
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ�และคู�มือประกอบการพิจารณา 

การประเมินการบริหารจัดการอย�างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป$นเลิศ 

(MODEL) 

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เพ่ิมเติมในบางตัวช้ีวัด) 

 

 

 

 

งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป$นเลิศ 

กององค�กรและพัฒนากีฬาเป$นเลิศ ฝ:ายพัฒนากีฬาเป$นเลิศ 

การกีฬาแห�งประเทศไทย 
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รูปแบบท่ี 1 ระบบการบริหารจัดการ 

เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 1.3   งบประมาณ (การเงิน - การบัญชี) และการประสานงานการเบิกจ!าย

งบประมาณท่ีได&รับจาก กกท. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เกณฑ�  

ระดับ 1 มีการบันทึกรายรับ-รายจ!าย มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ! าย
ประจําเดือนท่ีถูกต&อง สามารถตรวจสอบได& การเบิก – จ!ายเงิน  
ในแต!ละคร้ัง/กิจกรรมท่ีถูกต&อง  

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการรายงานทางการเงินต!อกรรมการ
สมาคมกีฬาในการประชุมประจําเดือน พร&อมท้ังมีการแสดงบัญชีรายรับ 
– รายจ!าย และสถานะทางการเงินของสมาคมในป@งบดุลของสมาคมท่ี
รับรองแล&วถูกต&องในการประชุมใหญ!สามัญหรือวิสามัญประจําป@  

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามระดับ 2 และมีการจัดทําระเบียบการเงินของสมาคม
ท่ีเปAนลายลักษณ.อักษร ว!าด&วยค!าตอบแทน ค!าเดินทาง และค!าท่ีพัก 

ระดับ 4 มีการดําเนินงานตามระดับ 3 และสมาคมส!งเอกสารหักล&างเงินยืม 
ภายใน 30 วัน หรือเบิกจ!ายภายใน 60 วัน จากรายการท่ีของบประมาณ
ท้ังหมด คิดเปAน 70 % ข้ึนไป หลังจากดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 

ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามระดับ 4 และสมาคมส!งเอกสารหักล&างเงินยืม 
ภายใน 30 วัน หรือเบิกจ!ายภายใน 60 วัน จากรายการท่ีของบประมาณ
ท้ังหมด คิดเปAน 80 % ข้ึนไป หลังจากดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 

หมายเหตุ    1. หลักฐานการเบิกจ!ายจะตรวจสอบได&จากงานพัฒนาและสถิติฯ  และ 
Clearing House 
                 2. ในกรณี กกท. อนุมัติงบประมาณการจัดการแข!งขันล!าช&าให&นับ วันท่ี
ได&รับอนุมัติ เปAนวันเริ่มต&นคิดการเบิกจ!ายงบประมาณ 
เพ่ิมเติมเกณฑ�ใหม� ในระดับ 4 และ ระดับ 5  
ระดับ 4 มีการดําเนินงานตามระดับ 3 และสมาคมส!งเอกสารหักล&างเงินยืม 

ภายใน 30 วัน หรือเบิกจ!ายภายใน 60 วัน จากรายการท่ีสมาคมกีฬา
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได& คิดเปAน 70 % ข้ึนไป หลังจากดําเนิน
กิจกรรมท้ังหมด 

ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามระดับ 4 และสมาคมส!งเอกสารหักล&างเงินยืม 
ภายใน 30 วัน หรือเบิกจ!ายภายใน 60 วัน จากรายการท่ีสมาคมกีฬา
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได& คิดเปAน 80 % ข้ึนไป หลังจากดําเนิน
กิจกรรมท้ังหมด 

 
 

 
1. บันทึกการเบิกจ!าย 
2. บัญชีรายรับ - จ!าย 

ประจําเดือน 
3. รายงานการใช&จ!ายเงิน 
4. รายงานการประชุม

ประจําเดือน 
5. รายงานการประชุม

ใหญ!สามัญประจําป@ 
6. งบดุลสมาคม 
7. เอกสารการได&รับ

งบประมาณจาก 
กกท. 

8. เอกสารการหักล&าง/
เบิกจ!าย 
- งบจัดการแข!งขัน 
- งบอุดหนุสมาคม 
- งบส!งแข!งขัน 

9. ระเบียบการเงิน 
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เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 1.4  การตลาดและสิทธิประโยชน. 
เกณฑ� 
ระดับ 1 มีการจัดหางบประมาณท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุนและ 

การดําเนินงานด&านการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค!าด&านกีฬา ตํ่ากว!า 5 แสนบาท 
หรือ สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากท่ี กกท. สนับสนุน
ได&ไม!ถึงร&อยละ 25 

ระดับ 2 มีการจัดหางบประมาณท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุนและ 
การดําเนินงานด&านการตลาดเพ่ือเพิ่มมูลค!าด&านกีฬา ต้ังแต! 5 แสนบาท แต!
ไม!เกิน 1 ล&านบาท หรือ สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
จากท่ี กกท. สนับสนุนได&ไม!ถึงร&อยละ 50 

ระดับ 3 มีการจัดหางบประมาณท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุนและ 
การดําเนินงานด&านการตลาดเพื่อเพ่ิมมูลค!าด&านกีฬา มากกว!า 1 ล&านบาท 
แต!ไม!เกิน 5 ล&านบาท หรือ สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากท่ี กกท. สนับสนุนได&ไม!ถึงร&อยละ 75 

ระดับ 4 มีการจัดหางบประมาณท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุนและ 
การดําเนินงานด&านการตลาดเพื่อเพ่ิมมูลค!าด&านกีฬา มากกว!า 5 ล&านบาท 
แต!ไม!เกิน 10 ล&านบาท หรือ สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากท่ี กกท. สนับสนุนได&ไม!ถึงร&อยละ 100 

ระดับ 5 มีการจัดหางบประมาณท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุนและ 
การดําเนินงานด&านการตลาดเพื่อ เพิ่ม มูลค!าด&านกีฬา มากกว!า  
10 ล&านบาทข้ึนไป หรือ สามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
ท่ี กกท. สนับสนุนได&มากกว!าร&อยละ 100  

หมายเหตุ  
 1. การดําเนินงานด&านการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค!าด&านกีฬา เช!น การประชาสัมพันธ.  
การจัดทําสิทธิประโยชน. การจัดทําลิขสิทธ์ิ เปAนต&น  
2. พิจารณาจากการจัดหางบประมาณท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุน  
3. ไม!คิดรวมกับงบประมาณท่ีได&รับจากโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ 
4. ในกรณีท่ีสมาคมได&รับความอนุเคราะห.ให&ใช&สถานท่ี การถ!ายทอดสดหรือ ได&รับส่ิงของ 
(VIK) ให&สามารถคิดเปAนมูลค!าทางการเงินนําส!ง กกท. ได&     
เพ่ิมเติมหลักฐานที่เก่ียวขAองจากเดิม ดังน้ี 
 - พิจารณาและเลือก จากป@ 62 และป@ 63 เพ่ือเปรียบเทียบป@ท่ีสมาคมกีฬาสามารถ
หางบประมาณสนับสนุนท่ีนอกเหนือจาก กกท. สนับสนุน ท่ีสามารถคิดเปAนมูลค!าทาง
การเงินได&มากท่ีสุด 
 

 

 
1. เอกสารการได&รับการ

สนับสนุนจาก
หน!วยงานต!าง ๆ ท่ี 
นอกเหนือจาก กกท. 

2. เอกสารการได&รับ
งบประมาณสนับสนุน
จาก กกท. 

3. เอกสารการได&รับ
งบประมาณจาก
รัฐวิสาหกิจ 

4. ตารางแผนการ
ดําเนินงานและ
แผนการใช&จ!าย
งบประมาณ โดยระบุ
แหล!งท่ีมา 

5. เอกสารท่ีสนับสนุน
เปAนส่ิงของ สถานท่ี  
ตีเปAนมูลค!าจํานวน
งบประมาณท่ีได&รับ
การสนับสนุน 
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รูปแบบท่ี 2 ระบบการพัฒนานักกีฬา 

เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง  

ตัวช้ีวัด 2.7   การส!งนักกีฬาเข&าร!วมการแข!งขัน 
เกณฑ�   

ระดับ 1 มีแผนการส!งนักกีฬาเข&าร!วมการแข!งขันนานาชาติอยู!ในแผนงานหรือ
ปฏิ ทินกิจกรรมของสมาคมและมี เป[ าหมาย ท่ีสอดคล& อง กับ 
แผนยุทธศาสตร.สมาคมกีฬา 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งนักกีฬาประเภททีม 
จํานวน 1 ครั้ง หรือประเภทบุคคล จํานวน 1-2 ครั้ง เข&าร!วม        
การแข!งขันกีฬานานาชาติ 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งนักกีฬาประเภททีม 
จํานวน 2 ครั้ ง  หรือประเภทบุคคล จํานวน 3-4 ครั้ ง  เข&าร!วม        
การแข!งขันกีฬานานาชาติ 

ระดับ 4 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งนักกีฬาประเภททีม 
จํานวน 3 ครั้ง หรือประเภทบุคคล จํานวน 5-6 ครั้ง เข&าร!วม        การ
แข!งขันกีฬานานาชาติ 

ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งนักกีฬาประเภททีม 
จํานวน 4 ครั้ง หรือประเภทบุคคล จํานวน 7 ครั้งข้ึนไป เข&าร!วม    
การแข!งขันกีฬานานาชาติ  

หมายเหตุ    1. การนับจํานวนการส!งแข!งขันให&นับรายการท่ีสมาคมขออนุญาต
จาก กกท.เท!าน้ัน  
                 2. ในกรณีท่ีสหพันธ.ไม!มีการแข!งขันนานาชาติภายในป@งบประมาณ 2563 
ให&ใช&ผลการประเมินในป@ 2562 แทน โดยดูจากปฏิทินการแข!งขัน และข&อกําหนดใน
สหพันธ.ของสมาคม 
 
เพ่ิมเติมหลักฐานท่ีเก่ียวขAองจากเดิม ดังน้ี 
 - แผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมของสมาคม และเอกสาร/หลักฐานการเล่ือนหรือยกเลิก
การจัดการแข!งขันท่ีได&รับการรับรองจากสหพันธ.กีฬาหรือประเทศเจ&าภาพในการ
จัดการแข!งขัน ในการประกอบการพิจารณา 
 

 

 
1. ปฏิทินสมาคม 
2. แผนยุทธศาสตร. 
3. หนังสือขออนุญาต

เดินทางไปแข!งขัน 
4. รายงานผลการ

แข!งขัน 
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รูปแบบท่ี 3 ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา 

เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 3.3   จํานวนการจัดอบรมหรือส!งบุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับชาติ /    
 นานาชาติ 

เกณฑ�   

ระดับ 1 มีการจัดอบรมบุคลากรกีฬาด&านต!าง ๆ 1 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับชาติ/ นานาชาติ 1 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 2 มีการจัดอบรมบุคลากรกีฬาด&านต!าง ๆ 2 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับชาติ/ นานาชาติ 2 ครั้ง/ป@ หรือท้ัง 2 
อย!างรวมกันแล&ว 2 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 3 มีการจัดอบรมบุคลากรกีฬาด&านต!าง ๆ 3 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับชาติ/ นานาชาติ 3 ครั้ง/ป@ หรือท้ัง 2 
อย!างรวมกันแล&ว 3 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 4 มีการจัดอบรมบุคลากรกีฬาด&านต!าง ๆ 4 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับชาติ/ นานาชาติ 4 ครั้ง/ป@ หรือท้ัง 2 
อย!างรวมกันแล&ว 4 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 5 มีการจัดอบรมบุคลากรกีฬาด&านต!าง ๆ 5 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปอบรมในระดับชาติ/ นานาชาติ 5 ครั้ง/ป@ หรือท้ัง 2 
อย!างรวมกันแล&ว 5 ครั้ง/ป@ 

 
หมายเหตุ   ระดับชาติ เปAนการจัดอบรมตามหลักสูตรท่ีองค.กีฬา/กกท. หรือ
สมาคมจัดและให&การรับรอง 

ระดับนานาชาติ เปAนการจัดอบรมตามหลักสูตรนานาชาติท่ีสหพันธ.
ชนิดกีฬาน้ันๆกําหนด 

  

เพ่ิมเติมหลักฐานที่เก่ียวขAองจากเดิม ดังน้ี 

- แผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมของสมาคม และเอกสาร/หลักฐานการเล่ือนหรือยกเลิก

การจัดการอบรมท่ีได&รับการรับรองจากนายกสมาคม สหพันธ.กีฬาหรือประเทศ

เจ&าภาพในการจัดการอบรม รวมถึงสมาคมกีฬาท่ีมีการจัดอบรมทางช!องทาง

ออนไลน.  ให&ปริ้นสกรีนหรือมี เอกสารในการจัดอบรมท่ีชัดเจน มาใช&การ

ประกอบการพิจารณา 

 
 

 

1. ตารางการจัดอบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3. รูปภาพ 
4. หนังสือเชิญ/หนังสือ

ตอบรับ 
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เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 3.4   การปฏิบัติหน&าท่ีของบุคลากรกีฬา แบ!งเปAน 2 หัวข&อย!อย ได&แก! 

ขAอ 3.4.1     การปฏิบัติหน&าท่ีของบุคลากรกีฬาภายในประเทศ 

เกณฑ�   

ระดับ 1 มีการใช&บุคลากรกีฬาท่ีข้ึนทะเบียนปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขัน 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการหมุนเวียนบุคลากรกีฬา
ปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขัน โดยเปAนบุคลากรหน&าใหม! ร&อยละ 5  
จากบุคลากรหน&าใหม!ท้ังหมด 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการหมุนเวียนบุคลากรกีฬา
ปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขัน โดยเปAนบุคลากรหน&าใหม! ร&อยละ 10 
จากบุคลากรหน&าใหม!ท้ังหมด 

ระดับ 4 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการหมุนเวียนบุคลากรกีฬา
ปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขัน โดยเปAนบุคลากรหน&าใหม! ร&อยละ 15 
จากบุคลากรหน&าใหม!ท้ังหมด 

ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการหมุนเวียนบุคลากรกีฬา
ปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขัน โดยเปAนบุคลากรหน&าใหม! ร&อยละ 20 
จากบุคลากรหน&าใหม!ท้ังหมด 

ขAอ 3.4.2     การปฏิบัติหน&าท่ีของบุคลากรกีฬาในระดับนานาชาติ 

เกณฑ�   

ระดับ 1 มีการใช&บุคลากรกีฬาท่ีข้ึนทะเบียนปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขัน 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งบุคลากรกีฬาไปปฏิบัติ
หน&าท่ีในการแข!งขันในระดับนานาชาติ อย!างน&อย 1 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งบุคลากรกีฬาไปปฏิบัติ
หน&าท่ีในการแข!งขัน นานาชาติ อย!างน&อย 2 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขันในระดับนานาชาติ อย!าง
น&อย 4 คนต!อป@ 

ระดับ 4 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งบุคลากรกีฬาไปปฏิบัติ
หน&าท่ีในการแข!งขัน นานาชาติ อย!างน&อย 3 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขันในระดับนานาชาติ อย!าง
น&อย 5 คนต!อป@ 

 

 
 

1. ทะเบียนรายช่ือ 
บุคลากรกีฬาไป
ปฏิบัติหน&าท่ีใน 
แต!ละป@ 

2. เอกสารการส!งไป
ปฏิบัติหน&าท่ีรายการ
ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทะเบียนรายช่ือ
บุคลากรกีฬาไป
ปฏิบัติหน&าท่ีใน 
แต!ละป@ 

2. เอกสารการส!งไป
ปฏิบัติหน&าท่ีรายการ
นานาชาติ 
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เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง หมายเหตุ 

ขAอ 3.4.2     การปฏิบัติหน&าท่ีของบุคลากรกีฬาในระดับนานาชาติ (ต!อ) 

เกณฑ�   

ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามระดับ 1 และมีการส!งบุคลากรกีฬาไปปฏิบัติ
หน&าท่ีในการแข!งขัน นานาชาติ อย!างน&อย 4 ครั้ง/ป@ หรือมีการส!ง
บุคลากรกีฬาไปปฏิบัติหน&าท่ีในการแข!งขันในระดับนานาชาติ อย!าง
น&อย 6 คนต!อป@ 

 

หมายเหตุ   1. บุคลากรทางการกีฬา อาทิเช!น ผู&ฝ̂กสอน ผู&ตัดสิน แพทย.ดูแลม&า 
เจ&าหน&าท่ีดูแลม&า ผู&ช!วยผู&ตัดสิน และอ่ืน ๆ  
                 2. พิจารณาจากรายการแข!งขันตลอดท้ังป@ 
                 3. บุคลากรหน&าใหม! หมายถึง ผู&ท่ีผ!านการอบรมและข้ึนทะเบียนสมาคม
ไม!เกิน 2 ป@ 
                 4. รายละเอียดการคิดคะแนนกําหนดให&ระดับละ 0.5 คะแนน 
 

เพ่ิมเติมหลักฐานที่เก่ียวขAองจากเดิม ดังน้ี 

- เอกสาร/หลักฐานในการขอให&ปฏิบัติหน&าท่ี และเอกสาร/หลักฐานการเล่ือนหรือ

ยกเลิกการจัดการแข!งขัน ท่ีได&รับการรับรองจากนายกสมาคมกีฬาในระดับชาติ 

และจากสหพันธ.กีฬาในระดับนานาชาติ 
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รูปแบบท่ี 4 ระบบการจัดการแข�งขัน 

เกณฑ�การประเมิน หลักฐานท่ีเก่ียวขAอง หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 4.1    จํานวนการจัดการแข!งขันกีฬา  

เกณฑ�   

ระดับ 1 สมาคมขนาดเล็กมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันร!วมกับหน!วยงานอ่ืน 
จํานวน 1 คร้ัง/ป@ 

 สมาคมขนาดกลางมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 1 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดใหญ!มีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 2 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 2 สมาคมขนาดเล็กมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 1 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดกลางมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 2 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดใหญ!มีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 3 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 3 สมาคมขนาดเล็กมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 2 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดกลางมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 3 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดใหญ!มีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 4 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 4 สมาคมขนาดเล็กมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 3 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดกลางมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 4 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดใหญ!มีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 5 ครั้ง/ป@ 

ระดับ 5 สมาคมขนาดเล็กมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 4 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดกลางมีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 5 ครั้ง/ป@ 

 สมาคมขนาดใหญ!มีการดําเนินงานจัดการแข!งขันเอง จํานวน 6 ครั้ง/ป@ 

 

หมายเหตุ    1. การจัดการแข!งขัน หมายถึง รายการแข!งขันท่ีสมาคมเปAนเจ&าของเกมส. 

2. ชนิดกีฬาท่ีมีหลายประเภท ควรจัดการแข!งขันให&ครบทุกประเภท 

เช!น ว!ายนํ้า ยิมนาสติก ฮอกก้ี ฟุตบอล วอลเลย.บอล เปAนต&น  

เพ่ิมเติมหลักฐานที่เก่ียวขAองจากเดิม ดังน้ี 
 - แผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมของสมาคม และเอกสาร/หลักฐานการเล่ือนหรือยกเลิก
การจัดการแข!งขันท่ีได&รับการรับรองจากสมาคมกีฬา/นายกสมาคมกีฬา  ในการ
ประกอบการพิจารณา 

 
 
1. ระเบียบการแข!งขัน 
2. รูปภาพการจัดการ

แข!งขัน 
3. สูจิบัตรการแข!งขัน 
4. หนังสือขออนุญาต

จัดการแข!งขัน 
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