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 โดยท่ีเป็นการสมควรวางขอ้บงัคบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬา 
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวดัและอาชีวศึกษาภาคหรือการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ให้เป็นไป              
ดว้ยความเรียบร้อย  สนองเจตนารมณ์การพฒันาเยาวชนของชาติ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ                 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   จึงวางขอ้บงัคบั 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  ขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬา
อาชีวะเกมส์ พ.ศ.  2556   
 ข้อ  2  บรรดาข้อบังคับ หรือ ค  าสั่งอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กับข้อบงัคับน้ีให้ใชข้้อบังคับน้ีแทน โดย
ก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
 ข้อ  3  ว่าดว้ยวตัถุประสงคข์องการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 
  3.1  มุ่งส่งเสริมการกีฬาให้ขยายไปทั่วทุกสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามยัแก่นกัศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมตามนโยบายคุณธรรมน าความรู้ใหมี้น ้ าใจนกักีฬา มีระเบียบวินัย 
มีความรับผดิชอบ และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ สนองตอบนโยบายการจดัการศึกษาแห่งชาติท่ีมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนดี เก่ง มีสุข 
  3.2  ส่งเสริมให้ทุกสถานศึกษามีความรู้ เข้าใจวิธีการด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาตาม
แนวทางและธรรมเนียมปฏิบติัอยา่งเป็นสากลและส่งเสริมให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้การบริหารจดัการตาม
สภาพจริงโดยประสบการณ์ตรงใหก้บันกัศึกษาผูร่้วมการแข่งขนั ร่วมเชียร์ และร่วมบริหารจดัการ โดยมิอาจ
เรียนรู้ไดใ้นหอ้งเรียน 
  3.3  เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ในสถานศึกษา ระหว่าง
อาชีวศึกษาจงัหวดั อาชีวศึกษาภาค และระดบัชาติ ก่อให้เกิดสัมพนัธภาพ มิตรภาพ ภารดรภาพในหมู่ชาว
อาชีวศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 
  3.4  เพื่อพฒันามาตรฐานการกีฬาของนักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สู่การคดัเลือกเป็นผูแ้ทนของประเทศไปร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติในอนาคตอนัเป็น
การสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิใหก้บัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ข้อ  4  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่าขอ้บงัคบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬา
อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2556  โดยก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภำคม  2556  เป็นตน้ไป 
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  ข้อ  5  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “สอศ.”  หมายความถึง  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  “ภำค”  หมายความถึง  กลุ่มของจงัหวดัท่ีแบ่งเพื่อการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ตามท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
  “เจ้ำภำพ”  หมายความถึง  สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาท่ีจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะ
เกมส์ในระดบัต่าง ๆ 
  “คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรแข่งขัน”  หมายความถึง คณะบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดับสูงใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายก ากบัดูแล ส่งเสริม แก้ไข
ปัญหาการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ ระดบัภาคและระดบัจงัหวดั 
  “คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน”  หมายความถึง คณะกรรมการด าเนินการการแข่งกีฬา
อาชีวะเกมส์ในระดบัจงัหวดั ในระดบัภาค และระดบัชาติ 
  “ผู้ประสำนงำนภำค”  หมายความถึง  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาในแต่ละภาคท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีประธานผูป้ระสานงานในภาคนั้น ๆ  เพ่ือให้เกิดความ
พร้อมและความเขา้ใจในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ในระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัชาติ 
  “คณะกรรมกำรบริหำรอำชีวะเกมส์” หมายความถึง  คณะกรรมการท่ี เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งข้ึนใหมี้หนา้ท่ี  ก  าหนดแนวทาง แผนงาน รูปแบบ  ในการพฒันากีฬาอาชีวะ
เกมส์  ตลอดจนก ากับการแข่งขัน ก  าหนดการงบประมาณ เสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าดว้ยการแข่งขนัอาชีวะเกมส์ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเลขาธิการมอบหมาย 
  “คณะกรรมกำรอำชีวะเกมส์ระดับภำค”  หมายความถึง คณะกรรมการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งข้ึนเพ่ือประสานงานการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบักีฬาหรือส่งเสริมกีฬาใน
ระดบัภาค มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัภาคตามนโยบายท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  “คณะกรรมกำรอำชีวะเกมส์ระดับจังหวดั”  หมายความถึง คณะกรรมการท่ีก  าหนดไวต้าม
ค าสัง่ ขอ้บงัคบัท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ สถาบนัการ
อาชีวศึกษา ผูอ้  านวยการวิทยาลยั ผูอ้  านวยการศูนย ์ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้น ๆ 
  “กฬีำบังคับ”  หมายความถึง  กรีฑาซ่ึงเจา้ภาพตอ้งจดัให้มีการแข่งขนัทุกคร้ังในทุกระดบั
โดยเฉพาะในระดบัภาคและระดบัชาติ 
  “กฬีำสำกล”  หมายความถึง กีฬาประเภทต่าง ๆ ท่ีมีการแข่งขนัในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิค
เกมส์ เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส์ 
  “กฬีำอนุรักษ์”  หมายความถึง  กีฬาประเภทต่าง ๆ ท่ีนิยมเล่นในทอ้งถ่ินและเจา้ภาพเสนอ
จดัเพ่ือเป็นการอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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  “นักกีฬ ำสมัครเล่น ”  หมายความถึง นักกีฬาท่ี เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ                      
และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับ กฎ ระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่ง                
ประเทศไทยชนิดนั้น ๆ 
  “หัวหน้ำคณะนักกีฬำ”  หมายความรวมถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากอาชีวศึกษาจงัหวดั   
นั้น ๆ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลควบคุมนักกีฬาตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่คณะนักกีฬา
อาชีวศึกษาจงัหวดัจนการแข่งขนักีฬาอาชีวศึกษาระดบัชาติ ภาค จงัหวดั จะเสร็จส้ิน 

 ข้อ  6  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือรองเลขาธิการท่ีเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  ดงัน้ี 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

  ข้อ  7  ให้มีการจัดการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์เป็นประจ า ทุกปีงบประมาณปีละ 1 คร้ังในระดับ
จงัหวดั ระดบัภาคและระดบัชาติ 

 ข้อ  8  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการจัดการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ให้   
เสร็จส้ินในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  วนั  แต่ไม่เกิน  7  วนั  โดยรวมพิธีเปิดและปิดการแข่งขนั 

 ข้อ  9  การแบ่งพ้ืนท่ีในการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ เพ่ือเป็นการพฒันากีฬาของชาติ และให้การ
ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ส านักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา ก  าหนดจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงและสะดวกแก่การคมนาคมรวมกนัเขา้เป็นภาค โดยรวมให้ได ้                
5  ภาค  แต่ละภาคประกอบดว้ย 
  ภำคเหนือ  ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจงัหวดั เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล  าพูน  แพร่  น่าน  
อุตรดิตถ ์ เชียงราย  พะเยา  ล  าปาง  สุโขทยั  ตาก  ก  าแพงเพชร  พิษณุโลก  พิจิตร  เพชรบูรณ์  อุทัยธานี  
นครสวรรค ์
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบดว้ยอาชีวศึกษาจงัหวดั  เลย  ขอนแก่น  หนองบวัล  าภู   
อุดรธานี  หนองคาย  นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร  มหาสารคาม  กาฬสินธุ ์ ร้อยเอด็  อ  านาจเจริญ  ยโสธร  
อุบลราชธานี  บุรีรัมย ์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บึงกาฬ 
  ภำคตะวนัออกและกรุงเทพมหำนคร  ประกอบดว้ยอาชีวศึกษาจงัหวดั  กรุงเทพ  มหานคร  
สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด  ระยอง  สมุทรปราการ  นนทบุรี  
ปทุมธานี  
  ภำคกลำง    ประกอบดว้ยอาชีวศึกษาจงัหวดั  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขนัธ ์ ราชบุรี  ชยันาท  
อ่างทอง  สิงห์บุรี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรสงคราม  นครปฐม  
สมุทรสาคร   



5 

 

ภำคใต้  ประกอบดว้ยอาชีวศึกษาจงัหวดั  นราธิวาส  ยะลา  ปัตตานี  สตูล  พัทลุง  สงขลา  
ระนอง  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ตรัง  กระบ่ี  พงังา  ภูเก็ต 

 ข้อ  10  การแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ด าเนินการเป็นสามระดบั ดงัน้ี 
(1) การแข่งขนัระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั เป็นการแข่งขนัเพื่อคดัเลือกนักกีฬาตวัแทนของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั โดยให้อาชีวศึกษาจงัหวดัด าเนินการคดัเลือกให้แลว้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขนักีฬา
อาชีวะเกมส์ระดบัชาติไม่นอ้ยกว่า  120  วนั  
  (2) การแข่งขันระดับอาชีวศึกษาภาค เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละภาค  
โดยใหแ้ต่ละอาชีวศึกษาจงัหวดัภายในภาคส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัตามชนิดและประเภทกีฬาท่ีมีการจดัการ
แข่งขนัและมีการคดัเลือก ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการคดัเลือกให้แลว้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัชาติไม่นอ้ย
กว่า  45  วนั 
  (3) การแข่งขนัระดบัชาติ  เป็นการด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีภาคต่าง ๆ ส่งเขา้ร่วม
แข่งขันระดบัชาติ ภาคละ 2 ทีม ประกอบดว้ยทีมชาย  2  ทีม ทีมหญิง  2  ทีม  รวมประเภทชายและหญิง 
ประเภทละ 10  ทีม  ทุกประเภทกีฬา ท่ีคณะกรรมการจดัใหม้ีการแข่งขนั ยกเว้นชนิดกฬีำฟุตบอล  ฟุตซอล  
บำสเกตบอล  วอลเลย์บอล  และเซปักตะกร้อ ให้ทีมเจ้ำภำพจดักำรแข่งขันและทีมชนะเลศิในกำรแข่งขันคร้ัง
ที่แล้ว  เป็นตวัแทนรวมทั้งหมดเป็น  12  ทีม  ในส่วนของกีฬาหมากลอ้ม  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนั
กีฬาหมากลอ้ม  โดยใหแ้ต่ละภาคส่งทีมท่ีชนะการแข่งขนั  ล  าดบัท่ี 1 – 3  และใหมี้ทีมเจา้ภาพจดัเพ่ิมไดอี้ก        
1  ทีม  รวมเป็น  16  ทีม 

  ข้อ  11  การคดัเลือกเจา้ภาพ 
(1) การแข่งขนัระดบัภาค  ให้อาชีวศึกษาจงัหวดัท่ีอยู่ภายในภาคตกลงกนัเลือกจงัหวดัใด

จงัหวดัหน่ึงเป็นจงัหวดัเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับภาค  โดยให้ประธานคณะกรรมการผู ้
ประสานงานภาคด าเนินการประชุมตกลงเลือกเจา้ภาพล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  1  ปี 

(2) การแข่งขนัระดบัชาติ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (2.1)  คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัระดบัชาติ จะเป็นผูก้  าหนดเจา้ภาพจดัการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติตามความประสงค์ของผูเ้สนอจัดขอเป็นเจ้าภาพของสถาบันการ
อาชีวศึกษาหรืออาชีวศึกษาจงัหวดัในแต่ละภาค โดยหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นเจา้ภาพ  จดัการแข่งขนั
ภาคละ 1 ปี 
   (2.2)  การก าหนดวนัแข่งขนัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
   (2.3)  การคดัเลือกเจา้ภาพจะตดัสินช้ีขาด ล่วงหน้าก่อนการแข่งขนัเป็นระยะเวลา    
1  ปีการศึกษาเพื่อใหเ้จา้ภาพไดม้ีระยะเวลาเตรียมการ 
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   (2.4)  เจา้ภาพตอ้งจดัการแข่งขนักีฬาทุกชนิดตามมติท่ีประชุมตกลงและจดัพิธีเปิด-
ปิด ในจงัหวดัเดียวกนัทั้งหมด เวน้แต่มีความจ าเป็นจะขอจดัการแข่งขนับางชนิดกีฬาในจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดแ้ต่
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ 
   (2.5)  เจา้ภาพตอ้งไม่จดัหรืออนุญาตให้จดักิจกรรมอ่ืนใดเก่ียวกบักีฬาทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดับชาติ หรือระดบันานาชาติ ในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขนัอาชีวะเกมส์ระดบัชาติในจงัหวดั
เดียวกนั 
   (2.6)  เจา้ภาพตอ้งด าเนินการจดัท าใบสมคัร  บญัชีรายช่ือ แผงรูป บตัรประจ าตัว
นกักีฬา หลกัฐานต่าง ๆ ของนักกีฬาและเจา้หนา้ท่ีตลอดทั้งเอกสารท่ีใชใ้นการจดัการแข่งขนั พร้อมส าเนา
เอกสารตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจ านวนหน่ึงชุดก่อนการแข่งขันอย่างน้อย            
30 วนั 
   (2.7)  หากเจา้ภาพไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการอ านวยการ
ก าหนดให้คณะกรรมการอ านวยการในระดบัชาติเพิกถอนสิทธิการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคร้ังนั้นและ
มอบใหภ้าคท่ีประสงคห์รือจงัหวดัอื่น ๆ ในภาคเดียวกนัจดัแทน 

  ข้อ  12  ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ให้คณะกรรมการ
อ านวยการระดบัชาติและเจา้ภาพร่วมกนัก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

(1) กีฬาบงัคบั 
(2) กีฬาสากล 
(3) กีฬาอนุรักษ ์

  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศชนิดและประเภทกีฬาท่ีก  าหนดแข่งขนัให้ทุก
อาชีวศึกษาจงัหวดัทราบก่อนพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ ไม่น้อยกว่า  10  เดือน ยกเวน้การแข่งขนั
กีฬาอาชีวะเกมส์ท่ีไดมี้การเตรียมการแข่งขนัก่อนการประกาศใชข้อ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด  2 
คณะกรรมกำร 

  ข้อ  13  ในการแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ใหมี้คณะกรรมการสองคณะดงัน้ี 
(1) คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั 
(2) คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

  ข้อ  14  คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั ประกอบดว้ย  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการ  รองเลขาธิการ  ผูอ้  านวยการสถาบนัหรือประธานอาชีวศึกษาจงัหวดั 
จงัหวดัเจา้ภาพเป็นรองประธาน ผูอ้  านวยการส านักนโยบายและแผน ท่ีปรึกษาเลขาธิการท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกิน  10  คนเป็นกรรมการ และให้ผูอ้  านวยการส านักอ  านวยการเป็นกรรมการและ
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เลขานุการ  อาจใหก้รรมการบอร์ดในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกคนและผูว้่าราชการจงัหวดั
ในจงัหวดัเจา้ภาพเป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ 

 ข้อ  15  คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั มีอ  านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(2) วินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 
(3) วินิจฉยัปัญหาต่าง ๆ ท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบัการแข่งขนัอาชีวะเกมส์ ตามท่ีคณะกรรมการส านกังาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
ค าวินิจฉยั มติ ค  าสัง่ของคณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัใหเ้ป็นท่ีส้ินสุด 

 ข้อ  16  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถาบนัการอาชีวศึกษาหรือ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวดัผูเ้ป็นเจ้าภาพเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีมี               
การแข่งขัน (สมาคมละ  1  คน) คณะกรรมการกีฬาอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพ นายกสมาคมกีฬาจงัหวดั
เจา้ภาพ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูอาจารยแ์ละบุคคลอ่ืนซ่ึงเจา้ภาพเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการส าหรับ
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพ ส่วนต าแหน่ง
กรรมการและผูช่้วยเลขานุการใหร้องผูอ้  านวยการในสถานศึกษาสงักดัจงัหวดัเจา้ภาพตามความเหมาะสม 

 ข้อ  17  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั มีอ  านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1) จดัการแข่งขนัอาชีวะเกมส์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตามขอ้บงัคบัของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (2) เสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั เพ่ือใหค้ณะกรรมการอ านวยการ
แข่งขนัวินิจฉยั 
  (3) รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัในกรณีท่ีปรากฏว่า
บุคคลหรือคณะบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว ้
  (4) ด  าเนินการเก่ียวกับหลกัฐานการแข่งขัน ได้แก่ใบสมคัร บัญชีรายช่ือ แผงรูป บัตร
ประจ าตวันกักีฬา เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการแข่งขนัการข้ึนทะเบียนนกักีฬา ตลอดทั้งการสรุปผล และ
ประเมินผลการแข่งขนัใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย 
  (5) แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อประโยชน์
แห่งการจดัการแข่งขนัอาชีวะเกมส์ โดยให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีเป็นประธานผูป้ระสานงานในแต่ละ
ภาค คือ  ภาคเหนือ  ภาคใต ้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง   เป็น
ผูม้ีอ  านาจลงนามในค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัอาชีวะเกมส์ในภาคนั้น ๆ แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั  ความรวดเร็วในการปฏิบติัราชการ 
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         หมวด  3 

ระเบียบและกตกิำกำรแข่งขนั 
 ข้อ  18  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ แต่ละชนิดกีฬาให้ใช้ข้อบังคับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าดว้ยการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556 และกติกาการแข่งขนั
ตามท่ี กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกนัก าหนดและประกาศใช้ในการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติอยา่งเป็นสากลแลว้ 

หมวด  4 
จ ำนวนนักกฬีำ 

  ข้อ  19  ในการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ การก าหนดจ านวนนกักีฬา จ  านวนทีม ในแต่ละ
ชนิดและประเภทกีฬาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าดว้ยการแข่งขนักีฬา
อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2556  ระเบียบและกติกาการแข่งขนัตามท่ี กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกนั
ก าหนดไวแ้ลว้อยา่งเป็นสากล 
 

หมวด  5 
คุณสมบัตขิองนกักฬีำ 

  ข้อ  20  ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ ภาค และอาชีวศึกษาจงัหวดัต้องมี
คุณสมบติั และหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1)  เป็นนักกีฬาสมคัรเล่น และเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี ในระดบั ปวช.  ปวส.  ปทส. และปริญญาตรี 

(2) มีสญัชาติไทยและมีอายนุบัถึงวนัแข่งขนัไม่นอ้ยกว่า  15  ปี  และไม่เกิน  25  ปี 
(3)  เป็นนักกีฬาท่ีมีช่ือในทะเบียนนกัศึกษาของสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในจงัหวดันั้น ๆ เพียงสถานศึกษาเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียนก่อนเขา้ร่วมการ
แข่งขนัคร้ังนั้น และมีผลการเรียนอยา่งประจกัษ์เยีย่งนักศึกษาปกติพึงมีทุกประการ  ยกเวน้การแข่งขนัใน
ระดบัจงัหวดัและระดบัภาค 
  (4) ไม่เป็นนกักีฬาท่ีอยูใ่นระยะเวลาท่ีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือประธานกรรมการ
อ านวยการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ หรือ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงโทษใหพ้กัการแข่งขนั 
  (5) นักกีฬาท่ีเขา้แข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติตอ้งไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นนักกีฬา
ผูแ้ทนอาชีวศึกษาจงัหวดัภาคต่าง ๆ ตามหมวดท่ี 6 
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                                                                                                                                                            หมวด  6 
กำรคดัเลือกและสมคัรเข้ำแข่งขัน 

  ข้อ  21  การสมคัรเข้าแข่งขันคดัเลือกเป็นนักกีฬาผูแ้ทนจงัหวดั ผูส้มคัรยื่นใบสมคัรส่วนบุคคล               
ต่อสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจงัหวดัท่ีตนสงักดั ตามแบบท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

 ข้อ  22  การแข่งขนัคดัเลือกนกักีฬาในระดบัต่าง ๆ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1)  ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั ให้แต่ละจงัหวดัท าการแข่งขนัคดัเลือกนักกีฬาระดบัจงัหวดั

โดยท าการแข่งขนัระหว่างสถานศึกษา หรือวิธีคดัเลือกอ่ืนใด ใหแ้ลว้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาอาชีวะ
เกมส์ระดบัชาติไม่นอ้ยกว่า  120  วนั 

(2)  ระดับอาชีวศึกษาภาค  ให้เจ้าภาพในระดับภาคท าการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาให้                
แลว้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

  ข้อ  23  การส่งใบสมคัรและหลกัฐาน  เพ่ือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ระดบัจงัหวดั  ให้สถานศึกษาท่ีจะส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขนั  เพื่อคดัเลือกเป็นตวัแทน
อาชีวศึกษาจงัหวดั  จดัส่งใบสมคัรและหลกัฐานให้สถานศึกษาท่ีเป็นเจา้ภาพไม่น้อยกว่า  15  วนั  ก่อนพิธี
เปิดการแข่งขนั 
  (2)  ระดบัภาค  ใหส้ถานศึกษาท่ีเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดั  จดัส่ง
ใบสมคัรและหลกัฐานนักกีฬาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนอาชีวศึกษาจงัหวดั  ให้อาชีวศึกษาจงัหวดั
เจา้ภาพท่ีจดัการแข่งขนัระดบัภาคไม่นอ้ยกว่า  30  วนั 
  (3)  ระดบัชาติ  ให้อาชีวศึกษาจงัหวดัท่ีเป็นเจา้ภาพระดบัภาค  จดัส่งใบสมคัรและหลกัฐาน
ของนักกีฬาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนระดบัภาค  ใหอ้าชีวศึกษาจงัหวดัท่ี เป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬา
อาชีวะเกมส์ระดบัชาติไม่นอ้ยกว่า  45  วนั  ก่อนพิธีเปิดการแข่งขนั 

  ข้อ  24  ส าหรับนักกีฬาท่ีไม่ตอ้งคดัเลือกในระดบัภาค ใหอ้าชีวศึกษาจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนั
โดยตรงใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 22  และขอ้ 23 โดยอนุโลม 

 ข้อ  25  อาชีวศึกษาภาคหรือจงัหวดัใดจดัส่งรายช่ือนกักีฬา และเจา้หนา้ท่ีไปใหเ้จา้ภาพไม่ทนัภายใน
เวลาท่ีก  าหนดตามขอ้ 23  ใหผู้น้ั้นหมดสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัในคร้ังนั้น 

 ข้อ  26  บัญชีรายช่ือนักกีฬาท่ีจดัส่งให้เจา้ภาพจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพ่ิมเติม หรือสับเปล่ียนตัว
บุคคลไม่ได ้เวน้แต่จะเป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดบางประการในเร่ืองการเขียน หรือพิมพผ์ดิเท่านั้น 
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หมวด  7 
กรรมกำรผู้ตดัสิน และผู้ช้ีขำด 

  ข้อ  27  กรรมการผูต้ ัดสิน และผูช้ี้ขาดกีฬาแต่ละชนิดท่ีมีการแข่งขันให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์            
และเง่ือนไขของ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกนัก าหนด ทั้งน้ีการจดัการแข่งขนัในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวดัและระดับภาคอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
คณะกรรมการผูป้ระสานงานภาคนั้น ๆ 

หมวด  8 
รำงวลักำรแข่งขนั 

  ข้อ  28   ให้ เจ้าภาพจัดท ารางวัลในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ประกอบด้วย                    
เหรียญรางวลั  ถว้ยรางวลั  โล่รางวลั  และประกาศนียบตัร ดงัต่อไปน้ี 
  (1) รางวลัท่ี  1  เหรียญชุบทองและประกาศนียบตัร  และหรือถว้ยรางวลัหรือโล่รางวลั กรณี
เจา้ภาพจดัเตรียมไว ้
  (2) รางวลัท่ี  2  เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร และหรือถว้ยรางวลัหรือโล่รางวัล             
กรณีเจา้ภาพจดัเตรียมไว ้
  (3) รางวลัท่ี  3  เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบตัร และหรือถว้ยรางวลัหรือโล่รางวลั
กรณีเจา้ภาพจดัเตรียมไว ้

การจัดรางวลัส าหรับแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวดัและระดับอาชีวศึกษาภาคให้
เจา้ภาพจดัท ารางวลัในการแข่งขนัตามความเหมาะสม อาจด าเนินการตามขอ้ 29 หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง                 
ตามศกัยภาพของอาชีวศึกษาผูเ้ป็นเจา้ภาพตามแต่กรณี 

  ข้อ  29  ใหเ้จา้ภาพจดัพิธีมอบรางวลัแก่นกักีฬาท่ีชนะการแข่งขนัอยา่งสมเกียรติ 
 

หมวด  9 
กำรประท้วง 

  ข้อ  30  ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
สองคณะคือ 
  (1) คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติัของนักกีฬา ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการ
สถาบนั  หรือประธานอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคจดัการแข่งขนั ผูแ้ทน
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยชนิดกีฬาท่ีมีการประท้วงหน่ึงคน และผูแ้ทน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  โดยใหเ้จา้ภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
  (2) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบดว้ยกรรมการตามระเบียบ
กติกาการแข่งขนักีฬาชนิดท่ีมีการประทว้งไดก้  าหนดไว ้ถา้ระเบียบและกติกาดงักล่าวมิไดก้  าหนดในเร่ือง
วิธีการประท้วงหรือคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงมิได้ก  าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ประธาน
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คณะกรรมการผูป้ระสานงานภาคเป็นประธานกรรมการ ประธานจดัการแข่งขนักีฬาท่ีมีการประทว้ง และ
ผูจ้ดัการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาท่ีมีการประทว้งยกเวน้คู่กรณีและให้เจา้ภาพพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคล
หน่ึงตามท่ีเห็นสมควรเป็นเลขานุการให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงตาม (1) และ (2)  มีอ  านาจ
พิจารณาการประทว้ง ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาการประทว้งใหเ้ป็นท่ีส้ินสุด 

  ข้อ  31  การประทว้งใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  (1) การประทว้งคุณสมบติัของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาอาชีวศึกษาจงัหวดั หรือผูอ่ื้น
ประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบัติของนักกีฬาก่อนการ
แข่งขนัแต่ละคร้ังพร้อมวางเงินประกนัการประทว้งในวงเงิน  2,000  บาท 
  (2) การประทว้งเทคนิคกีฬา ใหเ้ป็นไปตามท่ีระเบียบ และกติกาการแข่งขนักีฬาชนิดนั้น ๆ 
ก  าหนดไว ้ค  าประทว้งให้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรยื่นต่อประธานกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนิคกีฬา 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบ และกติกาแข่งขนักีฬาดงักล่าวนั้น 

  ข้อ  32  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเห็นว่าค  าประทว้งฟังข้ึน และไดว้ินิจฉัยให้
เป็นไปตามค าประท้วงแลว้ ให้ผูย้ื่นประท้วงไดรั้บเงินประกนัการประทว้งคืน แต่ถา้ค  าประทว้งฟังไม่ข้ึน                 
ใหเ้งินประกนัดงักล่าวตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพ 
 

หมวด  10 
บทลงโทษ 

  ข้อ  33  การแข่งขนัท่ีมีเจา้หน้าท่ีหรือนักกีฬาผูใ้ดละเมิดขอ้บังคบัให้ถือว่าผูน้ั้นกระท าการขดัต่อ
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬาอาชีวะเกมส์ ตามขอ้บังคับน้ี โดยให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขนัพิจารณาตดัสิทธิผูน้ั้นออกจากการเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือนกักีฬาในการแข่งขนัส าหรับคร้ังนั้น 

การกระท าดงักล่าวตามวรรคก่อน ประธานกรรมการอ านวยการแข่งขนัอาจตดัสิทธิคร้ังต่อ 
ๆ ไป ดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีนักกีฬาซ่ึงเข้าแข่งขนัขาดคุณสมบัติตามขอ้ 19 อยู่ในสังกดัทีมของผูจ้ดัการทีม
หรือผูฝึ้กสอนกีฬาผูใ้ด ให้ประธานกรรมการด าเนินการแข่งขันพิจารณาตดัสิทธิผูน้ั้ นออกจากการเป็น
ผูจ้ดัการทีมกีฬาหรือผูฝึ้กสอนกีฬาในการแข่งขนัส าหรับคร้ังนั้น หรือประธานคณะกรรมการอ านวยการ       
อาจตดัสิทธิในคร้ังต่อ ๆ ไปแลว้แต่กรณี 

 ข้อ  34  การแข่งขนัท่ีมีเจา้หน้าท่ีหรือนักกีฬาละเมิดขอ้บังคบั หรือระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ใหผ้ลการแข่งขนัเป็นไปตามระเบียบและกติกาของชนิดกีฬานั้น ๆ 

หากผูแ้ข่งขนัหรือทีมท่ีละเมิดนั้นไดรั้บรางวลั หรือไดรั้บต าแหน่งในการแข่งขนัใหถื้อว่า
รางวลัหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และใหคื้นรางวลันั้นโดยเร็ว พร้อมทั้งใหเ้ล่ือนล าดบันกักีฬาต าแหน่ง
ถดัไปเขา้แทน 
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 ข้อ  35  เจ้าหน้าท่ีหรือนักกีฬาผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกติกาการแข่งขันหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในหรือนอกสนามแข่งขนั ให้ประธานกรรมการด าเนิน           
การแข่งขันพิจารณาด าเนินการรายงานเหตุการณ์ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการทร าบตามท่ี
เห็นสมควร 

หมวด  11 
สิทธิประโยชน์ 

  ข้อ  36  สิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ  ให้เป็นไปตามท่ี ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 

บทเฉพำะกำล 
 ข้อ  37  ใหส้ถาบนัการอาชีวศึกษาหรืออาชีวศึกษาจงัหวดัท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มอบหมายให้เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ ด  าเนินการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ีทุก
ประการ 
 ข้อ 38  ในบรรดาขอ้บังคบัใดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ในส่วนท่ีเป็น
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเป็นมติของคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์
ระดบัชาติ ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาติ ให้ยดืหยุ่นเป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และหรือมติของคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์
ระดบัชาติ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ รักษาการณ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 

   

                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 

           (นายชยัพฤกษ ์  เสรีรักษ)์ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 ประธานกรรมการอ านวยการการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 
 


