะว่าจ้างตามความในหมวดนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันการฝึกสอนกีฬาที่ กกท. รับรอง
(๒) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมกีฬาที่ยื่นคําขอ
ข้อ ๓๑ ให้สมาคมกีฬาที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนการว่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา ยื่นคําขอแบบ
ที่ กกท. กําหนดภายในเดือนพฤศจิกายน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) โครงการหรือแผนงานการฝึกสอนกีฬา
(๒) รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬา
(๓) เอกสารรับรองคุณสมบัติผู้ฝึกสอนกีฬา
(๔) รายการแสดงอัตราค่าตอบแทน
(๕) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้ อ ๓๒ ให้ ส มาคมกี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตามข้ อ ๓๑ ส่ ง รายงานผลการฝึ ก สอนกี ฬ า
พร้อมด้วยข้อคิดเห็นของสมาคมกีฬาให้ กกท. ทราบทุก ๓ เดือน
ข้ อ ๓๓ การยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น การว่ า จ้ า งผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ าและการส่ ง รายงานผล
การฝึกสอนกีฬาตามหมวดนี้ ให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
เงินอุดหนุนกรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๔
กรรมการบริหารองค์กรกีฬาระหว่างประเทศตามข้อบังคับนี้ หมายความว่า
กรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิคเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือกรรมการบริหาร
ของคณะกรรมการโอลิ ม ปิ ค สากล สหพั น ธ์ เ อเชี่ ย นเกมส์ สหพั น ธ์ ซี เ กมส์ หรื อ สหพั น ธ์ กี ฬ าแห่ ง เอเชี ย
หรือสหพันธ์กีฬานานาชาติ



หมวด ๕ บทเฉพาะกาล ข้อ ๔๒ เพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย
การบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง
การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๓๕ ให้สมาคมกีฬาที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนกรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่าง
ประเทศ ยื่นคําขอตามแบบที่ กกท. กําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ากรรมการของสมาคมได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
องค์การกีฬาระหว่างประเทศ
(๒) หนังสือหรือหลักฐานการเชิญประชุมจากองค์การกีฬาระหว่างประเทศ
(๓) รายการประมาณค่าใช้จ่าย
(๔) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
ข้อ ๓๖ การจัดสรรเงินอุดหนุนกรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่างประเทศ ให้แก่สมาคม
ซึ่งกรรมการของสมาคมเป็นผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่างประเทศให้ กกท. พิจารณา
จัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. เห็นสมควร
ข้ อ ๓๗ ให้ ส มาคมกี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตามข้ อ ๓๖ ส่ ง รายงานการประชุ ม ของ
กรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่างประเทศพร้อมด้วยข้อคิดเห็นของสมาคมให้ กกท. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่กรรมการของสมาคมนั้นเดินทางกลับไปถึงประเทศไทย
ข้อ ๓๘ การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนกรรมการบริหารองค์การกีฬาระหว่างประเทศ และการส่ง
รายงานการประชุมของกรรมการบริหารองค์ การกีฬาระหว่างประเทศตามหมวดนี้ ให้นําความในข้อ ๑๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
เงินอุดหนุนในกิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬา
ข้อ ๓๙ ให้ กกท. จัดสรรเงินอุดหนุนในกิจการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาให้สมาคมกีฬา
เพื่อใช้จ่ายในกิจการกีฬาของสมาคมกีฬาตามจํานวนเงินที่ กกท. พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๔๐ สมาคมกีฬาที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเงินอุดหนุนในกิจกรรมด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกีฬา ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อ กกท. พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว
ข้อ ๔๑ ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุนตามข้อ ๓๙ ส่งรายงานผลการดําเนินกิจการกีฬา
ของสมาคมกีฬานั้นต่อ กกท. ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นในกิจการดังกล่าวนั้น
หมวด ๘
บทสุดท้าย
ข้อ ๔๒ สมาคมกีฬาใดที่ประสงค์จะขอรับเงิ นอุ ดหนุ นไม่ปฏิบัติตามข้อบั งคั บหรื อได้ รับ
เงินอุดหนุนแล้วฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจระงับยับยั้ง
ที่จะให้หรือให้แก่สมาคมดังกล่าวนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
อํานวย สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๘
ว่าด้วยเงินอุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
เนื่องจากมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
บัญญัติให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีอํานาจให้ทุนหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจการ
ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการกีฬา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๘ ว่าด้วยเงินอุดหนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๐
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“เงินอุดหนุนการดําเนินงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สิน
ที่ กกท. ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
“คณะกรรมการกีฬาจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งพระเทศไทย
ข้ อ ๔ เงิ น อุ ด หนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการการกี ฬ าจั ง หวั ด ตามข้ อ บั ง คั บ นี้
แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท
(1) เงินอุดหนุนกิจการทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ
(3) เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
(4) เงินอุดหนุนการว่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา
(5) เงินอุดหนุนในกิจการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬา
ข้อ ๕ ให้ ค ณะกรรมการกี ฬาจั ง หวัด ที่ป ระสงค์จ ะขอรั บเงิน อุดหนุ น การดํ าเนิ น งานของ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด ยื่นคําขอตามแบบที่ กกท. กําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) โครงการหรือแผนงานประจําปี
(2) รายการประมาณค่าใช้จ่าย
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในรอบปีที่แล้ว
(4) งบแสดงฐานะการเงินที่รับรองแล้ว
(5) รายงานการประชุมในรอบปีที่แล้ว
(6) หลักฐานอื่นตามที่ กกท. เห็นสมควร
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๖ การจัดสรรเงินงบประมาณส่งเสริมการกีฬาและการดําเนินกิจการตามข้อ ๔ ให้แก่
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ กกท. ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน
และผู้แทนสํานักงบประมาณ เป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ เมื่อ กกท. ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน และผู้แทนสํานักงบประมาณ
ได้พิจารณากํ าหนดจํ านวนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตามข้อ ๖ เสร็จแล้ว
ให้ กกท. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการให้ ค วามเห็นชอบ คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อ นไขให้ค ณะกรรมการกีฬาจั งหวั ด
ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ให้ กกท. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดทราบ
โดยไม่ชักช้า และจัดส่งเงินอุดหนุนการดําเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดตามระเบียบ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กีฬาจังหวัดจาก กกท. แจ้งผลการได้รับเงินอุดหนุนเป็นหนังสือต่อ กกท. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
เงินอุดหนุน
ข้ อ ๑๐ การยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกี ฬ าจั ง หวั ด
และการแจ้งผลการได้รับเงินอุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดให้ยื่นหรือแจ้งต่อสํานักงาน
สาขา หรือตัวแทนของ กกท. ในจังหวัดนั้น หรือต่อ กกท.
ข้ อ ๑๑ ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การขอรั บ
เงินอุดหนุนตามข้อบังคับนี้
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอํานาจวางระเบียบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก เกณฑ์ ก ารจํ า แนกค่ า ใช้ จ่ า ยจํ า พวกใด รายการใดเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดประเภทใด
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
(๓) กิจการอื่น ๆ ที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๐
อํานวย สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 10
ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน
เนื่องจากได้มีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
และปรั บ ปรุ ง อั ต ราเงิ น เดื อ นของพนั ก งานดั ง กล่ า วให้ ส อดคล้ อ งกั บ หนั ง สื อ เวี ย นกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
โครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (5) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 10 ว่าด้วยการ
กําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2532 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“เงินเดือน”หมายความว่าเงินที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานใน
การทํางานเป็นรายเดือน แต่ไม่รวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะค่าล่วงเวลา เงินรางวัล หรือประโยชน์อย่างอื่น
“พนักงาน”หมายความว่าบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดย
ได้รับเงินเดือนจากงบทําการเป็นรายเดือน
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ 4 ให้กําหนดตําแหน่งในการบริหารงานของพนักงานไว้ดังนี้
(1) ผู้ว่าการ
(2) รองผู้ว่าการ
(3) ผู้อํานวยการฝ่าย ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ
(4) ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานักงานกีฬาภาค หัวหน้ากอง
(5) หัวหน้างาน หัวหน้าสํานักงาน
ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน อาจกําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยสําหรับตําแหน่ง
ในทางบริหารตามวรรคหนึ่ง (3) (4) และ (5) ก็ได้
ข้อ 5 ตําแหน่งในทางบริหารหรือตําแหน่งพนักงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นไปตามตําแหน่ง
และสายงานตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหน่ง
พนักงานทุกตําแหน่ง ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งให้แสดงชื่อของตําแหน่ ง หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ผู้ดํารงตําแหน่งจะต้องมี และระดับ
ของตําแหน่งด้วย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้ อ 7 อั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานจะมี จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น เท่ า ใดให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด เว้นแต่ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องขอความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
ข้อ 8 ระดับตําแหน่งใดจะมีขั้นและอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2
ท้ายข้อบังคับนี้ หรือบัญชีอัตราเงินเดือนซึ่งกระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 9 ให้ กกท.ปรับชื่อตําแหน่งตามสายงานหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือเวียนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เป็นชื่อตําแหน่ง
ตามสายงานหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อบังคับนี้โดยทําเป็นคําสั่ง
ข้ อ 10 ให้ กกท. ปรั บ ระดั บ ขั้ น และอั ต ราเงิ น เดื อ นของพนั ก งานซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ น
การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เข้าระดับ ขั้นและอัตราเงินเดือนที่กําหนดไว้ใน
บัญชีหมายเลข 2 ท้ายข้อบังคับนี้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยทําเป็นคําสั่ง
ข้อ 11 ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2532
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒
ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๖) แห่งพระราบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการบรรจุ
การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ในการทํางานเป็นรายเดือน แต่ไม่รวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะค่าล่วงเวลา เงินรางวัล หรือประโยชน์อย่างอื่น
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนจากงบทําการเป็นรายเดือน
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ คําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
การบรรจุและการแต่งตั้ง
ข้ อ ๕ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
(๕) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่ กกท. ได้เต็มเวลา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะที่ ป รากฏอาการเป็ น ที่ รั ง เกี ย จแก่ สั ง คม โรคยาเสพติ ด ให้ โ ทษอย่ า งร้ า ยแรง โรคพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง
หรือโรคอย่างอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่ง
พักงาน หรือต้องหาคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอื่นที่ได้กระทําโดยประมาท
(๙) ไม่เป็ นผู้ เคยได้รับโทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคํ าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๑๒) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรืองานอื่นใด
ข้อ ๖ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) ผู้ว่าการอาจพิจารณายกเว้นให้เข้า
เป็นพนักงานได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๙) หรือ (๑๓) ซึ่งมิใช่
เป็นกรณีถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรืองานอื่นใดเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
และผู้นั้นได้ออกจากราชการหรืองานอื่นใดเกินกว่าสองปีแล้ว หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นเข้า
ปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ กกท. หรือพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นได้กลับใจประพฤติตนเป็นคนดีแล้ว
จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๗ ผู้สมัครเข้ าเป็ นพนักงานในตํ าแหน่งใดต้องมีคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหน่งนั้ น
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ ๘ แบบสมัคร การยื่นใบสมัคร วิธีการสอบคัดเลือกหรือสอบคัดแข่งขันอันจําเป็นเกี่ยวกับ
การบรรจุพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าการประกาศกําหนด
ข้อ ๙ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
กกท.
ข้อ ๑๐ ผู้ว่าการมีอํานาจสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตําแหน่งพนักงาน ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่สูงกว่า
ตําแหน่งมาตรฐานพนักงานระดับ ๑๐ ได้ทุกตําแหน่ง โดยให้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความสามารถ การริเริ่ม
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับตําแหน่งด้วย แต่การสั่ง
บรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตําแหน่งพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งมาตรฐานพนักงานระดับ ๙ ขึ้นไป จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ให้ผู้ว่าการมีอํานาจออกประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงตําแหน่งภายในและสายงานของพนักงาน
ได้ตามที่เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ผู้ซึ่งเคยเป็นพนักงานแต่ได้ลาออกไป และประสงค์กลับเข้าปฏิบัติงานใน กกท.
ผู้ว่าการจะพิจารณาสั่งบรรจุให้กลับเข้าปฏิบัติงานและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามความเหมาะสมได้โดยให้รับ
เงินเดือนในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๒ พนักงานซึ่งได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา
ขั้นต่ําของตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งนั้นแล้วแต่กรณี เว้นแต่
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๑) ผู้ นั้ น เป็ น พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั้ น ต่ํ า ของตํ า แหน่ ง นั้ น อยู่ แ ล้ ว ก็ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนเท่าเดิม
(๒) ถ้าพนักงานผู้นั้นมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ว่าการจะพิจารณาอนุมัติ
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าขั้นต่ําสุดของตําแหน่งพนักงานระดับนั้นได้ แต่ไม่เกินสามขั้น ในกรณีที่จะให้
ได้ รั บ เงิน เดื อ นสู ง กว่ าขั้ น ต่ํ า สุ ด ของตํา แหน่ ง พนั ก งานระดั บนั้ น เกิ น กว่ า สามขั้ น ให้ ผู้ ว่ า การเสนอขออนุ มั ติ
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ให้ทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งนั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันเข้าปฏิบัติงาน
ในระหว่างเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งนั้น ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นมีความประพฤติ
ไม่ดี หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเมื่อครบ
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้นั้นเสนอ
ตามลําดับจนถึงผู้ว่าการ
เมื่อได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้ว่าการพิจารณาว่าผู้นั้นมีความประพฤติ
ความรู้ และความสามารถเหมาะสมที่ จะปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือไม่ ถ้าเห็ นว่ าไม่ ควรให้
ปฏิบัติงานต่อไปก็ให้ผู้ว่าการสั่งเลิกจ้าง ถ้ากําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งยังเหลืออยู่ จะสั่งให้
ผู้นั้นทดลองปฏิบัติงานต่อไปภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าการดําเนินการตาม
ข้อนี้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเห็นว่าควรให้ผู้นั้นปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไปได้ ให้มีหนังสือ
ยืนยันการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานผู้นั้นทราบ
ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
ตามลักษณะงานที่ กกท. ต้องการอยู่แล้ว ผู้ว่าการอาจบรรจุเข้าเป็นพนักงานโดยไม่ต้องให้ทดลองปฏิบัติงาน
ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๔ พนักงานผู้ใดต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้น
พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายแล้ว ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานตามเดิม ภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้ว่าการพิจารณาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่าการ
มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งในทางบริหารงานตั้งแต่ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าลงมา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่าการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานในระดับเดียวกัน
หรือต่ํากว่าตามที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทนได้
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว
ให้ผู้ว่าการมีอํานาจสั่งให้พนักงานในระดับเดียวกันหรือต่ํากว่าตามที่เห็นสมควรปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ข้อ ๑๘ คําสั่งให้รักษาการแทนในตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไปต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อน
ข้อ ๑๙ ให้ผู้รักษาการแทนตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ ๑๗
มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น
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หมวด ๒
การปรับอัตราเงินเดือน
ข้อ ๒๐ พนักงานผู้ใดได้รับวุฒิการศึกษาแตกต่างไปจากคุณวุฒิการศึกษาที่กําหนดไว้สําหรับ
ตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และ กกท. กําหนดไว้ว่าวุฒิการศึกษานั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งใด ผู้นั้นอาจได้รับการพิจารณาปรับตําแหน่ง ระดับ หรืออัตราเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิที่ได้รับมา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ว่าการประกาศกําหนด
ข้อ ๒๑ พนักงานผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศตาม
แนวการศึกษาที่ กกท. ได้กําหนดไว้ ให้ได้รับการปรับตําแหน่ง ระดับ หรืออัตราเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิที่
ได้รับมา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าการประกาศกําหนด
ข้ อ ๒๒ การปรั บ ตํ า แหน่ ง ระดั บ หรื อ อั ต ราเงิ น เดื อ นให้ ต รงตามคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ ๒๐
และข้อ ๒๑ ไม่ถือว่าเป็นการบรรจุใหม่ หรือเป็นการเลื่อนอัตราเงินเงือนประจําปี ผู้ที่ได้รับการปรับตําแหน่ง
ระดับ หรืออัตราเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับความดี
ความชอบประจําปีได้ด้วย
หมวด ๓
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๒๓ การเลื่อนเงินเดือนประจําปีของพนักงาน ให้เลื่อนได้ปีละหนึ่งครั้งโดยให้เลื่อนตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่ได้เลื่อน
ข้อ ๒๔ การเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณงานของตํ า แหน่ ง และผลงานที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ม า การรั ก ษาวิ นั ย ตลอดจน
ความสามารถและความอุ ต สาหะในการปฏิ บั ติ ง าน และความดี ค วามชอบอย่ า งอื่ น ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการประกาศกําหนด
ข้อ ๒๕ การพิ จารณาผลการปฏิบัติงานให้นับช่วงเวลาการปฏิ บัติงานในรอบปีที่แ ล้วมา
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เว้นแต่ผู้ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนั กงานหรือได้รับอนุญ าตให้ลาไปศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ในรอบปีที่แล้วมาต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าแปดเดือน
จึงจะได้รับการพิจารณา
ข้อ ๒๖ ในกรณี ที่พนักงานผู้ใดได้รั บการเลื่อนตําแหน่ง หรือสับเปลี่ยนหน้าที่หรือได้รับ
มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ หน้ า ที่ ห รื อ งานพิ เ ศษอื่ น ใดในรอบปี ที่ แ ล้ ว มา ให้ นํ า ผลงานของผู้ นั้ น
ทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๒๗ ผู้ ว่ า การมี อํ า นาจเลื่ อ นเงิ น เดื อ นพนั ก งานซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ สู ง กว่ า ตํ า แหน่ ง
มาตรฐานพนักงานระดับ ๑๐ ได้ทุกตําแหน่ง
สําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ตําแหน่งมาตรฐานพนักงานระดับ ๙ ขึ้นไป ให้ผู้ว่าการ
มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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ข้อ ๒๘ เมื่อผู้ว่าการได้รับรายงานการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๔ แล้ว เห็นว่า
พนักงานผู้ใดปฏิบัติงานตามหน้าที่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนได้ก็ให้งดเลื่อน
เงินเดือนสําหรับผู้นั้น
ข้อ ๒๙1 ในกรณีที่ผู้ว่าการพิจารณาเห็นว่าพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานตามหน้าที่อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ ปานกลาง และอยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นตามข้ อ ๒๓ ก็ เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ผู้ นั้ น ได้ ค รึ่ ง ขั้ น
ถ้ า พนั ก งานผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ป านกลาง ก็ ใ ห้ เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ผู้ นั้ น ได้ ห นึ่ ง ขั้ น
และถ้าพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานตามหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นเป็นที่น่าชมเชย และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วๆ
ไปยิ่งกว่าผู้ที่ได้รับเงินเดือนหนึ่งขั้น จะเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเกินหนึ่งขั้นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๓๐ พนักงานผู้ใดซึ่งผู้ว่าการเห็นสมควรให้ได้เลื่อนเงินเดือน ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูก
สอบสวนว่ากระทําความผิดวินัยหรือถูกฟ้องในคดีอาญาก่อนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
ก่อนในปีใด ผู้นั้นไม่ถูกลงโทษทางวินัยแต่ถูกลงโทษทางภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษหรือไม่มี
มลทินมัวหมองก็ใ ห้สั่งเลื่อนเงิ นในปีนั้นได้ และให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ต้องการเลื่อน
เงินเดือนไว้ตามสิทธิ์ด้วย
การกันเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๓๑ พนักงานผู้ใดซึ่งผู้ว่าการเห็นสมควรให้ได้รับเงินเดือนแต่จะต้องพ้นจากตําแหน่งไป
เพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ผู้ว่าการจะสั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคํานวณขอรับเงินจากกองทุน
สงเคราะห์หรือเงินอื่นใดให้ผู้นั้นในวันสิ้นปีก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งก็ได้
ข้อ ๓๒ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานผู้ใดนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ เมื่อผู้ว่าการพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นโดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้นําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
หมวด ๔
การออกจากงาน
ข้อ ๓๓ พนักงานออกจากงานเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕
(๔) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก
(๕) ถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๔ พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงผู้ว่าการ เมื่อผู้ว่าการอนุญาตแล้วจึงให้ออกจากงานได้
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานหรือมีเหตุ
อย่างอื่น ผู้ว่าการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออกก็ได้
1

ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตรา
เงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนและการออกจากงานของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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ข้อ ๓๖ ให้ผู้ว่าการมีอํานาจสั่งให้พนักงานออกจากงานตามที่เห็นสมควรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยยุบเลิกตําแหน่งที่ผู้นั้นดํารงอยู่
(๒) พนักงานผู้นั้นหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตน
(๓) พนั ก งานผู้ นั้ น ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ห รื อ บกพร่ อ งในหน้ า ที่
หรือปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ
(๔) เมื่ อพนั กงานผู้ นั้นเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ของตนได้โดยสม่ําเสมอ และผู้ ว่าการ
เห็นสมควรให้ออกจากงาน
(๕) เมื่อแพทย์ที่ทางราชการหรือแพทย์ของ กกท. รับรองลงความเห็นว่าพนักงานผู้นั้นไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
(๖) พนักงานผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และผลการสอบสวนไม่ได้ความว่ามีความผิดถึงขั้นลงโทษให้ออก หรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ซึ่งหาก
จะให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ กกท.
(๗) พนักงานผู้นั้นไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยไม่ได้
ขอลาออก
ในการสั่ ง ให้ อ อกจากงานตาม (๒) หรื อ (๓) ให้ ผู้ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
โดยแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีอยู่ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว และผู้ว่าการ
เห็นว่าสมควรให้ออกจากงาน ก็ให้ผู้ว่าการสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
ข้อ ๓๗ พนักงานผู้ใดได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ให้ผู้ว่าการสั่งไล่พนักงานผู้นั้น
ออกจากงาน
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้ขอลาออกมีเรื่องถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยและอยู่ในระหว่างการสอบสวน
หรือการพิจารณาทางวินัย ผู้ว่าการอาจยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เพื่อรอฟังผลของการพิจารณาเรื่องที่
ถูกกล่าวหาก็ ได้ แต่ ถ้าเรื่องถึงที่สุดแล้วและผู้ขอลาออกไม่ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก ผู้ว่าการจะยั บยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกไว้อีกต่อไปไม่ได้
ข้อ ๓๙ เมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานผู้ใดแล้ว แต่ภายหลังปรากฏว่าพนักงานผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติทั่วไป โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ผู้ว่าการสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานได้
ข้อ ๔๐ การให้ออกจากงานเพราะขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ การลงโทษให้ออกหรือไล่ออก
และการสั่งให้พนักงานออกจากงานตามข้อ ๓๖ สําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ตําแหน่งมาตรฐาน
พนักงานระดับ ๙ ขึ้นไป ผู้ว่าการจะสั่งได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
ข้อ ๔๑ พนั กงานผู้ ใ ดถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อบังคั บนี้ใ ห้ผู้ นั้นมีสิท ธิอุทธรณ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัยของพนักงาน
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒ การเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานครึ่งขั้น และหนึ่งขั้นครึ่ง ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้
ดําเนินการไปแล้วก่อนข้ อบั งคับนี้ประกาศใช้บังคับ ให้ถื อเป็นการเลื่อนเงินเดือนโดยชอบตามข้อบั งคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย



หมวด ๕ บทเฉพาะกาล ข้อ ๔๒ เพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย
การบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยเงินค่ารับรอง
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินค่ารับรองของ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เป็นรายเดือน ๆ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หากใช้จ่ายเกินกว่าเดือนละ
๒๐,๐๐๐ บาท ให้มีสิทธิเบิกได้ตามที่จ่ายจริง แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการ กกท. เพื่อขออนุมัติเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๔ ให้รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เป็นรายเดือน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ การจ่ายเงินค่ารับรองตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
ข้อ ๖ การจ่ายเงินค่ารับรองตามข้อบังคับนี้ ให้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง ระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ประกอบกับบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจําปีบัญชี ๒๕๔๘
เพื่อรองรับระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัส
คณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การประเมินผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และหมายความรวมถึง
รองผู้ว่าการด้วย
“เงินโบนัส” หมายความว่า เงินที่ กกท. จ่ายให้คณะกรรมการ และพนักงานในอัตราที่ได้รับ
ตามผลการดําเนินงานประจําปี
“ปี ” หมายความว่ า ปี ง บประมาณระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีถัดไป
ข้อ ๔ คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามข้อบังคับนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งอยู่ในปีที่มีการประเมินเพื่อจัดสรรเงินโบนัสประจําปีนั้น
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง หรือที่ได้รับแต่งตั้งในระหว่างปีที่มีการประเมิน ให้มีสิทธิได้รับเงิน
โบนัสตามระเบียบที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๕ พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามข้อบังคับนี้ ต้องเป็นผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานในปีที่มี
การประเมินเพื่อจัดสรรเงินโบนัสประจําปีนั้น
การนับเดือนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๖ พนักงานซึ่งปฏิบัติงานไม่ครบรอบปี เนื่องจากลาออก หรือออกจากงานโดยมิใช่เหตุ
ตามข้อ ๑๐ (๑) แต่ได้ปฏิบัติงานมาไม่ต่ํากว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันของรอบที่มีการประเมินเพื่อจัดสรรเงินโบนัส
ให้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระเบียบที่ กกท. กําหนด
พนักงานซึ่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แข่งขันกีฬา ฝึกซ้อมกีฬา หรือฝึกสอนกีฬา ให้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระเบียบที่ กกท. กําหนด
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ข้อ ๗ ระยะเวลาดังต่อไปนี้ไม่นับเป็นเวลาปฏิบัติงานในการคํานวณเงินโบนัสตามข้อ ๖ คือ
(๑) ระยะเวลาที่พนักงานลา โดยมิได้รับเงินเดือน
(๒) ระยะเวลาที่พนักงานถูกสั่งพักงาน หรือให้ออกจากงานไว้ก่อน แล้วกลับเข้าปฏิบัติงานใหม่
(๓) ระยะเวลาระหว่างที่พนักงานลาออกแล้วกลับเข้าปฏิบัติงานใหม่
(๔) ระยะเวลาที่พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แข่งขันกีฬา ฝึกซ้อมกีฬา หรือฝึกสอนกีฬา เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสี่เดือน
ข้อ ๘ พนักงานซึ่งปฏิบัติงานไม่ครบรอบปีที่มีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อจัดสรร
เงินโบนัสประจําปี เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระเบียบที่ กกท. กําหนด คือ
(๑) ตาย
(๒) การลาตามระเบียบ กกท. ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๙ พนักงานดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสในรอบปีที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน คือ
(๑) ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออก หรือให้ออก
(๒) ลากิจและลาป่วยรวมกันเกินสี่สิบห้าวัน
(๓) มาทํางานสายเกินสามสิบครั้ง
(๔) ขาดงาน
ข้อ ๑๐ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้รอการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานไว้ก่อน คือ
(๑) ผู้ที่ถูกสั่งพักงาน หรือให้ออกจากงานไว้ก่อน
(๒) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย
(๓) ผู้ที่ถูกฟ้องในคดีอาญา
เมื่อการดําเนินการตาม (๑) ถึง (๓) แล้วเสร็จให้พิจารณาจ่ายเงินโบนัสตามระเบียบที่ กกท.
กําหนด
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ และพนักงานให้ กกท. ดําเนินการจัดสรรตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น โบนั ส ตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๑๒ การคํานวณเงินโบนัสให้แก่พนักงาน ให้คํานวณตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือน
ถัวเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณที่ได้รับการประเมิน ตามระเบียบที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๑๓ กรณีที่ กกท. มีกําไรจากการดําเนินงาน (กําไรที่ไม่ได้มาจากเงินอุดหนุน) ให้จัดสรร
กําไรตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปที่มีกําไร ตามมติคณะรัฐมนตรีและที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการ และพนักงาน ที่ได้รับเงินโบนัสตามระเบียบที่ กกท. กําหนดจะต้อง
เป็นผู้เสียภาษีเงินได้ โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินคํานวณ และหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
ข้อ ๑๕ กรณี ที่มี ปัญ หาในการปฏิ บัติตามข้อบังคับนี้ใ ห้นําเสนอคณะกรรมการพิจ ารณา
วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นคําร้อง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
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ข้อ ๑๖ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประชา มาลีนนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนจากงบทําการเป็นรายเดือน
“ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน” หมายความว่า ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงาน
และให้หมายความรวมถึงผู้เดินทางไปปฏิบัติงานของ กกท. ซึ่งมิได้เป็นพนักงาน
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มปฏิบัติงาน กลับเข้าปฏิบัติงานใหม่ หรือได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ และร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทาง
ไปปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดา มารดาของผู้เดินทาง และหรือ บิดา มารดาของคู่สมรส
ข้อ ๕ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งมีสัญญากับ กกท. กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ไว้เป็นอย่างอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในสัญญา
ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนักงานที่มิได้มีตําแหน่งหรือระดับกําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หรือไม่มีข้อบังคับกําหนดตําแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตําแหน่งระดับของพนักงาน ให้ กกท. มีอํานาจกําหนด
เทียบกับตําแหน่งระดับของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้
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ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งมิได้เป็นพนักงาน ให้ กกท. มีอํานาจกําหนดเทียบตําแหน่งระดับ
ของพนักงาน เพื่อให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามอัตราของตําแหน่งระดับที่เทียบ
ข้อ ๖ สิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปปฏิบัติงาน หรือวันที่ออกจากการปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๗ พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ สู ง ขึ้ น ภายหลั ง ที่ ไ ด้ เ ดิ น ทาง
ไปปฏิบัติงานแล้ว ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับที่สูงขึ้น นับแต่
วันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว แม้คําสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันที่ออกเดินทางก็ตาม
ข้อ ๘ พนักงานซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทน ให้ได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนตามอัตราสําหรับตํ าแหน่งระดับตนดํารงอยู่
แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารงตําแหน่งเดิม
ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการตามอั ต ราสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ที่ ต นรั ก ษาการในตํ า แหน่ ง
หรือปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนในระดับที่ต่ํากว่า
ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสําหรับตําแหน่งระดับที่ตนดํารงอยู่
ข้อ ๙ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๑๐ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม
ข้อบังคับนี้ได้เมื่องดเบี้ยเลี้ยงประจํา
ข้อ ๑๑ การเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติงานชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติงานปกติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา
หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยปกติ
(๒) การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาที่ กกท. เป็นผู้จัด หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนา
และวิทยากร หรือผู้บรรยายด้วย
(๓) การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๔) การไปช่วยปฏิบัติงาน ไปรักษาการในตําแหน่ง หรือไปปฏิบัติหน้าที่แทน
(๕) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราวเพื่อไปปฏิบัติงานในดินแดนต่างประเทศ ตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๓ การเดินทางภายในประเทศที่ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่น ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตาม
ข้อบังคับนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่นออกค่าใช้จ่ายเป็น
เงินที่แน่นอนจํานวนหนึ่ง โดยมิได้แจกแจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด หากผู้เดินทางสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
เงินจํานวนดังกล่าวมีจํานวนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายรวมทุกประเภทที่ผู้เดินทางพึงรับตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้เดินทาง
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับส่วนที่ยังไม่เต็มจํานวนตามสิทธิของตนจาก กกท. ได้
(๒) ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่นออกค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าเช่าที่พักให้ หรือจัดหาที่พักให้ ให้ถือว่าผู้เดินทางได้รับค่าที่พักตามสิทธิของตนจาก กกท. แล้ว
(๓) ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่นออกค่าใช้จ่ายเป็น
พาหนะให้ หรือจัดยานพาหนะให้ ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าพาหนะจาก กกท. ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่ค่าพาหนะมีจํานวนน้อยกว่าหรือตั๋วโดยสารที่ได้รับมีชั้นการเดินทาง
ต่ํากว่าสิทธิที่ผู้เดินทางพึงได้รับตามข้อบังคับนี้ หากผู้เดินทางเลื่อนชั้นการเดินทางให้สูงขึ้น ให้ผู้เดินทางมีสิทธิ
เบิกค่าพาหนะสําหรับส่วนที่ยังไม่เต็มจํานวนตามสิทธิของตนจาก กกท. ได้
(ข) ในกรณีที่ได้รับการจัดยานพาหนะให้ ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
และน้ํามันหล่อลื่นได้เท่าที่จ่ายจริง และหากมีการจัดหาพนักงานขับยานพาหนะให้ด้วย ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานขับยานพาหนะนั้นได้วันละไม่เกินสามร้อยบาท
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้ที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามข้อบังคับนี้อยู่แล้ว
และต่อมาได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานที่อื่นอีกในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้เดินทางจะใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้เพียงครั้งเดียวจะเบิกซ้ําซ้อนไม่ได้
ข้อ ๑๕ ผู้เดินทางซึ่งได้รับเงินจาก กกท. ล่วงหน้าไปแล้วเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หากมิได้เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน ให้ผู้เดินทางนําเงินจํานวนนั้นคืนแก่ กกท. ทันที
ข้อ ๑๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกจ่ายได้ตามบัญชี ๑ ท้ายข้อบังคับนี้
การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ ให้ ผู้ ว่ า การประกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออก
จากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่
ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น นับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน สําหรับส่วนที่นับได้
เกินหกชั่วโมงแต่ไม่ถึงสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นครึ่งวัน
ข้อ ๑๘ การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําต้องพักโรงแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม
ในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พัก ซึ่ง กกท. จัดให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามบัญชี ๒ ท้ายข้อบังคับนี้
การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ ให้ ผู้ ว่ า การประกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปปฏิบัติงาน
เป็นหมู่คณะในฐานะหัวหน้าคณะ หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นประสานงาน
ของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกหนึ่งห้องได้ในอัตราค่าเช่าห้องที่พักคนเดียว
ตามหลักเกณฑ์แนบท้าย หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่า
ที่พักคนเดียว
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ข้อ ๒๐ ในกรณีไม่มีโรงแรมหรือกิจการให้เช่าสถานที่พักในท้องที่ปฏิบัติ หรือผู้ เดินทาง
ไม่สามารถพักแรมในโรงแรมหรือกิจการให้เช่าสถานที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มีห้องพักหรือด้วย
เหตุจําเป็นประการอื่น ให้ผู้เดินทางพักแรมในโรงแรมหรือกิจการให้เช่าสถานที่พักในท้องที่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ใน
วิสัยที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานได้สะดวกและเหมาะสม
ข้อ ๒๑ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติงานแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนา ซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามข้อ ๑๒
ให้เป็นไปตามที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๒๓ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างสถานที่ปฏิบัติงานนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ปฏิบัติงานได้เพียงระยะเวลาไม่เกิน
สามสิบวั นนั บ แต่ วันที่อ อกเดิ น ทาง ถ้า เกินต้องขออนุ มั ติจ ากผู้ว่าการเป็ น กรณีพิเ ศษ ทั้งนี้ ให้พิจ ารณาถึ ง
ความจําเป็นและประหยัดด้วย
ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานไม่เกินสามสิบวันตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าเช่าที่พักตามข้อ ๑๘
กรณีปฏิบัติงานเกินกว่าสามสิบวันให้จัดหาที่พักโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เพื่อความประหยัด
ตามอัตราที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเจ็บป่ วยและจําเป็ นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเจ็บป่วย และต้องเข้าพักรักษาตัว
ในสถานพยาบาลให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีที่จําเป็น
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใ บรับรองแพทย์ที่ทางราชการหรื อแพทย์ กกท. รับรอง
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี แ พทย์ ที่ ท างราชการหรื อ แพทย์ กกท. รั บ รองอยู่ ใ นท้ อ งที่ ที่ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย ผู้ เ ดิ น ทาง
ไปปฏิบัติงานต้องชี้แจงประกอบ
ข้ อ ๒๕ การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านโดยปกติ ใ ห้ ใ ช้ ย านพาหนะประจํ า ทาง และให้ เ บิ ก
ค่าพาหนะได้โดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ กกท.
ให้ ใ ช้พาหนะอื่น ได้ แต่ ผู้เดินทางไปปฏิ บัติงานจะต้ อ งชี้แ จงเหตุผ ลและความจํ าเป็น ไว้ใ นรายการเดิน ทาง
หรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น ๆ
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สําหรับ
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน กับสถานียานพาหนะ
ประจําทางหรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
ถ้าการเดินทางดังกล่าวตาม
(๑) ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) การเดิ น ทางไปกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก กั บ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านวั น ละไม่ เ กิ น
สองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผู้ซึ่ งไม่มี สิ ทธิ เบิกค่าพาหนะตามวรรคสาม ถ้าต้ องนําสัมภาระในการเดินทางหรื อสิ่งของ
เครื่องใช้ของ กกท. ไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางให้เบิกค่าพาหนะ
รับจ้างได้
ทั้งนี้ การเบิกค่าพาหนะต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนด
การเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนา การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก
ผู้เดินทางจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒) ไม่ได้
ข้อ ๒๖ การเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานโดยรถยนต์ ซึ่งเป็นรถโดยสารประจําทาง
(ก) พนั ก งานซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ ๕ ขึ้ น ไป หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า ให้ เ บิ ก
ค่าพาหนะได้ไม่เกินลักษณะรถมาตรฐาน ๒ หรือ ๑ (ข) หรือ ๑ (ข) พิเศษ หรือ ๑ (ก) แล้วแต่กรณี
(ข) พนักงานและลูกจ้างซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ลงมา ให้เบิกค่าพาหนะได้
ไม่เกินลักษณะรถมาตรฐาน ๒ หรือ ๑ (ข) พิเศษ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยรถไฟ
(ก) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ ว่ า การ รองผู้ ว่ า การ หรื อ พนั ก งานซึ่ ง ดํ า รง
ตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารสําหรับรถธรรมการชั้นที่ ๒ หรือรถเร็ว
ชั้นที่ ๒ นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) หรือรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)
แล้วแต่กรณี
(ข) พนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๕ และระดับ ๖ ให้เบิกค่าพาหนะได้ไม่เกิน
อัตราค่าโดยสารรถธรรมดา ชั้นที่ ๒ หรือรถเร็ว ชั้นที่ ๒ นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) หรือรถด่วนหรือรถด่วน
พิเศษ ชั้นที่ ๒ นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) แล้วแต่กรณี
(ค) พนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ และ ๔ และลูกจ้างระดับ ๓ และ ๔
ให้เบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรถธรรมดา ชั้นที่ ๒ หรือรถเร็ว ชั้นที่ ๒ นั่งธรรมดา (บชท.ป.)
หรือนั่งนอนธรรมดา (บนท.) หรือรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๒ นั่งธรรมดา (บชท.) หรือนั่งปรับอากาศ
(บชท.ป) หรือนั่งนอนธรรมดา (บนท.) แล้วแต่กรณี
(ง) พนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๒ ลงมา และลูกจ้างระดับ ๒ ลงมา ให้เบิก
ค่าพาหนะได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรถธรรมดา ชั้นที่ ๓ หรือรถเร็ว ชั้นที่ ๓ หรือรถชั้นที่ ๓ นั่งปรับอากาศ
(บชท.) หรือรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๓ แล้วแต่กรณี
การเดินทางโดยรถไฟซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมได้
ตามชั้นโดยสารนั้น
(๓) ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบิน
(ก) ชั้ น สู ง สุ ด สํ า หรั บ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ ว่ า การ รองผู้ ว่ า การ
หรือพนักงาน ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙
(ข) ชั้นต่ําสุด สําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมาจนถึงระดับ ๖
(ค) พนักงาน นอกจาก (ก) และ (ข) เดินทางโดยเครื่องบินได้เฉพาะกรณีจําเป็น
และหรือเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของ กกท. โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ ทั้งนี้ ให้โดยสารชั้นต่ําที่สุด
(ง) ผู้ เ ดิ น ทางซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า พาหนะตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) แต่ ไ ด้ เ ดิ น ทาง
โดยเครื่องบิน ให้ผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินพาหนะภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทาง
พึงเบิกได้
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(๔) ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยทางเรือ (ถ้ามี) จะต้องเป็นกรณีจําเป็นหรือเป็นเส้นทางที่
ตรงและไปถึงที่หมายเร็วที่สุดและประหยัดที่สุด
ข้อ ๒๗ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกําหนดไว้ ให้ผู้ว่าการกําหนด
อั ต ราค่ า พาหนะดั ง กล่ า วขึ้ น ไว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละการตรวจสอบ เมื่ อ กํ า หนดแล้ ว
ให้รายงานคณะกรรมการ
ข้อ ๒๘ การใช้พาหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้
โดยให้เบิกชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ กกท. กําหนด การคํานวณระยะทางเพื่อการเบิก
เงินชดเชยค่าพาหนะให้ใช้ระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้นหรือทางตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
เป็นหลักในการคํานวณ
ข้อ ๒๙ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่ดํารงตําแหน่งระดับ
๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะได้เท่ากับผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก ในกรณี
ผู้ ไ ปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห ลายคน ให้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เดิ น ทางเท่ า กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพียงหนึ่งคน
ข้อ ๓๐ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อทําหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสําหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๓๑ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งต้องนําสิ่งของเครื่องใช้ของทาง กกท. ไปด้วย ให้เบิก
ค่าพาหนะสําหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
ข้ อ ๓๒ ค่ ารั บรองให้ เบิ กตามความจําเป็น และความเหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ที่ กกท.
กําหนด
ข้อ ๓๓ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เนื่องในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด โดยให้อยู่ในอํานาจหรือดุลพินิจของผู้ว่าการ
ข้ อ ๓๔ การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านประจํ า ได้ แ ก่ การเดิ น ทางไปประจํ า ต่ า งสํ า นั ก งาน
ไปรักษาการในตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อดํารงตําแหน่งใหม่ ณ สํานักงานแห่งใหม่
ข้อ ๓๕ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานประจําให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ ๑๒ และให้เบิกค่าขนย้าย
สิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามบัญชี ๓ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานประจําในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ ให้นํา
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๓๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๗ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลา
ออกจากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปปฏิบัติงานแห่งใหม่
เวลาเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านประจํ า ให้ นั บ ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงเป็ น หนึ่ ง วั น ถ้ า ไม่ ถึ ง ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน สําหรับส่วนที่นับได้เกิน
หกชั่วโมง แต่ไม่ถึงสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นครึ่งวัน
ข้ อ ๓๘ ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านประจํ า จะเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะสํ า หรั บ บุ ค คล
ในครอบครัวได้โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้ดังนี้
(๑) หนึ่งคนสําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่เกินสองคนสําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
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ข้อ ๓๙ ค่ าเช่าที่พักและค่าพาหนะสําหรับบุ คคลในครอบครั ว ได้ แก่ คู่ สมรส บุตร บิดา
มารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดา มารดาของคู่สมรสตามข้อ ๔ ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทางตามข้อ ๓๕
สําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ในอัตราขั้นต่ําสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่ ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พักอาศัยที่ กกท. จัดให้
หรือบ้านเช่าได้ และผู้ว่าการหรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้ว่าการมอบหมายอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสําหรับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่
ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าการ
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานประจําต่างสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตาม
ข้อ ๒๖ (๓) ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไปด้วย
ข้ อ ๔๑ ในกรณี จํ า เป็ น ซึ่ ง ไม่ อ าจนํ า บุ ค คลในครอบครั ว ไปพร้ อ มกั บ ผู้ เ ดิ น ทางได้
ให้ ผู้ เ ดิ น ทางรายงานชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ า เป็ น และกํ า หนดเวลาที่ จ ะเลื่ อ นการเดิ น ทางต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้ว่าการหรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้ว่าการมอบหมาย
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่พนักงานหรือผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่พนักงานหรือผู้นั้นจะเดินทาง
ข้อ ๔๒ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานประจํา ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค่าใช้จ่าย ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
ข้ อ ๔๓ ค่ าใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิบั ติง านในกรณี ไ ปประจํ า สํา นัก งานซึ่ง ต่ า งสั งกั ด
ให้เบิกจากสังกัดเดิม
ข้อ ๔๔ (ยกเลิก)
ข้อ ๔๕ พนักงานซึ่งออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือพนักงานซึ่งถูกพักงานและเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเดิม โดยไม่รอผลการพิจารณาหรือผลการสอบสวน ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เฉพาะค่า
เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะในการเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลํ า เนาสํ า หรั บ ตนเองและบุ ค คลในครอบครั ว ได้
ตามอัตราสําหรับตําแหน่งหรือระดับสุดท้ายก่อนออกจากงานหรือก่อนถูกพักงาน แล้วแต่กรณี และให้มีสิทธิ
เบิ กค่ าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวได้เช่นเดี ยวกับพนั กงาน ซึ่ งเดินทางไปปฏิบัติงานประจําตามข้อ ๓๕ โดยถือ
ระยะทางระหว่างท้องที่ระดับตําบล ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานแห่งสุดท้าย กับท้องที่ระดับตําบล ซึ่งเป็นภูมิลําเนาเดิม
ในกรณีที่พนักงานถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ตกแก่ทายาท
ผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับพนักงานขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับพนักงานขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถจัดการได้
ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไป
จัดการดังกล่าว ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
การเดิ นทางและการขนย้ายสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระทําภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนั บแต่
วันออกจากงาน เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าการ
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตามข้อ ๔๕ จะขอ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลําเนาเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่าให้
กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการหรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้ว่าการมอบหมาย
ข้อ ๔๗ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อ ๔๔
หรือ ๔๖ ให้นําข้อ ๓๕ ถึงข้อ ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๘ การเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ การเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกราชอาณาจักรของผู้ปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
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ข้ อ ๔๙ ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศมี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางตาม
ข้อบังคับนี้ ได้แก่
(๑) ผู้ ดํารงตํ าแหน่ งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ หรือตําแหน่ งเทียบเท่ าขึ้ นไป
ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของ กกท.
โดยกรณีของกรรมการ เมื่อเดินทางกลับมาแล้วให้รายงานต่อประธานกรรมการ
(๒) พนักงาน
(๓) บุคคลภายนอก ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่ กกท. โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ
ข้อ ๕๐ บุคคลภายนอกซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่ กกท. มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตามประเภทและจํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงสถานภาพ ความรู้ และความสามารถของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้ใดทําสัญญากับ
กกท. กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเภทใดหรือเรื่องใดไว้แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ผู้นั้น
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเภทนั้นหรือเรื่องนั้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๕๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ การเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักรของผู้ปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่ าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิ ง หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าเครื่องแต่งตัว
(๖) ค่าของที่ระลึก
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ข้อ ๕๒ การเดินทางไปต่างประเทศที่ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชนอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งอัตรา
ในกรณีที่ผู้เดินทางได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ครบทุกรายการตามข้อ ๕๑ ผู้เดินทาง
มีสิทธิขอเบิกค่าใช้จ่ายในรายการที่ไม่ได้รับ ได้จาก กกท. โดยอัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
นอกจากนี้ หากผู้เดินทางได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ํากว่าสิทธิตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้เดินทาง
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่เต็มตามสิทธิของตนจาก กกท. ได้
ข้อ ๕๓ เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว
ให้เบิกตามกําหนดท้ายข้อบังคับนี้
การเดินทางในวันใดที่จะเป็นต้องพักแรมหรือโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะหรือในที่ซึ่ง
ได้จัดให้เป็นทางการ ผู้เดินทางจะต้องนําวันดังกล่าวไปรวมในการคํานวณค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายตาม
วรรคหนึ่งไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเจ็บป่วยและจําเป็นต้องพักรักษาพยาบาลให้นําข้อ ๒๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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ข้ อ ๕๔ การนั บ เวลาเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านต่ า งประเทศ เพื่ อ คํ า นวณเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
ให้นับตั้งแต่เวลาออกเดินทางจากประเทศไทยหรือที่พักประจําในต่างประเทศจนกลับถึงประเทศไทยหรือที่พัก
ประจําในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่
ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน กรณีที่เกินกว่าหกชั่วโมง
แต่ไม่ถึงสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นครึ่งวัน
ข้อ ๕๕ การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวของบุคคลดังต่อไปนี้ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ตามที่จ่ายจริงโดยมีใบสําคัญคู่จ่าย คือ
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานในฐานะผู้แทน กกท. เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี
การเบิกค่าเช่าที่พักตามที่ จ่ายจริงโดยมีใบสําคัญคู่ จ่าย นอกจากกรณีของบุคคลตาม (๑)
และ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๕๖ การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามที่จ่ายจริง
โดยมีใบสําคัญคู่จ่ายตามอัตราที่ กกท. กําหนดท้ายข้อบังคับ และตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้เดินทาง เดินทางไปปฏิบัติงานคนเดียว ให้ผู้เดินทางผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ
(ก) กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะ ซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ขึ้นไป ให้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(ข) ให้พนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง
โดยมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของค่าเช่าที่พัก
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีที่ผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่ครบคู่ หรือมีเหตุไม่เหมาะสมที่ผู้เดินทางจะพัก
รวมกัน หรือมีเหตุจําเป็นที่ผู้เดินทางผู้ใดไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้ผู้เดินทางซึ่งแยกห้องพักคนเดียวนั้นมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีที่ผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งประสงค์จะแยกห้องพักคนเดียว โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้
ตามวรรคสอง ให้ผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละเจ็ดสอบของค่าเช่าที่พักในอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ส่วนผู้เดินทางอีกผู้หนึ่งซึ่งต้องพักห้องพักคนเดียว โดยมิใช่ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าว
ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่ าขึ้นไป
รองผู้ว่าการ หรือหัวหน้าคณะผู้แทน กกท. ในนามของรัฐบาลเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะในฐานะหัวหน้าคณะ
หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ ทั้งนี้
ค่าเช่าที่พักในแต่ละวัน ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศเจ้าภาพจัดประชุม
ในโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ ง ผู้ เดิ น ทางหรื อ คณะผู้ เดิ น ทางจะเลื อ กพั ก ในโรงแรมที่ จัด ประชุม หรื อ เลื อ กพั ก
ในโรงแรมใกล้เคียงกับที่จัดประชุมก็ได้ โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราเดียวกับค่าเช่าห้องพัก
ของโรงแรมที่จัดประชุม หรือจะเบิกตามสิทธิของตนก็ได้
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การประชุ มระหว่างประเทศที่ประเทศเจ้าภาพกํ าหนดให้ ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม พั ก ในโรงแรม
หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่อาจเลือกหรือหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้เดินทางหรือคณะผู้เดินทาง
มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ประเทศเจ้าภาพเรียกเก็บหรืออัตราค่าเช่าห้องพักคู่ของโรงแรมนั้น
แล้วแต่กรณี
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้ร้องหรือกระทําการใด ๆ เพื่อให้ประเทศ
เจ้าภาพจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของผู้เดินทาง
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติ (Multi Sport Games)
ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุ ก ารรัฐ มนตรี ที่ แ ต่ งตั้ ง โดยคณะรั ฐ มนตรี ที่ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ที่แ ต่ ง ตั้ ง
โดยคณะรัฐมนตรี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ผู้ว่าการ หากมีความจําเป็นสามารถเลือกพัก
ในโรงแรมที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันใช้เป็นสํานักงานจัดการแข่งขันได้ โดยให้เบิกค่าเช่าห้องพักได้ตามที่จ่ายจริง
สําหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าการให้เบิกค่าที่พักได้ในอัตราค่าที่พัก
ต่ําสุดของโรงแรมนั้น หรือตามสิทธิของตน
ข้ อ ๖๐ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี โ รงแรมหรื อ กิ จ การให้ เ ช่ า สถานที่ พั ก ในท้ อ งที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
หรือผู้เดินทางไม่สามารถพักในโรงแรมหรือกิจการให้เช่าสถานที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากไม่มี
ห้องพักหรือด้วยเหตุจําเป็นประการอื่น ให้ผู้เดินทางพักแรมในโรงแรมหรือกิจการให้เช่าสถานที่พักในท้องที่
ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานได้สะดวกและเหมาะสม ในกรณีนี้ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก
ค่าพาหนะไปกลับระหว่างสถานที่พักกับสถานที่ปฏิบัติงานได้โดยประหยัดตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๖๑ ค่าพาหนะสํ าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวและการเดินทาง
ภายในของต่ า งประเทศ ให้ เ บิ ก ได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง โดยต้ อ งใช้ ย านพาหนะที่ เ หมาะสมตามความจํ า เป็ น ต่ อ
การปฏิบัติงานและต้องคํานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด
ข้อ ๖๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางภายในของต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด
(๑) ชั้นหนึ่ง สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
(ข) หัวหน้าคณะผู้แทน กกท. ในนามรัฐบาล
(ค) พนักงานตั้งแต่ระดับ ๑๐ ขึ้นไป
(๒) ชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นต่ําสุด สําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๙
(๓) ชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) และ (๒) หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว
ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นต่ําสุด ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ข้อ ๖๓ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
หัวหน้าคณะผู้แทน กกท. ในนามของรัฐบาล ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกในการเดินทาง
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกในการเดินทางเพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะได้ตามสิทธิของตน
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ข้อ ๖๔ ค่ารับรองให้เบิกได้ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ เพื่อร่วมงานการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยเบิกตามที่จ่ายจริง ในกรณีรับรองคณะผู้แทนประเทศเจ้าภาพ
สื่ อ มวลชน และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจากประเทศไทยคณะละ ๑ ครั้ ง ของการเดิ น ทางตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ
ข้อ ๖๕ ค่าเครื่องแต่งตัวให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ท้ายข้อบังคับนี้
ข้ อ ๖๖ ในกรณี ที่ ต้ อ งยกเลิ ก การเดิ น ทางโดยมิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของผู้ เ ดิ น ทาง ถ้ า ผู้ เ ดิ น ทาง
มีหลักฐานว่าตนได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัว
โดยสุจริตให้ถือว่าผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวตามข้อบังคับนี้ และให้ถือวันที่ได้รับเครื่องแต่งตัวดังกล่าว
เป็นวันออกเดินทาง
ข้อ ๖๗ ค่าของขวัญสําหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวเพื่อมอบให้บุคคล
สําคัญในต่างประเทศตามประเพณี และเพื่อการกระชับสัมพันธไมตรีให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงตามความจําเป็น
เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของ กกท. โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในประเทศของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิของชาวต่างประเทศที่จะ
ได้รับของขวัญ (ถ้ามี) ด้วย
ข้อ ๖๘ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หากเป็นค่าใช้จ่าย
ที่มีอัตรากําหนดไว้แน่นอน เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้เบิก
ได้เท่าที่จ่ายจริง ค่าล่าม ค่าวิทยากร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าการ นอกจากนี้ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
และวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๖๙ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับ
คู่สมรสได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ติดตามไปได้
ข้อ ๗๐ ค่า ใช้จ่ายในการเดินทางสําหรั บคู่ส มรสตามข้อ ๖๙ ให้ เบิกได้ใ นอั ตราเดียวกับ
ผู้เดินทาง เว้นแต่ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ให้เบิกได้กึ่งหนึ่งของอัตราที่ผู้เดินทางมีสิทธิ แต่ถ้าผู้เดินทางได้เบิกค่าเช่า
ที่พักเท่าที่จ่ายจริงแล้วให้งดจ่าย
ข้อ ๗๑ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับคู่สมรส
มิได้ เว้นแต่กรณีจําเป็นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๗๒ ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านต่ า งประเทศชั่ วคราว ซึ่ง ได้ รั บ ค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค่าใช้จ่าย ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้ว
ส่งคืนทันที
ข้อ ๗๓ การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายอัตราต่าง ๆ ซึ่ง กกท. เป็นผู้กําหนด ตามข้อ ๒๒ ข้อ ๒๕
ข้อ ๒๘ ข้อ ๓๒ ข้อ ๕๓ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ และข้อ ๖๕ ให้ กกท. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๗๔ ในระหว่างที่ กกท. หรือคณะกรรมการยังมิได้กําหนดค่าใช้จ่ายอัตราต่าง ๆ ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามข้อ ๗๓ หรือตามข้อบังคับนี้ แล้วแต่กรณี ให้นําระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งออกตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน จนกว่า กกท. หรือคณะกรรมการจะได้กําหนดค่าใช้จ่ายอัตราต่าง ๆ
ขึ้นใช้บังคับต่อไป แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัย
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ข้อ ๗๖ กรณีที่ค่าใช้จ่ายใดไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการเป็นกรณีไป
ข้อ ๗๗ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประชา มาลีนนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บัญชีท้ายข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
บัญชี ๑
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการปฏิบัติงานภายในประเทศ (เหมาจ่าย)
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๖)

ผูด้ ํารงตําแหน่ง
-ระดับ 1 ถึง ระดับ 2
-ระดับ 3 ถึง ระดับ 5
-ระดับ 6 ถึง ระดับ 8
-ระดับ 9 ถึง ระดับ 10
-ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ
หมายเหตุ

ค่าเบีย้ เลี้ยงวันละ
(บาท)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
200
150
250
180
300
210
360
240
360
240

ค่าเบีย้ เลี้ยงครึง่ วัน
(บาท)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
100
75
125
90
150
105
180
120
180
120

ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ก. ได้แก่
(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกจังหวัดพื้นที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติงานปกติ
(2) การเดินทางไปปฏิบัติงานจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติงานในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ข. ได้แก่
(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานในท้องที่อื่น นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.
(2) การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติงานปกติ
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บัญชี ๒
อัตราค่าเช่าที่พักในการไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๘)

ผูด้ ํารงตําแหน่ง
-ระดับ 1 ถึง ระดับ 8
-ระดับ 9 ถึง ระดับ 10
-ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ

ค่าเช่าทีพ่ กั วันละ
(บาท)
เหมาจ่าย 1,000
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500
เท่าที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
๑. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น
และเหมาะสม
๒. รองผู้ว่าการ หรือพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่
จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับของทางราชการโดยอนุโลม
๓. พนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา หรือผู้ช่วยปฏิบัติงานให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
ในลักษณะเหมาจ่าย
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าห้องพักเพิ่มในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๙)
๑. ให้เบิกตามสิทธิค่าเช่าห้องพักคนเดียว ตามสิทธิการเบิกของหัวหน้าคณะ หรือ
๒. เบิกค่าเช่าห้องชุดในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ตามสิทธิของ
หัวหน้าคณะ
๓. ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ เบิกโดยมีหลักฐานตามที่จ่ายจริง
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักระหว่างปฏิบัติงานในจังหวัดอื่น
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๒๓)
๑. ในการปฏิบัติงาน ๓๐ วันแรก ให้เบิกค่าเช่าที่พักตามสิทธิ ตามบัญชีหมายเลข ๒
๒. กรณีปฏิบัติงานแล้ว ๓๐ วัน และต้องอยู่ปฏิบัติงานต่ออีกไม่เกิน ๑๕ วัน ให้เบิกค่าเช่า
ที่พักได้ตามสิทธิบัญชีหมายเลข ๒
๓. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว ๓๐ วัน และต้องอยู่ปฏิบัติงานต่อไปอีกเกินกว่า ๑๕ วัน
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในลักษณะเหมาจ่าย
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๒๕)
๑. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงานกับสถานที่จัดยานพาหนะ
ประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัดเดียวกัน
ภายในกรุงเทพมหานคร
๑.๑ การเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พัก สถานที่ปฏิบัติงาน กับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง หรือสถานที่จัดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกในอัตราเหมาจ่าย
๔๐๐ บาทต่อวัน
๑.๒ กรณีเดินทางไป – กลับ ท่าอากาศยานให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ๕๐๐ บาทต่อวัน
๑.๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่ กกท. ไม่สามารถจัดยานพาหนะของ กกท. ให้ได้
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติง านเบิ กค่ า พาหนะรั บจ้ างได้ ตามความจํ า เป็ น โดยผ่า นการพิ จ ารณาจากผู้ บั งคั บบั ญ ชาให้เ บิ ก
ในลักษณะเหมาจ่าย ในอัตราเที่ยวละ ๒๐๐ บาท
ภายในจังหวัดอื่น
๑.๑ การเดินทางดังกล่าว ในกรณีจังหวัดอื่น ๆ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ๑๐๐ บาทต่อวัน
๒. การเดินทางตามข้อ ๑ หากเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพ ฯ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ๕๐๐ บาท
ต่อวัน
๓. การเดินทางตามข้อ ๑ หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในจังหวัดอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ ๒๐๐ บาท
๔. การเบิกจ่ายตามรายการ ๑ ให้ผู้เดินทางรับรองการเบิกจ่ายด้วยตนเอง
๕. ให้อนุโลมใช้สําหรับผู้เดินทางที่มิได้เป็นพนักงานด้วย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
(กําหนดตามท้ายข้อบังคับ ฯ ข้อ ๒๘)
กรณี ไ ม่ มี ย านพาหนะประจํ า ทางที่ จ ะเดิ น ทางได้ ส ะดวก หรื อ มี เ หตุ จํ า เป็ น อื่ น ๆ ต้ อ งใช้
ยานพาหนะส่ ว นตั ว เดิ น ทางไปราชการ ให้ เ บิ ก เงิ น ชดเชยให้ แ ก่ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ
หรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีได้ในอัตรา ๑ คัน ดังต่อไปนี้
๑. รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๒.๕๐ บาท
๒. รถจักรยานยนต์
กิโลเมตรละ ๑.๕๐ บาท
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หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรองการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
(กําหนดตามท้ายข้อบังคับ ฯ ข้อ ๓๒)
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง ซึ่งเลี้ยงรับรองในนามหน่วยงาน
๑. เพื่อรับรองคณะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
๒. เพื่อรับรองสื่อมวลชนที่ทําข่าวให้กับการกีฬา
๓. เพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมจัดการแข่งขัน
๔. อื่น ๆ ที่ผู้ว่าการ กกท. พิจารณาว่าสมควรให้การรับรอง
ทั้งนี้ กําหนดให้รับรองได้คณะละ ๑ ครั้ง
อัตราการจ่าย
ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามงบประมาณในโครงการนั้น ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าการ
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บัญชี ๓
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
(ตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๓๕)

ระยะทาง
(กม.)
1 - 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
351 – 440
401 – 450
451 – 500
501 – 550
551 – 600
601 – 650
651 – 700
701 – 750
751 – 800
801 – 850
851 – 900
901 – 950
951 – 1,000
1,001 – 1,050

จํานวนเงิน
(บาท)
2,000
2,500
3,000
4,000
4,500
5,000
6,000
6,500
7,000
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
11,000
11,500
12,000
13,000
13,500
14,000
15,000
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ระยะทาง
(กม.)
1,101 – 1,150
1,151 – 1,200
1,201 – 1,250
1,251 – 1,300
1,301 - 1,350
1,351 – 1,400
1,401 – 1,450
1,451 – 1,500
1,500 ขึ้นไป

จํานวนเงิน
(บาท)
16,000
17,000
17,500
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
ให้อยู่ในดุลพินจิ ของผู้ว่าการที่จะ
พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็น
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บัญชี ๔
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๕๓)
ผูด้ ํารงตําแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา
ระดับ 9 ขึ้นไป

หมายเหตุ

ประเภท ก.
ประเภท ข.

ประเภท ก.
ไม่เกิน 4,500
ไม่เกิน 4,500

ประเภท ข.
2,100
3,100

เบิกตามจ่ายจริง
เบิกเหมาจ่าย
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บัญชี ๕
อัตราค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ
(กําหนดตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๕๓)

ผูด้ ํารงตําแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา
ระดับ 9 ขึ้นไป
ประธานกรรมการและผู้ว่าการ

ประเภท ก.
ไม่เกิน 7,500
ไม่เกิน 10,000

ประเภท ข.
ไม่เกิน 5,000
ไม่เกิน 7,000

ประเภท ค.
ไม่เกิน 3,100
ไม่เกิน 4,500

เบิกได้ตามจ่ายจริง

หมายเหตุ
๑. ประเทศประเภท ก. แยก ๓ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเทศประเภท ก. ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มได้อีก ๔๐ % ได้แก่
- สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- ญี่ปุ่น
๑.๒ ประเทศประเภท ก. ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มได้อีก ๒๕ % ได้แก่
- สหรัฐอเมริกา
- สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
- ราชอาณาจักรสเปน
- สาธารณรัฐอิตาลี
- สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑.๓ ประเทศประเภท ก. ได้รับสิทธิเบิกตามอัตราข้างต้น รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย
๒. ประเทศประเภท ข. รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย
๓. ประเทศประเภท ค. ได้แก่ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และ ข.
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1.
เครือรัฐออสเตรเลีย
2.
สาธารณรัฐออสเตรเลีย
3.
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
4.
สาธารณรัฐฟินแลนด์
5.
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
6.
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
7.
ราชอาณาจักรนอรเวย์
8.
ราชอาณาจักรสวีเดน
9.
สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ราชอาณาจักรเบลเยียม
แคนาดา
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สาธารณรัฐโปรตุเกส
ไต้หวัน
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สาธารณรัฐโปแลนด์
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
สาธารณรัฐชิลี
นิวซีแลนด์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
สาธารณรัฐตุรกี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สาธารณรัฐฮังการี
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ราชอาณาจักรโมร๊อกโก
สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐสโลวัก
ราชรัฐโมนาโก

ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1.
ราชอาณาจักรบาห์เรน
2.
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.
สาธารณรัฐไซปรัส
4.
สาธารณรัฐอินเดีย
5.
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
6.
สาธารณรัฐอิรัก
7.
รัฐอิสราเอล
8.
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
9.
รัฐคูเวต
10. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
11. รัฐสุลต่านโอมาน
12. รัฐกาตาร์
13. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
บรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ราชอาณาจักรตองกา
ราชรัฐอันดอร์รา
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
โรมาเนีย
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์)
สาธารณรัฐจิบูตี
สหรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐเซเนกัล
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐเบนิน
เครือรัฐบาฮามาส
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐตรินิแดและโตแบโก
จาเมกา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
สาธารณรัฐอาร์เมีเนีย
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

จอร์เจีย
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐลิทัวเนีย
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
ยูเครน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สหรัฐเม็กซิโก
มาเลเซีย
ราชอาณาจักรเนปาล
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐยูกันดา
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐตูนิเซีย

ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว
(กําหนดตามข้อบังตับ ฯ ข้อ ๖๕)
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ต้องเป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวในประเทศต่าง ๆ
ที่ไม่ใช่ประเทศตามบัญชีรายชื่อประเทศต่อไปนี้
1.
สหภาพพม่า
2.
บรูไนดารุสซาลาม
3.
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
4.
ราชอาณาจักรกัมพูชา
5.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6.
มาเลเซีย
7.
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
8.
สาธารณรัฐสิงคโปร์
9.
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
11. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
12. ปาปัวนิวกินี
13. รัฐเอกราชซามัว
ข้ อ ๒ การเบิ กค่ าเครื่ องแต่งตัวไปปฏิบัติงานต่ างประเทศชั่วคราว ตามข้อ ๑ ให้เบิก ได้
ในลักษณะตามตําแหน่งหรือระดับตามอัตราดังนี้
๑. ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ ๕ ลงมา ให้ได้รับอัตรา คนละ ๗,๕๐๐ บาท
๒. ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ ๖ ลงมา ให้ได้รับอัตรา คนละ ๙,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวตามข้อ ๒
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งกายจากทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดไม่ว่าจะ
เบิกจ่ายจากงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณหรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ โดยได้รับเต็มสิทธิหรือไม่ก็ตาม ถ้าต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว
ที่มิใช่ประเทศตามบัญชีรายชื่อประเทศท้ายระเบียบนี้ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวอีกได้เมื่อมีการเดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวครั้ง
สุดท้ายเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย
ข้อ ๔ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ให้ยกเว้นกรณีการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม
กีฬานานาชาติ (Multi Sport Games) ซึ่ง กกท. ให้การสนับสนุนงบประมาณให้เบิกจ่ายได้ทุกครั้งที่เข้าร่วม
การแข่งขันตามที่จัดให้แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้หากผู้เดินทางได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงาน
อื่นแล้วจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวจาก กกท. อีกไม่ได้
อนึ่ง ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น หากผู้เดินทางใช้เครื่องแต่งตัวชุดเบลเซอร์ตามเครื่องหมายของ
กกท. ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้อีกเมื่อมีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายเกินกว่า
สองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้มีมติเห็นชอบตาม
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา)
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ขึ้นปีละหนึ่งครั้งเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการกีฬาให้ขยายไปทั่วทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยแก่ประชาชนและปลูกฝังให้ประชาชนมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
(๒) ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดเข้าใจวิธีการดําเนินการจัดการแข่งขันตามแบบธรรมเนียมสากล
และช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านกีฬาในส่วนภูมิภาค ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการแข่งขันกีฬา
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่งเสริมประสบการณ์การแข่งขันกีฬาแก่ประชาชนอันเป็นการเพิ่มพูนมาตรฐานกีฬา
เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศในอนาคต
(๔) เพื่อให้ได้ม าซึ่ งนักกีฬาผู้มีความสามารถเตรียมไว้สํ าหรับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของ
ประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อบั งคั บนี้ เรี ย กว่า “ข้ อบั งคั บ การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่ าด้ ว ยการแข่ง ขัน กีฬ า
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
(๒) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ภาค” หมายความถึง กลุ่มของจังหวัดที่แบ่งเพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตามข้อบังคับนี้
“เจ้าภาพ” หมายความถึง จังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
“หัวหน้าภาค” หมายความถึง จังหวัดหัวหน้าภาคที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเพื่อคัดเลือก
นักกีฬาระดับภาค
“คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ
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“คณะกรรมการจัดการการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการจัดการการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ
“คณะกรรมการกีฬาจังหวัด” หมายความถึง คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่กําหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกีฬา
“สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย”
หมายความถึง สมาคมที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
หรือส่งเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การกีฬา
“สมาคมกีฬาจังหวั ด” หมายความถึ ง สมาคมกีฬาที่ ได้ รั บการแต่งตั้ งขึ้ นในจังหวั ดซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาหรือส่งเสริมกีฬาโดยตรงในแต่ละจังหวัดและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกีฬา
“กีฬาบังคับ” หมายความถึง ชนิดกีฬา กรีฑา และว่ายน้ํา
“กีฬาสากล” หมายความถึง ชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือกีฬาซีเกมส์
“กีฬาอนุรักษ์” หมายความถึง ชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่นิยมเล่นในท้องถิ่น และเจ้าภาพเสนอจัด
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าหนึ่งชนิดกีฬา
“นักกีฬา” หมายความถึง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และมีคุณสมบัติไม่ขัด
ต่อข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬานั้น ๆ ด้วย
“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
“หัวหน้าคณะนักกีฬา” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดนั้น ๆ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ กํากับดูแลและควบคุม นั กกี ฬา ตลอดทั้งการอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ แ ก่ค ณะนักกีฬาจนกว่า
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติจะเสร็จสิ้น
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวาง
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีละหนึ่งครั้งเป็นประจําทุกปี
ข้อ ๗ ให้เจ้าภาพดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สิบวันแต่ไม่เกินสิบห้าวันโดยรวมพิธีเปิดและปิดด้วย
ข้อ ๘ การแบ่งพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้ กกท. กําหนดและประกาศรายชื่อจังหวัด
ในแต่ละภาคก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยปกติไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
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ข้อ ๙ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ให้ดําเนินการเป็นสามขั้นตอน ดังนี้
(๑) การแข่งขันระดับจังหวัด เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัด
(๒) การแข่งขันระดับภาค เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคของแต่ละภาค
โดยให้แต่ละจังหวัดภายในภาคส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามชนิดและประเภทกีฬา
(๓) การแข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ เป็ น การดํ า เนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าที่ จั ง หวั ด ส่ ง เข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันได้โดยตรง เว้นแต่ชนิดกีฬาที่กําหนดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาค โดยจะต้องดําเนินการ
จัดการแข่งขันในช่วงระยะเวลาที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๑๐ การคัดเลือกเจ้าภาพในการแข่งขันระดับภาคและการแข่งขันระดับชาติให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ กกท. กําหนด
ข้ อ ๑๑ ชนิ ด และประเภทกี ฬ าที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ให้ กกท.
และเจ้าภาพร่วมกันกําหนดดังต่อไปนี้
(1) กีฬาบังคับ
(2) กีฬาสากล
(3) กีฬาอนุรักษ์
โดยทั้งสามรายการเจ้าภาพต้องจัดให้มีการแข่งขันรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ชนิดกีฬา และให้
กกท. ประกาศชนิดกีฬาที่กําหนดแข่งขั นให้ทุ กจังหวัดทราบก่อนพิ ธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
โดยปกติไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
ข้อ ๑๒ ชนิดและประเภทกีฬา ที่จะจัดให้มีการแข่งขันระดับชาติ ข้อ ๙ (๓) ในการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ต้องมีจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าหกจังหวัด และไม่น้อยกว่าสามภาค
ข้อ ๑๓ ตราสัญลักษณ์การแข่งขันของการกีฬาแห่งประเทศไทย สําหรับการแข่งขันกีฬา
ที่ กกท. รั บ รอง ต้ อ งจัด วางไว้อ ย่า งเหมาะสมบนตราสั ญ ลัก ษณ์ เ กมส์ ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ที่ เ จ้ า ภาพ
ออกแบบ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกท. ก่อน
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการสองคณะดังนี้
(๑) คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน
(๒) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการที่ ได้ รับแต่งตั้งสองคณะอยู่ ในตําแหน่งจนกว่าจะดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การแข่งขันครั้งนั้น ๆ เสร็จสิ้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็นรองประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ กกท. ทุกท่าน ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ
และให้ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้กรรมการในคณะกรรมการ กกท. ทุกท่าน และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัด
เจ้าภาพเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการ กกท. มอบหมาย
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการกิจการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์แห่งการจัดการแข่งขัน
คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันสมาคมละหนึ่งคน คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
เจ้าภาพ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ บุคคลอื่นซึ่งเจ้าภาพเสนอเพื่อแต่งตั้งให้กรรมการ สําหรับตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง ส่วนตําแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต้องเป็นพนักงาน กกท.
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเห็นสมควรจะแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) เสนอปัญ หาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบี ยบ เพื่อให้คณะกรรมการอํานวย
การแข่งขันวินิจฉัย
(๓) รายงานคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลหรือคณะบุคคลใด
ที่เกี่ยวกับการแข่งขันฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
(๔) ดําเนินการจัดทําเกี่ยวกับหลักฐานการแข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ แผนรูป บัตรประจําตัว
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของนั กกี ฬาและเจ้าหน้ าที่ ตลอดทั้งเอกสารที่ ใ ช้ เกี่ ยวกั บการจั ดการแข่งขั น
และรวมถึงการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขัน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์แห่งการจัดการ
แข่งขัน
หมวด ๓
สิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๙ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่ กกท. กําหนด
หมวด ๔
ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ข้อ ๒๐ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ แต่ละชนิดกีฬาให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขัน ตามที่
กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันกําหนด และโดยความเห็นชอบของ กกท.
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หมวด ๕
จํานวนนักกีฬา
ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนนักกีฬา จํานวนทีมในแต่ละชนิดและประเภทกีฬา ในการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันตามข้อ ๒๐
หมวด ๖
คุณสมบัติของนักกีฬา
ข้อ ๒๒ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นนักกีฬาที่มีชื่อในทะเบียนนักกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดนั้น ๆ เพียงจังหวัดเดียว
โดยให้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กกท. ไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในวันพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้น
(๓) การย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสมาคม
กีฬาจังหวัดที่เป็นต้นสังกัดเดิม และที่จะเป็นต้นสังกัดใหม่เสียก่อน
(๔) ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในระยะเวลาที่สหพันธ์กีฬานานาชาติหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือประธานกรรมการอํานวยการแข่งขัน หรือ กกท. ลงโทษให้พักการแข่งขัน
(๕) นักกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขันหรือมีชื่อในบัญชีผู้แทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เฉพาะชนิดประเภทกีฬา และจํานวนตามระเบียบการแข่งขัน
ของแต่ละชนิดกีฬา
(๖) นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาผู้แทนจังหวัดตาม
หมวด ๗
หมวด ๗
การคัดเลือกนักกีฬาและสมัครเข้าแข่งขัน
ข้อ ๒๓ การสมัครเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาจังหวัดให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครส่วนบุคคลต่อ
สมาคมกีฬาจังหวัดที่ตนสังกัดตามแบบที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๒๔ การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาในระดับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ระดับจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ
ก่อนการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
(๒) ระดับภาค ให้หัวหน้าภาคจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคตามข้อ ๒๑ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
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ข้อ ๒๕ การส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬา (Entry Form by Name) ที่ส่ง
เข้าแข่งขันให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ระดับภาค ให้แต่ละจังหวัดส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน
ให้หัวหน้าภาคไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
(๒) ระดั บ ชาติ ให้ จั ง หวั ดส่ งแบบแจ้ ง ชนิด ประเภท และจํ า นวนนัก กีฬ าที่ จ ะเข้ าแข่ ง ขั น
ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๖ การส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name) ที่ส่งเข้าแข่งขัน
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ระดับภาค ให้แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้หัวหน้าภาคไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค
(๒) ระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๗ สําหรับนักกีฬาที่ไม่ต้องคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาคและเจ้าภาพที่ได้สิทธิ์ส่งทีม
เข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรงตามชนิดและประเภทกีฬาที่ กกท. กําหนด และให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ ข้อ ๒๔
ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖
ข้อ ๒๘ จังหวัดใดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปให้เจ้าภาพและหัวหน้าภาคไม่ทันภายใน
เวลาที่กําหนดตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น
ข้ อ ๒๙ บั ญ ชี ร ายชื่ อ นั ก กี ฬ าที่ จั ด ส่ ง ให้ เ จ้ า ภาพและหั ว หน้ า ภาคจะเปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข
เพิ่มเติม หรือสับเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการเขียนหรือพิมพ์ผิด
เท่านั้น
หมวด ๘
กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬา
ข้อ ๓๐ กรรมการผู้ตัดสิ นและผู้ชี้ขาดกีฬาแต่ล ะชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันกําหนด และโดยความเห็นชอบของ กกท.
หมวด ๙
รางวัลการแข่งขัน
ข้อ ๓๑ ให้เจ้าภาพจัดทํารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย เหรียญรางวัล
และประกาศนียบัตร ดังนี้
(๑) รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
(๒) รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
(๓) รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
ข้อ ๓๒ ให้เจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันอย่างสมเกียรติ
หมวด ๑๐
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การประท้วง
ข้อ ๓๓ ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขัน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
สองคณะ คือ
(๑) คณะกรรมการพิ จ ารณาประท้ ว งคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก กีฬ า ประกอบด้ ว ย ผู้ อํ า นวยการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นประธานกรรมการ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ ผู้แทนสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทยชนิดกีฬาที่มีการประท้วง ผู้แทนกองทะเบียน กกท. ผู้แทนกองนิติการ กกท. เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้างานแข่งขันกีฬา
ในประเทศ กกท. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการพิ จ ารณาการประท้ ว งเทคนิ ค กี ฬ า ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนสมาคมกี ฬ า
แห่งประเทศไทยชนิดกีฬาที่มีการประท้วง เป็นประธานกรรมการ ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา ประธานจัดการ
แข่งขันกีฬาที่มีการประท้วง ผู้แทน กกท. และผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วง ยกเว้นคู่กรณี
เป็นกรรมการ และเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (๑) และ (๒) มีอํานาจพิจารณาการประท้วง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด
ข้อ ๓๔ การประท้วงให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
และวางเงินประกันการประท้วงเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(๒) การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามที่ระเบียบและกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ
กํ า หนดไว้ คํ า ประท้ ว งให้ ทํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยให้ ผู้ จั ด การที ม ยื่ น ต่ อ ประธานกรรมการพิ จ ารณา
การประท้วงเทคนิค กี ฬาและวางเงินประกันการประท้วงภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใ นระเบียบและกติกา
การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนั้น
ข้อ ๓๕ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิ จารณาการประท้ วงเห็ นว่าคําประท้วงเป็ นผลและได้
วินิจฉัยให้เป็นไปตามคําประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน แต่ถ้าคําประท้วงฟังไม่ขึ้น
ให้เงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนสําหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ
หมวด ๑๑
บทลงโทษ
ข้อ ๓๖ นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเมิดข้อบังคับ หรือระเบียบการแข่งขัน
หรือกติกาการแข่งขันหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตามข้อ ๓๓
ให้ถือว่านักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทําการขัดต่อเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา
ตามข้อบังคับนี้ โดยให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิผู้นั้น
ออกจากการเป็นผู้แทนจังหวัดในการแข่งขันสําหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ในกรณีที่ปรากฏว่านักกีฬาผู้ละเมิดข้อบังคับนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งได้รับโทษตามวรรคหนึ่งอยู่ในสังกัดของผู้จัดการทีมกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ใดให้ประธานกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

อํานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิผู้นั้นออกจากการเป็นผู้จัดการทีมกีฬาหรือผู้ฝึกสอน
กีฬาในการแข่งขันสําหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ข้อ ๓๗ นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่
และขาดมารยาทอันดีงาม และถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เช่น ผละออกจากการแข่งขัน ไม่ออกมาทํา
การแข่งขันตามกําหนด ก่อเหตุวิวาท ทําร้ายร่างกาย ทําลายสนามหรืออุปกรณ์การแข่งขัน หรือใช้ถ้อยคําหยาบคาย
ต่อผู้แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬา ไม่ว่าภายในสนามแข่งขันหรือนอกสนามแข่งขัน ผู้นั้นถูกสั่งลงโทษแล้ว
ให้ ผู้ แ ทนสมาคมกี ฬ าดั ง กล่ า วแจ้ ง โทษต่ อ ประธานกรรมการอํ า นวยการแข่ ง ขั น กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ
เพื่อพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิออกจากรายการเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ในการแข่งขันสําหรับปีนั้น
และปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ข้ อ ๓๘ การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ก กี ฬ า หั ว หน้ า คณะนั ก กี ฬ า หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ล ะเมิ ด ข้ อ บั ง คั บ
หรือระเบียบการแข่งขันหรือกติกาการแข่งขัน ให้มีผลดังนี้
(๑) การแข่งขันแบบพบกันหมด ผลการแข่งขันของฝ่ายละเมิดที่ได้แข่งขันไปแล้วให้ถือว่าไม่ได้
มีการแข่งขัน ส่วนผลการแข่งขันของคู่แข่งขันให้คงไว้ตามเดิม
(๒) การแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผลการแข่งขันก่อนการละเมิด ให้ถือว่าฝ่ายละเมิดเป็นฝ่ายแพ้
(๓) การแข่งขันประเภทบุคคล ถ้าบุคคลใดละเมิดให้บุคคลนั้นออกจากการแข่งขัน ถ้าบุคคล
ผู้ละเมิดการแข่งขันร่วมอยู่ในทีมใด ให้ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน
(๔) การแข่งขันประเภททีม ถ้าทีมใดเป็นฝ่ายละเมิด ให้ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน
(๕) หากผู้แข่งขันหรือทีมที่ละเมิดนั้นได้รับรางวัลหรือได้รับตําแหน่งในการแข่งขันให้ถือว่า
รางวัลหรือตําแหน่งนั้นเป็นโมฆะและให้คืนรางวัลนั้นโดยเร็วพร้อมทั้งให้เลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมาแทน
ข้อ ๓๙ เมื่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้รับรายงานว่ามีนักกีฬา
หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่กระทําการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขัน
กติกาการแข่งขัน หรือเจตนาฝ่าฝืนคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ให้ประธานกรรมการ
อํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคนทําหน้าที่สอบสวน
เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า โดยให้เชิญนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
ในที่ประชุม ทั้งนี้ การสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีอยู่ และต้องให้โอกาสนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกกล่าวหาชี้แจงและนํา
พยานหลักฐานสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย และให้รายงานผลการดําเนินการสอบสวนพร้อมสํานวน และ/หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณา
สั่งการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นิ ติ ก ร หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
ทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๔๐ นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ
ต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่ งขันกีฬาแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคําสั่งและให้อุทธรณ์ได้
สําหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูก
ลงโทษไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และต้องลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ประธานกรรมการอํ า นวยการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ง ชาติ อาจวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เ อง หรื อ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาให้ก็ได้ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สดุ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

การอุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับการลงโทษ เว้นแต่ประธานกรรมการ
อํานวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ มีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับ
ข้อ ๔๑ เมื่อมีคําสั่งลงโทษตามระเบียบนี้แล้ว ให้ กกท. แจ้งผลการพิจารณาและสั่งลงโทษ
นักกีฬา และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาให้แก่ผู้ถูกลงโทษ สมาคมกีฬาต้นสังกัด หน่วยงาน และองค์กร
กีฬ าที่ เ กี่ย วข้ องทราบ เพื่อ ผู้เ กี่ย วข้ อ งดั งกล่า วให้ ค วามร่ วมมือ ห้า มนั กกีฬ า และ/หรื อผู้ เกี่ ย วข้อ งเข้า ร่ว ม
หรือมีส่วนในการแข่งขันจนกว่าจะพ้นโทษ
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด
โดยตรง ให้สมาคมกีฬาต้นสังกัด หน่วยงานและองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ถูกลงโทษนั้น ปฏิบัติหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเตรี ย มนั ก กี ฬ า หรื อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าของนั ก กี ฬ า ตลอดจนให้ ง ดหรื อ ยกเลิ ก การจ้ า ง
ให้ปฏิบัติงานจนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสั่งทุเลาหรือให้พ้นจากการลงโทษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามที่ ก ารกี ฬ าแห่ง ประเทศไทย ได้ ป ระกาศใช้ ข้อ บังคั บ การกี ฬ าแห่ง ประเทศไทย ว่า ด้ว ย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีความหลากหลายของเนื้อหาและมีการเปลี่ยนแปลงของวิชาการ
อยู่ ตลอด การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขข้ อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการจัดการแข่งขันปีละครั้งเป็นประจําทุกปี
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ภาค” หมายความถึ ง กลุ่ ม ของจั ง หวั ด ที่ แ บ่ ง เพื่ อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ต าม
ข้อบังคับนี้
“เจ้าภาพ” หมายความถึง จังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
“หัวหน้ าภาค” หมายความถึง จังหวัดหัวหน้ าภาคที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค
“คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการจัดการการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการจัดการการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการกีฬาจังหวัด” หมายความถึง คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่กําหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกีฬา
“สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย”
หมายความถึง สมาคมที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
หรือส่งเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การกีฬา
“สมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด ” หมายความถึ ง สมาคมกี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในจั ง หวั ด ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาหรือส่งเสริมกีฬาโดยตรงในแต่ละจังหวัดและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกีฬา
“กีฬาบังคับ” หมายความถึง ชนิดกีฬา กรีฑา และว่ายน้ํา
“กีฬาสากล” หมายความถึง ชนิดกีฬาต่างๆ ที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือกีฬาซีเกมส์
“กีฬาอนุรักษ์” หมายความถึง ชนิดกีฬาต่างๆ ที่นิยมเล่นในท้องถิ่น และเจ้าภาพเสนอจัด
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าหนึ่งชนิดกีฬา
“นักกีฬา” หมายความถึง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และมีคุณสมบัติ
ไม่ขัดต่อข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬานั้นๆ ด้วย
“เจ้ าหน้าที่” หมายความถึง ผู้ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
“หัวหน้าคณะนักกีฬา” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่
กํากับดูแลและควบคุมนักกีฬา ตลอดทั้งการอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่คณะนักกีฬาจนกว่าการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติจะเสร็จสิ้น
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวาง
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีละหนึ่งครั้งเป็นประจําทุกปี
ข้อ ๗ ให้เจ้าภาพดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สิบวันแต่ไม่เกินสิบห้าวันโดยรวมพิธีเปิดและปิดด้วย
ข้อ ๘ การแบ่งพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติให้ กกท. กําหนดและประกาศรายชื่อ
จังหวัดในแต่ละภาคก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยปกติไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
ข้อ ๙ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ดําเนินการเป็นสามขั้นตอน ดังนี้
(๑) การแข่งขันระดับจังหวัด เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัด
(๒) การแข่ ง ขั น ระดั บ ภาค เป็ น การแข่ ง ขั น เพื่ อ คั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าระดั บ ภาคของแต่ ล ะภาค
โดยให้แต่ละจังหวัดภายในภาคส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามชนิดและประเภทกีฬา
(๓) การแข่งขันระดับชาติ เป็นการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้โดยตรง เว้นแต่ชนิดกีฬาที่กําหนดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาค โดยจะต้องดําเนินการจัดการแข่งขัน
ในช่วงระยะเวลาที่ กกท. กําหนด
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ข้อ ๑๐ การคัดเลือกเจ้าภาพในการแข่งขันระดับภาคและการแข่งขันระดับชาติให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ กกท. กําหนด
ข้ อ ๑๑ ชนิ ด และประเภทกี ฬ าที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ให้ กกท.
และเจ้าภาพร่วมกันกําหนดดังต่อไปนี้
(1) กีฬาบังคับ
(2) กีฬาสากล
(3) กีฬาอนุรักษ์
โดยทั้งสามรายการเจ้าภาพต้องจัดให้มีการแข่งขันรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๔ ชนิดกีฬา และให้
กกท. ประกาศชนิดกี ฬาที่กําหนดแข่งขันให้ทุกจังหวัดทราบก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
โดยปกติไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
ข้อ ๑๒ ชนิดและประเภทกีฬา ที่จะจัดให้มีการแข่งขันระดับชาติ ข้อ ๙ (๓) ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ต้องมีจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าหกจังหวัด และไม่น้อยกว่าสามภาค
ข้อ ๑๓ ตราสั ญ ลักษณ์ การแข่ งขั นของการกีฬาแห่ งประเทศไทย สําหรั บการแข่งขั นกีฬา
ที่ กกท. รับรอง ต้องจัดวางไว้อย่างเหมาะสมบนตราสัญลักษณ์เกมส์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่เจ้าภาพ
ออกแบบ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกท. ก่อน
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการสองคณะดังนี้
(๑) คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน
(๒) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง สองคณะอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง จนกว่ า จะดํ า เนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ
การแข่งขันครั้งนั้น ๆ เสร็จสิ้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็นรองประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ กกท. ทุกท่าน ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ
และให้ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้กรรมการในคณะกรรมการ กกท. ทุกท่าน และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัด
เจ้าภาพ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการแข่งขัน ตามคณะกรรมการ กกท. มอบหมาย
(๕) แต่ งตั้ง คณะกรรมการ หรือคณะอนุ ก รรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดํ าเนิน การกิจ การ
อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์แห่งการจัดการแข่งขัน
คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันให้เป็นที่สุด
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ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันสมาคมละหนึ่งคน คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
เจ้าภาพ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ บุคคลอื่นซึ่งเจ้าภาพเสนอเพื่อแต่งตั้งให้กรรมการ สําหรับตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง ส่วนตําแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการต้อง
เป็นพนักงาน กกท.
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเห็นสมควรจะแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้คณะกรรมการอํานวยการ
แข่งขันวินิจฉัย
(๓) รายงานคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลหรือคณะบุคคลใด
ที่เกี่ยวกับการแข่งขันฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
(๔) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เกี่ ย วกั บ หลั ก ฐานการแข่ ง ขั น ได้ แ ก่ ใบสมั ค ร รายชื่ อ แผนรู ป
บั ต รประจํ า ตั ว และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของนั ก กี ฬ าและเจ้ า หน้ า ที่ ตลอดทั้ ง เอกสารที่ ที่ ใ ช้ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการแข่งขัน และรวมถึงการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขัน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์แห่งการจัดการ
แข่งขัน
หมวด ๓
สิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๙ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่ กกท. กําหนด
หมวด ๔
ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ข้อ ๒๐ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ละชนิดกีฬาให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ตามที่ กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันกําหนด และโดยความเห็นชอบของ กกท.
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หมวด ๕
จํานวนนักกีฬา
ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนนักกีฬา จํานวนทีมในแต่ละชนิดและประเภทกีฬา ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน ตามข้อ ๒๐
หมวด ๖
คุณสมบัติของนักกีฬา
ข้อ ๒๒ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของแต่ละ
ชนิดกีฬา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น
(๓) เป็นนักกีฬาที่มีชื่อในทะเบียนนักกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดนั้น ๆ เพียงจังหวัดเดียวโดยให้
ขึ้นทะเบียนไว้กับ กกท. ไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในวันพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้น
(๔) การย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสมาคม
กีฬาจังหวัดที่เป็นต้นสังกัดเดิม และที่จะเป็นต้นสังกัดใหม่เสียก่อน
(๕) ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในระยะเวลาที่สหพันธ์กีฬานานาชาติหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือประธานกรรมการอํานวยการแข่งขัน หรือ กกท. ลงโทษให้พักการแข่งขัน
(๖) นักกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขันหรือมีชื่อในบัญชีผู้แทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เฉพาะชนิดประเภทกีฬา และจํานวนตามระเบียบการแข่งขันของ
แต่ละชนิดกีฬา
(๗) นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาผู้แทนจังหวัด
ตามหมวด ๗
หมวด ๗
การคัดเลือกนักกีฬาและสมัครเข้าแข่งขัน
ข้อ ๒๓ การสมัครเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาจังหวัดให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครส่วนบุคคลต่อ
สมาคมกีฬาจังหวัดที่ตนสังกัดตามแบบที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๒๔ การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาในระดับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ระดับจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จก่อน
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
(๒) ระดับภาค ให้หัวหน้าภาคจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคตามข้อ ๒๑ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
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ข้อ ๒๕ การส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬา (Entry Form by Name) ที่ส่งเข้า
แข่งขันให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ระดับภาค ให้แต่ละจังหวัดส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน
ให้หัวหน้าภาคไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
(๒) ระดั บ ชาติ ให้ จั ง หวั ด ส่ ง แบบแจ้ ง ชนิ ด ประเภท และจํ า นวนนั ก กี ฬ าที่ จ ะเข้ า แข่ ง ขั น
ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๖ การส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name) ที่ส่งเข้าแข่งขัน
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ระดั บภาค ให้ แ ต่ ละจังหวัดส่ งรายชื่ อนั กกี ฬาและเจ้ าหน้าที่ใ ห้ หั วหน้ าภาคไม่ น้อยกว่ า
สามสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค
(๒) ระดับชาติ ให้แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ก่อนพิธเี ปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๗ สําหรับนักกีฬาที่ไม่ต้องคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาคและเจ้าภาพที่ได้สิท ธิส่ งที ม
เข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรงตามชนิดและประเภทกีฬาที่ กกท. กําหนด และให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ ข้อ ๒๔
ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖
ข้อ ๒๘ จังหวัดใดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปให้เจ้าภาพและหัวหน้าภาคไม่ทันภายใน
เวลาที่กําหนดตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ให้ผู้นั้นหมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ ๒๙ บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จัดส่งให้เจ้าภาพและหัวหน้าภาคจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
หรือสับเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น
หมวด ๘
กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬา
ข้ อ ๓๐ กรรมการผู้ ตั ด สิ น และผู้ ชี้ ข าดกี ฬ าแต่ ล ะชนิ ด กี ฬ าที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันกําหนด และโดยความเห็นชอบของ กกท.
หมวด ๙
รางวัลการแข่งขัน
ข้อ ๓๑ ให้เจ้าภาพจัดทํารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประกอบด้วย เหรียญรางวัล
และประกาศนียบัตร ดังนี้
(๑) รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
(๒) รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
(๓) รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
ข้อ ๓๒ ให้เจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันอย่างสมเกียรติ
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หมวด ๑๐
การประท้วง
ข้อ ๓๓ ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขัน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
สองคณะคือ
(๑) คณะกรรมการพิ จ ารณาประท้ ว งคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก กี ฬ า ประกอบด้ ว ย ผู้ อํ า นวยการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นประธานกรรมการ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ ผู้แทนสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทยชนิดกีฬาที่มีการประท้วง ผู้แทนกองทะเบียน กกท. ผู้แทนกองนิติการ กกท. เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้างานแข่งขันกีฬา
ในประเทศ กกท. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการพิ จ ารณาการประท้ ว งเทคนิ ค กี ฬ า ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนสมาคมกี ฬ า
แห่งประเทศไทยชนิดกีฬาที่มีการประท้วง เป็นประธานกรรมการ ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา ประธานจัดการ
แข่งขันกีฬาที่มีการประท้วง ผู้แทน กกท. และผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วง ยกเว้นคู่กรณี
เป็นกรรมการ และเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการพิจ ารณาการประท้ว งตาม (๑) และ (๒) มีอํ า นาจพิ จ ารณาการประท้ว ง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด
ข้อ ๓๔ การประท้วงให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การประท้ว งคุ ณ สมบั ติข องนัก กีฬ า หั ว หน้า คณะนั กกี ฬ าจั ง หวั ด เป็น ผู้ ยื่ น ประท้ว งเป็ น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา
และวางเงินประกันการประท้วงเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(๒) การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามที่ระเบียบและกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ
กํ า หนดไว้ คํ า ประท้ ว งให้ ทํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยให้ ผู้ จั ด การที ม ยื่ น ต่ อ ประธานกรรมการพิ จ ารณา
การประท้วงเทคนิค กีฬาและวางเงินประกันการประท้ วงภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใ นระเบียบและกติ กา
การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนั้น
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเห็นว่าคําประท้วงเป็นผลและได้วินิจฉัย
ให้เป็นไปตามคําประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน แต่ถ้าคําประท้วงฟังไม่ขึ้น
ให้เงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนสําหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ
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หมวด ๑๑
บทลงโทษ
ข้ อ ๓๖ นั ก กี ฬ า หั ว หน้ า คณะนั ก กี ฬ า หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ดละเมิ ด ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บ
การแข่ ง ขั น หรื อ กติ ก าการแข่ ง ขั น หรื อ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า ตั ด สิ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณา
การประท้ ว งตามข้ อ ๓๓ ให้ ถื อ ว่ า นั ก กี ฬ า หั ว หน้ า คณะนั ก กี ฬ า หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น กระทํ า การขั ด ต่ อ
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับนี้ โดยให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิผู้นั้นออกจากการเป็นผู้แทนจังหวัดในการแข่งขันสําหรับปีนั้นและปี
ต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ในกรณีที่ปรากฏว่านักกีฬาผู้ละเมิดข้อบังคับนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ซึ่งได้รับโทษตามวรรคหนึ่งอยู่ในสังกัดของผู้จัดการทีมกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ใดให้ประธาน
กรรมการอํานวยการแข่งขั นกีฬาเยาวชนแห่ งชาติพิจารณางดเบี้ ยเลี้ยงและตั ดสิทธิผู้นั้นออกจากการเป็น
ผู้จัดการทีมกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาในการแข่งขันสําหรับปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ข้อ ๓๗ นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่
และขาดมารยาทอันดีงาม และถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เช่น ผละออกจากการแข่งขันไม่ออกมาทํา
การแข่งขันตามกําหนด ก่อเหตุวิวาท ทําร้ายร่างกาย ทําลายสนามหรืออุปกรณ์การแข่งขัน หรือใช้ถ้อยคํา
หยาบคายต่อผู้แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬา ไม่ว่าภายในสนามแข่งขันหรือนอกสนามแข่งขัน ผู้นั้น
ถูกสั่งลงโทษแล้ว ให้ผู้แทนสมาคมกีฬาดังกล่าวแจ้งโทษต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติเพื่อพิจารณางดเบี้ยเลี้ยงและตัดสิทธิออกจากรายการเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ในการแข่งขันสําหรับ
ปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ข้ อ ๓๘ การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ก กี ฬ า หั ว หน้ า คณะนั ก กี ฬ า หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ล ะเมิ ด ข้ อ บั ง คั บ
หรือระเบียบการแข่งขันหรือกติกาการแข่งขัน ให้มีผลดังนี้
(๑) การแข่งขันแบบพบกันหมด ผลการแข่งขันของฝ่ายละเมิดที่ได้แข่งขันไปแล้ว ให้ถือว่าไม่ได้
มีการแข่งขัน ส่วนผลการแข่งขันของคู่แข่งขันให้คงไว้ตามเดิม
(๒) การแข่งขันแบบแพ้คัดออก ผลการแข่งขันก่อนการละเมิด ให้ถือว่าฝ่ายละเมิดเป็นฝ่ายแพ้
(๓) การแข่งขันประเภทบุคคล ถ้าบุคคลใดละเมิดให้บุคคลนั้นออกจากการแข่งขันถ้าบุคคล
ผู้ละเมิดการแข่งขันร่วมอยู่ในทีมใด ให้ทีมนั้น ออกจากการแข่งขัน
(๔) การแข่งขันประเภททีม ถ้าทีมใดเป็นฝ่ายละเมิด ให้ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน
(๕) หากผู้แข่งขันหรือทีมที่ละเมิดนั้นได้รับรางวัลหรือได้รับตําแหน่งในการแข่งขันให้ถือว่า
รางวัลหรือตําแหน่งนั้นเป็นโมฆะและให้คืนรางวัลนั้นโดยเร็วพร้อมทั้งให้เลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมาแทน
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ข้อ ๓๙ เมื่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรายงานว่ามี
นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่กระทําการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
การแข่งขัน กติกาการแข่งขัน หรือเจตนาฝ่าฝืนคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ให้ประธาน
กรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคนทําหน้าที่
สอบสวน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามจริ ง และความยุ ติ ธ รรมโดยไม่ ชั ก ช้ า โดยให้ เ ชิ ญ นั ก กี ฬ า หั ว หน้ า คณะนั ก กี ฬ า
หรือเจ้าหน้าที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบในที่ประชุม ทั้งนี้ การสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีอยู่ และต้องให้โอกาสนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกกล่าวหา
ชี้แจงและนําพยานหลักฐานสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย และให้รายงานผลการดําเนินการสอบสวนพร้อมสํานวน
และ/หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติเพื่อพิจารณาสั่งการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมการสอบสวนต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ ดํ ารงตําแหน่ งนิ ติกร หรื อผู้ที่ ไ ด้รั บปริญ ญาทาง
กฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๔๐ นักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ
ต่อประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคําสั่งและให้
อุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และต้องลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อาจวินิจฉัยอุทธรณ์เอง หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาให้ก็ได้ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
การอุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับการลงโทษ เว้นแต่ประธานกรรมการ
อํานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับ
ข้อ ๔๑ เมื่อมีคําสั่งลงโทษตามระเบียบนี้แล้ว ให้ กกท. แจ้งผลการพิจารณาและสั่งลงโทษ
นักกีฬา และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาให้แก่ผู้ถูกลงโทษ สมาคมกีฬาต้นสังกัด หน่วยงาน และองค์กร
กีฬาที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ความร่วมมือห้ามนักกีฬา และ/หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือมีส่วน
ในการแข่งขันจนกว่าจะพ้นโทษ
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด
โดยตรง ให้สมาคมกีฬาต้นสังกัด หน่วยงาน และองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ถูกลงโทษนั้น ปฏิบัติหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเตรี ย มนั ก กี ฬ า หรื อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าของนั ก กี ฬ า ตลอดจนให้ ง ดหรื อ ยกเลิ ก การจ้ า ง
ให้ปฏิบัติงานจนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสั่งทุเลาหรือให้พ้นจากการลงโทษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ในด้านการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ โดยมีระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาในด้านต่าง ๆ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงเห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ บรรดาข้ อบั ง คั บ ระเบี ยบ มติ ค ณะกรรมการ และคํ า สั่ ง อื่น ใด ซึ่ง ขัด หรือ แย้ งกั บ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจัย ภายในและต่างประเทศ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
“การลาศึกษาเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
การวิจัย ตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยน การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา
และการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
และแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งในและต่างประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของ กกท.
โดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งภายในและต่างประเทศ
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระเบียบการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายใน
และต่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการ
ฝ่าย/สํานัก ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จํานวน ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
๑ คน เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
และหัวหน้างานบริหารและสวัสดิการบุคคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบโครงการการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ กกท. ทั้งที่เป็นโครงการประจําปีของ กกท. จัดสรรเองและโครงการ
ที่แต่ละฝ่าย/สํานัก จัดสรรเพื่อการนี้ด้วย
(๒) กําหนดสาขาวิชา ระยะเวลา และเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ ตามความต้องการของ กกท. และของแต่ละฝ่าย/สํานัก ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
(๓) เสนอวงเงิ น งบประมาณ เพื่อ เป็ นค่า ใช้ จ่า ยในการดํา เนิ น งานเพื่อ การศึก ษาเพิ่ ม เติ ม
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ
(๔) กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่เสนอขอไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
การวิจัย ภายในและต่างประเทศ
(๕) กําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ค่าใช้จ่าย
เพื่อการครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก และคณะทํางาน หรือบุคคลตาม (๙) รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ กกท. และฝ่าย/สํานักที่เสนอด้วย
(๖) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา การกําหนดระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย สถานศึกษา หรือสถานที่ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายใน
และต่างประเทศ และแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม หรือฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ได้รับคัดเลือก
(๗) กําหนดแนวทางในการควบคุม ดูแล และติดตามผลการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และได้รับค่าใช้จ่ายให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในและต่างประเทศ
(๘) คัดเลือกให้ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกั บการศึกษาเพิ่ ม เติม ฝึ กอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ
(๙) แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลไปดํ า เนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ กกท. มีอํานาจจัดวางระเบียบ
เกี่ ยวกั บ การใช้ จ่าย กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อ นไข ข้อผู ก พัน รวมทั้งระเบีย บอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง
ซึ่งให้สอดคล้องกับระเบียบที่ทางราชการกําหนด
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ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าการ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานสภาพการจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย ให้สอดคล้อง เหมาะสม และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๓) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานสภาพการจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าชดเชยพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินในวันหยุดงาน และ
ทํางานล่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๒๑
(๔) ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) ระเบียบองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๕
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคําสั่งใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และหมายความรวมถึง
รองผู้ว่าการด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
“วันทํางาน” หมายความว่า วันที่กําหนดให้พนักงาน และลูกจ้างทํางานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความว่า วันที่กําหนดให้พนักงาน และลูกจ้างหยุดประจําสัปดาห์ หยุดตาม
ประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจําปี
“วันลา” หมายความว่า วันที่พนักงาน และลูกจ้าง ลาป่วย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร
ลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็น ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ลาเพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
“ค่ าจ้ าง” หมายความว่า เงิ นทุก ประเภทที่ กกท. จ่ ายให้แ ก่ พนัก งาน และลูก จ้างเป็ น
ค่าตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ ไม่ว่าจะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตามผลงาน
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ที่พนักงาน หรือลูกจ้าง ทําได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่ กกท.จ่ายให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างในวันหยุด
และวันลา ซึ่งพนักงาน หรือลูกจ้างไม่ได้ทํางานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกําหนด คํานวณ หรือจ่ายในลักษณะใด
และโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
“การทํางานล่วงเวลา” หมายความว่า การทํางานนอกเวลา หรือเกินกําหนดเวลาทํางาน
ปกติ ในวันทํางาน หรือวันหยุด
“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่ กกท.จ่ายให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง เป็นการตอบแทน
การทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน
“ค่าทํางานในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่ กกท.จ่ายให้พนักงาน หรือลูกจ้าง เป็นการตอบแทน
การทํางานในวันหยุด
“ค่ า ล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ” หมายความว่ า เงิ น ที่ กกท.จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า ง
เป็นการตอบแทนการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
“ประสบอั น ตราย” หมายความว่ า การที่ พ นั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งได้ รั บ อั น ตรายแก่ ก าย
หรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทํางานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ กกท.
หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
“เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่พนักงานหรือลูกจ้างมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางร่างกาย
หรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางานตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
“สูญหาย” หมายความว่า การที่พนักงานหรือลูกจ้างหายไปในระหว่างทํางานหรือปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชานั้น รวมตลอดถึงการที่พนักงาน
หรื อ ลู ก จ้ า งหายไปในระหว่ า งเดิ น ทางโดยพาหนะทางบก ทางน้ํ า หรื อ ทางอากาศ เพื่ อ ไปหรื อ กลั บ จาก
การทํางานให้ กกท. ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่
ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เกิดเหตุนั้น
“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการ
ทํางานของร่างกาย หรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว
“เงิ น ทดแทน” หมายความว่ า เงิ น ที่ จ่ า ยเป็ น ค่ า ทดแทน ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพในการทํางาน และค่าทําศพ
“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้พนักงาน หรือลูกจ้างผู้มีสิทธิสําหรับการประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างตามข้อบังคับนี้
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยบรรเทา หรือหมดสิ้นไป
และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้
หรือวัตถุที่ใช้แทน หรือทําหน้าที่แทน
หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายด้วย
“ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในการทํางาน
“การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความว่า การจัดให้พนักงาน หรือลูกจ้าง
ซึ่งประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
หรือจิตใจ หรือการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย
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“ค่าทําศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของพนักงาน หรือลูกจ้างตาม
ประเพณีทางศาสนาของพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่นในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้าง
ถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรื อ ของร่ า งกาย หรื อ สู ญ เสี ย สภาวะปกติ ข องจิ ต ใจจนไม่ ส ามารถทํ า งานได้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกําหนด
“สวัสดิการ” หมายความว่า การให้สิ่งที่เอื้ออํานวยให้พนักงาน หรือลูกจ้างมีชีวิตหรือสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี หรือมีความสะดวกสบายในการทํางาน
“การเลิกจ้าง” หมายความว่า การกระทําใดที่ กกท. ไม่ให้พนักงาน หรือลูกจ้างทํางานต่อไป
และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่
พนักงานหรือลูกจ้ างไม่ได้ทํางานและไม่ได้ รับค่าจ้างเพราะเหตุที่ กกท. ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้
แต่ไม่รวมถึงการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของ กกท.
“ค่ า ชดเชย” หมายความว่ า เงิ น ที่ กกท. จ่ า ยให้ พ นั ก งานเมื่ อ เลิ ก จ้ า งนอกเหนื อ จาก
เงินประเภทอื่น ซึ่ง กกท. ตกลงจ่ายให้แก่พนักงาน
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ ๖ ให้พนักงาน และลู กจ้าง มี เวลาทํางานปกติไม่เกินสัปดาห์ละสี่ สิบแปดชั่วโมงโดยให้ มี
วันทํางาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา มีเวลาพักตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
หรือเป็นไปตามที่ได้ทาํ ความตกลงกันตามความเหมาะสมของลักษณะการทํางาน
หมวด ๒
วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
ข้อ ๗ ให้พนักงาน และลูกจ้าง มีวันหยุดประจําสัปดาห์ ๒ วัน ได้แก่ วันเสาร์และวันอาทิตย์
ส่วนวันหยุดตามประเพณีของ กกท. ให้เป็นไปตามประกาศ กกท. ว่าด้วยวันหยุดประจําปีนั้นๆ และทั้งนี้ต้อง
ไม่น้อยกว่าสิบสามวัน
ข้อ ๘ พนักงานสามารถหยุดพักผ่อนประจําปีได้ และให้เป็นไปตามระเบียบ กกท. ว่าด้วย
การลาของพนักงาน ซึ่งให้รวมทั้ง วิธีการ และหลักเกณฑ์การหยุดดังกล่าวด้วย
ในกรณีลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กกท. กําหนด
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หมวด ๓
หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ ๙ การจ่ายค่าจ้างแก่พนักงานให้เป็นไปตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีการจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๑๐ กกท. อาจกําหนดให้พนักงาน หรือลูกจ้างทํางานล่วงเวลา หรือทํางานในวันหยุดได้
เท่ า ที่ จํ า เป็ น โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากพนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งก่ อ น และต้ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เป็นคราวๆ ไป
ในกรณีลักษณะ
หรือสภาพงานที่ต้องทําติดต่อกันเป็นการเร่งด่วน หรือเป็นงานอื่น
ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าหยุดไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กกท. ให้พนักงาน กกท.
หรือลูกจ้างขออนุมัติทํางานล่วงเวลา หรือทํางานในวันหยุดได้
ข้อ ๑๑ กกท. จะไม่หักเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันทํางาน
ของพนักงาน เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินได้ตามจํานวนที่พนักงานต้องจ่าย หรือชําระเงินอื่นตามที่ กกท. มีระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์กําหนดไว้
(๒) ชํ า ระหนี้ สิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กกท. หรื อ หนี้ ที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องพนั ก งาน
ฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพนักงาน
(๓) เป็นเงินประกันความเสียหาย หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่ กกท. ซึ่งพนักงานได้กระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน
(๔) เป็นเงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(๕) ชําระค่าบํารุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
หรือเพื่อชําระเงินอื่นอันเป็นสวัสดิการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดให้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ายเดียว
โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
(๖) ชําระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ กกท. เข้าร่วมโครงการ
ข้อ ๑๒ การจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงาน และลูกจ้างให้จ่ายในกรณีวันลาเพื่อรับราชการทหาร
ในการเรียก และเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร (เข้ารับการตรวจเลือก หรือรับการเตรียมพล) หรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา ทั้งนี้
ระยะเวลาในการลาดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบ กกท. ว่าด้วยการลาของพนักงาน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ กกท. ให้พนักงาน หรือลูกจ้าง ทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน ให้ กกท. จ่าย
ค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางาน
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ กกท. ให้ พนัก งาน หรือลู กจ้ าง ทํางานล่ ว งเวลาในวั นหยุ ด ให้ กกท.
จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
ในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ กกท. ให้พนักงาน หรือลูกจ้างทํางานในวันหยุดซึ่งพนักงาน หรือลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ให้ กกท. จ่ายค่าทํางานในวันหยุดแก่พนักงาน หรือลูกจ้างในอัตราเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า
หนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
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ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ กกท. ให้พนักงาน หรือลูกจ้างทํางานในวันหยุด ซึ่งพนักงาน หรือลูกจ้าง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ให้ กกท. จ่ายค่าทํางานในวันหยุดแก่พนักงาน หรือลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ค่าจ้างในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
หมวด ๔
วันและสถานทีจ่ ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ ๑๗ กกท. จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง ตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารคํ า นวณค่า จ้างเป็น รายเดื อ น รายวั น รายชั่ วโมง หรื อ เป็นระยะเวลา
อย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย กกท. ต้องจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง
(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้างนอกจาก (๑) ให้จ่ายตามกําหนดเวลาที่ กกท. และพนักงาน
หรือลูกจ้างตกลงกัน
(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด กกท. ต้องจ่ายเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่ กกท. เลิกจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างให้ กกท. จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่พนักงาน หรือลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างภายใน
สามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง
ข้อ ๑๘ สถานที่ที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้เป็นไปตามประกาศที่ กกท. กําหนด
หมวด ๕
วันลา และหลักเกณฑ์การลา
ข้อ ๑๙ การลาและหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน หรือลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กกท. กําหนด
หมวด ๖
วินัย และโทษทางวินัย
ข้อ ๒๐ วินัยและโทษทางวินัยของพนักงานหรือลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กกท. กําหนด
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หมวด ๗
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๑ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าการ ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทราบคําสั่ง
ให้ ผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า การ พิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ์ แ ละแจ้ ง ผู้ อุ ท ธรณ์
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามความเห็นของผู้ว่าการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้ าผู้ ว่า การ หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่าการ ไม่ เ ห็น ด้ ว ยกั บ คํ า อุท ธรณ์ ไม่ ว่า ทั้ง หมด
หรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังประธานกรรมการ กกท. เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ถ้า มี เ หตุ จํ า เป็ น ไม่ อ าจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคสองและวรรคสามให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าการสั่งการตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าทํางาน หรือให้
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเป็นประการใดแล้วจะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าทํางานให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กกท. กําหนดมาใช้
บังคับ
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กกท.
กําหนด
ข้อ ๒๓ สําหรับกรณีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเรื่องอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ กกท.
กําหนด
หมวด ๘
การร้องทุกข์
ข้อ ๒๔ พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ผู้นั้น
อาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปแล้วแต่กรณี เพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่
กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๗ ซึ่งต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนั้น
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กกท. กําหนด
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หมวด ๙
การเลิกจ้าง และค่าชดเชย

ข้อ ๒๕ กกท. ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานซึ่งทํางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้ างอั ต ราสุ ด ท้ า ยสามสิ บวั น หรือ ไม่น้ อ ยกว่า ค่าจ้ างของการทํ างานสามสิบวั นสุด ท้า ยสํา หรั บ พนัก งาน
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(๒) พนักงานซึ่งทํางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้าสิบวันสุดท้ายสําหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(๓) พนักงานซึ่งทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้าย สําหรับพนักงาน
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(๔) พนักงานซึ่งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสําหรับพนักงานซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(๕) พนั ก งานซึ่ ง ทํ า งานติ ด ต่ อ กั น ครบสิ บ ปี ขึ้ น ไป ให้ จ่ า ยไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้ า งอั ต ราสุ ด ท้ า ย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้อยวันสุดท้ายสําหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้าง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น
การจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได้สําหรับการจ้างงานในโครงการที่มี
ลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้าง
ในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยได้ทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือไว้
ตั้งแต่เริ่มจ้าง
ข้อ ๒๖ ห้าม กกท. เลิกจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
ข้อ ๒๗ กกท. ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ กกท.
(๒) จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทําให้ กกท. ได้รับความเสียหาย หรือเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
กกท. และ กกท. ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรง กกท. ไม่จําเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือ
เตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานได้กระทําผิด
(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสิบห้าวันทํางานไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๒๘ พนักงานที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ ๑๒
ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน
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ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ ๒๕ แต่ถ้าพนักงานผู้นั้นได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันตาม
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด
(๑) พนักงานผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบห้าปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเป็นจํานวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
(๒) พนักงานผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบสิบห้าปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเป็นจํานวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน
การจ่ ายเงิ นเพื่อ ตอบแทนความชอบในการทํางานที่ กกท. จ่า ยให้พ นักงานกรณี พ้น จาก
ตําแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตรา
เงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแล้ว
หมวด ๑๐
เงินทดแทน
ข้ อ ๒๙ เมื่ อ พนั ก งานประสบอั น ตราย หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย กกท. ต้ อ งจั ด ให้ พ นั ก งานได้ รั บ
การรั กษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่ อันตราย หรือความเจ็บป่วยนั้น และให้ กกท. จ่ายค่ารักษา
พยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น ตามอัตราที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๓๐ กรณีที่พนักงาน จําเป็นต้ องได้รับการฟื้นฟูสมรรถสภาพในการทํางานภายหลัง
การประสบอั น ตราย หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ให้ กกท. จ่ า ยค่ า ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในการทํ า งานให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กกท. กําหนด ตามอัตราที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๓๑ เมื่อพนักงาน และลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย
ให้ กกท. จ่ายค่าทําศพตามอัตราที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๓๒ เมื่อพนักงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ กกท. จ่ายค่าทดแทน
เป็นรายเดือนให้แก่พนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามข้อ ๓๓ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ให้ กกท. จ่ า ยเงิ น ทดแทนการขาดรายได้ ก รณี ทุ พ พลภาพอั น มิ ใ ช่ เ นื่ อ งจากการทํ า งาน
แก่ พ นั ก งานเป็ น รายเดื อ นในอั ต ราร้ อ ยละสามสิ บ สามจุ ด สามสามของเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า งเต็ ม เดื อ นสุ ด ท้ า ย
ที่พนักงานได้รับอยู่เป็นเวลาสิบห้าปี
สิทธิในการได้รับเงินดังกล่าวในวรรคสอง ให้เป็นอันระงับในงวดถัดไป เพราะเหตุที่พนักงานผู้
ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย
ข้อ ๓๓ เมื่อพนักงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายให้บุคคล
ดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจาก กกท.
(๑) บิดามารดา
(๒) สามีหรือภรรยา
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(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปี หรือมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีและยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่า
ปริญญาตรี ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับไม่เกินอายุยี่สิบห้าปี
(๔) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี และทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ใน
อุปการะของพนักงาน ก่อนพนักงานถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย
ให้ บุ ต รของพนั ก งาน ซึ่ ง เกิ ด ภายในสามร้ อ ยสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ นั ก งานถึ ง แก่ ค วามตาย
หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด
ในกรณีที่ ไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ กกท. จ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ ซึ่งอยู่ใน
อุปการะของพนักงานที่ตาย หรือสูญหายก่อนประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย แต่ผู้
อยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากพนักงานที่ตาย หรือสูญหายด้วย
ให้ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ในกรณีที่สิทธิได้รับเงินทดแทน
สิ้นสุดลง เพราะผู้มีสิทธิผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่ความตาย หรือสามี หรือภรรยาสมรสใหม่ หรือมิได้สมรสใหม่แต่มี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับชาย หรือหญิงอื่น หรือบุตรไม่มีลักษณะตาม (๓) หรือ (๔)
อีกต่อไป ให้นําส่วนแบ่งของผู้หมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวไปเฉลี่ยให้แก่ผู้มีสิทธิอื่นต่อไป
การได้รับส่วนแบ่งตามข้อนี้ ถ้ามิได้รับส่วนแบ่งในคราวเดียวกันทั้งหมด ให้รับส่วนแบ่งอยู่ได้
ไม่เกินแปดปี นับแต่วันที่พนักงานถึงแก่ความตาย หรือวันที่สูญหาย
ให้ กกท. จ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างรายเดือน สําหรับ
กรณีที่พนักงานถึงแก่ความตายหรือสูญหาย มีกําหนดแปดปี ทั้งนี้ กรณีจะเป็นประการใดก็ตามต้องไม่ต่ํากว่า
เดือนละสองพันบาท และไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท
สําหรับลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๓๔ กกท. ไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยของพนักงาน
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานเสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได้
(๒) พนักงานจงใจให้ตนเองประสบอันตราย หรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนประสบอันตราย
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่พนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้พนักงาน หรือผู้มีสิทธิ
ยื่นคําร้องเรียกเงินทดแทนต่อ กกท. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือสูญหาย
ในกรณีที่การเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ให้พนักงาน หรือผู้มีสิทธิยื่น
คําร้องเรียกเงินทดแทนต่อ กกท. ภายในสองปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย
เมื่อ กกท. ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ กกท. ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยเร็ว และให้ กกท. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงาน หรือผู้มีสิทธิทราบโดยไม่ชักช้าว่ามีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนหรือไม่ จํานวนเท่าใด และเป็นระยะเวลาเท่าใด ในกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้ กกท. จ่ายเงิน
ทดแทนแก่พนักงาน หรือผู้มีสิทธิตั้งแต่วันที่พนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
ในกรณีที่ปรากฏต่อ กกท. ภายหลังว่าผลของการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยของ
พนั ก งานเปลี่ ย นแปลงไป เป็ น เหตุ ใ ห้ สิ ท ธิ ก ารได้ รั บ เงิ น ทดแทนเปลี่ ย นแปลง ให้ กกท. มี ห นั ง สื อ แจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงของสิทธิให้พนักงาน หรือผู้มีสิทธิทราบ และจ่ายเงินทดแทนตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
โดยให้มีผลในการจ่ายเงินทดแทนคราวต่อไป
ในกรณีพนักงาน หรือผู้มีสิทธิไม่พอใจผลการพิจารณาตามหนังสือแจ้งของ กกท. ให้พนักงาน
หรือผู้มีสิทธินําคดีไปฟ้องศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ ๓๖ กกท. ต้องไม่หักเงินทดแทนเพื่อการใดๆ
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หมวด ๑๑
สวัสดิการ
ข้อ ๓๗ กกท. ต้องจัดสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทําศพกรณีตาย ทั้งนี้ อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ค่าช่วยเหลือบุตร
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร หรือสวัสดิการอื่นให้แก่พนักงาน ตามที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๓๘ กกท. ต้องปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามข้อ ๓๗ ให้พนักงาน หรือลูกจ้างทราบ
ณ สถานที่ทํางานของพนักงาน หรือลูกจ้าง
หมวด ๑๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้อ ๓๙ กกท. ต้องบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เว้นแต่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
จะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๔๐ กกท. ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน และลูกจ้างและส่งผลการตรวจ
ดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. กําหนด
ข้ อ ๔๑ ในกรณี ที่ พ นั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งได้ รั บ อั น ตรายแก่ ก าย หรื อ เจ็ บ ป่ ว ยในระหว่ า ง
การทํ า งาน หรื อ ในสถานที่ ที่ พ นั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งทํ า งาน ให้ กกท. จั ด ให้ มี ก ารปฐมพยาบาล หรื อ ส่ ง
สถานพยาบาลโดยไม่ชกั ช้า
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒ ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้
มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่ง
ที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร
ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผูแ้ ทนสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๑๘ ว่ า ด้ ว ย
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬาสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางของวิ ท ยากร ผู้ ช่ ว ยวิ ท ยากร ผู้ ตั ด สิ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น และผู้ แ ทนสมาคมกี ฬ าสมั ค รเล่ น
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๘ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬาสมัครเล่น แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” หมายความว่า สมาคมที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
กี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าโดยตรงในนามของชาติ ห รื อ ของประเทศ และได้ รั บ อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตามมาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๙ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
“วิทยากร” หมายความว่า บุคคลที่เชี่ยวชาญทางการกีฬา กีฬาเวชศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันที่ กกท. เชิญมาเป็นผู้ให้การอบรม บรรยาย แนะนํา
สาธิต ส่งเสริมด้านความรู้ทางวิชาการและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ทํา
หน้าที่ในการตัดสินกีฬา
“ผู้ช่วยวิทยากร” หมายความว่า บุคคลที่ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน โดยทํา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการช่วยสอนและสาธิตภาคปฏิบัติร่วมกับวิทยากร
“ผู้ตัดสิน” หมายความว่า ผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาสมัครเล่น หรื อผู้ตัดสิ นกีฬาที่ กกท.
ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเชิญไปเป็นผู้ตัดสิน ทําหน้าที่เป็นกลางในการตัดสินกีฬานั้น ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และกติกาการการแข่งขัน
“ผู้ช่วยผู้ตัดสิน”
หมายความว่า บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินของสมาคมกีฬา
สมัครเล่น หรือผู้ตัดสินกีฬาที่ กกท. ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเชิญไปเป็นผู้ตัดสิน ทําหน้าที่เป็นกลางในการตัดสิน
กีฬานั้น ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน
“ผู้แทนสมาคมกีฬา” หมายความว่า บุคคลที่ทําหน้าที่ควบคุม ดูแล และกํากับการแข่งขัน
ในกีฬาชนิดนั้น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน และเป็นผู้ที่สมาคมกีฬาสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นผู้แทนไปปฏิบัติงานตามที่ กกท. เชิญ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๕ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามข้อบังคับนี้ มีดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว
(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร
(๓) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
(๔) ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน
(๕) ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(๖) ค่าตอบแทนผู้แทนสมาคมกีฬา
ข้อ ๖ ค่าตอบแทนของวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคม
กีฬา หากไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนา ให้ได้รับตามบัญชี ๑ ท้ายข้อบังคับนี้
การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬา
ให้จ่ายได้คนละไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬา หากไปปฏิบัติงานนอกจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนา
ให้ได้รับตามบัญชี ๒ ท้ายข้อบังคับนี้
การเดินทางโดยเครื่องบินหรือพาหนะอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในบัญชี ๒ ท้ายข้อบังคับนี้
ให้เบิกจ่ายได้เมื่อผู้ว่าการอนุญาต
ข้อ ๘ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬา ให้จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายด้วย
ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าการมีอํานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายแก่บุคคลที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็น
วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬา
ข้อ ๑๐ ผู้เดินทางไปทําหน้าที่ซึ่งมิใช่เป็นพนักงานของ กกท. ให้ กกท. มีอํานาจกําหนดเทียบ
ระดับกับตําแหน่งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ตามบัญชี ๑ หรือ ๒ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๑ การปรับปรุงบัญชีค่าตอบแทน บัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ผู้ช่วย
วิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้แทนสมาคมกีฬา ท้ายข้อบังคับนี้ ให้ กกท. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ กกท.
ข้อ ๑๒ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายใดมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
กกท. เป็นกรณีไป
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ
หรือคําสั่ง เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บัญชี ๑
อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ผูช้ ่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
และผูแ้ ทนสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
วิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากร
ผู้ตัดสิน
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
ผู้แทนสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ชั่วโมง/บาท
300
200
250
200
300

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บัญชี ๒ / ตาราง
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
และผูแ้ ทนสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
วิทยากร

ค่าเบีย้ เลี้ยง
วัน/บาท
300

ค่าเช่าทีพ่ กั
วัน/บาท
1,000

ผู้ช่วยวิทยากร

250

1,000

ผู้ตัดสิน

300

1,000

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

250

1,000

ผู้แทนสมาคมกีฬาสมัครเล่น

300

1,000

ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากร, ผู้ชว่ ยวิทยากร, ผูต้ ดั สิน, ผู้ช่วยผูต้ ดั สิน
1. รถไฟชั้น 1, 2 นอนปรับอากาศ
2. รถโดยสาร ปอ. 1 ก, ข
ผู้แทนสมาคม
1. เครื่องบิน (ชั้นปรับอากาศ)
2. รถไฟชั้น 1, 2 นอนปรับอากาศ
3. รถโดยสาร ปอ. 1 ก, ข
หมายเหตุ
1. กรณีผแู้ ทนสมาคม เดินทางโดยเครื่องบิน และ/หรือ
รถไฟชั้น 1 นอนปรับอากาศ ต้องมีเอกสาร
(บัตรโดยสารเดินทาง) ประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง
2. กรณีวิทยากร, ผู้ช่วยวิทยากร, ผู้ตัดสิน, ผูช้ ่วยผู้ตัดสิน
เดินทางโดยรถไฟชั้น 1 นอนปรับอากาศ ต้องมีเอกสาร
(บัตรโดยสารเดินทาง) ประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติสองปีต่อครั้ง และมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ อนุมัติในหลักการให้จังหวัดที่ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะต้องรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
ในปีนั้นต่อเนื่องไปด้วย สําหรับกําหนดการจัดการแข่งขันให้พิจารณาตามความเหมาะสม และตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๘ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามคณะกรรมการกลั่ น กรอง เรื่ อ ง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ วันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติขึ้นปีละครั้ง เป็นประจําทุกปีนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กําหนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วย
การคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ (๙) ว่า “จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในปีนั้นๆ ด้วย”
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารทั่ ว ประเทศได้ ตื่ น ตั ว ให้ ค วามสนใจ และได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาได้อย่างทั่วถึงและมากที่สุดเท่าที่จะทําได้
๒. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๓. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รู้จักแสดงออก และแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. เพื่อส่งเสริมให้ทุกจังหวัดเข้าใจวิธีการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการตามแบบ
ธรรมเนียมสากล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬาคน
พิการมากยิ่งขึ้น
๕. เพื่ อส่ งเสริ มประสบการณ์ ในการแข่ งขั นให้ กั บนั กกี ฬาคนพิ การ ในอั นที่ จะพั ฒนาไปสู่
การแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ อบั งคั บนี้ เรี ย กว่ า “ข้ อบั งคั บ การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่ าด้ ว ยการแข่ง ขัน กีฬ า
คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก (๑) ข้อ บัง คับ การกีฬ าแห่ง ประเทศไทย ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ าคน
พิก ารแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (๒) ข้อบังคับ การกีฬ าแห่ง ประเทศไทย ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ าคน
พิการแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

“เจ้าภาพ” หมายความถึง จังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“จังหวัด” หมายความถึง จังหวัดต่าง ๆ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ
“คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ
“คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ
“สมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย” หมายความถึง สมาคมที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
หรื อ ส่ ง เสริ ม กีฬ าโดยตรงในนามของชาติ หรื อ ของประเทศไทย และได้ รั บ อนุ ญ าตจัด ตั้ ง ตามมาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. ๒๕๒๘
“สมาคมกีฬาจังหวัด” หมายความถึง สมาคมกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในจังหวัด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาโดยตรงในแต่ละจังหวัด และได้รับอนุญาตจัดตั้งตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. ๒๕๒๘
“นักกีฬา” หมายความถึง นักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่มี
ความพิการ ซึ่งเป็นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกัน
กําหนด
“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“หัวหน้าคณะนักกีฬา” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ควบคุม และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่คณะนักกีฬา จนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติเสร็จสิ้น
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการ กกท. รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข้อ ๗ ให้เจ้าภาพดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสี่วัน แต่ไม่เกินเจ็ดวัน โดยรวมพิธีเปิดและปิดด้วย
ข้ อ ๘ การกํ าหนดวั นแข่ งขั นต้ องได้ รั บการอนุ มั ติ จาก กกท. หากจํ าเป็ นต้ องขยายเวลา
การแข่งขันมากกว่าที่กําหนด ต้องได้รับอนุมัติจาก กกท. ก่อน
ข้อ ๙ เจ้าภาพต้องจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด และจัดพิธีเปิด - ปิด ในจังหวัดเดียวกันทั้งหมด
เว้นแต่มีความจําเป็นจะขอจัดการแข่งขันบางชนิดกีฬาในจังหวัดอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกท. ก่อน
ข้อ ๑๐ เจ้าภาพต้องไม่จัดหรืออนุญาตให้จัดกิจกรรมอื่นใดเกี่ยวกับกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในจังหวัดเดียวกัน
ข้อ ๑๑ หากเจ้าภาพไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กกท. กําหนด ให้คณะกรรมการ
กกท. มีอํานาจยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ และพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมวด ๒
ชนิดและประเภทกีฬา
ข้อ ๑๒ ชนิดและประเภทกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้ กกท.
และเจ้าภาพร่วมกันกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้ กกท. ประกาศชนิ ดและประเภทกีฬาที่กําหนดแข่งขัน ให้จังหวัดทราบก่อน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการสองคณะ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน
(๒) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ งสองคณะอยู่ใ นตําแหน่งจนกว่าการดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งนั้น ๆ จะเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นรองประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ กกท. ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขัน นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ให้ ก รรมการในคณะกรรมการการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยทุ ก คน และผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ทุกจังหวัดเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
มอบหมาย คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขัน (สมาคมละ ๑ คน) ผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ บุคคลอื่นซึ่งเจ้าภาพ
เสนอเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการ สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง กรรมการและเลขานุ ก ารให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เสนอ
เพื่อแต่งตั้ง ส่วนตําแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการต้องมีพนักงาน กกท. ร่วมด้วย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) แข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ
(๒) เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อให้คณะกรรมการอํานวย
การแข่งขันวินิจฉัย
(๓) รายงานประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันในกรณีที่ปรากฏว่า บุคคลหรือคณะบุคคลใด
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐาน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ บัตรประจําตัวนักกีฬา เอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขัน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์แห่งการจัดการ
แข่งขัน
หมวด ๔
ระเบี ย บและกติ ก าการแข่ ง ขั น
ข้ อ ๑๙ การแข่ ง ขั น แต่ ล ะชนิ ด กี ฬ าให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บและกติ ก าการแข่ ง ขั น ตามที่ กกท.
และสมาคมกีฬา/คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกําหนด
หมวด ๕
จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๐ การกําหนดจํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จํานวนทีม ในแต่ละชนิดและประเภทกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา
หมวด ๖
คุณสมบัติของนักกีฬา
ข้อ ๒๑ นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยนับจากปีที่เกิดจนถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขัน
(๓) เป็ นนั กกี ฬาที่ มี ชื่ อในทะเบี ยนนั กกี ฬาของสมาคมกี ฬาจั งหวั ดนั้ น ๆ เพี ยงจั งหวั ดเดี ยว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้น
(๔) เป็นนักกีฬาที่มีความพิการ ซึ่งเป็นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคมกีฬา
คนพิการแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกันกําหนด
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๕) ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในระยะเวลาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิก าร
แห่งประเทศไทย ฯ ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขัน หรือ กกท. ลงโทษให้พักการแข่งขัน
(๖) นักกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขัน หรือมีชื่อในบัญชีผู้แทนชาติไทย ในการแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกเกมส์ เอเซี่ยนพาราเกมส์ อาเซี่ยนพาราเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย จะเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติได้เฉพาะชนิด ประเภทกีฬา และจํานวน ตามที่
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกําหนด
หมวด ๗
การสมัครเข้าแข่งขัน
ข้อ ๒๒ นักกีฬาคนหนึ่งสามารถส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินห้าประเภท ในสองชนิดกีฬา
ข้อ ๒๓ จังหวัดต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามแบบใบสมัครที่ กกท. กําหนด โดยได้รับ
การรับรองและมีหนังสือนําส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน ลงนามโดยผู้บริหารของจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๔ ให้จังหวัดส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬา (Entry Form by Number)
ที่จะเข้าแข่งขันให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๕ ให้จังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name) ที่เข้าแข่งขัน
ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๖ จัง หวัด ใดส่ง รายชื ่อ นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที ่ ไปให้เ จ้า ภาพไม่ท ัน ภายในเวลา
ที่กําหนดตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ ๒๗ บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จัดส่งให้เจ้าภาพจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือสับเปลี่ยน
ตัวบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น
หมวด ๘
กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๘ กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬาแต่ละชนิดกี ฬาที่มีการแข่งขัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันร่วมกันกําหนด
หมวด ๙
รางวัลการแข่งขัน
ข้อ ๒๙ รางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญและประกาศนียบัตรดังต่อไปนี้
(๑) รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร
(๒) รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร
(๓) รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๓๐ ให้เจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันอย่างสมเกียรติ
ข้อ ๓๑ หลักเกณฑ์การมอบรางวัลให้นักกีฬา และการนับจํานวนเหรียญรางวัลให้พิจารณาดังนี้
(๑) ประเภททีม
(๑.๑) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ทีมขึ้นไป ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓
และประกาศนียบัตร
(๑.๒) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ ทีม ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ และประกาศนียบัตร
(๑.๓) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๒ ทีม ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑ และประกาศนียบัตร
(๒) ประเภทบุคคล
(๒.๑) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๔ คน และ ๒ จังหวัดขึ้นไป ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ และประกาศนียบัตร
(๒.๒) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๓ คน และ ๒ จังหวัดขึ้นไป ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑
ที่ ๒ และประกาศนียบัตร
(๒.๓) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๒ คน และ ๒ จังหวัด ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑
และประกาศนียบัตร
(๒.๔) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๑ คน คณะกรรมการจะจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะกีฬา
ที่มีสถิติ และจะให้การรับรองสถิติและประกาศนียบัตร หากมีการทําลายสถิติเดิม
หมวด ๑๐
การประท้วง
ข้อ ๓๒ ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
สองคณะ คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเป็นประธานกรรมการ ประธานจัดการแข่งขัน ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ชนิ ด กี ฬ าที่ มี ก ารประท้ ว ง ผู้ แ ทนกองนิ ติ ก าร กกท. เป็ น กรรมการ ผู้ อํา นวยการกองแข่ ง ขั น กีฬ าเป็ น เลิ ศ
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และหั ว หน้ า งานแข่ ง ขั น และทะเบี ย นกี ฬ าในประเทศ เป็ น กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย กรรมการตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันชนิดกีฬาที่มีการประท้วงได้กําหนดไว้ ถ้าระเบียบและกติกาดังกล่าวมิได้กําหนดในเรื่อง
วิธีการประท้วง หรือคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ชนิดกีฬาที่มีการประท้วงเป็นประธานกรรมการ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการประท้วงและผู้จัดการทีม
ไม่น้อยกว่าสองทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วงยกเว้นคู่กรณี เป็นกรรมการ เจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (๑) และ (๒) มีอํานาจพิจารณาการประท้วง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๓๓ การประท้วงให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
พร้อมวางเงินประกันการประท้วงตามตามระเบียบและกติกาแต่ละชนิดกีฬาที่ กกท. กําหนด
(๒) การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ
กําหนดไว้ คําประท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นต่อประธานกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคกีฬาภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนั้น
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเห็นว่าคําประท้วงเป็นผล และได้
วินิจฉัยให้เป็นไปตามคําประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน แต่ถ้าคําประท้วง
ไม่เป็นผล ให้เงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนสําหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ
หมวด ๑๑
บทลงโทษ
ข้ อ ๓๕ เจ้ าหน้ าที่ หรื อนั กกี ฬาผู้ ใดละเมิ ดข้ อบั งคั บข้ อ ๓๒ ให้ ถื อว่ าผู้ นั้ นกระทํ าการขั ด
ต่อเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับนี้ ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ์
ผู้นั้นออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนั้น
การกระทําดังกล่าวตามวรรคก่อน ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันอาจตัดสิทธิ์ในการ
แข่งขันครั้งต่อ ๆ ไปด้วยก็ได้
ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งเข้าแข่งขันขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการทีม
หรือผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ใด ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนกีฬา
ของนักกีฬาผู้นั้น ออกจากการเป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนกีฬา ในการแข่งขันครั้งนั้น หรือครั้งต่อ ๆ ไป
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ ถ้าเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาละเมิดข้อบังคับ หรือระเบียบและกติกาการแข่งขัน ให้ผล
การแข่งขันเป็นไปตามระเบียบและกติกาของชนิดกีฬานั้น ๆ
หากผู้แข่งขันหรือทีมที่ละเมิดนั้นได้รับรางวัลหรือได้รับตําแหน่งในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัล
หรือตําแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลนั้นโดยเร็ว พร้อมทั้งให้เลื่อนลําดับนักกีฬาตําแหน่งถัดไปแทน
ข้อ ๓๗ เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในหรือนอกสนามแข่งขัน ให้ประธานกรรมการจัดการ
แข่งขันพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติสองปีต่อครั้ง และมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ อนุมัติในหลักการให้จังหวัดที่ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะต้องรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
ในปีนั้นต่อเนื่องไปด้วย สําหรับกําหนดการจัดการแข่งขันให้พิจารณาตามความเหมาะสม และตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๘ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามคณะกรรมการกลั่ น กรอง เรื่ อ ง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ วันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติขึ้นปีละครั้ง เป็นประจําทุกปีนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กําหนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วย
การคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ (๙) ว่า “จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในปีนั้นๆ ด้วย”
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารทั่ ว ประเทศได้ ตื่ น ตั ว ให้ ค วามสนใจ และได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาได้อย่างทั่วถึงและมากที่สุดเท่าที่จะทําได้
๒. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๓. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รู้จักแสดงออก และแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. เพื่อส่งเสริมให้ทุกจังหวัดเข้าใจวิธีการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการตามแบบ
ธรรมเนียมสากล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬาคน
พิการมากยิ่งขึ้น
๕. เพื่ อส่ งเสริ มประสบการณ์ ในการแข่ งขั นให้ กั บนั กกี ฬาคนพิ การ ในอั นที่ จะพั ฒนาไปสู่
การแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ อบั งคั บนี้ เรี ย กว่ า “ข้ อบั งคั บ การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่ าด้ ว ยการแข่ง ขัน กีฬ า
คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก (๑) ข้อ บัง คับ การกีฬ าแห่ง ประเทศไทย ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ าคน
พิก ารแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (๒) ข้อบังคับ การกีฬ าแห่ง ประเทศไทย ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ าคน
พิการแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“เจ้าภาพ” หมายความถึง จังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“จังหวัด” หมายความถึง จังหวัดต่าง ๆ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ
“คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ
“คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ
“สมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย” หมายความถึง สมาคมที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
หรื อ ส่ ง เสริ ม กีฬ าโดยตรงในนามของชาติ หรือ ของประเทศไทย และได้ รั บ อนุญ าตจัด ตั้ ง ตามมาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. ๒๕๒๘
“สมาคมกีฬาจังหวัด” หมายความถึง สมาคมกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในจังหวัด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาโดยตรงในแต่ละจังหวัด และได้รับอนุญาตจัดตั้งตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. ๒๕๒๘
“นักกีฬา” หมายความถึง นักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่มี
ความพิการ ซึ่งเป็นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกัน
กําหนด
“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
“หัวหน้าคณะนักกีฬา” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ควบคุม และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่คณะนักกีฬา จนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติเสร็จสิ้น
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการ กกท. รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข้อ ๗ ให้เจ้าภาพดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสี่วัน แต่ไม่เกินเจ็ดวัน โดยรวมพิธีเปิดและปิดด้วย
ข้ อ ๘ การกํ าหนดวั นแข่ งขั นต้ องได้ รั บการอนุ มั ติ จาก กกท. หากจํ าเป็ นต้ องขยายเวลา
การแข่งขันมากกว่าที่กําหนด ต้องได้รับอนุมัติจาก กกท. ก่อน
ข้อ ๙ เจ้าภาพต้องจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด และจัดพิธีเปิด - ปิด ในจังหวัดเดียวกันทั้งหมด
เว้นแต่มีความจําเป็นจะขอจัดการแข่งขันบางชนิดกีฬาในจังหวัดอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกท. ก่อน
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ข้อ ๑๐ เจ้าภาพต้องไม่จัดหรืออนุญาตให้จัดกิจกรรมอื่นใดเกี่ยวกับกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในจังหวัดเดียวกัน
ข้อ ๑๑ หากเจ้าภาพไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กกท. กําหนด ให้คณะกรรมการ
กกท. มีอํานาจยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ และพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
ชนิดและประเภทกีฬา
ข้อ ๑๒ ชนิดและประเภทกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้ กกท.
และเจ้าภาพร่วมกันกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้ กกท. ประกาศชนิ ดและประเภทกีฬาที่กําหนดแข่งขัน ให้จังหวัดทราบก่อน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าเก้าเดือน
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการสองคณะ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน
(๒) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ งสองคณะอยู่ใ นตําแหน่งจนกว่าการดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งนั้น ๆ จะเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นรองประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ กกท. ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขัน นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ให้ ก รรมการในคณะกรรมการการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยทุ ก คน และผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ทุกจังหวัดเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการอํานวยการแข่งขัน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
มอบหมาย คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันให้เป็นที่สุด
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าภาพเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขัน (สมาคมละ ๑ คน) ผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ บุคคลอื่นซึ่งเจ้าภาพ
เสนอเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการ สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง กรรมการและเลขานุ ก ารให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เสนอ
เพื่อแต่งตั้ง ส่วนตําแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการต้องมีพนักงาน กกท. ร่วมด้วย
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) แข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ
(๒) เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อให้คณะกรรมการอํานวย
การแข่งขันวินิจฉัย
(๓) รายงานประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันในกรณีที่ปรากฏว่า บุคคลหรือคณะบุคคลใด
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐาน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ บัตรประจําตัวนักกีฬา เอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขัน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์แห่งการจัดการ
แข่งขัน
หมวด ๔
ระเบี ย บและกติ ก าการแข่ ง ขั น
ข้ อ ๑๙ การแข่ ง ขั น แต่ ล ะชนิ ด กี ฬ าให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บและกติ ก าการแข่ ง ขั น ตามที่ กกท.
และสมาคมกีฬา/คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกําหนด
หมวด ๕
จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๐ การกําหนดจํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จํานวนทีม ในแต่ละชนิดและประเภทกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา
หมวด ๖
คุณสมบัติของนักกีฬา
ข้อ ๒๑ นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยนับจากปีที่เกิดจนถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขัน
(๓) เป็ นนั กกี ฬาที่ มี ชื่ อในทะเบี ยนนั กกี ฬาของสมาคมกี ฬาจั งหวั ดนั้ น ๆ เพี ยงจั งหวั ดเดี ยว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้น
(๔) เป็นนักกีฬาที่มีความพิการ ซึ่งเป็นไปตามประเภทความพิการที่ กกท. และสมาคมกีฬา
คนพิการแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกันกําหนด
(๕) ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในระยะเวลาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิก าร
แห่งประเทศไทย ฯ ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขัน หรือ กกท. ลงโทษให้พักการแข่งขัน
(๖) นักกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขัน หรือมีชื่อในบัญชีผู้แทนชาติไทย ในการแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกเกมส์ เอเซี่ยนพาราเกมส์ อาเซี่ยนพาราเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย จะเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติได้เฉพาะชนิด ประเภทกีฬา และจํานวน ตามที่
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกําหนด
หมวด ๗
การสมัครเข้าแข่งขัน
ข้อ ๒๒ นักกีฬาคนหนึ่งสามารถส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินห้าประเภท ในสองชนิดกีฬา
ข้อ ๒๓ จังหวัดต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามแบบใบสมัครที่ กกท. กําหนด โดยได้รับ
การรับรองและมีหนังสือนําส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน ลงนามโดยผู้บริหารของจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๔ ให้จังหวัดส่งแบบแจ้งชนิด ประเภท และจํานวนนักกีฬา (Entry Form by Number)
ที่จะเข้าแข่งขันให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๕ ให้จังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name) ที่เข้าแข่งขัน
ให้เจ้าภาพไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
ข้อ ๒๖ จัง หวัด ใดส่ง รายชื ่อ นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที ่ ไปให้เ จ้า ภาพไม่ท ัน ภายในเวลา
ที่กําหนดตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ ๒๗ บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จัดส่งให้เจ้าภาพจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือสับเปลี่ยน
ตัวบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่องการเขียนหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น
หมวด ๘
กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๘ กรรมการผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬาแต่ละชนิดกี ฬาที่มีการแข่งขัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการแข่งขันร่วมกันกําหนด

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมวด ๙
รางวัลการแข่งขัน
ข้อ ๒๙ รางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญและประกาศนียบัตรดังต่อไปนี้
(๑) รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร
(๒) รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร
(๓) รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร
ข้อ ๓๐ ให้เจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันอย่างสมเกียรติ
ข้อ ๓๑ หลักเกณฑ์การมอบรางวัลให้นักกีฬา และการนับจํานวนเหรียญรางวัลให้พิจารณาดังนี้
(๑) ประเภททีม
(๑.๑) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ทีมขึ้นไป ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓
และประกาศนียบัตร
(๑.๒) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ ทีม ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ และประกาศนียบัตร
(๑.๓) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๒ ทีม ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑ และประกาศนียบัตร
(๒) ประเภทบุคคล
(๒.๑) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๔ คน และ ๒ จังหวัดขึ้นไป ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ และประกาศนียบัตร
(๒.๒) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๓ คน และ ๒ จังหวัดขึ้นไป ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑
ที่ ๒ และประกาศนียบัตร
(๒.๓) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๒ คน และ ๒ จังหวัด ผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่ ๑
และประกาศนียบัตร
(๒.๔) จํานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๑ คน คณะกรรมการจะจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะกีฬา
ที่มีสถิติ และจะให้การรับรองสถิติและประกาศนียบัตร หากมีการทําลายสถิติเดิม
หมวด ๑๐
การประท้วง
ข้อ ๓๒ ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
สองคณะ คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเป็นประธานกรรมการ ประธานจัดการแข่งขัน ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ชนิ ด กี ฬ าที่ มี ก ารประท้ ว ง ผู้ แ ทนกองนิ ติ ก าร กกท. เป็ น กรรมการ ผู้ อํา นวยการกองแข่ ง ขั น กีฬ าเป็ น เลิ ศ
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และหั ว หน้ า งานแข่ ง ขั น และทะเบี ย นกี ฬ าในประเทศ เป็ น กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย กรรมการตามระเบียบ
และกติกาการแข่งขันชนิดกีฬาที่มีการประท้วงได้กําหนดไว้ ถ้าระเบียบและกติกาดังกล่าวมิได้กําหนดในเรื่อง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

วิธีการประท้วง หรือคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ชนิดกีฬาที่มีการประท้วงเป็นประธานกรรมการ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการประท้วงและผู้จัดการทีม
ไม่น้อยกว่าสองทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วงยกเว้นคู่กรณี เป็นกรรมการ เจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (๑) และ (๒) มีอํานาจพิจารณาการประท้วง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด
ข้อ ๓๓ การประท้วงให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
พร้อมวางเงินประกันการประท้วงตามตามระเบียบและกติกาแต่ละชนิดกีฬาที่ กกท. กําหนด
(๒) การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ
กําหนดไว้ คําประท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นต่อประธานกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิคกีฬาภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนั้น
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเห็นว่าคําประท้วงเป็นผล และได้
วินิจฉัยให้เป็นไปตามคําประท้วงแล้ว ให้ผู้ยื่นประท้วงได้รับเงินประกันการประท้วงคืน แต่ถ้าคําประท้วง
ไม่เป็นผล ให้เงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนสําหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ
หมวด ๑๑
บทลงโทษ
ข้ อ ๓๕ เจ้ าหน้ าที่ หรื อนั กกี ฬาผู้ ใดละเมิ ดข้ อบั งคั บข้ อ ๓๒ ให้ ถื อว่ าผู้ นั้ นกระทํ าการขั ด
ต่อเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาตามข้อบังคับนี้ ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ์
ผู้นั้นออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนั้น
การกระทําดังกล่าวตามวรรคก่อน ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันอาจตัดสิทธิ์ในการ
แข่งขันครั้งต่อ ๆ ไปด้วยก็ได้
ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งเข้าแข่งขันขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการทีม
หรือผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ใด ให้ประธานกรรมการอํานวยการแข่งขันพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนกีฬา
ของนักกีฬาผู้นั้น ออกจากการเป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนกีฬา ในการแข่งขันครั้งนั้น หรือครั้งต่อ ๆ ไป
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ ถ้าเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาละเมิดข้อบังคับ หรือระเบียบและกติกาการแข่งขัน ให้ผล
การแข่งขันเป็นไปตามระเบียบและกติกาของชนิดกีฬานั้น ๆ
หากผู้แข่งขันหรือทีมที่ละเมิดนั้นได้รับรางวัลหรือได้รับตําแหน่งในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัล
หรือตําแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลนั้นโดยเร็ว พร้อมทั้งให้เลื่อนลําดับนักกีฬาตําแหน่งถัดไปแทน
ข้อ ๓๗ เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในหรือนอกสนามแข่งขัน ให้ประธานกรรมการจัดการ
แข่งขันพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงาน
และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553
โดยที่มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพื่อวัตถุประสงค์
1. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้มา
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลําดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับประเมินจริยธรรมนี้
“กกท.” หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานทุกระดับของการกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย และหมายความรวมถึงผู้ช่วย
ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สําหรับผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ 5 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกเป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เบียดเบียนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณขององค์กร
ส่วนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ข้อ 6 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 7 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้ อ 8 ผู้ ว่า การ พนัก งาน และลู กจ้ า งต้ อ งดํา รงตนเป็ น พลเมือ งดีเ คารพและปฏิบั ติต าม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
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ข้อ 10 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเทศชาติ และประชาชน
ข้อ 11 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 12ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัยดี
ข้ อ 13 ผู้ ว่ า การ พนั ก งานและลู ก จ้ า ง ต้ อ งรั ก ษาความลั บ ที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ จะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมาย หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น
ข้ อ 14 ผู้ ว่ า การ พนั ก งานและลู ก จ้ า งต้ อ งรั ก ษาและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ร ะหว่ า ง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 15 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดอันมี
มูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ 16 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 17 ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมที่มาจากการคัดเลือก เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับประมวลจริยธรรมนี้ โดยผู้ว่าการเป็นผู้ลงนามคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ให้ผู้บริหารระดับ 10 พิจารณาคัดเลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ
(2) ให้ที่ประชุมผู้อํานวยการฝ่ายและสํานักพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับ 7 – 9 ระดับละ
1 คน รวม 3 คน เป็นกรรมการ
(3) ให้ผู้อํานวยการฝ่ายและสํานัก คัดเลือกพนักงานระดับ 6 ลงมาในสังกัดจํานวน 1 คน
เสนอที่ประชุมผู้อํานวยการฝ่ายและสํานัก เพื่อคัดเลือกโดยวิธีลับ เป็นกรรมการจํานวน 3 คน
(4) ให้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทยคัดเลือก
ลูกจ้างตามนิยามของประมวลจริยธรรมนี้ เป็นกรรมการ จํานวน 2 คน
ให้ ก รรมการตาม (1) - (4) เลือ กเลขานุก ารของคณะกรรมการจริ ย ธรรมจํ า นวน 1 คน
และผู้ช่วยเลขานุ ก ารคณะกรรมการจริยธรรม จํ านวน 1 คนที่ มาจากพนั กงานผู้ ปฏิบัติงานด้ านบุค ลากร
และด้านกฎหมาย
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กรรมการตาม (1) - (3) อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี สําหรับกรรมการตาม (4) ให้อยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 1 ปี
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ในกรณี กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่ มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งแทน หรือเป็น
กรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคสาม หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งเพื่อดํารงงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ 17 กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(4) ถูกลงโทษทางวินัย
ข้อ 19 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ส่ ง เสริม ให้ คํ า แนะนํา เผยแพร่ ปลู กฝั ง ยกย่อ งพนั กงาน ลู ก จ้ า งที่เ ป็นแบบอย่า งที่ ดี
และติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
(2) คุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือบุคลากร ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงการดําเนินการต่อบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ประมวลจริ ย ธรรมนี้ อั น มี ผ ลกระทบต่ อ การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคลากรผู้นั้นจะกระทํามิได้ ในกรณีที่เห็นว่า
ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณีไม่ให้ความคุ้มครอง หรือปฏิบัติการ
อั น กระทบสิ ท ธิ ต่ อ บุ ค ลากรผู้ นั้ น อาจยื่ น เรื่ อ งโดยไม่ ต้ อ งผ่ า นผู้ ว่ า การหรื อ ประธานกรรมการการกี ฬ า
แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(3) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมในการกีฬาแห่งประเทศไทย ในกรณี
ที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยาบรรณให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
และรายงานการสอบสวนให้ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอ หรืออาจดําเนินการตามที่ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
มอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(4) ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทน หรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา หรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(6) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว ให้ส่ง
คํ าวิ นิ จฉั ยให้ ผู้ ว่ าการ หรื อประธานกรรมการการกี ฬาแห่ งประเทศไทยแล้ วแต่ กรณี โดยพลั น ถ้ าผู้ ว่ าการ
หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าการ
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หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับเรื่องแล้วแต่กรณีให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(7) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) ดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมนี้
และดําเนินการอื่นตามที่ผู้ว่าการ ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 20 ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวล
จริยธรรมนี้อย่างเคร่งคัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
ข้ อ 21 กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นที่ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ และเรื่ อ งที่ ร้ อ งเรี ย นอยู่ ภ ายในกํ า หนด
ระยะเวลา30 วัน นับแต่ วันที่ รู้หรื อควรรู้ถึงเหตุแ ห่งการร้องเรียนที่ปรากฏเหตุว่ามีพนั กงาน หรือลูกจ้ าง
ประพฤติปฏิบัติฝ่ าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรม ดําเนิ นการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
และส่งคําวินิจฉัยให้ผู้ว่าการพิจารณาสั่งการ
กรณีมีการร้องเรียนที่ทําเป็นหนังสือ และเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนที่ปรากฏเหตุว่าผู้ว่าการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่น
ตามเห็นสมควร จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคนเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนจริยธรรม
ข้อ 22 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากมาตรฐานจริยธรรม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมจากการฝ่าฝืน ความจนใจ อายุ ประวัติ
และความประพฤติในอดีต การศึกษา สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควร
นํามาประกอบพิจารณา ทั้งนี้ อาจนําลักษณะพฤติกรรมในทางวินัยมาพิจารณาเทียบเคียงได้แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 หากดําเนินการสอบสวนตามข้อ 21 แล้ว ไม่ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมหรือไม่ ให้คณะกรรมการจริยธรรมรายงานผลการสอบสวนให้ผู้มีอํานาจสั่งการพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป
ข้ อ 24 การดํ า เนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรม และการลงโทษผู้ ฝ่ า ฝื น ให้ นํ า แนวทาง
และวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยปฏิบัติมา
บังคับช่วยโดยอนุโลม
ข้อ 25 การสั่งการของผู้มีอํานาจตามข้อ 23 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริง
ในภายหลังที่อาจทําให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 26 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย
ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณี ตามที่ กกท. กําหนด
ข้อ 27 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม มีการสั่งลงโทษ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 28 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 26 สามารถร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ต่อผู้ออกคําสั่งแล้วแต่กรณี
ผ่านในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
ข้อ 29 การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆของคณะกรรมการจริยธรรม
ให้ปฏิบัติและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการร้องทุกข์ หรือร้องเรียนที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 30 เทื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 31 จัดให้มีการปะเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และรายงานแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
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ชุมพล ศิลปะอาชา
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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2557
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินของการ
กีฬาแห่งประเทศไทยไว้ถือปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๒๘ คณะกรรมการการกี ฬาแห่ งประเทศไทยในการประชุ มครั้ งที่ 5/2557 เมื่ อวั นที่
2 พฤษภาคม 2557 จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของ กกท. และให้หมายความรวมถึงรองผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยด้วย
“ผู้ช่วยปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคคลที่ กกท. จ้างให้ปฏิบัติงานโดยมีสัญญาจ้างเป็นราย
ปีงบประมาณ
“หน่วยผู้ให้เบิก” หมายความว่า ฝ่ายการคลังของ กกท. หรือศูนย์ กกท. ภาค แล้วแต่กรณี
“ฝ่ายการคลัง” หมายความว่า ฝ่ายการคลังของ กกท.
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน
และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน
“กรรมการเก็บรักษาเงิน” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการนําเงินของ กกท. เก็บรักษาในตู้นิรภัย และนําเงินออกจ่าย
ตลอดจนรายงานเงินคงเหลือหรือปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ กกท. จ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอก
งบประมาณ
“ตู้นิรภัย” หมายความว่า กําปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สําหรับเก็บรักษา
เงินของ กกท.
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“เงิ น นอกงบประมาณ” หมายความว่ า เงิ น ทั้ ง ปวงที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ กกท.
นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๕ การจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินของ กกท. ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บ
รักษาเงิน ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการรั กษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมถึงให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
การจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ข้อ ๘ การจ่ายเงินให้จ่ายได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่อนุญาตให้จ่ายได้และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้จ่าย
ข้ อ ๙ การอนุ มั ติ การจ่ ายเงิ นและการสั่ งจ่ ายเงิ นเป็ นอํ านาจของผู้ ว่ าการหรื อผู้ ที่ ผู้ ว่ าการ
มอบหมายภายในวงเงินที่กําหนด
ข้อ ๑๐ การสั่งจ่ายเงินตามข้อ ๘ ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมทั้งระบุชื่อ
นามสกุล ตําแหน่ง และวันที่อนุมัติไว้ในใบขออนุมัติเบิกเงินและใบสําคัญจ่ายเงินตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินทุกรายการต้องบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบบริหารทรัพยากร และต้อง
ตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน
ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่การเงินเรียกหลักฐานการจ่าย หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินใน
หลักฐานการจ่ายโดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทฺธิรับเงิน
ส่วนที่ ๒
หลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๔ หลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
หนังสือตอบรับเงินของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายใต้กฎหมายไทย
หรื อ กฎหมายต่ า งประเทศหรื อ องค์ ก รที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่
กระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย
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ข้อ ๑๕ หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรอง
การจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายทุกครั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ ในกรณีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคําแปลเป็น
ภาษาไทยโดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ของคําแปลด้วย
ในกรณี หลักฐานการจ่ ายอื่นที่ มิใ ช่ใ บเสร็จรับเงินเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้มีคําแปลเป็น
ภาษาไทย โดยมี ส าระสํ า คั ญ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้ ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ
ขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคําแปลด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้ช่วยปฏิบัติงาน ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองจะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยจะต้องทําตามแบบใบมอบฉันทะที่ผู้ว่าการกําหนด การจ่ายเงินให้แก่
บุคคลนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะทําหนังสือมอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินโดยมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด
ไ ว้ ใ น ข้ อ ๑ ๕ ใ ห้ ผู้ จ่ า ย เ งิ น ทํ า ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ่ า ย
พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินดังกล่าวประกอบการตรวจสอบด้วย
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินรายใดซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผรู้ ับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย หรือ
(๒) ให้ผู้จ่ายเงินจัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้ า หลั ก ฐานการจ่ า ยที่ เ ป็ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สู ญ หายให้ ใ ช้ สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ซึ่งผู้รับเงินรับรองความถูกต้องเป็นหลักฐานการจ่ายแทนได้
(๒) ในกรณีที่ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได้ ให้พนักงานหรือผู้ช่วยปฏิบัติงานนั้น
ทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ท่ีสูญหายหรือไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได้ และ
รับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้ว่าการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้
(๓) กรณีหลักฐานการจ่ายอื่นสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๒๑ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีด
ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง
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ข้อ ๒๒ ให้ หน่ว ยผู้ใ ห้ เบิ กเก็บ รัก ษาหลั ก ฐานการจ่ า ยไว้ ใ นที่ ปลอดภั ย มิ ใ ห้ สู ญ หายหรื อ
เสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้
ส่วนที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ข้อ ๒๓ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค เว้นแต่การจ่ายเงินให้กับพนักงานหรือผู้ช่วยปฏิบัติงาน
จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกําหนด
การจ่ายเงินด้วยวิธีการอื่น ให้ผู้ว่าการอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๒๔ การออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) การจ่ายเงินเพื่อโอนเงินของ กกท. ในกิจการของ กกท. ให้ออกเช็คสั่งจ่ายธนาคาร โดยขีดฆ่า
คําว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเฉพาะโดยเขียนคําว่า “A/C PAYEE ONLY”
(๒) การจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก กกท. จะออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ
เงินเท่านั้น โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเฉพาะโดยเขียนคําว่า “A/C PAYEE ONLY”
(๓) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
เจ้าหน้าที่การเงิน และขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก
ข้อ ๒๕ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ให้
ชิ ด เ ส้ น แ ล ะ ชิ ด คํ า ว่ า “บ า ท ” ห รื อ ขี ด เ ส้ น ห รื อ ทํ า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห น้ า จํ า น ว น เ งิ น ทั้ ง ตั ว เ ล ข
และตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นหรือทําสัญลักษณ์ตรง
หลังชื่อผู้รับเงินจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
ข้อ ๒๖ การลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงิน ให้ผู้ว่าการและ/หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายลง
ลายมือชื่อร่วมกันสองคน
ข้อ ๒๗ ห้ามผู้มีอํานาจตามข้อ ๒๖ ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการ
เขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และจํานวนเงินที่สั่งจ่าย
ข้อ ๒๘ การระงับการจ่ายเงินตามเช็คเมื่อเช็คสูญหายหรือการยกเลิกเช็ค ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าการกําหนด
ส่วนที่ ๔
การเบิกจ่ายเงินยืม
ข้อ ๒๙ การยืมเงินยืมของ กกท. ให้ยืมได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า หรือการบริการที่จําเป็นต้องชําระด้วยเงินสด
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดู
งาน หรือปฏิบัติงานอื่น
(๓) เป็นค่ าใช้ จ่ายในกรณีที่ กกท. มีข้อผูกพันตามสัญ ญา หรือมีเงื่อนไขที่กําหนดให้ ต้อง
จ่ายเงินหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
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(๔) เป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ กกท.
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามมติคณะกรรมการ
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามข้อ ๒๙ (๒) ให้จ่ายได้
สําหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่ากําหนดเวลาดังกล่าว ให้
ขออนุมัติจากผู้ว่าการเป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๓๑ การยืมเงิน ให้ผู้ยืมจัดทําประมาณการรายจ่ายเพื่อเสนอให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ
ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๙ เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย
การอนุมัติการจ่ายเงินยืมตามวรรคสองต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
ข้อ ๓๒ เมื่อได้รับอนุมัติเงินยืมตามข้อ ๓๑ แล้ว ให้ผู้ประสงค์จะยืมเงินนําสัญญาการยืมเงิน
พร้อมบันทึกที่ได้รับอนุมัติยื่นต่อหน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้ให้ยืมสัญญาการยืมเงินให้จัดทําขึ้นสามฉบับ โดยเมื่อผู้ยืม
ได้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสามฉบับ พร้อมกับมอบให้
หน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานสองฉบับ และให้ผู้ยืมเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ สัญญาการยืมเงิน
ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้ อ ๓๓ ให้ ห น่ ว ยผู้ ใ ห้ เ บิ ก ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ยื ม จ่ า ยเงิ น ยื ม ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาการยื ม เงิ น
หรือตามที่ได้รับอนุมัติ
การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะผู้ที่ได้ทําสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืม
ตามสัญญานั้นแล้วเท่านั้น
ข้อ ๓๔ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการของ กกท. ให้ผู้มีอํานาจพิจารณา
อนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่หากผู้ยืมยังมิได้ชําระคืนเงินยืมรายเก่าให้
เสร็จสิ้นก่อน
ข้ อ ๓๕ ให้ จ่ า ยเงิ น ยื ม เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น กิ จ การของ กกท. ตามรายการ
และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาการยืมเงิน
ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม มิ ไ ด้ ใ ช้ เ งิ น ยื ม ตามรายการและวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ระยะเวลาที่ กํ า หนด
ให้นําเงินยืมที่ได้รับทั้งหมดส่งคืนหน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้ให้ยืมทันที
ข้อ ๓๖ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติงานที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปั จจุบันไปถึ งปีงบประมาณถั ดไป ให้ เบิ กเงิ นยืมจากงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่ าเป็นรายจ่า ยของ
งบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้
(๑) เงินยืมสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ าน ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วัน
เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
(๒) เงิ น ยื ม สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ให้ ใ ช้ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณใหม่
ข้อ ๓๗ การยืมเงินแทนกันจะกระทํามิได้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมาย
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ส่วนที่ ๕
การหักล้างเงินยืม
ข้ อ ๓๘ ให้ ผู้ ยื ม ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยและเงิ น เหลื อ จ่ า ยที่ ยื ม ไป (ถ้ า มี ) ภายในกํ า หนด
ระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ เ ป็ น การยื ม เงิ น เพื่ อ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวทั้ ง ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ให้ส่งแก่หน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(๒) กรณีที่เป็นการยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินหมุนเวียนตามมติคณะกรรมการให้ส่งแก่
หน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้ให้ยืมภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีงบประมาณที่ยืมเงิน
(๓) กรณีที่เป็นการยืมเงินเพื่อไปปฏิบัติงานนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่หน่วยผู้ให้เบิกซึ่ง
เป็นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ข้ อ ๓๙ ในกรณี จํ า เป็ น ผู้ ยื ม อาจขอขยายระยะเวลาการส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ย
เพื่ อ หั ก ล้ า งเงิ น ยื ม โดยทํ า บั น ทึ ก ชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ผ่ า นหน่ ว ยผู้ ใ ห้ เ บิ ก ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ยื ม
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการยืมเงิน และนําเสนอให้ผู้ว่าการอนุมัติการขยายระยะเวลาการส่งหลักฐานการ
จ่าย ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องดําเนินการขอขยายระยะเวลาก่อนครบกําหนดตามข้อ ๓๘
การขยายระยะเวลาการส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยเพื่ อ หั ก ล้ า งเงิ น ยื ม ตามวรรคหนึ่ ง
ให้ขยายได้เพียงครั้งเดียวและไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันครบกําหนดตามข้อ ๓๘
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้
ห น่ ว ย ผู้ ใ ห้ เ บิ ก ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ยื ม แ จ้ งข้ อทั ก ท้ ว ง ใ ห้ ผู้ ยื ม ท ร า บ โ ด ย ด่ วน แ ล้ ว ใ ห้ ผู้ ยื ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อ ทั ก ท้ ว งภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ข้ อ ทั ก ท้ ว ง หากผู้ ยื ม มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามข้ อ ทั ก ท้ ว ง
และไม่ ไ ด้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลให้ ท ราบ ให้ กกท. ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาการยื ม เงิ น โดยถื อ ว่ า ผู้ ยื ม
ยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๔๑ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บั น ทึ ก ก า ร รั บ คื น ใ น สั ญ ญ า ก า ร ยื ม เ งิ น พ ร้ อ ม ทั้ ง อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ห รื อ ใ บ สํ า คั ญ รั บ เ งิ น
และ/หรือใบรับใบสําคัญให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๒ ให้ กกท. เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชําระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชําระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บรักษาไว้เช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้หน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้
ใ ห้ ยื ม เ รี ย ก ใ ห้ ช ด ใ ช้ เ งิ น ยื ม ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ใ น สั ญ ญ า ก า ร ยื ม เ งิ น ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น โ ด ย เ ร็ ว อ ย่ า ง ช้ า
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนด
ในกรณีที่ผู้ยืมไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยผู้ให้เบิกซึ่งเป็นผู้ให้ยืมรายงานให้ผู้ว่า
การทราบเพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ดําเนินการหักล้างเงินยืมหรือไม่ส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามข้อ ๓๘ หรือไม่
ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลาตามข้ อ ๓๙ หรื อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลาตามข้ อ ๓๙ แล้ ว แต่ ไ ม่
ดํ า เนิ น การหั ก ล้ า งเงิ น ยื ม ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ให้ ฝ่ า ยการคลั ง ดํ า เนิ น การหั ก เงิ น เดื อ น
เพื่อชดใช้เงินยืมที่ค้างชําระทั้งหมดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ครบกําหนดตามข้อ ๓๘ ทั้งนี้ การกําหนดเงื่อนไขใน
การชดใช้เงินยืมดังกล่าวให้ผู้ว่าการกําหนดเป็นแต่ละกรณีไป
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เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว หากเงิ น เดื อ นที่ หั ก ไว้ ไ ม่ พ อกั บ ยอดเงิ น ยื ม
ที่ค้างชําระ ให้ผู้ว่าการสั่งการให้ผู้ยืมดําเนินการชดใช้เงินยืมส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม ไม่ ดํ า เนิ น การชดใช้ เ งิ น ยื ม ส่ ว นที่ เ หลื อ อยู่ ทั้ ง หมดภายในสามสิ บ วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง คํ า สั่ ง จากผู้ ว่ า การ ให้ ฝ่ า ยการคลั ง รายงานต่ อ ผู้ ว่ า การเพื่ อ สั่ ง การให้ ดํ า เนิ น การ
ทางวินัยหรือทางแพ่งแล้วแต่กรณีต่อไป
หมวด ๒
การรับเงิน
ส่วนที่ ๑
วิธีการรับเงิน
ข้ อ ๔๕
การรั บเงิ น ให้ รั บ เป็ น เงิ น สดการรั บ เงิ น เป็ น เช็ ค ตั๋ ว แลกเงิ น ดร๊ า ฟท์
หรือตราสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๔๖ การรับชําระเงิน ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้
ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าการหรือกระทรวงการคลังกําหนดให้อาจใช้เอกสารอื่นแทนใบเสร็จรับเงินได้ โดย
เอกสารดังกล่าวต้องมีการควบคุมจํานวนเงินที่รับทํานองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ตั้งปกติให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
จัดเก็บหรือรับชําระเงินตามวรรคหนึ่ง
ข้ อ ๔๗ ในกรณี ทั่ ว ไป ให้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม เดี ย วกั น รั บ ชํ า ระเงิ น ทุ ก ประเภท
แต่ในกรณีที่การรับชําระเงินประเภทใดมีการรับชําระเป็นประจําและมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่ม
หนึ่ง สําหรับการชําระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ ๔๘ ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับเงินบันทึกข้อมูลการรับเงินภายในวันที่ได้รับเงิน ในกรณีที่มี
การรับเงินภายหลังจากที่ได้ปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินในวันทําการถัดไป
เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันหลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทนั้นตามสําเนา
ใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวกันก็ได้ ในกรณีที่จะรวมมาบันทึกเป็นรายการเดียวกันให้แสดงให้
ท ร า บ ว่ า เ ป็ น เ งิ น ต า ม ใ บ เ ส ร็ จ เ ล ข ที่ ใ ด ถึ ง เ ล ข ที่ ใ ด จํ า น ว น เ งิ น ร ว ม ทั้ ง สิ้ น เ ท่ า ใ ด
ไว้ ด้ า นหลั ง สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบั บ สุ ด ท้ า ย พร้ อ มทั้ ง ให้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก สรุ ป รายการและจํ า นวนเงิ น
ในใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับซึ่งเป็นเงินรับประเภทเดียวกันติดไว้บนใบเสร็จรับเงินประเภทนั้นด้วย
ข้ อ ๔๙ เมื่ อ สิ้ น เวลารั บ จ่ า ยเงิ น ให้ ผู้ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ หรื อ รั บ ชํ า ระเงิ น นํ า เงิ น
ที่ได้รับ พร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมด ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๕๐ ให้หน่วยผู้ให้เบิกจัดให้มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินได้รับตามข้อ ๔๙
กับหลักฐานและข้อมูลการรับเงินที่บันทึกไว้ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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หากการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าถูกต้อง ให้หน่วยผู้ให้เบิกแสดงยอดรวมเงินทั้งสิ้น
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย
แต่หากไม่ถูกต้องให้หน่วยผู้ให้เบิกทํารายงานให้ผู้ว่าการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ส่วนที่ ๒
ใบเสร็จรับเงิน
ข้ อ ๕๑ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ ใ ช้ ต ามแบบที่ ผู้ ว่ า การกํ า หนด โดยจั ด ทํ า เป็ น รู ป เล่ ม
และให้มีสําเนาเย็บติดเล่มไว้อย่างน้อยหนึ่งฉบับ ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๕๒ ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน เรียง
กันไปทุกฉบับ
ข้ อ ๕ ๓ ใ ห้ ฝ่ า ย ก า ร ค ลั ง จั ด ทํ า ท ะ เ บี ย น คุ ม ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ไ ว้ เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ
และสามารถตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้
หน่วยงานใด พนักงาน เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปี ใด
ข้ อ ๕๔ ในการจ่ า ยใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น
หรือผู้ใด ให้ฝ่ายการคลังจ่ายใบเสร็จรับเงินเพื่อจัดเก็บเงิน โดยให้พิจารณาจ่ายในจํานวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๕๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้ หรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก
ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินเล่มนั้น นําส่งคืนฝ่ายการคลังโดยเร็ว
ข้อ ๕๖ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งรับใบเสร็จรับเงินเพื่อไปดําเนินการ
จัดเก็บเงินนั้น รายงานให้ฝ่ายการคลังทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
และได้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ไปแล้ ว กี่ ฉ บั บ เล่ ม ใด เลขที่ ใ ดถึ ง เลขที่ ใ ด อย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น วั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ของ
ปีงบประมาณถัดไป
ให้ฝ่ายการคลังจัดทําบันทึกสรุปรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในแต่ละปีงบประมาณเสนอต่อ
ผู้ว่าการเพื่อทราบบันทึกสรุปรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด
ข้อ ๕๗ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น
เท่านั้น เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่กใ็ ห้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ ให้คงติดไว้กับเล่ม
แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตว่าไม่อาจใช้รับเงินได้อีกต่อไป
ข้ อ ๕๘ ห้ า มขู ด ลบ แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม จํ า นวนเงิ น หรื อ ชื่ อ ผู้ ชํ า ระเงิ น ในใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หากใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบั บ ใดลงรายการรั บ เงิ น ผิ ด พลาดก็ ใ ห้ ขี ด ฆ่ า จํ า นวนเงิ น และเขี ย นใหม่ ทั้ ง จํ า นวน
แล้ ว ให้ ผู้ รั บ เงิ น ลงลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ การขี ด ฆ่ า นั้ น ไว้ ด้ ว ย หรื อ ขี ด ฆ่ า เลิ ก ใช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น ทั้ ง ฉบั บ
โดยออกฉบับใหม่แทน ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้ของเล่มใดให้ติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินของเล่มนั้น
ข้อ ๕๙ ให้ฝ่ายการคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยัง
มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บรักษาไว้อย่าง
เอกสารธรรมดาได้
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หมวด ๓
การเก็บรักษาเงิน
ส่วนที่ ๑
สถานที่เก็บรักษา
ข้อ ๖๐ การเก็บรักษาเงิน ให้หน่วยผู้ให้เบิกจัดให้มีตู้นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงิน โดยให้ตั้งไว้
ในที่ปลอดภัยในหน่วยผู้ให้เบิกนั้น
ข้อ ๖๑ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ แต่ละสํารับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกิน
สามดอก แต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน โดยสํารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสํารับที่เหลือให้
เก็บรักษาไว้ที่หน่วยผู้ให้เบิก
ส่วนที่ ๒
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๖๒ ให้หน่วยผู้ให้เบิกจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นประจําทุกวัน
หากวั น ใดไม่ มี ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น จะไม่ ทํ า รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจํ า วั น สํ า หรั บ วั น นั้ น
ก็ได้ แต่ให้หมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจ่ายเงินวันถัดไปด้วยให้หน่วยผู้ให้เบิกเก็บรักษา
เ งิ น ส ด ไ ว้ ไ ม่ เ กิ น วั น ล ะ ส า ม ห มื่ น บ า ท ถ้ า เ กิ น จ ะ ต้ อ ง นํ า ฝ า ก ธ น า ค า ร ทั น ที แ ล ะ ห า ก มี
ความจําเป็นจะต้องเก็บรั กษาเงินสดไว้ เกินกว่าสามหมื่นบาท ให้ เสนอผู้ว่าการหรือผู้ ที่ผู้ว่าการมอบหมาย
พิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๖๓ ทุกวันทําการเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
จํานวนเงินสดและเช็คคงเหลือกับรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน และนําเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ ๖๔ ให้ ค ณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ร่ ว มกั น ตรวจสอบเงิ น และเอกสารแทนเงิ น
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นําเงินเข้าในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบร่วมกันบันทึกจํานวนเงินที่
ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและลงลายมือชื่อร่วมกัน แล้วนําเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย
แล้วให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ผู้ว่าการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
กรณีที่เป็นการเก็บรักษาเงินของศูนย์ กกท. ภาค เมื่อปรากฏเหตุตามที่กําหนดไว้ในวรรคสอง
ให้กรรมการเก็บรักษาเงินของศูนย์ กกท. ภาคนั้น รายงานให้ผู้อํานวยการศูนย์ กกท. ภาค และผู้ว่าการทราบ
ทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๖๕ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบเสนอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อทราบ
กรณีที่เป็นการเก็บรักษาเงินของศูนย์ กกท. ภาค ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบเสนอ
รายงานเงินคงเหลือประจําวันต่อผู้อํานวยการศูนย์ กกท. ภาค เพื่อทราบ
ข้ อ ๖๖ เมื่ อ นํ า เงิ น เข้ า เก็ บ ในตู้ นิ ร ภั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น
ล็อคกุญแจตู้นิรภัยให้เรียบร้อย
ข้อ ๖๗ ในวันทําการถัดไป หากจะต้องนําเงินออกจ่าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มอบเงิน
ที่เก็บรักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบรับไปจ่าย โดยให้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันก่อนวันทําการที่รับเงินนั้นไปจ่าย
ข้อ ๖๘ การเปิดตู้นิรภัย ให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสภาพความเรียบร้อยของกุญแจ
ก่อนเปิดตู้นิรภัย เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงเปิดได้หากปรากฏว่ากุญแจตู้นิรภัยอยู่ในสภาพไม่
เรียบร้อยหรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่าจะมีการกระทําต่อตู้นิรภัยส่อไปในทางทุจริต ให้กรรมการเก็บรักษา
เงินรายงานให้ผู้ว่าการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
กรณีที่เป็นการเก็บรักษาเงินของศูนย์ กกท. ภาค เมื่อปรากฏเหตุตามที่กําหนดไว้ในวรรคสอง
ให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ผู้อํานวยการศูนย์ กกท. ภาค และผู้ว่าการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป
ส่วนที่ ๓
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ ๖๙ ให้ ผู้ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานระดั บ ๓ หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปอย่ า งน้ อ ยสองคน
ทําหน้าที่เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ ๗๐ ให้ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น เป็ น ผู้ เ ก็ บ รั ก ษาลู ก กุ ญ แจไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย อย่ า ให้
สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่ามีผู้
ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้ผู้ว่าการทราบเพื่อสั่งการโดยทันที
กรณีที่เป็นการเก็บรักษาเงินของศูนย์ กกท. ภาค เมื่อปรากฏเหตุตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ให้รีบรายงานให้ผู้อํานวยการศูนย์ กกท. ภาค และผู้ว่าการทราบเพื่อสั่งการโดยทันที
ข้อ ๗๑ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงาน
ตามข้อ ๖๙ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินแทนชั่วคราวให้ครบจํานวน โดยการแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการเก็บ
รักษาเงินแทน จะแต่งตั้งไว้เป็นการประจําก็ได้
ข้อ ๗๒ การส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทนตามข้อ ๗๑ ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับเงินและหลักฐานแทนเงินที่เก็บรักษาไว้ในตู้
นิ ร ภั ย ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร า ย ง า น เ งิ น ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ จํ า วั น แ ล้ วบั น ทึ ก ก า ร ส่ ง ม อ บ แ ล ะ รั บ ม อ บ
พร้อมกับลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันนั้น ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนตามข้อ ๗๑ มอบ
ลูกกุญแจให้ผู้อื่นทําหน้าที่แทน
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หมวด ๔
การนําเงินฝากธนาคาร
ข้ อ ๗๓ เงิ นทั้ งปวงที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ กกท. ให้ นํ าไปฝากธนาคาร
ที่กระทรวงการคลังกําหนดในวันที่ได้รับเงิน หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป
ข้อ ๗๔ การนําเงินฝาก ให้จัดทําใบนําฝากเงิน พร้อมทั้งนําเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟท์
หรือตราสารอย่างอื่นฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ กกท.
เมื่อนําเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ให้นําสําเนาใบนําฝากเงินที่ธนาคารให้เลขอ้างอิงกลับมาเป็น
หลักฐานจํานวนหนึ่งฉบับ
ข้ อ ๗๕ ให้ ห น่ ว ยผู้ ใ ห้ เ บิ ก บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การนํ า ฝากเงิ น โดยระบุ วั น ที่ ที่ นํ า เงิ น ฝาก
เข้าบัญชีธนาคารและจํานวนเงินตามสําเนาใบนําฝากเงิน โดยต้องบันทึกข้อมูลภายในวันที่นําฝาก หรืออย่างช้า
ภายในวันทําการถัดไป
หมวด ๕
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ข้ อ ๗๖ การกั น เงิ น งบประมาณที่ มิ ใ ช่ เ งิ น อุ ด หนุ น ประจํ า ปี ไ ว้ เ พื่ อ เบิ ก เหลื่ อ มปี
ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง การกันเงินงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนประจําปีไว้เพื่อ
เบิกเหลื่อมปี ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกันเงินนอกงบประมาณไว้เพื่อเบิกเหลื่อมปี ให้
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๖
การควบคุมและตรวจสอบ
ข้อ ๗๗ ให้หน่วยผู้ให้เบิกนําเอกสารการรับจ่ายเงินมาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ข้อ ๗๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ฝ่ายการคลังจัดทํารายงานการเงินเสนอผู้ว่าการภายในหก
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อพิจารณาและจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สุวัตร สิทธิหล่อ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาประเทศไทยแห่ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๔
เพื่อความเหมาะสมและเป็นเกียรติแก่กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พนักงานระดับสูง
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยเห็นสมควร ในการที่จะไปร่วมพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬาโดยสวมเสื้อเบลเซอร์ของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงสมควรวางระเบียบ ว่าด้วยเสื้อเบลเซอร์
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บการกี ฬ าแห่ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ย เสื้ อ เบลเซอร์ข อง
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วย เสื้อเบลเซอร์ของ
กรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๖
ข้อ ๔ เสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศมี ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ เป็นเสื้อนอกสากลคอแบะ สีน้ําเงินเข้มมีดุมโลหะสีทอง กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายบน
ปักด้วยดิ้นสีทอง (เป็นส่วนใหญ่) เป็นรูปตราเครื่องหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย และมีชื่อการกีฬา
แห่งประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษว่า “SPORT AUTHORITY OF THAILAND” ปักอยู่ด้านล่าง
ประเภทที่ ๒ เช่นเดียวกับประเภทที่ ๑ แต่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายบนให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสี
และไม่มีชื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษปักอยู่ด้านล่าง
ข้อ ๕ ผู้มสี ิทธิใช้เสื้อเบลเซอร์ตามระเบียบนี้ คือ
(๑) กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ตําแหน่งมาตรฐาน พนักงานระดับ ๙ ขึ้นไป ประธาน
คณะกรรมการการกีฬาจังหวัด และผู้ที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้มีสิทธิใช้เสื้อเบลเซอร์
ประเภทที่ ๑
(๒) ผู้ที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้มีสิทธิใช้เสื้อเบลเซอร์ประเภทที่ ๒
ผู้ที่มีสิทธิใช้เสื้อเบลเซอร์ประเภทที่ ๑ เมื่อพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ (โดยไม่มีความผิด) ก็ให้
มีสิทธิใช้เสื้อเบลเซอร์นั้นได้ต่อไป
ข้อ ๖ โอกาสที่จะใช้เสื้อเบลเซอร์ตามระเบียบนี้ คือ
(๑) พิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬา
(๒) พิธีการต่าง ๆ ที่มีกําหนดการ หรือบัตรเชิญระบุให้แต่งกายโดยใช้เสื้อเบลเซอร์
(๓) พิธีการต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการใช้อาคารที่พักนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๓๙
เพื่อให้การใช้อาคารที่พักนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงวางระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าพัก
อัตราค่าบํารุง และข้อปฏิบัติการเข้าพักในอาคารที่พักนักกีฬาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้อาคารที่พัก
นักกีฬา พ.ศ. ๒๕๓๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้อาคารที่พักนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๓๖”
คําสั่งและข้อปฏิบัติอื่นใดซึ่งกําหนดใช้แล้วตามระเบียบข้างต้น หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“รองผู้ว่าการ” หมายความว่า รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
“อาคารที่พักนักกีฬา” หมายความว่า อาคารที่ กกท. สร้างขึ้นให้เป็นที่พักสําหรับนักกีฬา
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ กกท. อนุญาตให้เข้าพัก เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันหรือประโยชน์ทางการกีฬา และให้
หมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ของ กกท. ภายในอาคารที่พักนักกีฬาด้วย
ข้อ ๕ สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชน ที่ประสงค์จะขอใช้อาคารที่พักนักกีฬา
ให้ยื่นแสดงความจํานงเป็นหนังสือพร้อมรายชื่อผู้จะเข้าพัก แจ้ง กกท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันเริ่มใช้
อาคารที่พักนักกีฬา
ข้อ ๖ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นตรวจสอบคําขออนุญาต และเอกสารเบื้องต้นก่อน
นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อขออนุมัติการใช้
ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้แจ้งแก่ผู้ขออนุญาตภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแต่วันที่
รับคําขออนุญาต
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนําเงินค่าบํารุงการเข้าพักไปชําระที่ฝ่ายการคลัง
ตามอัตราที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๘ ห้องพักแบ่งออกเป็นประเภทและอัตราค่าบํารุง ดังนี้
๘.๑ อาคารที่พักนักกีฬาเก่า
๘.๑.๑ ในการเก็ บ บํ า รุ ง ตั ว นั ก กี ฬ าเพื่ อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ค เกมส์
เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬานานาชาติ ตั้งแต่ ๔ ชาติขึ้นไป และสมาคมกีฬาขอนํานักกีฬาเข้าพัก
เพื่อเตรียมการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทยจะคิดค่าใช้จ่ายคนละ ๑๐๐.- บาท/วัน
๘.๑.๒ การเข้าพักเพื่อประโยชน์ทางการกีฬาอื่น นอกเหนือจาก ๘.๑.๑
จะทําได้ในกรณีที่พักว่าง โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะคิดค่าใช้จ่ายคนละ ๑๕๐.- บาท/วัน
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๘.๒ อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง
๘.๒.๑ ในการเก็ บ บํ า รุ ง ตั ว นั ก กี ฬ าเพื่ อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ค เกมส์
เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬานานาชาติ ตั้งแต่ ๔ ชาติขึ้นไป และสมาคมกีฬาขอนํานักกีฬาเข้าพัก
เพื่อเตรียมการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทยจะคิดค่าใช้จ่ายคนละ ๒๐๐.- บาท/วัน
๘.๒.๒ การเข้าพักเพื่อประโยชน์ทางการกีฬาอื่น นอกเหนือจาก ๘.๒.๑
จะทําได้ในกรณีที่พักว่าง โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะคิดค่าใช้จ่ายคนละ ๒๕๐.- บาท/วัน
๘.๓ การลดหย่อนหรือลดเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในอาคารที่พักนักกีฬา ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
๙.๑ แต่งกายสุภาพเมื่อพักในอาคารที่พักนักกีฬา (กางเกงขอสั้น/ยาวที่เรียบร้อย)
๙.๒ ติดบัตรประจําตัวเมื่อเข้า/ออก ตลอดเวลาและจะต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ
๙.๓ ห้ามนํากุญแจห้องพักออกนอกอาคารที่พักโดยเด็ดขาด แต่ให้ฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่
เมื่อออกนอกที่พัก
๙.๔ ต้องกลับเข้าอาคารที่พักก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. กรณีมีเหตุจําเป็นให้ผู้ควบคุมทีม
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อาคารที่พักเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
๙.๕ การต้อนรับญาติ/ผู้มาเยือน ให้กระทํา ณ สถานที่ที่ กกท. กําหนด โดย กกท.
ไม่อนุญาตให้บุคคลขึ้นไปบนอาคารที่พักโดยเด็ดขาด
๙.๖ สิ่งของมีค่าที่นําติดตัวเข้ามาในอาคารที่พักนักกีฬา หากเกิดการสูญหายไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ กกท. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๙.๖ ห้ามประกอบอาหารและ/หรือรับประทานอาหารในห้องพักโดยเด็ดขาด
๙.๘ ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา เสพของมึนเมาต่างๆ ในห้องพักโดยเด็ดขาด
๙.๙ ห้ามส่งเสียงหรือกระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญ
แก่ผู้อื่น
๙.๑๐ ห้ามนําอาวุธ สิ่งผิดกฎหมาย สัตว์เลี้ยง เข้ามาในบริเวณอาคารที่พักนักกีฬา
ข้อ ๑๐ หากผู้ใช้ที่พักนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดๆ กกท. สงวนสิทธิ์
ที่จะยกเลิกการอนุญาตใช้อาคารที่พักนักกีฬา รวมทั้งมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้อ ๑๑ ผู้เข้าพักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สํารวจความเรียบร้อยของห้องพักก่อนเลิกใช้ หากไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น กกท. จะคืนหลักประกันให้ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๒ กรณีผู้เข้าพักกระทําการใดๆ ให้ทรัพย์สินของการกีฬาแห่งประเทศไทยสูญหาย
หรือเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้เข้าพักนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ตามข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๓ ให้ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาสถานกีฬา เป็นผู้รักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้กับให้มี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยเข็มวิริยะ อุทิศและเกียรติบัตรของพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีการยกย่องพนักงาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความวิริ ยะ อุตสาหะ อุ ทิศตน เสียสละกําลั งกายและกํ าลังความคิดประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
เพื่อความก้าวหน้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้กําหนดให้จัดทําเข็มวิริยะ อุทิศ
และเกียรติบัตรของพนักงานขึ้น
อาศัยอํานาจตามความนาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
จึงวางระเบียบว่าด้วยเข็มวิริยะ อุทิศ และเกียรติบัตรของพนักงานไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเข็มวิริยะ อุทิศ และเกียรติบัตร
ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ เข็มวิริยะ อุทิศ จําแนกเป็น ๓ อันดับ คือ
อันดับ ๑
เข็มรัศมีสีทอง
อันดับ ๒
เข็มรัศมีเงิน
อันดับ ๓
เข็มรัศมีทองแดง
ข้อ ๕ เข็มวิริยะ อุทิศมีลักษณะเข็มเป็นโลหะกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐ เซนติเมตร
ด้านหน้ามีรูปตรา กกท. ประดับในวงกลมใจกลางเข็ม พื้นลงยาสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ถัดมา
เป็นวงแหวนล้อมรอบพื้นลงยาสีน้ําเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ส่วนบนวงแหวนมีอักษร “วิริยะ อุทิศ” ส่วนล่าง
ของวงแหวนมีอักษร “๓๐ ปี ๒๕ ปี หรือ ๑๕ ปี” แล้วแต่กรณี เป็นตัวอักษรสีทอง ซึ่งมีขอบนอกสุดเป็นรัศมี
ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๖ ให้ ม อบเข็ ม วิ ริ ย ะ อุ ทิ ศ แก่ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น กกท. ตั้ ง แต่ ๓๐ ปี ๒๕ ปี
หรือ ๑๕ ปี พร้อมเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ดังนี้
๖.๑ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กกท. ครบ ๓๐ ปี ให้ได้รับเข็มวิริยะ อุทิศรัศมีทอง
(เข็มอันดับ ๑)
๖.๒ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กกท. ครบ ๒๕ ปี ให้ได้รับเข็มวิริยะ อุทิศรัศมีเงิน
(เข็มอันดับ ๒)
๖.๓
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กกท. ครบ ๑๕ ปี ให้ได้รับเข็มวิริยะ อุทิศรัศมี
ทองแดง (เข็มอันดับ ๓) คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเข็มวิริยะ อุทิศ ให้ประดับไว้กึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสําหรับ
เครื่องแบบพนักงาน
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ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าการ กกท. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีวิทธิได้รับเข็มวิรินะอุทิศและเกียรติบัตรของพนักงาน
บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอรับเข็มวิริยะอุทิศ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ด้วยความอุตสาหะ ซื้อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่สม่าํ เสมอ
3. การเสนอขอรับเข็มวิริยะอุทศิ จะขอรับเข็มก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้
แห่งระเบียบมิได้
4. พนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ ๒๕ ปีบริบูรณ์
หรือ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยของปีที่จะขอรับเข็มไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งวัน รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป ให้ถือว่าเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย
๓๐ ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่ระเบียบใช้บังคับ
พนักงานที่เคยถูกการลงโทษทางวินัยในปีใด จะไม่นับระยะเวลาของปีนั้นรวมเข้าเป็นเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอขอรับเข็ม
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ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพระดับภาคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อให้การคัดเลือกเจ้าภาพระดับภาคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความวนข้อ ๕ และข้อ ๑๐ (๑) แห่งข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ ๒๑
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพ
ระดับภาคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“เจ้าภาพ” หมายความถึง จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาค
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
“ภาค” หมายความถึง กลุ่มของจังหวัดที่แบ่งเพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และข้อบังคับ กกท. ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้ อ ๕ การเสนอขอเป็ น เจ้ า ภาพจะต้ อ งทํ า ในนามจั ง หวั ด โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเท่านั้น
ข้อ ๖ การคัดเลือกเจ้าภาพ ให้จังหวัดที่อยู่ภายในภาคตกลงกันเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
เป็นจังหวัดเจ้าภาพ และให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนั้น ๆ แจ้งผลการคัดเลือกให้ กกท. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ ๗ การคัดเลือกเจ้าภาพ ต้องกระจายโอกาสให้จังหวัดภายในภาค
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพ มีดังต่อไปนี้
(๑) ความพร้อมด้านสนาม
(๑.๑) สนามกีฬากลาง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน
(๑.๒) ลู่ - ลาน ยางสังเคราะห์ ขนาดมาตรฐานสากล สําหรับแข่งขันกรีฑา
(๑.๓) สระว่ายน้ํา ขนาดมาตรฐานสากล
(๑.๔) โรงยิ มเนเซี่ ยมและสนามกีฬากลางแจ้งที่ ได้มาตรฐานและมี จํานวนเพี ยงพอ
กับชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน
(๑.๕) สนามฝึกซ้อมได้มาตรฐานเพียงพอกั บจํานวนชนิ ดกี ฬาที่ จัดแข่ งขั น และไม่
ห่างไกลที่พักนักกีฬา
(๒) ความพร้อมด้านที่พัก
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(๒.๑) มีที่พักเพียงพอต่อจํานวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน และผู้สังเกตการณ์จากจังหวัดต่าง ๆ
(๒.๒) มีความสะดวกต่อการเดินทางไปยังสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน
(๒.๓) มี ที่ พั กเพี ยงพอ เพื่ อรองรั บนั กท่ องเที่ ยว ผู้ สนใจชมการแข่ งขั น ตลอดทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(๓) ความพร้อมด้านบุคลากร
(๓.๑) มีบุคลากรเพียงพอที่จะร่วมกันจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓.๒) มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถรองรับและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
(๔) ความพร้ อมด้ านคมนาคมและการสื่ อสาร เพื่ อความสะดวกสํ าหรั บนั กกี ฬา เจ้ าหน้ าที่
และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(๕) ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการจราจร มีบุคลากรรักษาความปลอดภัยเพียงพอ
และมีระบบจราจรที่ดี
(๖) ความพร้อมด้านงบประมาณ มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันได้อย่างเพียงพอ
และหน่วยงานองค์กรภายในจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี
(๗) ความพร้อมอื่น ๆ
(๗.๑) ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ
(๗.๒) ความพร้อมด้านสถานพยาบาล
(๗.๓) ความสนใจและการสนับสนุนกีฬาของประชาชนในจังหวัด
(๗.๔) ความพร้อมด้านประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ข้ อ ๙ เจ้าภาพสามารถกระจาย และมอบหมายให้จังหวัดอื่น ๆ ภายในภาคที่เสนอขอเป็ น
เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันในชนิดกีฬาที่จังหวัดนั้น ๆ มีศักยภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้
ข้อ ๑๐ เจ้าภาพต้องแจ้งกําหนดการแข่งขัน ชนิดและประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน สถานที่จัด
พิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน สนามแข่นขันและฝึกซ้อม ฯลฯ ให้ กกท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนพิธีเปิดการแข่งขันระดับภาคไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ข้อ ๑๑ หากเจ้าภาพไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กกท. กําหนด ให้ กกท. มีอํานาจ
ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ
ข้อ ๑๒ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือ
เป็นที่สุด
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สันติภาพ เตชะวณิช
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอและการให้ใช้อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การขอและการให้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งนอนของการกี ฬ า
แห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอและการให้ใช้
อุปกรณ์เครื่องนอน พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอและการให้ใช้อุปกรณ์
เครื่องนอน พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔ บรรดาข้อความ ระเบียบ หรือคําสั่งใดๆ ที่กําหนดไว้แล้วหรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“กกท.” หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“อุปกรณ์เครื่องนอน” หมายถึง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
และให้หมายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
“บุคคลผู้ขอใช้” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่ประสงค์
จะใช้และขอใช้อุปกรณ์เครื่องนอน
ข้อ ๖ บุคคลผู้ขอใช้ ต้องยื่นคําขออนุญาตต่อ กกท. เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวัตถุประสงค์
การขอใช้ จํานวนอุปกรณ์เครื่องนอน และระยะเวลาการใช้โดยชัดเจน บุคคลผู้ขอใช้อุปกรณ์เครื่องนอนจะต้อง
ได้รับอนุญาตจาก กกท. ก่อน
ข้อ ๗ บุคคลผู้ขอใช้ ต้องวางเงินมัดจําเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ
อันอาจเกิดกับอุปกรณ์เครื่องนอน ณ งานการเงินส่วนกลาง กองงบประมาณและการเงิน ฝ่ายการคลัง ดังนี้
(๑) หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สมาคมกีฬา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วางเงิน
มัดจํา ๑๐% ของราคาอุปกรณ์เครื่องนอนที่ได้รับอนุญาต
(๒) หน่วยงานใดๆ ที่มิได้กําหนดไว้ตาม (๑) วางเงินมัดจํา ๒๐% ของราคาอุปกรณ์
เครื่องนอนที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๘ อัตราค่าบํารุงการใช้อุปกรณ์เครื่องนอนให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ กําหนดค่าบํารุงการใช้ จํานวนเงินมัดจํา จะได้รับการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนได้
โดยอนุมัติจากผู้ว่าการ
ข้อ ๑๐ บุคคลผู้ขอใช้ ต้องส่งคืนอุปกรณ์เครื่องนอนเมื่อครบกําหนดการขอใช้ กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการใช้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ
ข้อ ๑๑ กรณีอุปกรณ์เครื่องนอนเสียหาย สูญหาย หรือบุคคลผู้ขอใช้ไม่สามารถนําส่งคืน
กกท. ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้บุคคลผู้ขอใช้ชดใช้ค่าอุปกรณ์เครื่องนอนแก่ กกท. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้งจาก กกท. ค่าอุปกรณ์เครื่องนอน ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้างานบริการ กองบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายสถานกีฬาและบริการ มีหน้าที่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้ผู้อํานวยการฝ่ายสถานกีฬาและบริการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
สันติภาพ เตชะวณิช
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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บัญชีท้ายระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอและการให้ใช้อุปกรณ์
พ.ศ. 2546
อุปกรณ์เครื่องนอน
ที่นอน
หมอนพร้อมปลอกหมอน
มุ้ง
ผ้าห่ม
ผ้าปูที่นอน

ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์/ชุด/บาท

อุปกรณ์เครื่องนอน
ที่นอน
หมอนพร้อมปลอกหมอน
มุ้ง
ผ้าห่ม
ผ้าปูที่นอน

ชดใช้ค่าเสียหาย/สูญหาย/บาท หมายเหตุ
หลังละ 800 บาท
ชุดละ 120 บาท
ในกรณีที่เกิดการชํารุด/สูญหาย
หลังละ 170 บาท
ผู้ขอใช้จะต้องดําเนินการชดใช้
ผืนละ 300 บาท
ให้กับ กกท. ในแต่ละรายการ
ผืนละ 300 บาท

ชุดละ 30 บาท (เดิม 20 บาท)

หมายเหตุ
ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
หากเกินกําหนดคิดค่าปรับ
50 % จากจํานวนค่าบํารุง
ที่เกิดขึ้นต่อวัน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโบนัสของคณะกรรมการ และพนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี และที่
กระทรวงการคลังกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินโบนัส
คณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
โบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การประเมินผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และหมายความ
รวมถึงรองผู้ว่าการด้วย
“เงิน โบนั ส ” หมายความว่า เงิ นที่ กกท. จ่า ยให้ค ณะกรรมการ และพนัก งาน
ในอัตราที่ได้รับตามผลการดําเนินงานประจําปี
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
ข้อ ๔ คณะกรรมการต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในปีที่มีการประเมิน ทั้งนี้
กรรมการที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ในระหว่ า งปี ที่ มี ก ารประเมิ น ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น โบนั ส ตาม
ระยะเวลา การดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า หรั บ ประธานกรรมการให้ ไ ด้ รั บ เงิ น โบนั ส สู ง กว่ า กรรมการอี ก หนึ่ ง ในสี่
ของจํานวนเงินโบนัสที่กรรมการได้รับ
การจ่ า ยเงิ น โบนั ส ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ต ามระบบประเมิ น ผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี และที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ พนักงานมีสิทธิได้รับเงินโบนัส ดังนี้
(๑) พนักงานซึ่งปฏิบัติงานครบรอบปี ให้ได้รับเงินโบนัสตามระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐ วิสาหกิ จ มติคณะรั ฐ มนตรี และที่ก ระทรวงการคลังกําหนด โดยคํ านวณตามอั นตราเงิ น เดื อนถั วเฉลี่ ย
ทั้งปีงบประมาณที่ได้รับการประเมิน
(๒) พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ครบรอบปี แต่ ได้ปฏิ บัติงานมาไม่ต่ํากว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้ได้รับเงินโบนัสในอัตราเดียวกับพนักงาน ตาม (๑) แต่ให้คิดคํานวณลดลงตามสัดส่วนของจํานวนเดือน
และวันที่ได้ปฏิบัติงานจริง
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(๓) พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ครบรอบปี แต่ถึงแก่ความตาย หรือลาออกระหว่างปี หรือลาออก
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือลาติดตามคู่สมรส หรือลาคลอดบุตรตาม
กฎหมาย หรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น หรือไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ได้รับ
เงินโบนัสในอัตราเดียวกับพนักงาน ตาม (๑) แต่ให้คิดคํานวณลดลงตามสัดส่วนของจํานวนเดือนและวันที่ได้
ปฏิบัติงานจริง
(๔) พนั ก งานซึ่ง ลาไปศึ ก ษา ฝึก อบรม สัม มนา ดู ง าน หรื อ ปฏิบั ติ ก ารวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ แข่งขันกีฬา ฝึกซ้อมกีฬา หรื อฝึกสอนกีฬา เป็ นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสี่เดื อน ให้ ได้รั บ
เงินโบนัสในอัตราเดียวกับพนักงาน ตาม (๑) แต่ให้คิดคํานวณลดลงตามสัดส่วนของจํานวนเดือนและวันที่ได้
ปฏิบัติงานจริง
การนับเดือนให้นับการปฏิบัติงานถึงวันก่อนหน้าวันที่เดียวกันของเดือนถัดไปเป็นหนึ่งเดือน
เว้นแต่เริ่มปฏิบัติงานในวันที่หนึ่งให้นับการปฏิบัติงานถึงวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นเป็นหนึ่งเดือน
กรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือนให้คํานวณเงินโบนัสเป็นรายวัน
ข้อ ๖ พนักงานที่ลาออก หรือให้ออกโดยไม่มีความผิด มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์
ให้ข้อ ๕ ยกเว้นในกรณีที่ให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ ๑๒
ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน
ข้อ ๗ พนักงานที่ถูกสั่งพักงาน หรือให้ออกจากงานไว้ก่อน หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวน
ทางวินัย หรือถูกฟ้องในคดีอาญา ให้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการจะแล้วเสร็จ จึงจะ
พิจารณาจ่ายเงินโบนัสตาม ข้อ ๕ ดังนี้
(๑) กรณี ไ ม่ ป รากฏความผิ ด หรื อ ถู ก ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น หรื อ ถู ก ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ใ ห้ จ่ า ย
เต็มจํานวน
(๒) กรณีถูกลงโทษตัดเงินเดือนให้จ่ายในอัตราสองในสามของจํานวนที่จะได้รับจริง
(๓) กรณีถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนให้จ่ายในอัตราครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จะได้รับจริง
ข้ อ ๘ พนั ก งานซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น โบนั ส แต่ ป รากฏว่ า ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนพนัก งานผู้นั้ นว่ า กระทํ า ผิ ดวิ นัย ก่อ นวันที่ มีก ารประเมิ น เพื่อ จัด สรรเงินโบนั ส ให้ คํ านวณและกั น
เงินโบนัสตามสิทธิที่จะได้รับและรอการจ่ายเฉพาะรายนั้นไว้ก่อน เมื่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ได้รับรายงานการสอบสวนและมีคําสั่งว่าผู้นั้นไม่มีความผิด หรือมีคําสั่งลงโทษแล้ว ให้พิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีคําสั่งว่าผู้นั้นไม่มีความผิด หรือมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งจ่ายเงินโบนัสที่รอ
การจ่ายไว้ได้ตามที่ระเบียบนี้กําหนด ถ้าได้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้เกินหนึ่งปี ให้สั่งจ่ายเงินโบนัสย้อนหลังไปใน
แต่ละปีที่ได้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม
(๒) ถ้ามีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้จ่ายเงินโบนัสที่รอการจ่ายไว้ ถ้าได้
รอการจ่ายเงินโบนัสไว้เกินหนึ่งปี ให้จ่ายเงินโบนัสที่รอการจ่ายไว้ในปีที่มีคําสั่งลงโทษ และให้สั่งจ่ายเงินโบนัส
ย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ได้รอการจ่ายโบนัสไว้ตามระเบียบนี้กําหนด แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม
(๓) ถ้ามีคําสั่งลงโทษไล่ออก หรือให้ออก ให้งดจ่ายเงินโบนัสทุกปีที่ได้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้
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ข้ อ ๙ พนั ก งานซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น โบนั ส แต่ ป รากฏว่ า ผู้ นั้ น ถู ก ฟ้ อ คดี อ าญาในความผิ ด
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตนและหน่วยงาน
ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการ หรือนิติกร กองนิติการ
กกท. โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้ว ก่อนวันได้รับ
เงินโบนัส ให้คํานวณและกันเงินโบนัสตามสิทธิที่จะได้รับและรอการจ่ายเฉพาะรายนั้นไว้ก่อน เมื่อศาลได้มี
คําพิพากษาแล้วให้พิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ า ศาลพิ พ ากษาว่ า ผู้ นั้ น ไม่ มี ค วามผิ ด ให้ สั่ ง จ่ า ยเงิ น โบนั ส ที่ ร อการจ่ า ยไว้ ถ้ า ได้ ร อ
การจ่ายเงินโบนัสไว้เกินหนึ่งปี ให้สั่งจ่ายเงินโบนัสย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ได้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้แม้ว่าผู้นั้น
จะได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม
(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก และได้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้เกินหนึ่งปี
ให้งดจ่ายเงินโบนัสที่รอการจ่ายไว้ในปีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ แต่ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานไปแล้วเนื่องจาก
เกษียณอายุ หรือเหตุอย่างอื่นให้งดจ่ายโบนัสในปีที่จะได้เงินโบนัสปีสุดท้าย ส่วนในปีอื่นให้สั่งจ่ายเงินโบนัส
ย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ได้รอการจ่ายเงินโบนัสไว้
(๓) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุก ให้งดจ่ายเงินโบนัสทุกปีที่ได้รอ
การจ่ายเงินโบนัสไว้
ข้อ ๑๐ กรณีที่ได้รอการจ่ายเงินโบนัสของพนักงานผู้ใดไว้เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๘ และหรือเหตุถูกฟ้องคดีตามข้อ ๙ ให้รอการจ่ายเงินโบนัสผู้นั้นไว้จนกว่าผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนได้ รั บ รายงานการสอบสวนและมี คํ า สั่ ง ว่ า ผู้ นั้ น ไม่ มี ค วามผิ ด หรื อ มี คํ า สั่ ง ลงโทษ
หรือจนกว่าศาลมีคําพิพากษา แล้วจึงพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสตามข้อ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามข้อ ๙ (๑)
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสที่รอการจ่ายไว้นับแต่วันที่มีคําพิพากษาที่ลงโทษ
หนักที่สุดเป็นเกณฑ์
ข้อ ๑๑ กรณีที่พนักงานถึงแก่ความตาย และผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามระเบียบนี้ ให้จ่าย
เงินโบนัสแก่บุคคลซึ่งพนักงานที่ถึงแก่ความตายได้ทําหนังสือแสดงเจตนาไว้แก่ กกท. กรณีที่ไม่ได้ทําหนังสือ
แสดงเจตนาไว้ ให้จ่ายเงินโบนัสแก่ทายาท หรือคู่สมรส ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน กกท. ประจําปี ให้กกท. ดําเนินการจัดสรรตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น โบนั ส ตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละที่
กระทรวงการคลังกําหนด ตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เฉลิมชัย บุญรักษ์
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยการใช้ ง านระบบ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กกท.” หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ศูนย์” หมายถึง กองสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางาน
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ กกท.” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายภายในอินทราเน็ตหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งาน
จากภายนอกองค์กร (Remote Access) โปรแกรมการใช้งาน (Application) ไวรัส หรือชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กกท. ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นสาย ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของการบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ของ กกท. นั้น
“ผู้ให้บริการระบบ” หมายถึง ผู้ให้บริการระบบแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตหรือให้
สามารถติดต่อถึงการโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของ กกท. ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้บริการ
ในนามของ กกท. หรือเพื่อประโยชน์ของ กกท.
“ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร” หมายถึ ง พนั ก งาน กกท. หรื อ ผู้ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแจ้งความจํานงในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มายังศูนย์
ข้ อ ๔ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มของ กกท. จั ด หา
เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กกท. เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กกท.
ข้อ ๕ การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมทางอินเทอร์เน็ตของ กทท. จะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้ โดยจะมีการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ตามขั้นตอนของ กกท.
ข้อ ๖ ในการขออนุญาตเข้าใช้งานครั้งแรก ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ใช้บริการเป็นผู้ขอ
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
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ข้อ ๗ ขั้นตอนการขอใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ กกท. มีดังนี้
๗.๑ ผู้ใ ช้บริการจะต้องยื่นคําขอใช้ตามแบบฟอร์ มการขอใช้ระบบคอมพิ วเตอร์
ท้ายระเบียบนี้มายังศูนย์เพื่อเป็นการแสดงตน
๗.๒ เมื่อคําขอได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ให้บริการระบบจะส่งข้อมูลพื้นฐานในการเข้า
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ใช้บริการ เช่น บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการ ขั้นตอนการเข้าระบบ เป็นต้น
ข้อ ๘ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้
๘.๑ ศูนย์จะจัดชื่อผู้ใช้บริการ (User
ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับ
ผู้ใช้บริการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นรายบุคคล
พร้อมทั้งกฎในการใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม เช่น ความยาวของตัวอักษร
ระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรหัส เป็นต้น
๘.๒ รหัสผ่านของผู้ใช้ถือเป็นทรัพย์สินของ กกท. และ กกท. ไม่อนุญาตให้มีการแจ้ง
รหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน
๘.๓ หากจะยกเลิกการใช้ชื่อและรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
มายังศูนย์เพื่อดําเนินการยกเลิก
๘.๔ กกท. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นที่มิใช่
ของ กกท. ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ กกท.
ข้อ ๙ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนา และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใด เช่น การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การส่งโทรสาร เป็นต้น จะต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การสนทนา หรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นหนังสือราชการซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
๙.๒ การรักษาความลับของเอกสาร ห้ามส่งเอกสารลับโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่จะได้รับการเข้ารหัสโดยได้รับการยืนยันจากศูนย์
๙.๓ การส่ ง ข้ อ มู ล ใด ๆ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ โดยห้ามส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กกท. หรือบุคคลอื่น รวมถึง
ห้ามส่งรูปหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลามกอนาจาร
๙.๔ ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ โดยผู้รับ
ไม่พึงประสงค์ (SPAM e-mail)
๙.๕ พนักงาน และลูกจ้าง กําหนดให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail Account)
ของ กกท. ในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น
ข้ อ ๑๐ การใช้ เ วปไซต์ ข อง กกท. และการเข้ า ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ห้ า มผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส่ ง รู ป
หรือข้อมูลใด ๆ บนเวปไซต์ของ กกท. หรือเวปไซต์อื่น ๆ และทําการเก็บรูป หรือข้อมูลใด ๆ ที่เข้าข่ายผิดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือมีไวรัส หรือชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของ กกท.
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ข้อ ๑๑ การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๑.๑ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบโดยให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ขอ
สิทธิในการใช้
๑๑.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้โปรแกรมการใช้งานที่ กกท. กําหนดให้เท่านั้น
๑๑.๓ ห้ามผู้ใช้บริการนําโปรแกรมการใช้งานใด ๆ มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ กกท. โดยไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์และผู้บังคับบัญชา
โดยตรง
๑๑.๔ ห้ามผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมการใช้งานที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล และแจ้งให้ผู้ให้บริการระบบทราบเมื่อมีปัญหา
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ รวมถึงปัญหาความปลอดภัย หรือปัญหาในการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์โดยการแจ้งให้ศูนย์รับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้
ข้อ ๑๔ เพื่อความปลอดภัย หรือการบํารุงรักษา หรือมีการกระทําผิดระเบียบนี้ ศูนย์ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือยุติการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หรือถาวร
ข้อ ๑๕ ระเบียบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ใช้ทุกคน จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ว่าการมีอํานาจดังนี้
๑๖.๑ ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
๑๖.๒ พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
๑๖.๓ พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อ ๑๗ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
กนกพันธุ์ จุลเกษม
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยข้อปฏิบัติในการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงวางระเบียบการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อปฏิบัติในการใช้สถานกีฬา
และอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบคําสั่งและข้อปฏิบัติอื่นใดซึ่งกําหนดใช้แล้วตามระเบียบข้างต้น ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานกี ฬา” หมายความว่ า พื้ นที่ บริ เวณสนามกี ฬาหั วหมาก และให้ รวมถึ งสิ่ งปลู กสร้ าง
สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประกอบด้วย
๔.๑ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน
๔.๒ อาคารอินดอร์สเตเดี้ยม
๔.๓ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
๔.๔ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน
๔.๕ อาคารสระว่ายน้ํา
๔.๖ สนามเทนนิส
๔.๗ สนามฟุตบอล ๑
๔.๘ ลานพลาซ่า
๔.๙ พื้นที่โดยรอบ
“อุปกรณ์กีฬา”
หมายความว่า อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กําหนด และรวมถึงอุปกรณ์สนามและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสนามกีฬาหัวหมาก
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชน ที่ประสงค์จะใช้สนามกีฬาหรืออุปกรณ์
กีฬาของสถานกีฬา ให้ยื่นความจํานงเป็นหนังสือแจ้งให้กับ กกท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันเริ่มใช้
ข้อ ๖ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตมาชําระเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง
(แคชเชียร์เช็ค) เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอัตราที่ กกท. กําหนด
ข้อ ๗ การขอใช้สถานกีฬาของ กกท. ต้องวางเงินมัดจําล่วงหน้าร้อยละ ๒๐ ของค่าบํารุง
สถานที่ โดยให้ทําสัญญามัดจําไว้หลังจากได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานกีฬาแล้วภายในกําหนด ๗ วัน ตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติถือว่าผู้ได้รับอนุญาตสละสิทธิ์ในการใช้สถานที่นั้นๆ
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ขอใช้สถานกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมอันมีกฎหมายหรือระเบียบของ
ราชการกําหนด ให้ผู้ขอใช้ส่งหลักฐานการอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย
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ข้อ ๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นในการขอใช้สถานที่เพื่ อการกุศล หรื อสาธารณประโยชน์
อาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในสถานกีฬาได้ตามความจําเป็น ซึ่งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการมีอํานาจในการ
พิ จ ารณาลดหย่ อ น หรื อ ยกเว้ น ค่ า บํ า รุ ง การใช้ ส ถานกี ฬ าให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษาและสมาคมกีฬา ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ ในการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา หากปรากฏว่ามีสิ่งของหรือทรัพย์สินของ กกท.
ชํารุดหรือเสียหาย ให้ผู้ได้รับอนุญาตชดใช้ค่าเสียหายตามจํานวนที่ กกท. แจ้งให้ทราบ และจะต้องทําประกัน
วินาศภัยอาคารที่เช่าให้กับ กกท. เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการจนสิ้นสุดการใช้
ข้อ ๑๑ การใช้สถานกีฬาที่คาดว่าจะมีประชาชนเข้าชมเป็นจํานวนมาก ผู้ได้รับอนุญาต
จะต้องพร้อมที่จะจัดให้มีการบริการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจอํานวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยและการจราจร
๑๑.๒ จัดแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาลเพื่อบริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและสามารถ
นําส่งโรงพยาบาลได้ทันที
๑๑.๓ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจอํานวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยและการจราจร
๑๑.๔ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่ออํานวยความเรียบร้อย
ให้แก่สถานกีฬา
๑๑.๕ หากมี ผู้เข้าชมจํ านวนมาก ผู้ขอใช้จะต้องจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิ ดมาติดตั้ ง
อย่างน้อย ๒ จุด
ข้อ ๑๒ การนําเอาอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ จะต้องได้รับอนุญาต
จาก กกท. ก่อนทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตที่ประสงค์จะให้มีการถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์ และถ่ายทําภาพยนตร์
จะต้องขออนุญาต กกท. ก่อน
ข้อ ๑๔ ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้า – ออก และการจอดรถของพนักงาน กกท.
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการใช้สถานกีฬานั้นด้วย
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องนําเงินบํารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามจํานวนที่ตกลงกันมอบให้
กกท. พร้อมทั้งลงนามสัญญาการใช้สถานที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
สถานกีฬานั้น และถ้าหากไม่ไปทําสัญญาตามกําหนด กกท. จะยึดเงินค้ําประกันไว้ทั้งหมด โดยผู้ได้รับอนุญาต
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการก่อสร้างประกอบการใช้สถานกีฬา เช่น อาคารแสดงสินค้า เต้นท์ เวที
การแสดง อาคารที่ทําการชั่วคราว ฯลฯ ผู้ขอใช้สถานที่ต้องเสนอรูปแบบรายการของการก่อสร้างนั้นให้ กกท.
ตรวจสอบไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น ก่ อ นวั น งาน และจะต้ อ งดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งตามรู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๗ การขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสําหรับกิจกรรมของ กกท.
๑๗.๑ อาคารอินดอร์สเตเดี้ยม กกท. ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งข้างที่ประดับด้านซ้าย จํานวน
๑๐๐ ที่นั่ง
๑๗.๒ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน กกท. ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณติดกับที่นั่งของ
ผู้สื่อข่าว จํานวน ๓๐๐ ที่นั่ง
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการใช้ระบบไฟฟ้า ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดต่อประสานงานการใช้กับ
เจ้าหน้าที่ กกท. ก่อนดําเนินการทุกครั้ง
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ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานกีฬา จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขของสถานกีฬาโดยเคร่งครัด
ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม การใช้บริการ การใช้สนาม
อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในสถานกีฬาที่ไม่ได้กําหนดในระเบียบนี้ ให้อยู่ในอํานาจของ
ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ
ข้อ ๒๑ ให้รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจในการออกประกาศ คําสั่งใด ๆ ในการใช้สถานกีฬาและอุปกรณ์กฬี าที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
กนกพันธุ์ จุลเกษม
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กําหนดรายละเอียดอัตราค่าบํารุงสถานที่และหลักเกณฑ์ทั่วไป
ในการใช้สถานกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในส่วนของฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ประจําปี 2551

ลําดับ

สถานที่เช่าใช้

ค่าบํารุงสถานที่

ค่ากระแสไฟฟ้า

ค่า
น้ําประปา

ค่าวัสดุ
สุขภัณฑ์

ค่าเบี้ย
เลี้ยง
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน
1

ห้องวอลเลย์บอล

2

ห้องบาสเกตบอล

3
4

ห้องแบดมินตัน
ห้องเทเบิลเทนนิส

5

ห้องยูโด

6
7

ห้องยิมนาสติก
ห้องมวย

8

สนามเทนนิส

9

สระว่ายน้ํา

1,500บาท/ชม
แรก
ชม.ถัดไป
ชม.ถัดไป
ชม.ละ300
บาท เศษของ
ชม.
คิดเป็น1ชม.

300บาท/ชม.
หลังเวลา17.00
น.
ชม.ละ400บาท
เศษของชม
คิดเป็น
1ชม.

3,000/
2ชม.ครึ่ง/รอบ

300บาท/ชม.
หลังเวลา
17.00น.
ชั่วโมงละ400
บาท
เศษของชั่วโมง
คิดเป็น1ชม.

4คน/
ห้องกีฬา

14คน/
ห้องกีฬา

-อัตราค่าเช่าใช้
สถานที่และค่าใช้จ่าย
คิดเฉพาะต่อการใช้1
ห้องกีฬา/วัน เท่านั้น
สําหรับการจัดการ
แข่งขัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง วัน
ธรรมดาวันละ250
บาท/วัน วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ วันละ
400บาท/วัน
-อัตราค่าเช่าใช้
สถานที่สําหรับ
จัดการแข่งขัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง วัน
ธรรมดา วันละ250/
วัน วันเสาร์-วัน
อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ วันละ
400บาท/วัน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กําหนดรายละเอียดอัตราค่าบํารุงสถานที่และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้
สถานกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในส่วนของฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ประจําปี 2551

ลําดับ

สถานที่เช่าใช้

ค่า
กระแสไฟฟ้า
500บาท/ฟุตบอล11คู่/1คู่ ชม.400บาท
1,000/ฟุตบอล11คน/2คู่ ชม.400บาท
1,000บาท/ฟุตบอล7คน ชม.400บาท
ครึ่งวัน/2สนาม
2,000บาท/ฟุตบอล7คน ชม.400บาท
เติมวัน/2สนาม

ค่า
น้ําประปา

ตามที่
ใช้จริง

ค่าบํารุงสถานที่

10

สนามฟุตบอล1

11

ราชมังคลากีฬาสถาน
-กิจกรรมกีฬา
-การแสดงดนตรี
-นิทรรศการ
และการส่งเสริมวิชาการ
-การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
-การประชุมสัมมนา
-การเลี้ยงสังสรรค์
-การถ่ายทําภาพยนตร์

200,000บาท/วัน
ไม่อนุญาต
30,000บาท/วัน
50,000บาท/วัน
200,000บาท/วัน
4ชม.แรก15,000บาท

-การถ่ายภาพนิ่ง

ชม.ต่อไปชม.4,000บาท
2ชม.แรก4,000บาท
ชม.ต่อไปชม.2,000บาท

ตามที่
ใช้จริง

ค่าวัสดุ
สุขภัณฑ์

ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่
4คน/ห้องกีฬา
4คน/ห้องกีฬา
8คน/ห้องกีฬา

หมายเหตุ

-อัตราค่าเช่าใช้
สถานที่สําหรับ
การจัดการ
แข่งขัน
8คน/ห้องกีฬา -ค่าเบี้ยเลี้ยงวัน
ธรรมดาวันละ
250/วัน
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุด
นักขัตฤกษ์วันละ
400บาท/วัน
มีการวางเงินมัด
30,000บาท จํานวน
เจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่ จําก่อนวันทํา
/วัน
กับปริมาณเนื้อ สัญญาการเช่าใช้
งานในการเช่า สถานที่พร้อม
สถานที่ในแต่ละ ระบุพร้อม
เงื่อนไขข้อตกลง
ครั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในหนังสือ
สัญญาระหว่าง
กกท.กับผู้เช่าใช้

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กําหนดรายละเอียดอัตราค่าบํารุงสถานที่และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้
สถานกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในส่วนของฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ประจําปี 2551

ลําดับ
12

สถานที่เช่าใช้

ค่าบํารุงสถานที่

อินดอร์สเตเดี้ยม
-กิจกรรมกีฬา
-การแสดงดนตรี
-นิทรรศการและ
การส่งเสริมวิชาการ
-การเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์
-การประชุมสัมมนา
-การเลี้ยงสังสรรค์
-การถ่ายทําภาพยนต์

100,000บาท/วัน
150,000บาท/ครั้ง
30,000บาท/วัน
50,000บาท/วัน
100,000บาท/วัน
70,000บาท/ครั้ง
4ชม.แรก10,000บาท
ชม.ต่อไปชม.ละ3,000บาท

-การถ่ายทําภาพนิ่ง

2ชม.แรก3,000บาท
ชม.ต่อไปชม.ละ1,500บาท

ลานพลาซ่า
-กิจกรรมกีฬา
-การแสดงดนตรี
-นิทรรศการและ
การส่งเสริมวิชาการ
-การเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์
-การประชุมสัมมนา
-การเลี้ยงสังสรรค์

30,000บาท/วัน
100,000/ครั้ง
20,000บาท/วัน
35,000บาท/วัน
50,000บาท/วัน
30,000บาท/ครั้ง

ค่า
ค่า
กระแสฟ้า
น้ําประปา
ตามที่ใช้จริง ตามที่ใช้จริง

ค่าวัสดุ
สุขภัณฑ์

ตามที่ใช้จริง ตามประมาณ
การเหมาจ่าย
ระหว่างกกท.
กับผู้เช่าใช้
ในแต่ละครั้ง

ตามประมาณ
การเหมาจ่าย
ระหว่างกกท.
กับผู้เช่าใช้
ในแต่ละครั้ง

ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
มีการวางเงินมัดจําก่อน
วันที่ทําสัญญาการ
เช่าใช้สถานที่ พร้อม
ระบุเงื่อนไขข้อตกลง
ค่าใช้จ่ายต่างๆก่อน
ลงนามในหนังสือ
สัญญาระหว่างกกท.
กับผู้เช่าใช้

จํานวน
เจ้าหน้าที่
ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ
เนื้องานใน
การเช่า
สถานที่ใน
แต่ละครั้ง

มีการวางเงินมัดจําก่อน
วันที่ทําสัญญาการ
เช่าใช้สถานที่ พร้อม
ระบุเงื่อนไขข้อตกลง
ค่าใช้จ่ายต่างๆก่อน
ลงนามในหนังสือ
สัญญาระหว่างกกท.
กับผู้เช่าใช้

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กําหนดรายละเอียดอัตราค่าบํารุงสถานที่และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้
สถานกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในส่วนของฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ประจําปี 2551
ลํา
ดับ

สถานที่เช่าใช้

ค่าบํารุงสถานที่

-การถ่ายทําภาพยนต์

4ชม.แรก7,000บาท
ชม.ต่อไปชม.ละ2,000บาท
2ชม.แรก2,000บาท
ชม.ต่อไปชม.ละ1,000บาท

-การถ่ายทําภาพนิ่ง
14 พื้นที่โดยรอบ
-กิจกรรมกีฬา
-การแสดงดรตรี
-นิทรรศการ
และการส่งเสริวิชาการ
-การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
-การประชุมสัมมนา
-การเลี้ยงสังสรรค์
-การถ่ายทําภาพยนต์
-การถ่ายทําภาพนิ่ง

10,000บาท/วัน
ไม่อนุญาต
10,000บาท/วัน
(3,000ตร.ม.)
20,000บาท/วัน
(4,000/4ชม.)
30,000บาท/วัน
10,000บาท/ครั้ง
4ชม.แรก7,000บาท
ชม.ต่ออชม.ละ2,000บาท
2ชม.แรก2,000บาท
ชม.ต่อไปชม.ละ1,000บาท

ค่า
กระแสไฟฟ้า

ค่าน้ําประปา

ค่าวัสดุสุขภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

ตามที่ใช้จริง

ตามประมาณ
การเหมาจ่าย
ระหว่างกกท.
กับผู้เช่าใช้
ในแต่ละครั้ง

ตามประมาณ
การเหมาจ่าย
ระหว่างกกท.
กับผู้เช่าใช่
ในแต่ละครั้ง

มีการวางเงินมัด
จําก่อน
วันทําสัญญา
การเช่าใช้
สถานที่ พร้อม
ระบุเงื่อนไข
ข้อตกลงค่าใช้
จ่ายต่างๆ
ก่อนลงนามใน
สัญญาระหว่าง
กกท.กับผู้เช่าใช้

จํานวน
เจ้าหน้าที่
ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ
เนื้องานในการ
เช่าสถานที่ใน
แต่ละครั้ง

หมายเหตุ
1. สําหรับบุคคลทั่วไปจะลดหย่อนหรือเว้นได้ตามกรณีโดยผู้ว่าการ

2. กิจกรรมอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายประเภทกิจกรรมที่กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าการพิจารณา

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
พ.ศ. 2554
เพื่อหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคํานวณค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานสภาพการจ้าง พ.ศ.2551 ซึ่งกําหนดตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ประกอบข้อ 17 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้ว ยมาตรฐานสภาพการจ้าง พ.ศ. 2551 จึงออกระเบี ยบการกี ฬาแห่ งประเทศไทย ว่ าด้วยค่าล่ วงเวลา
ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กหลั ก เกณฑ์ ก ารทํ า งานล่ ว งเวลาและการทํ า งานในวั น หยุ ด ของการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยที่ผ่านมา โดยให้ประพฤติตามระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“กกท.”หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
“วันทํางาน” หมายความว่า วันที่กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทํางานปกติ
“วันหยุด” หมายความว่า วันที่กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างหยุดประจําสัปดาห์
หยุดตามประเพณี
“เวลาทํางานปกติ”หมายความว่า วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกามี
เวลาพักตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 นาฬิกา หรือเป็นไปตามที่ได้ทําตามตกลงกันตามความเหมาะสมของ
ลักษณะการทํางาน สําหรับเวลาพักประจําวันไม่ให้นํารวมเป็นเวลาทํางาน
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แก่ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งเป็ น รายเดื อ นแต่ ไ ม่ ร วมถึ ง เงิ น ตอบแทนในลั ก ษณะค่ า ล่ ว งเวลา เงิ น รางวั ล
หรือประโยชน์อย่างอื่น
“การทํางานล่วงเวลา” หมายความว่า การทํางานนอกเวลา หรือเกินกําหนดเวลา
ทํางานปกติในวันทํางานหรือวันหยุด
“ค่าล่วงเวลา”หมายความว่า เงินที่ กกท. จ่ายให้พนักงาน หรือลูกจ้างเป็นการตอบแทน
การทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน
“ค่าทํางานในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่ กกท. จ่ายให้พนักงาน หรือลูกจ้าง
เป็นการตอบแทนการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 5 ให้ผู้ว่าการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ กําหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมวด 1
การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด และการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 6 การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด และการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดของ
กกท. ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านก่ อ นเป็ น คราวๆไป กกท. จะให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยิ น ยอมตั้ ง แต่
เมื่อแรกเข้าทํางาน จะถือว่าเป็นการยินยอมทํางานล่วงเวลาไปมิได้ โดยให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังนี้
(1) เป็นการทํางานนอกเวลา หรือ
(2) เป็นการทํางานเกินกําหนดเวลาทํางานปกติในวันทํางาน หรือวันหยุด
ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายหรือตําแหน่งเทียบเท่ามีอํานาจสั่งหรืออนุมัติให้
ผู้ปฏิบัติงานทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด หากผู้ปฏิบัติงานทํางานล่วงเวลา
ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ก่อนได้รับคําสั่งหรือการอนุมัติ ไม่ว่ากรณีใดๆห้ามมิให้ กกท.
จ่ายค่าล่วงเวลา หรือค่าทํางานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดดังกล่าว
ข้อ 8 การทํางานล่วงเวลา หรือค่าทํางานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด ผู้เสนอต้อง
ยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติโดยแจ้งรายระเอียดเกี่ยวกับความสําคัญของลักษณะงาน งบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน
เอกสารหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณีที่ กกท. กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 9 การอนุมั ติใ ห้ ผู้ ปฏิบัติงานล่ วงเวลา หรื อค่ าทํางานในวั นหยุ ด หรือค่าล่ วงเวลาใน
วันหยุด ต้องพิจารณาถึงความสําคัญของงาน ความจําเป็นเร่งด่วน งบประมาณที่จัดสรร หรือลักษณะสภาพของ
งานจะต้องทํางานติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือลักษณะอื่นที่ กกท. กําหนดและต้องไม่เป็นลักษณะ
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
หมวด 2
หลักเกณฑ์การจ่ายล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้ อ 10การจ่ า ยล่ ว งเวลา ค่ า ทํ า งานในวั น หยุ ด และค่ า ล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ของ กกท.
ให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้
(1) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคําสั่ง หรือได้รับอนุมัติให้ทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน มีสิทธิได้รับ
ค่าล่วงเวลาในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของเงินเดือน ซึ่งคํานวณเป็นรายชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(2) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคําสั่ง หรือได้รับอนุมัติให้ทํางานในวันหยุด มีสิทธิได้รับค่าทํางาน
ในวันหยุดในอัตราหนึ่งเท่าของเงินเดือนในวันที่ทํางาน ซึ่งคํานวณเป็นรายชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(3) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคําสั่ง หรือได้รับอนุมัติให้ทํางานล่วงเวลาในวันหยุด มีสิทธิได้รับ
ค่าล่วงเวลาในอัตราสามเท่าของเงินเดือน ซึ่งคํานวณเป็นรายชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
ข้อ 11 การคํานวณค่ าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุดของผู้ปฏิบัติงานให้คิดเป็นราย
ชั่วโมง ดังนี้
อัตราชั่วโมงละ =
เงินเดือน
30 คูณ 7
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อัตราการจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้เป็นไปตาม
ตารางบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามคําสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานในแต่ละปีแนบท้ายระเบียบนี้ หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี
กรณี ไ ปปฏิ บั ติ ง านในสถานที่ อื่ น การนั บ ระยะเวลาการทํ า งานเพื่ อ คํ า นวณค่ า ล่ ว งเวลา
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ 10 ไม่ให้นับระยะเวลาในระหว่างเดินทางรวมเป็นระยะเวลาการทํางาน
เว้นแต่พนักงานขับรถให้นับระยะเวลาในระหว่างขับรถตามหน้าที่รวมเป็นระยะเวลาทํางานด้วย
ข้อ 12 ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับคําสั่ง หรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา หรือค่าทํางานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด
ข้อ 13 กกท. จะจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ กกท.
กําหนด โดยเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
หมวด 3
การควบคุม กํากับ ดูแล
ข้ อ 14 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ น สั ง กั ด ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล การทํ า งานล่ ว งเวลา
การทํางานในวันหยุด และการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุมัติให้สําเร็จ
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
ข้อ 15 การเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณค่าล่วงเวลา ค่าทํ างานในวั นหยุ ด และค่ าล่วงเวลา
ในวันหยุดให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรรในแผนงานประจําปีของแต่ละฝ่ายและสํานัก และห้าม
ปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายงบประมาณด้านอื่นมาสมทบ ทั้งนี้ ให้ใช้วงเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
การพิจารณา
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ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการลาของพนักงาน
พ.ศ. ๒๕58
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลาของพนักงาน
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๒๘ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลาของพนักงาน
พ.ศ. 2558”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยการลาของพนั ก งาน
พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของ กกท. และให้หมายความรวมถึงรองผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยด้วย
“เข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก” หมายความว่ า เข้ า รั บ การตรวจเลื อ กเพื่ อ รั บ ราชการ
เป็นทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“ลาไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา” หมายความว่า ลาเพื่อไปกระทําการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬา การฝึกซ้อม การติดต่อประสานงาน การประชุม การสัมมนา
การตัดสิน และการควบคุมคณะนักกีฬา และให้หมายความรวมถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
กีฬาด้วย
“ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการ
สั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ตามความต้องการของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการหรือตามที่รัฐวิสาหกิจนั้นกําหนด แล้วแต่กรณี แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในต่างประเทศ
ข้อ ๕ ให้ ผู้ว่าการรักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้ มี อํานาจวิ นิจฉัยในกรณี ที่ มี ปัญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับพนักงานซึ่งประสงค์จะลาตามประเภทการลาที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
เกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอํานาจอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และมีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอํานาจอนุญาต
ชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้ทราบด้วย
ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
อื่นเป็นผู้อนุญาตแทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
การลาของพนักงานในช่วงก่อนและหลังวันหยุดทําการประจําสัปดาห์หรือวันหยุด ทําการ
ประจําปีหรือวันหยุดอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตใช้ดุลพินิจตาม
ความเหมาะสมและจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติงาน
ข้ อ ๙ พนั กงานผู้ ใดได้ รั บคํ าสั่ งให้ ไปช่ วยปฏิ บั ติ งาน ณ หน่ วยงานอื่ นใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพลในระหว่างเวลาที่ไปช่วยปฏิบัติงาน ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วย
ปฏิบัติงาน แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัด ของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลา
ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดทําการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วย วันลาไปช่วยเหลื อภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่ วนตัว
และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทําการ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับ
ใด ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตสําหรับการลาในครั้งนั้น
พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัว
เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต รตามข้ อ ๒๐ หรื อ ลาพั ก ผ่ อ น ซึ่ ง ได้ ห ยุ ด ไปยั ง ไม่ ค รบกํ า หนด ถ้ า มี ภ ารกิ จ ที่ จํ า เป็ น เกิ ด ขึ้ น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานระหว่างการลาก็ได้
การลาของพนักงานที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติงานระหว่างการลาตามวรรคห้า ให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางกลับมาปฏิบัติงานต้องใช้เวลาให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันเดินทางกลับ
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พนักงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดปฏิบัติงาน ให้เสนอ
ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อน
วันมาปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ฝ่ายและสํานักจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
แทนก็ได้
ในกรณีจําเป็น ผู้ว่าการอาจกําหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติงาน หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐาน
ให้สามารถตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานได้ด้วย
ข้อ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วนจะใช้
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงาน
กกท. อาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิก
วันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๐ ก็ได้
ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาไว้เป็นหลักฐานได้
ข้อ ๑๓ พนักงานซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือใน
ระหว่างวันหยุดงาน ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ว่าการ
ข้อ ๑๔ พนักงานผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิด
ขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานผู้นั้น และมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของพนักงานผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทําให้
ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานที่ตั้งตามปกติ ให้พนักงานผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
อุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติงานไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ว่าการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่าการที่พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษ
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ สั่ ง ให้ ก ารหยุ ดงานของพนั กงานผู้ นั้ นไม่ นั บเป็ น วั น ลาตามจํ านวนวั นที่ ไม่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
อันเนื่องมาจากพฤติ การณ์พิเศษดังกล่ าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติ การณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานผู้นั้นไม่ มา
ปฏิบัติงานเป็นวันลากิจส่วนตัว
หมวด ๒
ประเภทการลา
ข้อ ๑๕ การลาแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(๙) การลาไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา
(๑๐) การลาไปต่างประเทศ
(๑๑) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๒) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ส่วนที่ ๑
การลาป่วย
ข้อ ๑๖ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติงานก็ได้
ในกรณีที่พนักงานผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอํานาจอนุญาต
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได้
พนั กงานซึ่ งลาป่ วยให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนระหว่ างลาในปี หนึ่ งไม่ เกิ นหกสิ บวั น แต่ ถ้ าผู้ ว่ าการ
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ส่วนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๗ พนักงานซึ่ งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด
หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดงานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
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การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภท
นั้นให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
พนักงานซึ่งลาคลอดบุตรให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
ส่วนที่ ๓
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๑๘ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ภริยาคลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้หนึ่งครั้งติดต่อกันได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ
โดยผู้มีอํานาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
พนักงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน
ส่วนที่ ๔
การลากิจส่วนตัว
ข้อ ๑๙ พนักงานซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับ
อนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดงานไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผล
ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงาน
พนักงานซึ่งลากิจส่วนตัวให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่เป็น
การลาในปีที่เริ่มบรรจุเป็นพนักงาน ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๒๐ พนั ก งานที่ ล าคลอดบุ ต รตามข้ อ ๑๗ แล้ ว หากประสงค์ จ ะลากิ จ ส่ ว นตั ว
เพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา
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ส่วนที่ ๕
การลาพักผ่อน
ข้อ ๒๑ พนักงานมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้สิบวันทําการ เว้นแต่
พนักงานดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานยังไม่ถึงหกเดือน
(๑) ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้าเป็น
พนักงานอีก
(๓) ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานอีกหลังหกเดือนนับแต่วันออกจากการเป็นพนักงาน
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานอีก
พนักงานซึ่งลาพักผ่อนประจําปีตามวรรคหนึ่งให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตลอดระยะเวลาที่ลานั้น
ข้อ ๒๒ ถ้าในปีใดพนักงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ
สิบวันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อน
ในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินยี่สิบวันทําการ
สําหรับผู้ที่ได้เป็นพนักงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินสามสิบวันทําการ
พนั ก งานซึ่ ง ใช้ สิ ท ธิ ล าพั ก ผ่ อ นในวั น ที่ ไ ด้ ส ะสมมาตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ให้ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนระหว่างลาตลอดระยะเวลาที่ลานั้น
ข้ อ ๒๓ พนั ก งานซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาพั ก ผ่ อ น ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้
ข้อ ๒๔ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
โดยมิให้เสียหายแก่งานของ กกท.
ส่วนที่ ๖
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๒๕ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงานที่นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษทําให้ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
พนักงานซึ่งลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน เว้นแต่เป็นการลาในปีที่เริ่มบรรจุเป็นพนักงาน ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๒๖ พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ตามข้อ ๒๕ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายในสิบวันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้อง
กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายในห้าวันนับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจาก
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุด
งานไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้
เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มี อํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาต
ให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดงานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ส่วนที่ ๗
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ ๒๗ พนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง ส่วนพนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันและเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต และให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงผู้ว่าการ
พนักงานซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตลอดระยะเวลาที่ลานั้น
ข้อ ๒๘ เมื่อพนักงานที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ว่าการ
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกินสิบห้าวัน โดยผู้ว่าการจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลาตลอดระยะเวลา
ที่ขยายให้ก็ได้
ส่วนที่ ๘
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ข้อ ๒๙ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ให้ผู้ว่าการมีอํานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ตามวรรคหนึ่ง
ของพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งไม่สูงกว่าพนักงานระดับ ๑๐ ได้ทุกตําแหน่ง สําหรับการลาของพนักงานที่ดํารง
ตําแหน่งสูงกว่าพนักงานระดับ ๑๐ ให้เสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต
พนักงานซึ่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินสี่ปี
นับแต่วันที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน แต่ถ้า
ได้รับอนุญาตให้ลาเกินสี่ปีก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตลอดระยะเวลาที่ลานั้น แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินหกปี
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ ๙
การลาไปดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการแข่งขันกีฬา
ข้อ ๓๐ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาในประเทศ
หรือต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่มีหนังสือจากหน่วยงาน เป็นการแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กกท.
หรือเป็นการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผู้ว่าการ โดยไม่ถือเป็นวันลา
พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬานอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ว่าการ โดยไม่ถือเป็นวันลา แต่
เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ
ให้ผู้ว่าการออกประกาศกําหนดจํานวนวันที่พนักงานมีสิทธิลาไปดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้ง โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับชนิด ประเภท และรายการแข่งขันกีฬานั้นด้วย
ส่วนที่ ๑๐
การลาไปต่างประเทศ
ข้อ ๓๑ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปต่างประเทศด้วยเหตุใด ๆ นอกจากที่กําหนดไว้ในส่วนที่
๘ ส่วนที่ ๙ และส่วนที่ ๑๑ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ให้ผู้ว่าการมีอํานาจอนุญาตการลาไปต่างประเทศตามวรรคหนึ่งของพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่สูงกว่าพนักงานระดับ ๑๐ ได้ทุกตําแหน่ง สําหรับการลาของพนักงานที่ดํารงตําแหน่งสูงกว่าพนักงานระดับ
๑๐ ให้เสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต
พนักงานซึ่งลาไปต่างประเทศให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่
เป็นการลาในปีที่เริ่มบรรจุเป็นพนักงาน ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน
ส่วนที่ ๑๑
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ ๓๒ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้ว่าการเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยให้ลาได้ไม่เกินสองปีและไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ทั้งนี้ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากงาน
ข้อ ๓๓ การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานลาติดตามคู่สมรส ผู้ว่าการจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่งานของ กกท. แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๓๒ และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อ ๓๔ พนักงานที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๒ ในระหว่างเวลาที่
คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรส
อีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยแล้วต่อมาได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๒ ได้ใหม่
ส่วนที่ ๑๒
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๓๕ พนักงานผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากพนักงานผู้นั้นประสงค์
จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือที่จําเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม แต่ไม่เกินสิบสองเดือน
พนักงานที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
นอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
หากพนักงานผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม แต่ไม่เกินสิบสองเดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองตามวรรคสาม
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการประกาศกําหนด
พนักงานซึ่งลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตลอดระยะเวลาที่ลานั้น
ข้อ ๓๖ พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๕ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ว่าการเพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพได้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
มนตรี ไชยพันธุ์
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

รายชื่อพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของงานกฎหมาย กองนิติการ สํานักผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
าดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายประวิทย์ เมตตา (บอย)

ตําแหน่ง
หัวหน้างานกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์
087-406-4289

2

นายอภัย ไชยอมร (อาร์)

นิติกร 6

089-113-5662

3

นางสาวกษมา สามเพชรเจริญ (ฝ้าย)

นิติกร 3

096-949-8596

4

นางสาวธีรยา ลิมาภิรักษ์ (พัฟ)

นิติกร 3

086-232-8883

5

นางสาวพิชญานิน ลิ้มสกุล (เติ้ล)

ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการฯ

086-366-9885

6

e-mail : lawsection.sat@gmail.com โทรสาร

QR code

0 2186 7510

การกีฬาแห่งประเทศไทย

