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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 

เหตุผล 
 

โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่น าความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับกีฬามาใช้ในการฝึกสอนกีฬาแก่นักกีฬาและเยาวชน และผู้ตัดสินกีฬาซึ่งท าหน้าที่
ตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขันเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา 
เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
สมควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการปฏบิัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ 
สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า และปกป้องดูแลสิทธิและประโยชน์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬา 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....”  

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
(๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในสถานศึกษา  
(๓) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในกิจกรรมกีฬาเพ่ือนันทนาการ  



 ๒ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ฝึกสอนกีฬา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการฝึกสอนกีฬาที่ต้องใช้ความรู้

และทักษะเกี่ยวกับกีฬาเพ่ือให้การเล่นกีฬาเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานของ 
แต่ละชนิดกีฬา ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  

“ผู้ตัดสินกีฬา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎ 
และกติกาการแข่งขัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“กีฬาเพ่ือนันทนาการ” หมายความว่า การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเพลิดเพลิน 
เชื่อมความสัมพันธ์ หรือเพ่ือสุขภาพ ไม่ว่าจะใช้กฎและกติกาการแข่งขันตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา
หรือไม่ก็ตาม 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬา 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพลศึกษา 
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ชนิดกีฬาทีผู่้ฝึกสอนและผู้ตัดสินต้องขอรบัใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทัง้ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ  

   
 

  มาตรา ๗  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐาน 
ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา” ประกอบด้วย   
  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ  

(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ  



 ๓ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสเปเชียล
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๔) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย และด าเนินกิจกรรมในชนิดกีฬาตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕  
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬานั้น จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของผู้ฝึกสอนกีฬา
และผู้ตัดสินกีฬา ฝ่ายละหนึ่งคน โดยต้องเป็นกีฬาต่างชนิดกัน เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬาตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษา
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไมเ่ป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเ่คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ 

หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 

มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
ให้ด าเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่เลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
และได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนแล้ว หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๗ (๗) เพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  
ให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกหรือแต่งตั้งไว้แล้ว 



 ๔ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ 

ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘ 
(๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 

และยังไม่มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าท่ีเหลืออยู่  

กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) หรือ (๖) นอกจากต้องพ้นจากต าแหน่งตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย”  
หรือนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือพ้นจากการเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 

และผู้ตัดสินกีฬา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้  

  (๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานตามมาตรา ๓๐  
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๓๒ 
  (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน การทดสอบ และการเทียบความรู้
ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  (๖) ส่งเสริมการศึกษาอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬา  
  (๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  (๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนใดให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็น 
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



 ๕ 

มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 
(๒) คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๘  

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้ 
 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืน มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา ด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา 
ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
กรรมการก าหนดมาตรฐานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกีฬาต้องมี

ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการก าหนด
มาตรฐานต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา

และผู้ตัดสินกีฬา 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 
 



 ๖ 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืน มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
จากผู้มีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา ด้านกฎหมาย  
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
กรรมการจรรยาบรรณซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกีฬาต้องมีประสบการณ์

การปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการจรรยาบรรณ

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ไม่เป็นกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา 

และผูต้ัดสินกีฬา 
(๒) ด าเนินการสอบสวน พิจารณา และวินิจฉัยเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

ใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคล 
ซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

มาตรา ๒๐  ให้กรมพลศึกษาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
และผู้ตัดสินกีฬาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  
(๔) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาของประเทศ 
(๕) ประสานงานกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา  

ผู้ตัดสินกีฬา นักกีฬา สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๖) รับผิดชอบงานธุรการและงานประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

และคณะอนุกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 



 ๗ 

หมวด ๒ 
ใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๒๑  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออก 
ใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

มาตรา ๒๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่คณะกรรมการก าหนด  

หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร หรือมีประสบการณ์  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๓) ผ่านการทดสอบหรือมีความรู้ความสามารถท่ีเทียบได้กับการผ่านการทดสอบ

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึง 

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
(๖) ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในประเภทนั้นมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นขอรบั

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑  

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต และช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว 
ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผู้นั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ 

ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ภายในเวลาที่ก าหนด ใหน้ายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการไม่ออกใบอนุญาต
ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผู้นั้นทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔  

ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 



 ๘ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้  
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตสิ้นสุดลง เมื่อผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา 
(๑) ตาย 
(๒) ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๘  ให้นายทะเบียนมีหน้าที่และอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดไม่เกิน

หกเดือน เมื่อปรากฏว่าผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๕ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ แล้วแต่กรณี 

ให้นายทะเบียนมหีน้าที่และอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนกีฬา
หรือผู้ตัดสินกีฬา 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒  
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือ 
(๓) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแล้ว และภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ 

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนอีก 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการแจ้งค าสั่ง 

และการอุทธรณ์ค าสั่งโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การส่งเสริมมาตรฐาน 

   
 

มาตรา ๒๙  ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา 
หรือผู้ตัดสินกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาตามที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานก าหนด 

 



 ๙ 

มาตรา ๓๐  ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาอาจได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การส่งเสริมให้เข้าศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา 
หรือผู้ตัดสินกีฬาในหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง  

(๒) การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษา การค้นควา้ การทดลอง การวิเคราะห์ และการวิจัย
ด้านการกีฬา 

(๓) การส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมและการสมัครเป็นสมาชิกองค์การกีฬาระหว่างประเทศ 
(๔) การส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมมาตรฐาน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๔ 
จรรยาบรรณ 

   
 
มาตรา ๓๑  ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่าผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๒๙ หรือไม่ปฏิบัติตามหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณตามมาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีท่ีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา 
(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดจริง

ตามข้อกล่าวหา 
 (ก) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (ข) ภาคทัณฑ์ 
 (ค) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี 
 (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๓๓  ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ (๒) (ค) 

ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ 
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หากกระท าการ

ฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 



 ๑๐ 

มาตรา ๓๔  ให้อธิบดีแจ้งค าสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้ถูกกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีก
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายทะเบียนมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานทีฝ่ึกสอนกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาท าการของสถานที่นั้น 
(๒) มีหนังสือเรียกให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา หรือผู้เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค า 

หรือชี้แจงเก่ียวกับการฝึกสอนกีฬาหรือการตัดสินกีฬา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

นายทะเบียนจะมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อ านาจ 
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

การใช้อ านาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค 
ต่อการฝึกสอนกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาเกินสมควร 

 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๘  ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๒๑ หรือในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๓๙  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานตามค าสั่งของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 

(๒) ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ 

 
มาตรา ๔๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่ง 

นายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรยีบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 

ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๗ 
(๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) แล้ว ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
กรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษา
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรา ๔๒  ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดกีฬาตามมาตรา ๕ มีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 
หรือผู้ตัดสินกีฬาต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยมิให้น าระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการพิจารณาของนายทะเบียน 



 ๑๒ 

เมื่อผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งได้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนแล้ว ให้มีสิทธิฝึกสอนกีฬา
หรือตัดสินกีฬาต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน  

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 



  

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
๑. ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ตัดสินกีฬา ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
๓. ค่าต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๔. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 
 
 
 
 


