บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่นาความรู้ความชานาญ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับกีฬามาใช้ในการฝึกสอนกีฬาแก่นักกีฬาและเยาวชน และผู้ตัดสินกีฬาซึ่งทาหน้าที่
ตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา
เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
สมควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสิน
กีฬาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาองค์
ความรู้ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า และปกป้องดูแลสิทธิและประโยชน์ในการเป็นผู้ฝึกสอน
กีฬาและผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับการส่งเสริมการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
พ.ศ. ....
....................................
....................................
....................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้ตัดสินกีฬา
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา
และผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในสถานศึกษา
(๓) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาในกิจกรรมกีฬาเพื่อนันทนาการ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ฝึกสอนกีฬา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่ นการฝึกสอนกีฬาที่ต้องใช้ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับกีฬาเพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานของแต่ละ
ชนิดกีฬา ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ตัดสินกีฬา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎและกติกา
การแข่งขัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
“กีฬาเพื่อนันทนาการ” หมายความว่า การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเพื่อความ
เพลิดเพลิน เชื่อมความสัมพันธ์ หรือเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะใช้กฎและกติกาการแข่งขันตามมาตรฐาน
ของแต่ละชนิดกีฬาหรือไม่ก็ตาม

๒
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตาม
พระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้ตัดสินกีฬา
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพลศึกษา
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ชนิดกีฬาทีผ่ ู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
มาตรา ๗ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐาน
ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสเปเชียล
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(๔) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คาว่า “แห่งประเทศไทย” ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย และดาเนินกิจกรรมในชนิดกีฬาตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬานั้น จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมา
จากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ซึง่ มาจากการเลือกกันเองของผู้ฝึกสอนกีฬา
และผู้ตัดสินกีฬา ฝ่ายละหนึ่งคน โดยต้องเป็นกีฬาต่างชนิดกัน เป็นกรรมการ

๓
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ตามพระราชบัญญัตินี้ จานวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษา
จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้ดาเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่ง
กรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่เลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
และได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนแล้ว หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๗ (๗) เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกหรือแต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตาม
มาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๔) ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๔
ความสามารถ

(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
และยังไม่มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้ตัดสินกีฬา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานตามมาตรา ๓๐
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๓๒
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน การทดสอบ และการเทียบความรู้
ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๖) ส่งเสริมการศึกษาอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้ตัดสินกีฬา
(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
(๒) คณะกรรมการจรรยาบรรณ

๕
กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา
๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่น มีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน ซึ่งในจานวนนี้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬาไม่น้อย
กว่าสามคน
ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
กรรมการกาหนดมาตรฐานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกีฬาต้องมี
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการกาหนด
มาตรฐานต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา
และผู้ตัดสินกีฬา
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่น มีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความ
เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพลศึกษาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
กรรมการจรรยาบรรณซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกีฬาต้องมีประสบการณ์
การปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬามาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบปี
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการจรรยาบรรณ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๖
(๑) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ไม่เป็นกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้ตัดสินกีฬา
(๒) ดาเนินการสอบสวน พิจารณา และวินิจฉัยเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐ ให้กรมพลศึกษาทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทานโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้ตัดสินกีฬาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
(๔) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาของประเทศ
(๕) ประสานงานกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา
ผู้ตัดสินกีฬา นักกีฬา สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๖) รับผิดชอบงานธุรการและงานประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และคณะอนุกรรมการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
หมวด ๒
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาให้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน

๗
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่คณะกรรมการกาหนด หรือ
ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร หรือมีประสบการณ์ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) ผ่านการทดสอบหรือมีความรู้ความสามารถที่เทียบได้กับการผ่านการทดสอบ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ในกรณีซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึง่
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในประเภทนั้นมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต และชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตผู้นั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คาขอรับใบอนุญาต
มาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑
ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้นายทะเบียนมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่น
คาขอรับใบอนุญาตผู้นั้นทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ให้ผู้ยื่น
คาขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งจากนายทะเบียน
ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลานั้น ในการนี้
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

๘
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้นาความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตาย
(๒) ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือ
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกินหกเดือน
เมื่อปรากฏว่าผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๕
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ แล้วแต่กรณี
ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือ
ผู้ตัดสินกีฬา
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือ
(๓) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแล้ว และภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนอีก
ให้นาความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการแจ้งคาสั่งและการ
อุทธรณ์คาสั่งโดยอนุโลม
หมวด ๓
การส่งเสริมมาตรฐาน
มาตรา ๒๙ ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอน
กีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาตามที่คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานกาหนด
มาตรา ๓๐ ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาอาจได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริมให้เข้าศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้
ตัดสินกีฬาในหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง
(๒) การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษา การค้นคว้า การทดลอง การวิเคราะห์ และการวิจัย
ด้านการกีฬา

๙
(๓) การส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมและการสมัครเป็นสมาชิกองค์การกีฬาระหว่าง
ประเทศ
(๔) การส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมมาตรฐาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๔
จรรยาบรรณ
มาตรา ๓๑ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณประกาศกาหนด
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามมาตรา ๒๙ หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบข้อเท็จจริง และมี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา
(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดจริง
ตามข้อกล่าวหา
(ก) ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๓ ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒
(๒) (ค) ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หากกระทา
การฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๔ ให้อธิบดีแจ้งคาสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยังผู้ถูกกล่าวหาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งคาสั่งดังกล่าว

๑๐
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีก
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายทะเบียนมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ฝึกสอนกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๒) มีหนังสือเรียกให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา หรือผู้เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือ
ชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกสอนกีฬาหรือการตัดสินกีฬา หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
นายทะเบียนจะมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อานาจตาม
วรรคหนึ่งก็ได้
การใช้อานาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ
การฝึกสอนกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาเกินสมควร
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๑ หรือในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๓๙ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๑
(๑) ไม่มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามคาสั่งของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี โดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๔๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนด
แล้ว 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
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมพล
ศึกษาจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนกีฬาหรือตัดสินกีฬาอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกากาหนดชนิดกีฬาตามมาตรา ๕ มีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือ
ผู้ตัดสินกีฬาต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีผลใช้บังคับ โดยมิให้นาระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตตามมาตรา
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการพิจารณาของนายทะเบียน
เมื่อผู้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งได้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนแล้ว ให้มีสิทธิฝึกสอนกีฬา
หรือตัดสินกีฬาต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี
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