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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
 

เหตุผล 
 

โดยที่ปจจุบันการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาซึ่งเปนผูที่นําความรูความชํานาญ
เฉพาะดานเกี่ยวกับกีฬามาใชในการฝกสอนกีฬาแกนักกีฬาและเยาวชน และผูตัดสินกีฬาซึ่งทําหนาที่
ตัดสินกีฬาใหเปนไปตามกฎและกติกาการแขงขันเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของแตละชนิดกีฬา 
เปนผูมีบทบาทอยางยิ่งตอการแขงขันกีฬาและการสงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน 
สมควรมกีารสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการปฏบิัติหนาที่เปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน อยูในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงเสริม พัฒนาองคความรู 
สรางมาตรฐาน สงเสริมความกาวหนา และปกปองดูแลสิทธิและประโยชนในการเปนผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬา รวมทั้งจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนที่จะไดรับการสงเสริมการออกกําลังกาย 
และเลนกีฬาอยางถูกตองและมีความปลอดภัย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 



ราง 
พระราชบัญญัติ 

สงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬา 
 

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

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตสิงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬา พ.ศ. ....”  

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) ผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในรายการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
(๒) ผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในสถานศึกษา  
(๓) ผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในกิจกรรมกีฬาเพ่ือนันทนาการ  
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูฝกสอนกีฬา” หมายความวา ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการฝกสอนกีฬาที่ตองใชความรู

และทักษะเกี่ยวกับกีฬาเพื่อใหการเลนกีฬาเปนไปอยางถูกตองและปลอดภัยตามมาตรฐานของ 
แตละชนิดกีฬา ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  

“ผูตัดสินกีฬา” หมายความวา ผูปฏิบัติหนาที่ตัดสินกีฬาใหเปนไปตามกฎและกติกา
การแขงขัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของแตละชนิดกีฬา ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี้ 

“กีฬาเพื่อนันทนาการ” หมายความวา การเลนหรือการแขงขันกีฬาเพื่อความเพลิดเพลิน 
เชื่อมความสัมพันธ หรือเพื่อสุขภาพ ไมวาจะใชกฎและกติกาการแขงขันตามมาตรฐานของแตละชนิดกีฬา
หรือไมก็ตาม 



 ๒ 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬา 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพลศึกษา 
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ 

นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ชนิดกีฬาทีผู่ฝกสอนและผูตัดสินตองขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ  

   
 

  มาตรา ๗  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมมาตรฐาน 
ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา” ประกอบดวย   
  (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ  

(๒) ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ  
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาราลิมปกแหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสเปเชียล
โอลิมปคแหงประเทศไทย และประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

(๔) ผูแทนสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” ตามกฎหมายวาดวยการกีฬา
แหงประเทศไทย และดําเนินกิจกรรมในชนิดกีฬาตามพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา ๕  
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬานั้น จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

(๕) ผูแทนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย 
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัด จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

(๖) ผูแทนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของผูฝกสอนกีฬา
และผูตัดสินกีฬา ฝายละหนึ่งคน โดยตองเปนกีฬาตางชนิดกัน เปนกรรมการ 



 ๓ 

(๗) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬาตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวนไมเกินหกคน เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดแีตงตั้งขาราชการในกรมพลศึกษา
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

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

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือถูกเลิกจางจากหนวยงานของเอกชน ดวยเหตุทุจริตตอหนาที่ 
 

มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตําแหนงกอนวาระ 
ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเกาสบิวันนับแตวันที่ตําแหนง
กรรมการวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงสามสิบวัน จะไมเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตําแหนงกอนวาระ 
และไดมีการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนแลว หรือในกรณีทีร่ัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๗ (๗) เพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูไดรับเลือกหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดเลือกหรือแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ 

ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๔) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ๔ 

(๕) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ 

ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตําแหนงกอนวาระ 
และยังไมมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงแทน ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่เหลืออยู  

 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 

และผูตัดสินกีฬา โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้  

  (๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมมาตรฐานตามมาตรา ๓๐  
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๓๒ 
  (๕) กําหนดหลักเกณฑการรับรองมาตรฐาน การทดสอบ และการเทียบความรู
ความสามารถของผูขอรับใบอนุญาต  
  (๖) สงเสริมการศึกษาอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 
และผูตัดสินกีฬา  
  (๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน 
(๒) คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
กรรมการเฉพาะเรื่องอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๘  

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



 ๕ 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได 
 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืน มีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง 
จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานกีฬา ดานกฎหมาย หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานกีฬา 
ไมนอยกวาสามคน 

ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมพลศึกษาคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
กรรมการกําหนดมาตรฐานซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานกีฬาตองมี

ประสบการณการปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาหรือเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา
มาแลวไมนอยกวาสิบป  

นอกจากคุณสมบตัิและลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ แลว กรรมการกําหนด
มาตรฐานตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ไมเปนกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬา

และผูตัดสินกีฬา 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย 
 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืน มีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง 
จากผูมีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตยสุจริต และมคีวามรูความเชี่ยวชาญในดานกีฬา ดานกฎหมาย  
หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมพลศึกษาคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
กรรมการจรรยาบรรณซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานกีฬาตองมีประสบการณ

การปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาหรือเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬามาแลวไมนอยกวาสิบป 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ แลว กรรมการจรรยาบรรณ

ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ไมเปนกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 



 ๖ 

มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
(๑) ออกประกาศวาดวยจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอนกีฬา 

และผูตัดสินกีฬา 
(๒) ดําเนินการสอบสวน พิจารณา และวินิจฉัยเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคล 
ซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการพิจารณา  

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
มาตรา ๒๐  ใหกรมพลศึกษาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

โดยใหมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานผูฝกสอนกีฬา 

และผูตัดสินกีฬาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
(๒) ดําเนินการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 
(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคความรู 

เพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา  
(๔) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาของประเทศ 
(๕) ประสานงานกับผูปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา  

ผูตัดสินกีฬา นักกีฬา สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา หรือองคกรที่เก่ียวของ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๖) รับผิดชอบงานธุรการและงานประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

และคณะอนุกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
ใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๒๑  ผูใดประสงคจะเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออก 
ใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 
 



 ๗ 

มาตรา ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกําหนด  

หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตร หรือมีประสบการณ  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๓) ผานการทดสอบหรือมีความรูความสามารถที่เทียบไดกับการผานการทดสอบ

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๔) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย ในกรณซีึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในการเปนผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๕) ไมเปนผูวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
(๖) ไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการเปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในประเภทนั้นมาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑  

ผูใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว 
ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตผูนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คําขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อนายทะเบียนพจิารณาเห็นวาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ 

ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ หรือไมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนมคีําสั่งไมออกใบอนุญาต พรอมทั้งแจงเหตุแหงการไมออกใบอนุญาต
ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตผูนั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔  

ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้  
ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไดอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และอาจตออายุ
ใบอนุญาตไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับกับการตออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 



 ๘ 

มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตาย 
(๒) ไมไดรับการตออายุใบอนุญาต หรือ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๘  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไมเกินหกเดือน 

เมื่อปรากฏวาผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๕ 

ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองหยุด
ปฏิบัติหนาที่เปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช แลวแตกรณี 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา ผูฝกสอนกีฬา 
หรือผูตัดสินกีฬา 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒  
(๒) ปฏิบัติหนาที่ในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือ 
(๓) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแลว และภายในหนึ่งปนับแตวันที่ 

ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้น มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนอีก 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับกับการแจงคําสั่ง 

และการอุทธรณคําสั่งโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การสงเสริมมาตรฐาน 

   
 

มาตรา ๒๙  ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬา รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ของผูฝกสอน
กีฬาหรือผูตัดสินกีฬาในแตละชนิดกีฬาตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาอาจไดรับการสงเสริมมาตรฐาน 

ดังตอไปนี้ 
(๑) การสงเสริมใหเขาศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ผูฝกสอนกีฬา 

หรือผูตัดสินกีฬาในหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง  
(๒) การสงเสริมใหมีทุนการศึกษา การคนควา การทดลอง การวิเคราะห และการวิจัย

ดานการกฬีา 
(๓) การสงเสริมใหเขารวมประชุมและการสมัครเปนสมาชิกองคการกีฬาระหวางประเทศ 
(๔) การสงเสริมใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริมมาตรฐาน ใหเปนไปตามระเบียบ 

ทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
 



 ๙ 

หมวด ๔ 
จรรยาบรรณ 

   
 
มาตรา ๓๑  ผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬาตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ 

ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตามมาตรา ๒๙ หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบขอเท็จจริง  
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ยกขอกลาวหา ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
(๒) ลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดจริง

ตามขอกลาวหา 
 (ก) วากลาวตักเตือน 
 (ข) ภาคทัณฑ 
 (ค) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองป 
 (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกีย่วกับ 

การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ (๒) (ค) 

ตองหยุดการปฏิบัติหนาที่เปนผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช 
ผูฝกสอนกีฬาหรือผูตัดสินกีฬาซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หากกระทําการ

ฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๔  ใหอธิบดีแจงคําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยังผูถูกกลาวหา 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่ง 
ใหผูถูกกลาวหามีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือแจงคําสั่งดังกลาว 
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับอุทธรณ ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหมีหนังสือ
แจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไดอีก
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
 
 



 ๑๐ 

หมวด ๕ 
พนักงานเจาหนาที่ 
   

 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายทะเบียนมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานทีฝ่กสอนกีฬาหรือจัดการแขงขันกีฬา เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือเวลาทําการของสถานที่นั้น 
(๒) มีหนังสือเรียกใหผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา หรือผูเกี่ยวของ มาใหถอยคํา 

หรือชี้แจงเกี่ยวกับการฝกสอนกีฬาหรือการตัดสินกีฬา หรือใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

นายทะเบียนจะมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาทีเ่ปนผูใชอํานาจ 
ตามวรรคหนึ่งก็ได 

การใชอํานาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองไมกอใหเกิดอุปสรรค 
ตอการฝกสอนกีฬาหรือการแขงขันกีฬาเกินสมควร 

 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๘  ผูใดปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาโดยไมไดรับใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๒๑ หรือในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๓๙  ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามคําสั่งของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที ่แลวแตกรณี  
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 

(๒) ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียน 
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๕ 



 ๑๑ 

มาตรา ๔๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่ง 
นายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรยีบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว 
ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๗ 
(๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) แลว ใหคณะกรรมการประกอบดวย 
กรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมพลศึกษา
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๒  ผูใดปฏิบัติหนาที่ฝกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาอยูในวันกอนวันที่ 

พระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดกีฬาตามมาตรา ๕ มีผลใชบังคับ หากประสงคจะเปนผูฝกสอนกีฬา 
หรือผูตัดสินกีฬาตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ภายในเกาสิบวันนับแต
วันทีพ่ระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ โดยมิใหนําระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการพิจารณาของนายทะเบียน 

เมื่อผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งไดยื่นคําขอตอนายทะเบียนแลว ใหมีสิทธิฝกสอนกีฬา
หรือตัดสินกีฬาตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน  

 
 

ผูรับสนองพระราชโองการ 
 
 

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



  

อัตราคาธรรมเนียม 

   
 
๑. คาใบอนุญาตเปนผูฝกสอนกีฬา ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
๒. คาใบอนุญาตเปนผูตัดสินกีฬา ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
๓. คาตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๔. คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 
 
 
 
 


