ระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราช 2557
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)
เพื่อให้การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน และการประเมิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของชมรมและสโมสรสมาชิก อาศัยอานาจตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับของ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้ง
ที่1/2558 จึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในระเบียบข้อบังคับ ข้อ 1,7,8,37 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราช 2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)
ข้อ 2 บรรดาระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้เแทน
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบและนายกสมาคมประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิค สุธีรมานคัพ
โธมัสคัพ อูเบอร์คัพ และทีมชิงแชมป์เอเซีย
นักกีฬาทีมชาติสารอง หมายถึง นักกีฬาแบดมินตันที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ และผ่านการ
คัดเลือก และ/หรือการทดสอบ และ/หรือการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบนี้กาหนด โดยมีลาดับถัดจาก
นักกีฬาทีมชาติคนสุดท้าย

นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์โลก และรายการ
เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติและ โดยมี
คุณสมบัติ และ/หรือผ่านการทดสอบ และ/หรือการประเมิน ตามที่ระเบียบนี้กาหนด
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ช่วยผู้ฝึกสอน ในการฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง และ
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ โดยมีคุณสมบัติ และ/หรือผ่านการทดสอบ และ/หรือการประเมิน ตามที่ระเบียบนี้
กาหนด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะอนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ช่วยเหลือหรือดาเนินการตาม
ระเบียบนี้
เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การทดสอบ หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความสามารถในทางกีฬาหรือการ
ฝึกสอน กีฬาแบดมินตัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบนี้กาหนด
การประเมิน หมายถึง การประเมินความเหมาะสมการเป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬา
เยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบนี้กาหนด
ชมรม, สโมสรสมาชิก หมายถึง ชมรมหรือสโมสรสมาชิกสามัญและสมทบ ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน ช่วยเหลือหรือดาเนินการตาม
ระเบียบนี้
หมวดที่ 1
คุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
ข้อ 7 ภายใต้ระเบียบบังคับข้อ 12 และ ข้อ 33 นักกีฬาทีมชาติต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)ชนะเลิศประเทศไทยครั้งล่าสุด
(2)มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20

(3) เป็นผู้ผ่านการคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา
3.1นักกีฬาที่มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 21-200
3.2นักกีฬาอันดับมือประเทศไทย1 – 8
3.3ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติประเภทบุคคลครั้งล่าสุด
3.4รองชนะเลิศประเทศไทยครั้งล่าสุด
(4) ในกรณีที่จานวนนักกีฬาตาม (1) (2) (3) มีจานวนมากเกินกว่ากรณีความจาเป็นที่ต้องทาการคัดตัวเพื่อส่ง
ลงทาการแข่งขันในแต่ละครั้ง หรือมีไม่เพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่จะดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรต่อไป
(5) กรณีตาม (1)(2)(3)และ(4)ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสมาคมลงโทษ
ข้อ 8 ภายใต้ระเบียบบังคับข้อ 12 และ ข้อ 33 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ชนะเลิศประเทศไทยครั้งล่าสุด
(2) ชนะเลิศเยาวชนประเทศไทยรุ่น 18 ปี ครั้งล่าสุด
(3) มีอันดับมือเยาวชนโลก อยู่ในอันดับที่ 1-20
(4) เป็นผู้ผ่านการคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา
4.1นักกีฬาเยาวชนที่มีอันดับมือ เยาวชน โลก 21-100
4.2นักกีฬาเยาวชนอันดับมือ1-8 เยาวชนประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปี
คิดเฉพาะรายการระดับ มาสเตอร์ซีรีส์ 3 หรือระดับ 3 หรือเทียบเท่า
4.3ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภทบุคคลครั้งล่าสุด
4.4รองชนะเลิศเยาวชนประเทศไทยครั้งล่าสุด
(5) ในกรณีที่จานวนนักกีฬาตาม (1) (2) (3) (4) มีจานวนมากเกินกว่ากรณีความจาเป็นที่ต้องทาการคัดตัวเพื่อ
ส่งลงทาการแข่งขันในแต่ละครั้ง หรือมีไม่เพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่จะดาเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรต่อไป
(6) กรณีตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสมาคมลงโทษ
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการทาหนังสือเชิญนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7และข้อ 8 มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อเก็บตัว ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อม และคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬา
เยาวชนทีมชาติ เข้าร่วมแข่งขันในรายการแข่งขันแต่ละรายการที่กาหนด
ในกรณีที่มีนักกีฬาคนใดมีคุณสมบัติตามข้อ 7และข้อ 8 แต่ไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เลขาธิการมีสิทธิ์เสนอชื่อ
นักกีฬาผู้นั้นต่อคณะกรรมการได้ด้วย

ข้อ 10 เมื่อนักกีฬาตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อ 9 มารายงานตัวต่อคณะกรรมการแล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาว่าตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ7 และ ข้อ 8 หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ระบุไว้ ให้คัดชื่อนักกีฬาผู้นั้นออกเสีย และ/หรือดาเนินการอย่างใดตามที่เห็นสมควร หากรายชื่อเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ระบุไว้ครบถ้วน ให้คณะกรรมการจัดให้มีการตรวจร่างกายและจิตใจ ทดสอบและประเมินนักกีฬา
ตามรายชื่อ คนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นรายบุคคล
การทดสอบและประเมินนักกีฬา ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนเป็น
ผู้ดาเนินการ
ข้อ 11 ให้เลขาธิการนารายชื่อนักกีฬาที่ผ่านและไม่ผ่านการทดสอบและ/หรือการประเมินเสนอต่อ
คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบและ/หรือการประเมิน
เป็นนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
นักกีฬาที่ไม่ผ่านการทดสอบและ/หรือการประเมิน คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการทดสอบและ/หรือประเมิน
ใหม่ ภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 จานวนนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาเยาวชนทีมชาติจะมีมากน้อยเพียงใด ให้คณะกรรมการกาหนดตาม
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงปฎิทินการแข่งขันในแต่ละปี ความสามารถของนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬา
เยาวชนทีมชาติ ในการลงแข่งขัน สถานที่ฝึกซ้อม เก็บตัว ค่าตอบแทนและงบประมาณของสมาคม
หมวดที่ 2
นักกีฬาทีมชาติสารอง
ข้อ 13 นักกีฬาทีมชาติสารองต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
(2)เป็นนักกีฬาที่มีผลการแข่งขันเข้ารอบรองชนะเลิศของรายการชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด
(3)มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 21-100
(4)ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศรายการเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งล่าสุด
(5)กรณีตาม (1) (2) (3) และ (4) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสมาคมลงโทษ
ข้อ 14 ให้นาความในระเบียบข้อ 9 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติสารอง โดยอนุโลม
ข้อ 15 เมื่อได้ตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติแล้ว ให้เลขาธิการนารายชื่อ
เสนอต่อนายกสมาคม เพื่อลงนามแต่งตั้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อ 16 นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ต้องปฏิบัติตนและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ การเก็บตัว การฝึกซ้อม การดูแลของผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน การแข่งขัน การจัดประเภทและ
รายการแข่งขัน ค่าตอบแทน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใด ตามสัญญาหรือระเบียบของสมาคม และ/หรือ
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หากนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบัติตน
หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอานาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากการแข่งขันหรือออกจากการ
เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
ข้อ 17 นักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาทีมชาติสารองและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ พ้นจากหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สัญญาสิ้นสุดลง
(4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
หมวดที่ 3
ผู้ฝึกสอน
ข้อ 18 ผู้ฝึกสอนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) อายุ 25 ปีขึ้นไป
(2) เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติและมีผลงานแข่งขันเป็นที่ประจักษ์หรือเป็นผู้มีความสามารถในการฝึกสอนและมี
ผลงานการฝึกสอนเป็นที่ประจักษ์
(3) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานด้านการกีฬาระดับประเทศหรือนานาชาติ
(4) มีประสบการณ์ เคยเป็นผู้ฝึกสอนตามชมรมหรือสโมสรแบดมินตันหรือเคยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีม
ชาติไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับชมรมหรือสโมสรสมาชิก
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสมาคมลงโทษ
(7) สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์เป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ18 ต่อ
เลขาธิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
การพิจารณา คณะกรรมการอาจสั่งให้ มีการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและจิตใจ การทดสอบและ/หรือการ
ประเมินก็ได้ ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการกระทาการแทนได้

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ให้
คณะกรรมการแจ้งรายชื่อนั้นต่อเลขาธิการ เพื่อเสนอต่อนายกสมาคมลงนามแต่งตั้งและประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน
ข้อ 21 ผู้ฝึกสอนต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)ฝึกสอนและอบรม นักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติสารองและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
(2)เสนอปฏิทินการแข่งขันและกาหนดตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้า
ร่วมแข่งขันในภาพรวมตลอดปีปฏิทินการแข่งขัน ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(3)วางแผนการฝึกซ้อม กาหนดเป้าหมายและประเมินนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาทีมชาติสารอง และนักกีฬา
เยาวชนทีมชาติตามที่ตนได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการทุก 4 เดือน
(4)ทารายงานการแข่งขันทุกรายการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
หรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าแข่งขัน ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด เสนอต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่
รายการแข่งขันสิ้นสุดลง
ข้อ 22 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฝึกสอน
ข้อ 23 ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพ้นจากหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สัญญาสิ้นสุดลง
(4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 24 จานวนผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจะมีมากน้อยเพียงใด ให้คณะกรรมการกาหนดตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึง ค่าตอบแทน จานวนนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองและงบประมาณของสมาคม
หมวดที่ 4
การทดสอบและการประเมิน
ข้อ 25 การทดสอบและ/หรือการประเมินนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติสารองและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
ต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
การทดสอบ
(1)สมรรถภาพทางร่างกาย
(2)สภาพจิตใจ

(3)ความสามารถทางกีฬาแบดมินตัน
(4)การตรวจร่างกาย
การประเมิน
(1)ผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสภาพจิตใจ
(2)ผลการแข่งขัน
(3)แผนการพัฒนาเปรียบเทียบกับระดับการพัฒนาของนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองและนักกีฬา
เยาวชนทีมชาติ
(4)ความมีระเบียบ วินัย
(5)ความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ
(6)ผลการตรวจร่างกาย
ให้คณะอนุกรรมการการทดสอบและประเมิน สรุปผลการทดสอบและประเมินนักกีฬาว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ
ทดสอบและประเมิน
ข้อ 26 อนุกรรมการทดสอบและประเมินอย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านกีฬา
(2) บุคคลที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
(3) แพทย์
(4) ผู้ฝึกสอน
(5) บุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 27 การประเมินผู้ฝึกสอนต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ
(2)วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิทยา
(3)ระเบียบ วินัย ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(4)ความสามารถในการกาหนดแนวทาง การวางแผน การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติ ทีมชาติสารอง
หรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
(5)ผลการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชน
ทีมชาติ

ข้อ 28 ให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งในจานวนนี้ต้องมีนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาทีมชาติสารองรวมอยู่ด้วยตาม
จานวนที่คณะกรรมการแต่งตั้งและกาหนด เป็นผู้ทาหน้าที่ประเมินผู้ฝึกสอนทุก 6 เดือน และทารายงานผู้
ฝึกสอนเป็นรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อ 29 เพื่อให้นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง และนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมีการทดแทนต่อเนื่องกัน
ตลอด และเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแบดมินตันในระดับสากลตามนโยบายของสมาคม ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาขึ้นชุดหนึ่ง ทาหน้าที่เสาะหา เฟ้นตัว และคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน
ที่มีระเบียบ วินัยและความสามารถเพียงพอที่จะนามาฝึกฝน ฝึกซ้อมและอบรมให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ
นักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
ข้อ 30 อนุกรรมการสรรหาต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1)ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
(2)ผู้แทนชมรมหรือสโมสรสมาชิกที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
(3)บุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 31 เมื่อได้ตัวนักกีฬาตามข้อ 29 แล้ว ให้อนุกรรมการแจ้งรายชื่อต่อเลขาธิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณา
การพิจารณาให้คณะกรรมการนาหลักเกณฑ์ การตรวจร่างกายและจิตใจ การทดสอบ การประเมินและจานวน
นักกีฬา ตามระเบียบข้อ 12, 25 และ 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 32 ให้นาระเบียบข้อ 16 มาใช้บังคับแก่นักกีฬาที่ได้รับการสรรหาตามข้อ 29 โดยอนุโลม
ข้อ 33 ในการจัดส่งนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารองหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงทาการแข่ง
ในต่างประเทศแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและจานวนนักกีฬาที่จะส่งลงทาการ
แข่งขัน โดยคานึงถึงเป้าหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งบประมาณของสมาคม หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้การ
สนับสนุนกาหนด และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
ข้อ 34 นายกสมาคมมีอานาจมอบหมายภารกิจ นโยบาย หรือคาแนะนาใดๆ อันเกี่ยวกับการพัฒนานักกีฬาทีม
ชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เพื่อนาไปปฏิบัติและเพื่อ
พัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของสมาคมได้
ข้อ 35 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการ หรือการตีความตามระเบียบนี้ ให้นายกสมาคมเป็นผู้วินิจฉัย และ
ให้เป็นที่สุด

ข้อ 36 การยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบนี้จะทามิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสมาคม
ข้อ 37 ให้นายกสมาคมและประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตาม
มติของกรรมการสมาคม

