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ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการดําเนินการเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

“ประธานกรรมการดําเนินการเลือก”  หมายความว่า  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

“กรรมการดําเนินการเลือก”  หมายความว่า  กรรมการดําเนินการเลือกกรรมการการกีฬา 

แห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

“คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการ

ประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนนในการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทน

สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

“อนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน”  หมายความว่า  อนุกรรมการประจํา

สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนในการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา

ที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 
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หมวด  ๑ 

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 
 

 

ข้อ ๔ เพื่อให้การเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  
“แห่งประเทศไทย”  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือก
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการดําเนินการเลือกหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการเลอืกอีกจํานวนไม่เกินหกคน 

ข้อ ๕ ประธานกรรมการดําเนินการเลือกและกรรมการดําเนินการเลือกต้องไม่เป็นนายก
สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  กรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”   
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้  
ให้รวมถึง 

(๑) จัดทํารายชื่อนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ผู้มีสิทธิลงคะแนน  และผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือก   

(๒) ดําเนินการรับสมัครรับเลือก 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครรับเลือก 
(๔) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกและผู้มีสิทธิลงคะแนน 
(๕) กําหนดรูปแบบบัตรลงคะแนนที่มีรายละเอียดเก่ียวกับช่องลงคะแนน  รายชื่อผู้สมัครรับเลือก  

และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือก 
(๖) กําหนดรูปแบบ  ลักษณะ  และรายละเอียดของเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการเลือก 
(๗) พิจารณาตัดสิทธิลงคะแนนของผู้มีสทิธิลงคะแนนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๘) ประกาศผลการเลือก 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน  หรือคณะอนุกรรมการอื่น  

เพื่อช่วยดําเนินการตามระเบียบนี้ 
ให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่คณะกรรมการดําเนินการ

เลือกตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกร้องขอ 
ข้อ ๗ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการเลือก
โดยอนุโลม 

การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเลือกให้ถือเสียงข้างมาก 
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กรรมการดําเนินการเลือกคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน   
ให้ประธานกรรมการดําเนินการเลือกออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

หมวด  ๒ 
การสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือจะมีการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  
“แห่งประเทศไทย”  ให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาส่งบัญชีรายชื่อนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า   
“แห่งประเทศไทย”  ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการเลือก   

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกจัดทําประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  โดยต้องกําหนดวัน  
เวลา  สถานที่  และรายละเอียดการรับสมัครรับเลือก  และวันเลือกและสถานที่เลือกไว้ด้วย  ทั้งนี้   
วันเลือกต้องเป็นวันหยุดราชการและสถานที่เลือกต้องจัดในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกจัดส่งประกาศตามวรรคหนึ่งไปยังสถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ 
ของสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ตามที่ปรากฏในทะเบียนของนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา  
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  และถือว่าสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  นั้นได้รับแจ้ง
ประกาศดังกล่าวแล้วเม่ือครบเจ็ดวันนับแต่วันส่ง 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกปิดประกาศตามวรรคหน่ึงไว้  ณ  ที่ทําการ  กกท.  สํานักงานใหญ่  
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือจะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติม 
หรือปิดประกาศ  ณ  สํานักงาน  กกท.  จังหวัด  ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา   
ที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  นอกจากต้องดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
และไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
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(๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  เว้นแต่เป็นการดํารงตําแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(๙) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

(๑๐) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๑) ไม่เป็นกรรมการ  หรือผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 

ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน  หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทย  เว้นแต่ 
เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่นเกินกว่าสองแห่ง  ทั้งนี้  ให้นับรวม   
การเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๑ ให้นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือก  
เป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบ  คกก.  ๑  ท้ายระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือก  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
(๒) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน 

นับถึงวันสมัคร  จํานวนสองรูป   
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด  ๔ x ๖  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร  

จํานวนสองรูป 
(๕) หลักฐานแสดงการเป็นนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ที่นายทะเบียนกลาง

สมาคมกีฬารับรองหรือออกให้ 
ข้อ ๑๒ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเลือกได้รับใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 

ตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและความครบถ้วน 
ของเอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร 

ในกรณีที่ใบสมัครที่ ย่ืนไว้ไม่ถูกต้องหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบใบสมัครไม่ครบถ้วน   
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกแนะนําให้ผู้สมัครรับเลือกแก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครให้ถูกต้องหรือนําเอกสาร
หรือหลักฐานมาย่ืนเพิ่มเติมภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกกําหนด   

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกไม่แก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกไม่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 
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ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกจัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
ตามลําดับการสมัครรับเลือกพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน  ส่งไปยังสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ่
ของสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อนกําหนดวันเลือก
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน   

ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกปิดประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือก
เป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”   
และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนไว้  ณ  ที่ทําการ  กกท.  สํานักงานใหญ่  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือจะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมหรือปิดประกาศ  ณ  สํานักงาน  กกท.  
จังหวัด  ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๔ ก่อนกําหนดวันเลือกไม่น้อยกว่าห้าวัน  ถ้าผู้มีสิทธิลงคะแนนผู้ใดยังไม่ได้รับบัญชีรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา
ที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ให้ผู้นั้นแจ้งต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพื่อดําเนินการให้ตนทราบรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือก 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกพบว่าบัญชีรายชื่อหรือหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
หรือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนมีข้อผิดพลาด  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกดําเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้องก่อนกําหนดวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน  เพื่อให้คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและ 
ตรวจนับคะแนนนําไปปิดประกาศตามข้อ  ๑๖  (๔) 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจําสถานท่ีเลือก 
และตรวจนับคะแนนข้ึนคณะหน่ึง  ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการหนึ่งคนและอนุกรรมการอีกจํานวน
ไม่เกินสิบคน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําบัตรลงคะแนน 
(๒) จัดเตรียมสถานที่ลงคะแนน  สถานที่ตรวจนับคะแนน  และสถานที่สังเกตการณ์ 
(๓) จัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) หีบบัตรลงคะแนน 
 (ข) คูหาลงคะแนน 
 (ค) เคร่ืองเขียน 
 (ง) กระดานดํา  กระดาษ  หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ในการตรวจนับคะแนน 
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(๔) ปิดประกาศบัญชีรายชื่อ  หมายเลขประจําตัวพร้อมรูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน 

(๕) จัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนน  เพื่อให้การลงคะแนน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในสถานท่ีลงคะแนน  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ
การลงคะแนนในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน 

(๖) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้มีสิทธิลงคะแนน  บันทึกชื่อและหมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนน 

(๗) ส่งบัตรลงคะแนนให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน 
(๘) จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๙) ดําเนินการตรวจนับคะแนน 

(๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ตรวจนับคะแนนเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  รวมทั้งต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในสถานท่ีตรวจนับคะแนน  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ 
การตรวจนับคะแนนในระหว่างที่มีการตรวจนับคะแนน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกว่า  ผู้สมัครรับเลือกผู้ใดตาย   
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือก
แจ้งให้คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนทราบ  และให้คณะอนุกรรมการประจํา
สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้นั้นไว้  ณ  สถานที่ลงคะแนน  
เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนทราบ 

ข้อ ๑๘ ในวันลงคะแนน  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกมอบหมายให้กรรมการดําเนินการ
เลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนมาประจํา  ณ  สถานที่ลงคะแนนและสถานที่ตรวจนับคะแนน  เพื่อให้ 
การดําเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ ใช้ คําว่า   
“แห่งประเทศไทย”  เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๙ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ที่ประสงค์จะส่งบุคคลใดมาเป็น 
ผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนนหรือการตรวจนับคะแนน  ให้ย่ืนหนังสือแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์จํานวนหน่ึงคน 
ต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   

ผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ในสถานที่ที่คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน
กําหนดไว้  โดยสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับ
คะแนนได้ 

หากผู้สั ง เกตการณ์กระทําการอันเป็นอุปสรรคแก่การลงคะแนนหรือการปฏิบัติงาน 
ของคณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน  ให้ประธานอนุกรรมการประจําสถานที่เลือก
และตรวจนับคะแนนมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากสถานที่สังเกตการณ์ได้ 
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ข้อ ๒๐ ในวันลงคะแนน  ให้ประธานอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน
เปิดการลงคะแนน  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  โดยเปิดหีบบัตรลงคะแนนในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนซึ่งอยู่  ณ  สถานที่เลือก  เห็นว่าหีบบัตรลงคะแนนเป็นหีบเปล่า  แล้วให้ทําการบันทึก 
การดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่  ณ  สถานที่เลือกในขณะนั้น 
ลงลายมือชื่อในบันทึกด้วย 

ข้อ ๒๑ การลงคะแนนให้ลงคะแนนโดยวิธีการลงคะแนนลับ 
ในการลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนไปแสดงตนต่ออนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน

โดยแสดงหลักฐานการเป็นนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”   
ให้อนุกรรมการประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนนตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

ลงคะแนน  และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน  แล้วให้อนุกรรมการ
ประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนนมอบบัตรลงคะแนนท่ีมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ
ดําเนินการเลือกกํากับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องมาใช้สิทธิด้วยตนเอง  จะมอบให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิแทนไม่ได้ 
ข้อ ๒๒ เม่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนได้รับบัตรลงคะแนนแล้ว  ให้ไปยังคูหาลงคะแนนที่ว่างคูหาละหนึ่งคน  

โดยให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทในบัตรลงคะแนนในช่องทําเคร่ืองหมายให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
รับเลือกซึ่งตนต้องการเลือกเพียงหมายเลขเดียว  หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนไม่ประสงค์จะลงคะแนน  
ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทในช่องทําเครื่องหมาย  “ไม่ลงคะแนน”  แล้วพับบัตรลงคะแนนเพื่อมิให้ผู้อื่น
ทราบว่าตนลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  แล้วนําบัตรลงคะแนนน้ันใส่ลงหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเองต่อหน้า
อนุกรรมการประจําสถานที่ เลือกและตรวจนับคะแนนแล้วออกไปจากสถานที่ลงคะแนน  ทั้งนี้   
ต้องลงคะแนนให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะนําโทรศัพท์  อุปกรณ์สื่อสาร  อุปกรณ์บันทึกภาพ  หรืออุปกรณ์อื่นใด
ในลักษณะเดียวกันเข้าไปในสถานที่ลงคะแนนไม่ได้   

ในขณะลงคะแนน  ผู้ มีสิทธิลงคะแนนจะกระทําด้วยประการใด ๆ  เพื่อสร้างหลักฐาน 
การลงคะแนนของตนไม่ได้ 

ข้อ ๒๔ เม่ือถึงเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา  ให้ประธานอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและ
ตรวจนับคะแนนประกาศปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกาแล้ว   
ให้ปิดการลงคะแนน”  ถ้ามีผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่งประสงค์จะลงคะแนนได้มาอยู่ในสถานที่ลงคะแนนแล้ว
ก่อนเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา  ให้ดําเนินการมอบบัตรลงคะแนนตามข้อ  ๒๑  ให้แก่ผู้นั้นและเมื่อผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนน้ันลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน 
ลงลายมือชื่อในป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน  และนําป้ายดังกล่าวไปปิดบนหีบบัตรลงคะแนน 
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ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนนนําบัตรลงคะแนน 
ที่เหลือมานับให้ทราบจํานวนและทําเคร่ืองหมายโดยเจาะบัตรลงคะแนนที่เหลือทุกบัตรหรือกระทําด้วย
วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ได้  แล้วทํารายงานเก่ียวกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนและจํานวนบัตรลงคะแนนที่เหลือเม่ือเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว  และให้ลงชื่อกํากับรายงานนั้นไว้  
จํานวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ลงคะแนน   
(๒) ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการเลือก   
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน   

หมวด  ๔ 
การตรวจนับคะแนน 

 
 

ข้อ ๒๖ เม่ือปิดการลงคะแนนแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนน
ดําเนินการตรวจนับคะแนน  ณ  สถานที่ตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ซึ่งอยู่ในสถานที่ตรวจนับคะแนน
และบริเวณโดยรอบสถานที่นั้น  และให้ดําเนินการจนแล้วเสร็จในรวดเดียวภายในเวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  
ของวันเลือก  โดยห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการตรวจนับคะแนน 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้สังเกตการณ์กระทําการอันเป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับคะแนน 
หรือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน  ให้ประธานอนุกรรมการ
ประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากสถานที่สังเกตการณ์ได้ 

ข้อ ๒๘ ในการตรวจนับคะแนน  ให้คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน
เปิดหีบบัตรลงคะแนน  แล้วดําเนินการตรวจนับคะแนนตามลําดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อนุกรรมการประจําสถานที่ เลือกและตรวจนับคะแนนคนที่หนึ่ ง  มีหน้าที่หยิบ 
บัตรลงคะแนนทีละฉบับและคลี่บัตรส่งให้อนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนคนที่สอง 

(๒) อนุกรรมการประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนนคนที่สอง  มีหน้าที่วินิจฉัย 
บัตรลงคะแนนและอ่านผลการลงคะแนน 

(๓) อนุกรรมการประจําสถานที่ เลือกและตรวจนับคะแนนคนที่สาม   มีหน้าที่ เจาะ 
บัตรลงคะแนนที่ได้วินิจฉัยและอ่านผลการลงคะแนนจากอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับ
คะแนนคนท่ีสอง  แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้สําหรับใส่บัตรเสีย  บัตรดี  และบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน  
แล้วแต่กรณี 

(๔) อนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนคนที่สี่  มีหน้าที่ขานทวนคะแนน
และขีดคะแนนในบันทึกการตรวจนับคะแนน  โดยต้องให้บุคคลท่ัวไปที่อยู่ในบริเวณโดยรอบสถานท่ี 
ตรวจนับคะแนนเห็นการขีดคะแนนอย่างชัดเจน 
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อนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนที่เหลือมีหน้าที่ช่วยเหลือ  อํานวยความสะดวก  
และคอยสับเปลี่ยน  ในการปฏิบัติหน้าที่กับอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ 

ข้อ ๒๙ บัตรลงคะแนนต่อไปนี้  ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับคะแนน 
(๑) บัตรที่มิใช่บัตรฉบับที่อนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนมอบให้   

หรือบัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของประธานกรรมการดําเนินการเลือกกํากับเป็นหลักฐาน 
(๒) บัตรที่ เขียนเคร่ืองหมายกากบาทในช่องหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกเกิน 

หนึ่งเคร่ืองหมาย 
(๓) บัตรที่มิได้เขียนเคร่ืองหมายกากบาทในช่องหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกเลย 
(๔) บัตรที่เขียนเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาทในช่องหมายเลขประจําตัว

ผู้สมัครรับเลือก 
(๕) บัตรที่ เขียนเคร่ืองหมายกากบาทในช่องหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกที่ตาย   

หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามที่ได้ปิดประกาศไว้ตามข้อ  ๑๗ 
(๖) บัตรที่เขียนเคร่ืองหมายในช่องหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกไม่ชัดเจนจนไม่สามารถ

ทราบเจตนาอันแท้จริงของผู้เลือกได้ 
ข้อ ๓๐ ให้ประธานอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนสลักหลังบัตรเสียว่า  

“เสีย”  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

หมวด  ๕ 
การประกาศผลการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 

 
 

ข้อ ๓๑ เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน  ให้คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและ 
ตรวจนับคะแนนประกาศผลการตรวจนับคะแนน  ณ  สถานที่ตรวจนับคะแนน  และให้จัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือก  โดยเรียงลําดับผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดจนถึงผู้ได้รับคะแนนน้อยที่สุด  และให้ผู้ได้รับคะแนน
มากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือก   

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการดําเนินการเลือกจับสลากโดยเปิดเผย  
เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกในลําดับแรกจํานวนหนึ่งคน  และจัดเรียงลําดับผู้ได้รับเลือกในลําดับถัดไป   

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนลําดับอื่นเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการดําเนินการเลือกจับสลาก 
โดยเปิดเผย  เพื่อจัดเรียงลําดับในระหว่างผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน 

ให้คณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนนเก็บบัตรลงคะแนนท่ีใช้ตรวจ 
นับคะแนนใส่ซองปิดผนึกโดยลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการประจําสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน
กํากับไว้บนซองและแยกเก็บบัตรเสียหรือบัตรลงคะแนนที่เหลือไว้ต่างหาก  และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด
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ไว้ด้วยกันในหีบบัตรลงคะแนน  โดยปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่กุญแจไว้  แล้วส่งมอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกเพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๒ เม่ือคณะอนุกรรมการประจําสถานท่ีเลือกและตรวจนับคะแนนประกาศผลการ 
ตรวจนับคะแนนแล้ว  ถ้าผู้สมัครรับเลือกเห็นว่าการลงคะแนนหรือการตรวจนับคะแนนเป็นไป 
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีสิทธิย่ืนคําคัดค้านต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือก 
ภายในสามวันนับแต่วันเลือก 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเลือกได้รับคําคัดค้านแล้ว  ให้ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
ให้แล้วเสร็จภายในสามวัน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเลือกให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามข้อ  ๓๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกประกาศ 

ผลการเลือก  แล้วส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกในลําดับแรกพร้อมทั้งรายงานผลการเลือกต่อรัฐมนตรีภายใน 
สี่วันนับแต่วันเลือก 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่มีการคัดค้าน  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกรอการประกาศผลการเลือกไว้
จนกว่าจะได้วินิจฉัยคําคัดค้านแล้วเสร็จ   

ในกรณีที่ คํา คัดค้านฟังขึ้นและทําให้ผู้ ได้ รับเลือกในลําดับแรกเปลี่ยนแปลงลําดับไป   
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกในลําดับถัดไปพร้อมทั้งให้รายงานผลต่อ
รัฐมนตรีภายในวันถัดจากวันที่ได้มีคําวินิจฉัย 

ในกรณีที่คําคัดค้านฟังไม่ขึ้นหรือฟังขึ้นแต่ไม่ทําให้ผู้ได้รับเลือกในลําดับแรกเปลี่ยนแปลงลําดับไป  
ก็ให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกในลําดับแรกนั้นพร้อมทั้งรายงานผลต่อรัฐมนตรีภายในวันถัดจากวันที่ 
ได้มีคําวินิจฉัย 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ผู้ได้รับเลือกในลําดับแรกตาย  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  ภายในสามวันนับแต่วันเลือก  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกนํารายชื่อผู้ได้รับเลือกในลําดับถัดไปเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป  ภายในส่ีวัน 
นับจากวันเลือก 

ข้อ ๓๖ เม่ือรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  แล้ว  ให้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตามข้อ  ๓๑  
เป็นอันยกเลิกไป 

ในกรณีที่ไม่มีการเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทน
สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ตามระเบียบนี้  ให้บัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นอันยกเลิกไป  
และให้รายงานผลต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป 
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ข้อ ๓๗ เม่ือรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  แล้ว  หากไม่มีการฟ้องคดี  คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกจะทําลายบัตรลงคะแนนหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องก็ได้   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๘ การเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  
“แห่งประเทศไทย”  ตามมาตรา  ๑๔  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เป็นวาระแรก  หากสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ใดยังไม่มีนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  
“แห่งประเทศไทย”  ตามกฎหมาย  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬานั้น  เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภท
ผู้แทนสมาคมกีฬาใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคม
กีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกและคณะอนุกรรมการประจํา
สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



 

 
แบบ คกก. ๑ 

ฃ 
 
 

ใบสมัคร 

รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” 

   

 

ใบสมัครเลขท่ี ...................... (สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

 

 ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................... 

สัญชาติ...............อายุ...........ปี บัตรประจําตัว.........................................เลขที่.......................................................... 

ออกให้โดย.......................................................................... ณ .................................................................................. 

อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................................... 

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย์........................................e-mail.......................................................................................................... 

โทรศัพท์.................................................................................................โทรสาร........................................................ 

 ๒. ข้าพเจ้าขอให้ส่งเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการเลือกกรรมการการกีฬา 
แห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้าพเจ้าไปยัง 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของสมาคมกีฬาใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ที่ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬา
ตาม ๓. ตามท่ีปรากฏในทะเบียนของนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา 

๓. ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”.................................................................. 

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

โดยดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ข้างต้น เมื่อ........................................................ 

และจะพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อ....................................................................................................................... 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด  

๔x๖ เซนติเมตร 
 



๒ 
 

 
 

๔. ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

๔.๑  มีสัญชาติไทย 

๔.๒  มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 

๔.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

๔.๔  ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๔.๕  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

๔.๖  ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย 
 ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

๔.๗  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.๘  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดํารงตําแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 

๔.๙  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

๔.๑๐  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

๔.๑๑   ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 
ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๔.๑๒  ไม่เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอ่ืนเกินกว่าสองแห่ง ทั้งน้ี ให้นับรวม  
การเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่ง
กรรมการด้วย 

๔.๑๓  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 



๓ 
 

 
๕. พร้อมกับใบสมัครน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

๕.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 

๕.๒  ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน 

๕.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง 
วันสมัคร จํานวนสองรูป  

๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ x ๖ น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร 
จํานวนสองรูป 

๕.๕  หลักฐานแสดงการเป็นนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ที่นายทะเบียนกลาง 
สมาคมกีฬารับรองหรือออกให้  

๕.๖  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการสมัคร ได้แก่ ....................................................... 

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

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

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

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภท

ผู้แทนสมาคมกีฬาใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ 
ในระเบียบน้ีทุกประการ 

 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................................ผู้สมัครรบัเลือก 

(.......................................................................) 

         ย่ืน ณ วันที่ ........... เดือน ...................................... พ.ศ. …........ 

 


