ระเบียบการกีฬาแห่ งประเทศไทย
ว่ าด้ วยการขึน้ ทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
พ.ศ. 2550
*****************************
ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ออกระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2546 ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และประกาศการกีฬา แห่งประเทศไทย เรื่ องการขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2546
เพื่อให้ การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาที่จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับการกีฬาแห่ง ประเทศไทย ฉบับที่ 21 ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ข้ อ 5 ข้ อ 19 (3) และ (4) และข้ อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2544 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ข้ อ 5 ข้ อ 19 (4) และ (5) จึงออกระเบียบไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า ”ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการขึ ้นทะเบียน
นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2550”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการขึ ้นทะเบียนนักกีฬา
สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2546 ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้ วยการขึ ้นทะเบียนนักกีฬา
สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่ องการ
ขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2546
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“ กกท.” หมายความถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความถึง ผู้วา่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายความถึง ผู้อานวยการกองทะเบียน กกท.

-2-

“ผู้ช่วยนายทะเบียน” หมายความถึงผู้อานวยการศูนย์ กกท. จังหวัด
“นักกีฬา” หมายความถึง นักกีฬาที่จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
หรื อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
“สมาคมกีฬาจังหวัด” หมายความถึง สมาคมกีฬาจังหวัดที่ได้ รับการ
จัดตังขึ
้ ้นในจังหวัดตามกฎหมายว่าด้ วย กกท.
“สูตบิ ัตร” หมายความถึง ใบเกิดของนักกีฬาที่จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติหรื อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และให้ หมายความรวมถึงสาเนาทะเบียนบ้ านของนักกีฬาที่
นักกีฬาได้ ย้ายทะเบียนออกจากสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรื อทะเบียนบ้ านกลางที่แจ้ งเกิดไป
เข้ าทะเบียนบ้ านใหม่เป็ นครัง้ แรก
“สถานศึกษา” หมายความถึง สถานที่ซงึ่ นักกีฬากาลังศึกษาจริงตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรื อสถานศึกษาของทางราชการอื่นหรื อสถานศึกษาเอกชนที่
อยู่ในการควบคุมของทางราชการโดยศึกษาเต็มเวลา สาหรับในระบบการศึกษานอกโรงเรี ยนให้
นับเฉพาะระบบการศึกษาหลักสูตรสายสามัญเท่านัน้
“สถานที่ทางาน” หมายความถึง สถานที่ทางานจริงเพื่อการดารงชีพ
เต็มเวลาตามระบบราชการหรื อเอกชนโดยมีการจัดจ้ างให้ ทางานจริง และไม่รวมถึงสถานที่ทางาน
ที่ไปช่วยปฏิบตั งิ านหรื อสถานที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ ไปทางานนอกเหนือจากสถานที่ตงของสถานที
ั้
่
ประกอบการ
กรณีที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จะต้ องถือคาสัง่ ที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นสาคัญ ไม่รวมถึงการขอตัวไปราชการ
ข้ อ 5 นักกีฬาที่จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรื อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้ อง
ขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดนันๆ
้ เพียงจังหวัดเดียวเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าหกเดือน
ก่อนเข้ าร่วมการแข่งขันในครัง้ นัน้
ข้ อ 6 กรณีที่จงั หวัดมีนกั กีฬาใหม่ที่มีการพัฒนาดีขึ ้น และไม่เคยขึ ้นทะเบียนนักกีฬา
สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดใดมาก่อน สามารถขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดเพิ่มเติมได้
ก่อนการแข่งขันระดับภาคไม่น้อยกว่าหนึง่ เดือน แต่จะต้ องเป็ นการขึ ้นทะเบียนตามสูติบตั รเท่านัน้
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามระเบียบ กกท. ว่าด้ วยการสมัครและคัดเลือกนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ หรื อระเบียบ กกท. ว่าด้ วยการสมัครและคัดเลือกนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติด้วย
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ข้ อ 7 นักกีฬาที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรื อกีฬาเยาวชน
แห่งชาติให้ จงั หวัดใด จะต้ องขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบตั รเท่านัน้
เว้ นแต่นกั กีฬานันไปศึ
้ กษาหรื อประกอบอาชีพในจังหวัดอื่น อาจจะขอขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด
สมาคมกีฬาจังหวัดที่ไปศึกษาหรื อประกอบอาชีพอยู่นนก็
ั ้ ได้
ข้ อ 8 นักกีฬาที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรื อกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ จะต้ องขึ ้นทะเบียนนักกีฬาดังนี ้
8.1 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ให้ นกั กีฬาขึ ้นทะเบียนตามลาดับดังนี ้
8.1.1 ตามสูติบตั ร หรื อ
8.1.2 ตามสถานที่ทางาน หรื อ
8.1.3 ตามสถานศึกษา
ถ้ านักกีฬามีสถานที่ทางานเพื่อดารงชีพเต็มเวลา จะต้ องขึ ้นทะเบียนนักกีฬาตาม
สถานที่ทางาน โดยห้ ามมิให้ ขึ ้นทะเบียนนักกีฬาตามสถานศึกษา
8.2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ นกั กีฬาขึ ้นทะเบียนตามลาดับดังนี ้
8.2.1 ตามสูติบตั ร หรื อ
8.2.2 ตามสถานศึกษา หรื อ
8.2.3 ตามสถานที่ทางาน
ถ้ านักกีฬากาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใด จะต้ องขึ ้นทะเบียนนักกีฬาตาม
สถานศึกษา โดยห้ ามมิให้ ขึ ้นทะเบียนนักกีฬาตามสถานที่ทางาน
ข้ อ 9 นักกีฬาที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรื อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ให้ จงั หวัดใดนัน้ นักกีฬาต้ องกรอกรายละเอียดตามแบบใบสมัครขึ ้นทะเบียนนักกีฬาที่ กกท. กาหนด
ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ จานวน 2 ชุด พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานที่กาหนดในใบสมัครให้ ครบถ้ วน
ยื่นต่อสมาคมกีฬาจังหวัดที่สงั กัด ดังนี ้
9.1 การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบตั ร
ใบสมัครขึ ้นทะเบียนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานดังนี ้
9.1.1 สาเนาสูตบิ ตั ร
9.1.2 สาเนาทะเบียนบ้ านของนักกีฬาที่นกั กีฬาได้ ย้ายทะเบียนออกจาก
สถานพยาบาล โรงพยาบาล หรื อทะเบียนบ้ านกลางที่แจ้ งเกิดไปเข้ าทะเบียนบ้ านใหม่เป็ นครัง้ แรก
9.1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
9.1.4 สาเนาทะเบียนบ้ านที่อยู่ปัจจุบนั
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9.2 การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานศึกษา
ใบสมัครขึ ้นทะเบียนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
9.2.1 สาเนาสูติบตั ร
9.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
9.2.3 สาเนาทะเบียนบ้ านที่อยู่ปัจจุบนั
9.2.4 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง
9.2.5 สาเนาใบระเบียนการศึกษาในปี ปั จจุบนั หรื อใบลงทะเบียนการเรี ยน
ในภาคปั จจุบนั
นักกีฬาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาตามข้ อ 4 จะต้ องขึ ้นทะเบียนตาม
สถานศึกษาเท่านัน้ โดยห้ ามมิให้ ขึ ้นทะเบียนตามสถานที่ทางาน
กรณีนกั กีฬาศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาที่มีวิทยาเขต ให้ ขึ ้นทะเบียนตามสถานที่ตงั ้
ของวิทยาเขตนัน้
ถ้ านักกีฬาศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาหลายแห่ง เช่น ศึกษาภาคปกติในสถาบันแห่งหนึง่
และไปศึกษาภาคค่า หรื อภาคพิเศษเพิม่ อีกแห่งหนึง่ ให้ ยดึ ถือตามหนังสือที่รับรองจาก สถานศึกษา
ภาคปกติเท่านัน้
9.3 การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่ทางาน ใบ
สมัครขึ ้นทะเบียนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานดังนี ้
9.3.1 สาเนาสูติบตั ร
9.3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
9.3.3 สาเนาทะเบียนบ้ านที่อยู่ปัจจุบนั
9.3.4 หนังสือรับรองการทางานจากสถานประกอบการ
9.3.5 หนังสือรับรองการทางานจริงจากนายกสมาคมกีฬาจังหวัด
9.3.6 หนังสือรับรองการทางานจริงจากศูนย์ กกท.จังหวัด
ข้ อ 10 ให้ สมาคมกีฬาจังหวัดจัดส่งใบสมัครขอขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด
สมาคมกีฬาจังหวัด จานวน 2 ชุด พร้ อมเอกสารที่กาหนดยื่นขอขึ ้นทะเบียนนักกีฬาต่อผู้ชว่ ย
นายทะเบียน ณ ที่ทาการศูนย์ กกท. จังหวัด จานวน 1 ชุดภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับใบสมัคร
และสมาคมกีฬาจังหวัดต้ องเก็บรักษาใบสมัครไว้ จานวน 1 ชุด
ข้ อ 11 เมื่อ ศูนย์ กกท. จังหวัด ได้ รับใบสมัครพร้ อมเอกสารหลักฐาน จะต้ อง
ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วจัดส่งรายชื่อนักกีฬาที่ขอขึ ้นทะเบียน
สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามแบบที่ กกท. กาหนดให้ กบั กกท. ส่วนกลาง เพื่อออกบัตรประจาตัว
นักกีฬา
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เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว กกท. จะต้ องส่งบัตรประจาตัวนักกีฬาให้ กบั
สมาคมกีฬาจังหวัดต่อไป โดยบัตรประจาตัวให้ มีอายุห้าปี
ข้ อ 12 นักกีฬาที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดหากภายหลัง
ปรากฏว่าบัตรประจาตัวนักกีฬาขาดอายุ สูญหาย หรื อชารุดด้ วยเหตุใดๆ ไม่สามารถใช้ ตรวจสอบ
ในการเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ ให้ นกั กีฬาผู้นนแจ้
ั ้ งต่อสมาคม
กีฬาจังหวัดที่ตนสังกัดตามแบบที่ กกท. กาหนด และให้ สมาคมกีฬาจังหวัดแจ้ ง กกท. เพื่อขอมี
บัตรประจาตัวนักกีฬาใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากนักกีฬาพร้ อมค่าใช้ จา่ ย
เป็ นเงินหนึง่ ร้ อยบาท
ข้ อ 13 การย้ ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สมาคมกีฬาจังหวัดที่เป็ นต้ นสังกัดเดิม และต้ นสังกัดใหม่ ยกเว้ นการย้ ายเพื่อขึ ้นทะเบียนสังกัด
สมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบตั รของนักกีฬาเท่านัน้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ระเบียบนี ้
ข้ อ 14 กรณีนกั กีฬาย้ ายสังกัดจะต้ องกรอกรายละเอียดตามแบบที่ กกท.
กาหนด
ข้ อ 15 การยื่นคาขอขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดแห่งใหม่
จะต้ องดาเนินการตามข้ อ 7 และแนบเอกสารหลักฐานการย้ ายสังกัดตัวจริงตามข้ อ 13 ที่มีการ
ระบุความเห็นของสมาคมกีฬาจังหวัดต้ นสังกัดเดิม
ข้ อ 16 การขึ ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุ
ดังต่อไปนี ้
16.1 ตาย
16.2 สมาคมกีฬาจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัดขอถอนชื่อออก
16.3 กกท. ถอนชื่อออก
16.4 เมื่อจบการศึกษาจากสถาบัน/สถานศึกษาที่ได้ ขอขึ ้นทะเบียนไว้ แล้ ว
ข้ อ 17 กรณีนกั กีฬาเจตนาหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ใิ นการขึ ้นทะเบียนสังกัดสมาคม
กีฬาจังหวัดตามระเบียบนี ้ ให้ ถือว่าการขึ ้นทะเบียนนันสิ
้ ้นสุดลงและพิจารณาโทษตามที่ผ้ วู า่ การ
เห็นสมควร
ข้ อ 18 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ รื อในการตีความตามระเบียบนี ้
ให้ เสนอผู้วา่ การเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยชี ้ขาด และให้ ถือว่าการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยของผู้วา่ การ
เป็ นที่สดุ
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ข้ อ 19 ให้ ผ้ วู ่าการรักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจออกประกาศ หรื อคาสัง่
เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายกนกพันธุ์ จุลเกษม)
ผู้ว่าการการกีฬาแห่ งประเทศไทย

