
 

 
 
 

                                                
ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการขึน้ทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกฬีาจังหวัด 
พ.ศ. 2550 

***************************** 

  ตามท่ีการกีฬาแหง่ประเทศไทยได้ออกระเบียบการกีฬาแหง่ประเทศไทยว่าด้วย
การขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั พ.ศ. 2546  ระเบียบการกีฬาแหง่ประเทศไทยวา่ด้วย
การขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546  และประกาศการกีฬา -
แหง่ประเทศไทย เร่ืองการขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั พ.ศ. 2546   
  เพ่ือให้การขึน้ทะเบียนนกักีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาตแิละกีฬา
เยาวชนแหง่ชาต ิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ -
ประเทศไทย ฉบบัท่ี 21 ว่าด้วยการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ ข้อ 5 ข้อ 19 (3) และ (4) และข้อบงัคบั    
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545ข้อ 5 ข้อ 19 (4) และ (5)  จงึออกระเบียบไว้ดงันี ้

  ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกวา่ ”ระเบียบการกีฬาแหง่ประเทศไทยว่าด้วยการขึน้ทะเบียน
นกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั พ.ศ. 2550” 

  ข้อ  2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

  ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบการกีฬาแหง่ประเทศไทยว่าด้วยการขึน้ทะเบียนนกักีฬา 
สงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั พ.ศ. 2546  ระเบียบการกีฬาแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการขึน้ทะเบยีนนกักีฬา
สงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546  และประกาศการกีฬาแหง่ประเทศไทย เร่ืองการ
ขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั พ.ศ. 2546    

  ข้อ  4  ในระเบียบนี ้ 
          “ กกท.”  หมายความถึง  การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
          “ผู้ว่าการ”  หมายความถึง  ผู้วา่การการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
          “นายทะเบียน”  หมายความถึง  ผู้อ านวยการกองทะเบียน กกท. 
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                                   “ผู้ช่วยนายทะเบียน” หมายความถึงผู้อ านวยการศนูย์ กกท. จงัหวดั 
            “นักกีฬา”  หมายความถึง  นกักีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ 
หรือกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 
            “สมาคมกีฬาจังหวัด”  หมายความถึง สมาคมกีฬาจงัหวดัท่ีได้รับการ
จดัตัง้ขึน้ในจงัหวดัตามกฎหมายวา่ด้วย กกท. 
            “สูตบัิตร”  หมายความถึง  ใบเกิดของนกักีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา
แหง่ชาตหิรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงส าเนาทะเบียนบ้านของนกักีฬาท่ี
นกักีฬาได้ย้ายทะเบียนออกจากสถานพยาบาล โรงพยาบาล  หรือทะเบียนบ้านกลางท่ีแจ้งเกิดไป
เข้าทะเบียนบ้านใหมเ่ป็นครัง้แรก 
              “สถานศึกษา”  หมายความถึง  สถานท่ีซึง่นกักีฬาก าลงัศกึษาจริงตาม 
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการหรือสถานศกึษาของทางราชการอ่ืนหรือสถานศกึษาเอกชนท่ี    
อยู่ในการควบคมุของทางราชการโดยศกึษาเต็มเวลา   ส าหรับในระบบการศกึษานอกโรงเรียนให้ 
นบัเฉพาะระบบการศกึษาหลกัสตูรสายสามญัเทา่นัน้ 
             “สถานที่ท างาน”  หมายความถึง  สถานท่ีท างานจริงเพ่ือการด ารงชีพ
เตม็เวลาตามระบบราชการหรือเอกชนโดยมีการจดัจ้างให้ท างานจริง  และไมร่วมถึงสถานท่ีท างาน 
ท่ีไปช่วยปฏิบตังิานหรือสถานท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ไปท างานนอกเหนือจากสถานท่ีตัง้ของสถานท่ี
ประกอบการ 
             กรณีท่ีเป็นข้าราชการ  พนกังานองค์กรของรัฐ  จะต้องถือค าสัง่ท่ีได้รับ
แตง่ตัง้เป็นส าคญั  ไมร่วมถึงการขอตวัไปราชการ 

  ข้อ  5  นกักีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติหรือกีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิจะต้อง
ขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดันัน้  ๆเพียงจงัหวดัเดียวเป็นระยะเวลา ไมน้่อยกวา่หกเดือน 
ก่อนเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นัน้   

  ข้อ  6   กรณีท่ีจงัหวดัมีนกักีฬาใหมท่ี่มีการพฒันาดีขึน้ และไมเ่คยขึน้ทะเบียนนกักีฬา
สงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัใดมาก่อน สามารถขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัเพิ่มเตมิได้
ก่อนการแขง่ขนัระดบัภาคไม่น้อยกวา่หนึง่เดือน  แตจ่ะต้องเป็นการขึน้ทะเบียนตามสตูิบตัรเท่านัน้ 
ทัง้นี ้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ  กกท. วา่ด้วยการสมคัรและคดัเลือกนกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนั
กีฬาแหง่ชาติ   หรือระเบียบ กกท. วา่ด้วยการสมคัรและคดัเลือกนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแหง่ชาตด้ิวย 
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                        ข้อ  7  นกักีฬาท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาตหิรือกีฬาเยาวชน
แหง่ชาตใิห้จงัหวดัใด  จะต้องขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัตามสตูิบตัรเทา่นัน้ 
เว้นแตน่กักีฬานัน้ไปศกึษาหรือประกอบอาชีพในจงัหวดัอ่ืน อาจจะขอขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดั
สมาคมกีฬาจงัหวดัท่ีไปศกึษาหรือประกอบอาชีพอยู่นัน้ก็ได้  

    ข้อ  8  นกักีฬาท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาต ิ หรือกีฬาเยาวชน  
แหง่ชาต ิ จะต้องขึน้ทะเบียนนกักีฬาดงันี ้
                                   8.1  การแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ ให้นกักีฬาขึน้ทะเบียนตามล าดบัดงันี  ้
                                          8.1.1  ตามสตูิบตัร  หรือ 
                                          8.1.2  ตามสถานท่ีท างาน  หรือ 
                                          8.1.3  ตามสถานศกึษา 
  ถ้านกักีฬามีสถานท่ีท างานเพ่ือด ารงชีพเตม็เวลา จะต้องขึน้ทะเบียนนกักีฬาตาม
สถานท่ีท างาน โดยห้ามมิให้ขึน้ทะเบียนนกักีฬาตามสถานศกึษา 

                                  8.2  การแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ให้นกักีฬาขึน้ทะเบียนตามล าดบัดงันี ้
                                         8.2.1  ตามสตูิบตัร  หรือ 
                                         8.2.2  ตามสถานศกึษา  หรือ 
                                         8.2.3  ตามสถานท่ีท างาน 

              ถ้านกักีฬาก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาใด  จะต้องขึน้ทะเบียนนกักีฬาตาม
สถานศกึษา โดยห้ามมิให้ขึน้ทะเบียนนกักีฬาตามสถานท่ีท างาน 

           ข้อ  9  นกักีฬาท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ  หรือกีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิ
ให้จงัหวดัใดนัน้  นกักีฬาต้องกรอกรายละเอียดตามแบบใบสมคัรขึน้ทะเบียนนกักีฬาท่ี กกท. ก าหนด   
ให้ครบถ้วนสมบรูณ์  จ านวน 2 ชดุ  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดในใบสมคัรให้ครบถ้วน   
ย่ืนตอ่สมาคมกีฬาจงัหวดัท่ีสงักดั ดงันี ้

        9.1  การขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัตามสตูิบตัร          
ใบสมคัรขึน้ทะเบียนจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานดงันี ้
      9.1.1  ส าเนาสตูบิตัร 
     9.1.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของนกักีฬาท่ีนกักีฬาได้ย้ายทะเบียนออกจาก
สถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือทะเบียนบ้านกลางท่ีแจ้งเกิดไปเข้าทะเบียนบ้านใหมเ่ป็นครัง้แรก 
     9.1.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
                                 9.1.4  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีอยู่ปัจจบุนั 
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                     9.2  การขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัตามสถานศกึษา   
ใบสมคัรขึน้ทะเบียนจะต้องแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี ้

   9.2.1  ส าเนาสตูิบตัร 
   9.2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
   9.2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีอยู่ปัจจบุนั 
   9.2.4  หนงัสือรับรองจากสถานศกึษาฉบบัจริง 
   9.2.5   ส าเนาใบระเบียนการศกึษาในปีปัจจบุนัหรือใบลงทะเบียนการเรียน 

ในภาคปัจจบุนั 
นกักีฬาท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาตามข้อ  4  จะต้องขึน้ทะเบียนตาม

สถานศกึษาเท่านัน้  โดยห้ามมิให้ขึน้ทะเบียนตามสถานท่ีท างาน 
กรณีนกักีฬาศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาท่ีมีวิทยาเขต ให้ขึน้ทะเบียนตามสถานท่ีตัง้

ของวิทยาเขตนัน้         
ถ้านกักีฬาศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาหลายแหง่ เชน่ ศกึษาภาคปกตใินสถาบนัแหง่หนึง่

และไปศกึษาภาคค ่า  หรือภาคพิเศษเพิม่อีกแหง่หนึง่  ให้ยดึถือตามหนงัสือท่ีรับรองจาก สถานศกึษา
ภาคปกตเิทา่นัน้ 

                9.3  การขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัตามสถานท่ีท างาน ใบ
สมคัรขึน้ทะเบียนจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานดงันี ้

            9.3.1  ส าเนาสตูิบตัร 
            9.3.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
            9.3.3  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีอยู่ปัจจบุนั 
            9.3.4  หนงัสือรับรองการท างานจากสถานประกอบการ 
            9.3.5  หนงัสือรับรองการท างานจริงจากนายกสมาคมกีฬาจงัหวดั 
            9.3.6  หนงัสือรับรองการท างานจริงจากศนูย์ กกท.จงัหวดั 

  ข้อ  10   ให้สมาคมกีฬาจงัหวดัจดัสง่ใบสมคัรขอขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดั
สมาคมกีฬาจงัหวดั จ านวน 2 ชดุ  พร้อมเอกสารท่ีก าหนดย่ืนขอขึน้ทะเบียนนกักีฬาตอ่ผู้ชว่ย  
นายทะเบียน ณ ท่ีท าการศนูย์ กกท. จงัหวดั จ านวน 1 ชดุภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับใบสมคัร
และสมาคมกีฬาจงัหวดัต้องเก็บรักษาใบสมคัรไว้จ านวน  1 ชดุ 

ข้อ  11  เม่ือ ศนูย์ กกท. จงัหวดั  ได้รับใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐาน จะต้อง 
ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารให้ครบถ้วนสมบรูณ์แล้วจดัสง่รายช่ือนกักีฬาท่ีขอขึน้ทะเบียน
สงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัตามแบบท่ี กกท. ก าหนดให้กบั กกท. สว่นกลาง เพ่ือออกบตัรประจ าตวั
นกักีฬา 
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  เม่ือด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว กกท. จะต้องสง่บตัรประจ าตวันกักีฬาให้กบั
สมาคมกีฬาจงัหวดัตอ่ไป  โดยบตัรประจ าตวัให้มีอายหุ้าปี 

ข้อ  12  นกักีฬาท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัหากภายหลงั
ปรากฏวา่บตัรประจ าตวันกักีฬาขาดอาย ุสญูหาย หรือช ารุดด้วยเหตใุดๆ ไมส่ามารถใช้ตรวจสอบ
ในการเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาตไิด้ ให้นกักีฬาผู้นัน้แจ้งตอ่สมาคม
กีฬาจงัหวดัท่ีตนสงักดัตามแบบท่ี กกท. ก าหนด และให้สมาคมกีฬาจงัหวดัแจ้ง กกท. เพ่ือขอมี
บตัรประจ าตวันกักีฬาใหมภ่ายในสามสิบวนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากนกักีฬาพร้อมคา่ใช้จา่ย
เป็นเงินหนึง่ร้อยบาท 

ข้อ  13   การย้ายสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดั   ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สมาคมกีฬาจงัหวดัท่ีเป็นต้นสงักดัเดมิ และต้นสงักดัใหม ่ยกเว้นการย้ายเพ่ือขึน้ทะเบียนสงักดั
สมาคมกีฬาจงัหวดัตามสตูิบตัรของนกักีฬาเทา่นัน้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระเบียบนี ้

ข้อ  14  กรณีนกักีฬาย้ายสงักดัจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบท่ี กกท. 
ก าหนด 

  ข้อ  15  การย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัแหง่ใหม ่
จะต้องด าเนินการตามข้อ 7 และแนบเอกสารหลกัฐานการย้ายสงักดัตวัจริงตามข้อ 13  ท่ีมีการ
ระบคุวามเห็นของสมาคมกีฬาจงัหวดัต้นสงักดัเดมิ 

ข้อ 16  การขึน้ทะเบียนนกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัสิน้สดุลงด้วยเหต ุ
ดงัตอ่ไปนี ้
                                    16.1  ตาย 

                         16.2  สมาคมกีฬาจงัหวดัท่ีนกักีฬาสงักดัขอถอนช่ือออก 
                   16.3  กกท. ถอนช่ือออก 
                   16.4  เม่ือจบการศกึษาจากสถาบนั/สถานศกึษาท่ีได้ขอขึน้ทะเบียนไว้แล้ว 

  ข้อ  17  กรณีนกักีฬาเจตนาหรือละเลยไมป่ฏิบตัใินการขึน้ทะเบียนสงักดัสมาคม
กีฬาจงัหวดัตามระเบียบนี ้ ให้ถือว่าการขึน้ทะเบียนนัน้สิน้สดุลงและพิจารณาโทษตามท่ีผู้วา่การ
เห็นสมควร 

  ข้อ  18  กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัหิรือในการตีความตามระเบียบนี ้   
ให้เสนอผู้วา่การเพ่ือพิจารณาและวินิจฉยัชีข้าด และให้ถือวา่การพิจารณาหรือค าวินิจฉยัของผู้วา่การ
เป็นท่ีสดุ 



 - 6 - 

ข้อ  19  ให้ผู้ว่าการรักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจออกประกาศ  หรือค าสัง่
เพ่ือปฏิบตัิตามระเบียบนี ้
                 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   13   มีนาคม พ.ศ. 2550 
 
 
 
               (นายกนกพันธ์ุ  จุลเกษม) 
                                                 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
                    
 
    
                    
 
 


