
ระเบียบการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 
******************************** 

 
1. สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 
    นายกสมาคม            นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี 
    เลขาธิการ            นายทวีพงษ์  กล่ินหอม 
    สถานท่ีติดต่อ            อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ช้ัน 22 ห้อง 2 
                                เลขท่ี 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก   

 เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
                                โทรศัพท์  0-2136-1271  

 โทรสาร 0-2136-1272 

 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย   รองประธานกรรมการ 
    ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน   กรรมการ 
    ผู้แทนเทคนิคคาราเต้ 1 คน    กรรมการ 
    ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมคาราเต้ 1 คน  กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 
    ผู้แทนสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
    ประธานผู้ตัดสินสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย  กรรมการ 
    หัวหน้าผู้ตัดสิน     กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
    4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
    4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันคาราเต้สากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปัจจุบัน  
          (Kata and Kumite Competition Rules : Revision 9.0) ท่ีสมาคมฯรับรอง และประกาศใช้  
    4.3 ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดย WKF หรือ สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 
            ให้การรับรอง 
    4.4 จังหวัดท่ีเข้าร่วมแข่งขันต้องระบุช่ือผู้ฝึกสอนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเป็นผู้ฝึกสอนท่ี 
          สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง และสามารถ  
          ตรวจสอบได้ 
    4.5  ผู้ฝึกสอน ต้องลงท าหน้า เป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬา ขณะท่ีนักกีฬาท าการแข่งขันทุกครั้ง  
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5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
    5.1  เป็นนักกีฬาสมัครเล่น 
    5.2  มีสัญชาติไทย 

 5.3  เป็นผู้ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน และขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดนั้นๆ เพียงจังหวัดเดียว เป็นเวลา 
        ไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนัน้ๆ 
 5.4  ย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกีฬาจังหวัด   
        ท่ีเป็นต้นสังกัดเดิมเสียก่อน 
 5.5  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระยะเวลาท่ีสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย หรือประธานอ านวยการแข่งขัน หรือ              
        การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงโทษให้พักการแข่งขัน 
 5.6  ในกรณีภาคใดภาคหนึ่งนักกีฬามีจ านวนไม่ครบตามรุ่น ให้จัดแข่งขันตามจ านวนท่ีส่งเข้าร่วม    

          โดยไม่พิจารณานักกีฬาเพิ่ม 
    5.7  ในประเภทต่อสู้ นักกีฬามีอายุไม่ต่ ากว่า 11 ปี (พ.ศ.2549) และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2542) ในประเภท 

  ท่าร า นักกีฬามีอายุไม่ต่ ากว่า 9 ปี (พ.ศ.2551) และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2542) โดยนับต้ังแต่ ปีเกิดจน 
  ถึง ณ ปท่ีีแข่งขัน และหากนักกีฬามีอายุ ต่ ากว่า 14 ปี ให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับรอง  

    5.8  ผู้ท่ีเข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่เป็นนักมวยไทยอาชีพท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกีฬาอาชีพ 
    5.9  นักกีฬาท่ีเข้าร่วมท าการแข่งขันทุกคนจะต้องผ่านการตรวจร่างกายและช่ังน้ าหนัก (ส าหรับประเภทต่อสู้)     
           ทุกครั้งก่อนท่ีจะลงท าการแข่งขันในรุ่นนั้นๆ 
    5.10 ในกรณีท่ีนักกีฬาทีมชาติไทยติดภารกิจ ฝึกซ้อมหรือท าการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ของสมาคม   
           คาราเต้แห่งประเทศไทย ณ ยังต่างประเทศ ให้นักกีฬาผู้นั้นได้สิทธิ์โดยไม่ต้องลงท าการแข่งขันในรอบ 
           คัดภาค (ยกเว้นสิทธิ์นั้นจะต้องไม่เกินโควต้าของภาคนั้นๆ ท่ีนักกีฬาจะต้องลงท าการแข่งขัน)  
    5.11 ห้ามนักกีฬาลงท าการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬาตามประกาศ  

      การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
6. ประเภทการแข่งขัน รวม 30 รายการ 
    6.1 ประเภทท่าร า (Kata) รวม 8   รายการ 

 6.1.1  ท่าร าบุคคลชายรุ่นอายุ 9 -13 ปี 
 6.1.2  ท่าร าบุคคลชายรุ่นอายุ 14-18 ปี 

          6.1.3  ท่าร าบุคคลหญิงรุ่นอายุ 9 -13 ปี 
 6.1.4  ท่าร าบุคคลหญิงรุ่นอายุ  4-18  ปี 

          6.1.5  ท่าร าทีมชาย     รุ่นอายุ  9-13 ปี 
          6.1.6  ท่าร าทีมชาย     รุ่นอายุ 14-18  ปี 
          6.1.7  ท่าร าทีมหญิง    รุ่นอายุ   9-13   ปี 

 6.1.8  ท่าร าทีมหญิง   รุ่นอายุ 14-18  ปี 
    6.2 ประเภทต่อสู้ (Kumite) รวม    22  รายการ 
           6.2.1   ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  11 - 13  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -43  ก.ก.   
           6.2.2   ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  11 - 13  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -48  ก.ก.   
           6.2.3   ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  11 - 13  ปี น้ าหนักเกิน     +48  ก.ก.   
           6.2.4   ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  11 - 13  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -38  ก.ก.   
           6.2.5   ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  11 - 13  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -43  ก.ก.   
           6.2.6   ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  11 - 13  ปี น้ าหนักเกิน     +43  ก.ก.   
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           6.2.7   ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  14 - 15  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -52  ก.ก.   
           6.2.8   ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  14 - 15  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -57  ก.ก.   
           6.2.9   ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  14 - 15  ปี น้ าหนักเกิน     +57  ก.ก.   
           6.2.10  ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  14 - 15  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -47  ก.ก.   
           6.2.11  ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  14 - 15  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -54  ก.ก.   
           6.2.12  ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  14 - 15  ปี น้ าหนักเกิน     +54  ก.ก.   
           6.2.13 ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  16 - 18  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -55  ก.ก.   
           6.2.14 ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  16 - 18  ปี น้ าหนักไม่เกิน   -61  ก.ก.   
           6.2.15 ต่อสู้บุคคลชาย    รุ่นอายุ  16 - 18  ปี น้ าหนักเกิน      +61  ก.ก.    
           6.2.16 ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  16 - 18  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -48  ก.ก.   
           6.2.17 ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  16 - 18  ปี น้ าหนักไม่เกิน  -53  ก.ก. 
           6.2.18 ต่อสู้บุคคลหญิง   รุ่นอายุ  16 - 18  ปี น้ าหนักเกิน     +53  ก.ก. 
           6.2.19 ต่อสู้ทีมชาย        รุ่นอายุ  12 - 14  ปี  ( 3+ 1) 
           6.2.20 ต่อสู้ทีมหญิง       รุ่นอายุ  12 - 14  ปี  ( 3+ 1) 
           6.2.21  ต่อสู้ทีมชาย        รุ่นอายุ  15 - 18  ปี  ( 3+ 1)  
           6.2.22 ต่อสู้ทีมหญิง       รุ่นอายุ  15 - 18  ปี  ( 3+ 1) 
 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจ าภาค 
    7.1 แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลได้ 1 คน/รุ่น และประเภททีมได้ 1 ทีม 
    7.2 เจ้าหน้าท่ีประจ าทีม 1 คน ต่อนักกีฬา 6 คน 
    7.3 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ทุกประเภท (ท่าร าและต่อสู้) 
 
8. หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 
    8.1 ระดับภาค ให้จัดการคัดเลือกภาคละ 3 คน ต่อรุ่น ในประเภทบุคคล และ 2 ทีมต่อรุ่นในประเภททีม 
    8.2 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค จะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมด 5 ภาค ถึงแม้จะมีนักกีฬาไม่ครบจ านวน 
          แต่ละรุ่น หรือแต่ละประเภท ก็ต้องจัดให้มีการประลองการแข่งขัน 
     8.3 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ฝ่ายจัดการแข่งจะต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายนักกีฬา และช่ัง  
           น้ าหนักก่อนท่ีจะเริ่มมีการประชุมผู้จัดการทีม (เวลา 10.00 น.) เพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
* หมายเหตุ ในกรณีท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันหรือเจ้าภาพไม่สามารถจัดแพทย์เพื่อมาตรวจร่างกายนักกีฬาไ ด้ทัน
ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือปรับแก้ไขเล่ือนเวลา ฝ่ายจัดการแข่งขันหรือเจ้าภาพจะต้องแจ้งให้สมาคมฯรับทราบ 
และแจ้งทุกจังหวัดท่ีเข้าร่วมท าการแข่งขันได้รับทราบอย่างท่ัวถึงทุกจังหวัด 
 
9. วิธีจัดการแข่งขัน 
    9.1  จัดการแข่งขันแบบสายตาม (Repeat Chart) รอบ 16 คน ยกเว้นการแข่งขันประเภททีมในรอบคัดภาค 
    9.2.  ในการแขง่ขันประเภทท่าร าบุคคลและท่าร าทีมให้นักกีฬาแจ้งช่ือท่าร าโดยการเขียนลงลายมือช่ือ 
           ท่ีโต๊ะกรรมการเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน ให้ชัดเจนสามารถอ่านออกได้และถูกต้องด้วยตัวบรรจง    
          ก่อนท่ีจะเริ่มท าการแข่งขัน ถ้านักกีฬาคนใด ไม่มาแจ้งช่ือท่าร าตามท่ีได้ก าหนดไว้ ให้ถูกปรับเป็นแพ้   
          ตามกฎกติกาการแข่งขันของสหพันธ์คาราเต้โลก WKF 
    9.3  การแข่งขันท่าร าทีมในรอบชิงเหรียญ (ทองและทองแดง) ต้องมีการแสดงความหมายของท่า (Bunkai Kata) 
             เวลาท่ีใช้รวมทั้งท่าร าปกติและ Bunkai คือ 6 นาที เวลาจะเริ่มนับโดยเจ้าหน้าท่ีจับเวลาต้ังแต่เริ่ม 
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แสดงการค านับในตอนท่ีเข้ามาท่ีสนามแข่งและเวลาจะหยุดเมื่อมีการค านับครั้งสุดท้ายหลังจากท่ี 
แสดงBunkai เสร็จแล้ว ทีมใดไม่ได้แสดงการค านับ ในตอนจบการแสดง หรือ ใช้เวลาเกินกว่า 6 นาที 
ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันปรับเป็นแพ้  

    9.4  เวลาในการแข่งขันให้แข่งขันคู่ ละ 2 นาที   
    9.5  ในการประชุมผู้จัดการทีม และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ให้มีพยานบุคคลจากสมาคมคาราเต้ 
           แห่งประเทศไทย และผู้แทนของภาคต่างๆ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันเป็น 
           ผู้จับสลากให้แก่ทีมท่ีไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการจับสลาก   
    9.6   ในการจับสลากแบ่งสาย ฝ่ายจัดการแข่งขันจะยึดรายช่ือตามท่ีทางการกีฬาแห่งประเทศไทย  
           ประกาศไว้ในเว็บไซด์เท่านั้น ดังนั้นผู้ควบคุมทีมจะต้องตรวจสอบรายช่ือ ความถูกต้องให้เรียบร้อย 
           ก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย  2  เดือน หากมีความผิดพลาดให้แจ้งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   เพื่อให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไขรายช่ือในเว็บไซด์ใหม่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่มี 
           การแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ท่ีเกิดขึ้นนอกจากข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันเอง 
    9.7   จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ก่อนการ             
            แข่งขัน 1 วัน โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมคือ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนเท่านั้น ไม่อนุญาต 
            ให้จังหวัดท่ีเข้าร่วมท าการแข่งขัน ส่งนักกีฬาหรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
* หมายเหตุ ให้ยกเว้นในกรณีท่ี ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยแต่บุคคลท่ีจะท า
หน้าท่ีแทนได้นั้นจะต้องได้รับการแต่งต้ังจากทาง กกท.จังหวัด ให้ท าหน้าท่ีแทน โดยมีหนังสือแต่งต้ังเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งต่อท่ีประชุมในวันประชุมผู้จัดการทีมและจะต้องยอมรับผลหรือมติของท่ีประชุม โดยไม่
สร้างความเดือดร้อนหรือปัญหาให้กับท่ีประชุมจากการท่ีไม่เข้าใจในชนิดกีฬาคาราเต้  
 
10. การช่ังน้ าหนัก 

  10.1 ให้ช่ังน้ าหนักนักกีฬาก่อนแข่งขัน 1 วัน โดยท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
  10.2 นักกีฬาท่ีประสงค์จะช่ังน้ าหนักโดยสวมกางเกงช้ันใน ชุดช้ันใน หรือไม่สวมอะไรเลยก็ได้ 
  10.3 การช่ังน้ าหนักอย่างเป็นทางการจะกระท าได้เพียงครั้งเดียว ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง อย่างไรกต็าม  
         ให้จัดเครื่องช่ังน้ าหนักทดลองส าหรับนักกีฬาก่อนช่ังจริง 

     10.4 การช่ังน้ าหนักนักกีฬาหญิง ให้ด าเนินการเป็นสัดส่วนต่างหากโดยมีเจ้าหน้าท่ีหญิงเป็นผู้ด าเนินการ 
     10.5 นักกีฬาท่ีไม่เข้าร่วมชั่งน้ าหนักตามเวลาท่ีก าหนด หรือช่ังน้ าหนักไม่ผ่านตามรุ่นท่ีสมัครจะต้องถูก   
            ด าเนินการตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    10.6  นักกีฬาท่ีท าการทุจริตในการช่ังน้ าหนักโดยการแจ้งน้ าหนักเป็นเท็จหรือท าการถ่วงน้ าหนักตัวจะ  
             ถูกตัดสิทธิในการแข่งขันทันที โดยคณะกรรมการควบคุมการช่ังน้ าหนักจะท าการรายงานผลให้กับ  
             ฝ่ายจัดการแข่งขันและการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป   
 
11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
      11.1  นักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอดเวลา  
             หากมีการเรียก นักกีฬาลงสนามผ่านไป 1 นาที ผู้ท่ีไม่พร้อมลงท าการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที 
      11.2  ในกรณีท่ีผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไม่ท าหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมและการแข่งขันในสนาม  
     ใหท้างผู้แทนสมาคมฯท าหนังสือแจ้งต่อ ประธานกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

 เพื่อลงโทษพิจารณางดเบ้ียเล้ียง และตัดสิทธิ์การท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนจังหวัดในปีนั้นและปีต่อไปอีก   
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี                                   

      11.3  ในกรณีท่ีจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันแต่ไม่มีนักกีฬามาแสดงตนในการตรวจร่างกาย  
             ช่ังน้ าหนัก และลงทะเบียนรายงานตัว ให้ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีม แจ้งให้ทาง กกท. จังหวัดท า  
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             หนังสือถึงสมาคมฯ เพื่อทราบเหตุผลด้วยในวันประชุมผู้จัดการทีม โดยทางสมาคมฯจะไม่มีการรับ  
             แจ้งด้วยวาจา จะต้องท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ถ้าทางสมาคมฯไม่ได้รับหนังสือ 

     ช้ีแจงดังกล่าวในวันท่ีมีการประชุมผู้จัดการทีม ให้ถือว่าในปีถัดไป ทางจังหวัดสละสิทธิ์ที่จะ  
     ไม่ส่งนักกีฬารุ่นนั้นเข้าร่วมท าการแข่งขัน 

      11.4  ตลอดเวลาท่ีด าเนินการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสม เป็น 
             ผู้มีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตาม กฎกติกาการแข่งขันและมารยาทท่ีดีตามวัฒนธรรมประเพณีของ 
             คาราเต้ หากมีการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ให้ถือว่านักกีฬา หัวหน้านักกีฬา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 
             กระท าการขัดเจตนารมย์ของการส่งเสริมกีฬา ตามข้อบังคับของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
      ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
      11.5 นักกีฬาควรท าความเคารพคู่แข่งขัน และผู้ฝึกสอนของอีกฝ่ายหนึ่งท้ังก่อนและหลังการแข่งขัน 
      11.6 ผู้ฝึกสอนควรท าความเคารพซึ่งกันและกัน ท้ังก่อนและหลังการแข่งขัน 
      11.7 นักกีฬาจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวนักกีฬา หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้มา 
            แสดงตน ในวันตรวจร่างกาย ช่ังน้ าหนัก และวันแข่งขัน (รอบคัดภาค) ไม่อนุญาตให้ใช้ส าเนาบัตร   
            มาแสดงตน ทุกกรณี 
*หมายเหตุ กรณีท่ีนักกีฬามีการแก้ไขเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ให้ผู้ฝึกสอนด าเนินการแก้ไขให้เสร็จส้ินก่อนท่ีจะ
เดินทางมาแข่งขัน ทางฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคมฯไม่อนุญาต ให้ใช้เอกสารการแก้ไขเปล่ียนช่ือสกุล   มา
แสดงโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคมฯจะยึดรายช่ือท่ีทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มาเท่านั้น  
 
12. การแต่งกายของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน 
       12.1  นักกีฬาจะต้องใส่เส้ือคาราเต้ ไม่มีแถบหรือลวดลาย อนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ หรือธงประจ าจังหวัด   
              ขนาดไม่เกิน 8×12 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านซ้าย ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตชุดต้องติดอยู่  
              ต าแหน่งท่ีก าหนด คือมุมขวาล่างของเส้ือคาราเต้ หรือช่วงเอวของกางเกง ส่วนหมายเลข    
              ประจ าตัวของผู้เข้าแข่งขันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องติดบนหลังเส้ือ 
             นักกีฬาท้ังสอง โดยต้องผูกสายคาดเอวคนละสี ฝ่ายหนึ่งผูกสีแดง ฝ่ายหนึ่งผูกสีน้ าเงิน สายคาด 
             เอวต้องมีความกว้าง ประมาณ 5 เซนติเมตร และเมื่อผูกปมแล้วจะต้องเหลือชายลงมาอีก 
             ประมาณ 15 เซนติเมตร 
     12.2  ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้สนับสนุนท่ีติดบนเส้ือนักกีฬาจะต้องได้รับการอนุมัติ  
            จากคณะผู้จัดการแข่งขันเสมอ 
     12.3  หลังจากท่ีสวมเส้ือคาราเต้ และผูกสายคาดเอวแล้วชายเส้ือจะต้องยาวปิดสะโพกพอดีและต้อง 
             ไม่ยาวเกินกว่า 3 ใน 4 ของต้นขาของผู้สวม ให้ผู้แข่งขันหญิงสวมเส้ือยืดสีขาวข้างในเส้ือคาราเต้ 

  12.4   แขนเส้ือต้องยาวไม่เกินข้อมือ ไม่ส้ันกว่ากลางแขน (ระหว่างข้อมือและข้อศอก) และห้ามพับแขนเส้ือ 
     12.5  กางเกงต้องมีความยาวคลุม 2 ใน 3 ของหน้าแข้งผู้สวม (ระหว่างหัวเข่าและข้อเท้า) และห้ามพับขากางเกง 
     12.6  นักกีฬาต้องรักษาความสะอาดของเส้นผม และตัดให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน   
             ห้ามใช้ผ้าคาดศีรษะ (HACHIMAKI), ท่ีคาดผม, กิ๊บโลหะ แต่ในการแข่งขันแบบ ท่าร า (KATA)   
             อนุโลมให้ติดกิ๊บผมให้เรียบร้อยได้ กรรมการช้ีขาดมีสิทธิ์ที่จะไล่นักกีฬาท่ีผมยาวเกินไป สกปรก  
             และไม่เรียบร้อยออกจากการแข่งขันได้ให้นักกีฬาตัดเล็บส้ัน ห้ามใส่เครื่องประดับโลหะ หรือ 
             เครื่องประดับอื่นๆ ท่ีอาจท าให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ การสวมที่จัดฟันท่ีเป็นโลหะอนุญาตให้                
             ใส่ได้ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการบาดเจ็บข้ึน 
     12.7  ห้ามสวมแว่นตาขณะแข่ง ให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อนได้ แต่หากเกิดการบาดเจ็บข้ึน  
             คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ  
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     12.8   นักกีฬาต้องแต่งกาย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม 
             การตัดสินเท่านั้น ส่วนนักกีฬา   สามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นท่ีผ่านการอนุมัติได้ 
     12.9   การใช้ผ้าพันแผล, แผ่นปิดแผล เนื่องจากการบาดเจ็บ จะต้องผ่านการอนุญาตจาก กรรมการผู้ช้ีขาด  
             โดยค าแนะน าจากแพทย์สนาม 
     12.10 ผู้ฝึกสอน จะต้องสวมชุดวอร์ม ไม่สวมรองเท้าแตะ และแสดงบัตรประจ าตัวที่ออกให้ส าหรับ  
             การแข่งขันตลอดเวลา 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
  การสวมใส่ส่ิงอื่นๆ อันเนื่องมาจากการนับถือศาสนา หรือความเช่ือทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะของ
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการตัดสินล่วงหน้าก่อนวันเริ่มการแข่งขัน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุมัติให้สวมใส่ส่ิงดังกล่าวหากแจ้งแบบกะทันหัน หากนักกีฬา หรือผู้
ฝึกสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะต้องท าการแต่งกายใหม่ให้เรียบร้อยโดยเร็ว  ภายใน 1 นาที มิเช่นนั้นจะถูก
ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที 
 
13. อุปกรณ์การแข่งขัน 
     13.1  นักกีฬาต้องสวม นวม, สนับแข้ง, สนับหลังเท้า และเกราะป้องกันล าตัว ท่ีได้รับการรับรองจาก   
             สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) หรือ ( WKF) โดยจะต้องสวมใส่ใหก้ระชับ   พอดีกับ    
             ล าตัวของนักกีฬา และ สวมข้างในชุดคาราเต้ เท่านั้น  
     13.2  ให้นักกีฬาต้องใส่ฟันยางในการแข่งขันประเภทต่อสู้ด้วยในทุกรุ่น  
     13.3  ชุดแข่งขันและสายคาดเอว ไม่อนุญาตให้ปักช่ือหรือตราใด ยกเว้นตราผู้ผลิตของสินค้า 
     13.4  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ป้องกันทุกชนิดต้องได้มาตรฐานตามท่ีสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย   
             (TKF) ก าหนดไว้ โดยนักกีฬาต้องเป็นผู้จัดเตรียมหามาเอง 
 
14. การตรวจสอบทางการแพทย์ 
      14.1  ห้ามใช้สารกระตุ้น หรือสารเคมีอื่นๆ ตามท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 
      14.2  คณะกรรมการ มีสิทธิ์ด าเนินการตรวจสอบหากมีข้อสงสัยการละเมิดข้อห้ามข้างต้นแก่นักกีฬา 
      14.3  ผู้ชนะการแข่งขันที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรือตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว จะถูกริบ   
              ต าแหน่ง และเหรียญรางวัล เพื่อมอบแก่ผู้ชนะในล าดับถัดไป 
      14.4  ใหค้ณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจสอบดังกล่าว 
      14.5  รายละเอียดของการปฏิบัติได้ก าหนดไว้ใน IOC Anti-doping by law 
 
15. การประท้วง 
      15.1  หากมีการประท้วงทางเทคนิคให้ผู้ประท้วงยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม   
                 3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาค าประท้วง หลังจากการแข่งขันส้ินสุดลงทันที ภายใน 30 นาที 

   15.2  ค่าธรรมเนียมการประท้วงจะคืนให้ถ้าผลการพิจาณาเป็นไปตามท่ีประท้วง แต่ถ้าหากผลการ   
           พิจารณายืนยันตามค าตัดสินเดิม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกยึดเป็นรายได้ของคณะกรรมการ  
           จัดการแข่งขัน 

      15.3  ผลการตัดสินค าประท้วงของคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นที่ส้ินสุด เด็ดขาด ไม่มีการอุทธรณ์  
              ใดๆ ท้ังส้ิน  
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16. บทลงโทษ 
      16.1  นักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนท่ีมีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขัน หรือผละท้ิงการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 
              และพิจารณาโทษ ดังนี้ 
              16.1.1  ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันในรายการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมคาราเต้ - 
                        แห่งประเทศไทย 
              16.1.2  ผู้ฝึกสอนห้ามลงท าหน้าท่ีในสนามในรายการนั้น และปีต่อไปอีก 1 ปี ในรายการของการ    

             กีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 
       16.2   นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าท่ีทีม (Official Delegates) ท่ีมีพฤติกรรมไม่สุภาพ ไร้มารยาท จะ  
                 น าไปสู่ การตัดสิทธิ์การแข่งขันของนกักีฬา ทีม หรือเจ้าหน้าท่ีให้ออกจากการปฏิบัติหน้าท่ี โดย 
               การถูกลงโทษ SHIKAKU ซึ่งเป็นการลงโทษโดยการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันตลอดรายการ  
               หรือเฉพาะการแข่งขันประเภทนั้น การลงโทษ SHIKAKU จะถูกลงโทษกรณี นักกีฬามุ่งร้าย ไม ่
               เช่ือฟัง กรรมการช้ีขาด ละเมิดกฎการแข่งขัน ท าให้เสียเกียรติของกีฬาคาราเต้-โด หากเป็นการ 
               แข่งขัน ประเภททีม ถ้าสมาชิกของทีมถูกลงโทษ SHIKAKU คู่ต่อสู้จะได้รับ 8 คะแนน ขณะท่ีอีก 
               ฝ่ายหนึ่ง จะถูกปรับเป็น 0 คะแนน โดยโทษ SHIKAKU จะถูกประกาศต่อหน้าสาธารณะชน  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 โทษ SHIKAKU สามารถน ามาปรับโทษกับนักกีฬาได้ทันที โดยไม่มีการเตือนก่อน ซึ่งอาจเกิดจากการ   
ท่ีผู้ฝึกสอน เพื่อนร่วมทีมของนักกีฬานั้นๆ ประพฤติตนในทางท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติยศของกีฬา
คาราเต้-โด และอาจเป็นดุลยพินิจของกรรมการช้ีขาดท่ีพิจารณาเห็นสมควรว่านักกีฬามีพฤติกรรมมุ่งร้าย  
หรือประสงค์ร้าย แม้นการบาดเจ็บจะไม่เกิดขึ้นก็ตาม 
 
17. นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม จะเสียสิทธิ์ในการแข่งขันหรือถูกปรับเปน็แพ้ในกรณีดังต่อไปนี ้
      17.1  นักกีฬามาตรวจร่างกายหรือช่ังน้ าหนักไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนดไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้ 
      17.2  นักกีฬาไม่มาลงทะเบียนและแสดงตัวในสนาม เมื่อถึงเวลาเริ่มท าการแข่งขันจะถูกปรับเป็นแพ้ 
      17.3  นักกีฬาไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวนักกีฬา หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้มา 
              แสดงตนในวันตรวจร่ายกายและวันแข่งขัน (รอบคัดภาค) ไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้ (ไม่ 
              อนุญาตให้ใช้ส าเนา) 
      17.4  นักกีฬาประเภทท่าร าแจ้งช่ือท่าร าผิดหรือไม่แจ้งช่ือท่าร าจะถูกปรับเป็นแพ้ 
      17.5  นักกีฬาประเภทท่าร าทีมในรอบการแข่งขันชิงเหรียญ นักกีฬาจะต้องแสดงท่าร าพร้อมแสดง  
              ความหมายของท่า (BUNKAI) ภายในเวลา 6 นาที ถ้าแสดงเกินเวลาท่ีก าหนดจะถูกปรับเป็นแพ้ 
      17.6  นักกีฬาประเภทต่อสู้ทีม ไม่ส่งรายช่ือนักกีฬา หรือเมื่อส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขันเรียงตามล าดับ 
              แล้ว ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบรายช่ือนักกีฬา แล้วนักกีฬายืนผิดต าแหน่ง จะถูกปรับเป็นแพ้ 
              ทันทีตามกฎกติกาของสหพันธ์คาราเต้โลก WKF  
      17.7  ในวันประชุมผู้จัดการทีม ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนท่ีไม่เข้าร่วมประชุม จะถูกตัดสิทธิ์เบ้ียเล้ียง   
              และงดท าหน้าท่ี ในปีถัดไป จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  
      17.8  ผู้ฝึกสอนท่ีไม่ลงท าหน้าท่ีพร้อมกับนักกีฬาให้ถูกปรับเป็นแพ้ และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นท าหน้าท่ีแทน 
      17.9  นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีทีม (Official Delegates) ท่ีมีพฤติกรรม ไม่สุภาพ ไร้มารยาท  
              อาฆาต มุ่งร้าย ท าร้ายบุคคลอื่น ไม่เช่ือฟังกรรมการผู้ช้ีขาด ละเมิดกฎกติกาการแข่งขัน ท าให้ 
              เส่ือมเสีย หรือเสียเกียรติในกีฬาคาราเต้โด จะได้รับโทษ SHIKAKU ซึง่จะมีบทลงโทษดังต่อไปนี้ 
              17.9.1 ในกรณีท่ีเป็นนักกีฬาขณะท่ีก าลังท าการแข่งขันประเภทบุคคลให้ปรับเป็นแพ้ ถ้าเป็นการ
แข่งขันประเภททีม กรณีท่ีสมาชิกในทีมได้รับโทษ ให้ปรับเป็นแพ้ โดยฝ่ายคู่ต่อสู้จะได้รับ 8 คะแนน อีกฝ่าย
ได้รับ 0 คะแนน โดยโทษ SHIKAKU จะถูกประกาศต่อหน้าสาธารณะชน 
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               17.9.2 ริบเหรียญรางวัลในการแข่งขันพร้อมท้ังห้ามลงท าการแข่งขันตลอดทุกรายการ 
               17.9.3 นักกีฬาผู้นั้นจะต้องถูกท าทัณฑ์บน หากมีพฤติกรรมไม่ดีหรือได้รับโทษเช่นนี้อีกจะต้องถูก
ลงโทษโดยการตัดสิทธิ์ห้ามลงท าการแข่งขันในรายการของ การกีฬาแห่งประเทศไทย และของสมาคมคาราเต้
แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี พร้อมท้ังถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับเบี้ยเล้ียง     
จากการแข่งขัน โดยทางผู้แทนสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย จะต้องท าหนังสือแจ้งโทษให้กับประธาน
อ านวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้รับทราบ ตามระเบียบข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
               17.9.4 นักกีฬา หัวหน้านักกีฬา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ใด ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ีและขาด
มารยาทอันดีงาม และถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน ไม่ออกมาท าการแข่งขันตามก าหนด ก่อเหตุวิวาท    
ท าร้ายร่างกาย ท าลายสนามหรืออุปกรณ์การแข่งขัน หรือใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อผู้แข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี 
นักกีฬา ไม่ว่าภายในสนามแข่งขัน หรือนอกสนามแข่งขัน ให้ผู้แทนสมาคมฯแจ้งโทษต่อประธานกรรมการ
อ านวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อพิจารณางดเบ้ียเล้ียง และตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือนักกีฬาใน
ปีนั้นและปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ตามระเบียบข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550        
                              
18. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาด 

ผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาดท่ีจะท าการตัดสินต้องเป็นผู้ท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย และผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการฝ่ายการตัดสินของสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 

 
19. รางวัลการแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
 
20. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬา และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
      20.1 นักกีฬาชาย-หญิง รวม 2 รางวัล 
     - เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 (เหรียญทอง) มากท่ีสุด ในกรณีจ านวนเหรียญทองเท่ากัน 
                 ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 
     - หากมีเหรียญ ทอง เงินและทองแดง เท่ากันอีก คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็น  
                 อันดับสุดท้าย 
              - เป็นผู้มีทักษะ เทคนิคการแข่งขันตามแบบฉบับของกีฬาคาราเต้ 
     - เป็นผู้มีมารยาทดี และมีน้ าใจนักกีฬา 
      20.2  ผู้ฝึกสอนทีมชาย – ทีมหญิง รวม  2  รางวัล 
              - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าท่ี 
                ในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
              - พิจารณาจากเหรียญทองรวมของนักกีฬาชาย และนักกีฬาหญิง 
              - เป็นผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดเทคนิค ทักษะ แก้เกมส์การแข่งขันที่ดี 
     - ไม่ก่อปัญหาระหว่างการแข่งขัน 
               - มีมารยาท และน้ าใจนักกีฬา 
     - เป็นผู้มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นผู้ฝึกสอน 
               - จะต้องท าหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนอยู่ในสนามตลอดระยะเวลาท่ีทีมเข้าร่วมท าการแข่งขนั 
             อนึ่งให้ ผู้แทนสมาคมฯ  คณะกรรมการควบคุมการตัดสิน (Referee Council) ประธานการจัดการ
แข่งขัน และคณะกรรมการผู้ตัดสิน (Referees) เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน  
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(ภาคผนวก) 
 
1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
 คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและ 
ผู้ตัดสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส 
หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
  
2. ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน..................รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุด แข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
4. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 

- ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
     - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
         1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
             2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 5. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่
อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอ
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
 

********************************************************** 


