License
1. The license is an identical document insisting that its holder undertakes to respect the rules
and regulations of Thai Cycling Association(TCA) and that authorize him to participate in
various cycling events.
2. No one who does not hold the requisite license may participate in a cycling event organized
or supervised by the TCA, in the National Games, in the National Youth Games and in any
event approved by the TCA.
3. The license holder must strictly comply with the rules and regulations of the TCA.
4. The license holders must have their own insurance coverage.
5. The license shall be valid for one year, from 1 January to 31 December . It shall be valid in all
counties where there is a UCI member national federation
Categories of License holders
1. A rider (man or woman, all disciplines, all categories)
2. A rider who participates in Thailand Cycling Championships shall comprise :
(1) Road Races – Men & Women Youth, Men & Women Junior, Men & Women Elite
(2) Mountain Bike –Cross-Country Class A, all categories and Downhill, all categories
(3) BMX Racing, Challenge and Supercross, all categories
(4) Cycling for All (categories for competition), all categories
(5) Track competition, all categories
3. A rider participates in the National Games, National Youth Games, Royal Thai Armed force
Games
4. Officials – The executive committee, commissaires, timing service/finishing line
photographer, announcer, radio
5. A staff consists of team manager, coach, doctor, mechanic, driver
Issuing procedure
1. Thai rider
1.1 Thai Cycling Association shall issue the license to a rider who is Thai Nationality and
resides in Thailand while he applies for the license. And a rider who is eligible to apply
for the license shall enter the Thailand Championships at least one round.
1.2 Thai Cycling Association shall refuse to issue a license in the case of a incomplete
documentation or an irregular application
2. Foreign rider
2.1 A rider who will enter the Thailand Championships shall hold the license of his own
federation or issued by the UCI.
2.2 In the event his federation of his nationality is not a member of the UCI. Thai Cycling
Association can not issue the license, it must be issued by the UCI.
2.3 Should a foreign rider who applies for the license except 2.2, shall present the following
evidence :
- Thai Cycling Association must determine that the applicant shall be living in Thailand
for a period of not less than one year, by adhering to stamp the passport along with
a proof of identity for residential housing in the Royal Kingdom from the
Immigration Bureau.

2.4 In the event of his federation of his nationality is a member of the UCI, he must
bring a written confirmation of conduct shown to Thai Cycling Association as to ask for
issuing the license.
2.5 Should Thai Cycling Association does not issue the license due to the period of
verification. A foreign rider can use the receipt issued by Thai Cycling Association to
replace the license temporary for the participation each time.
2.6 In case of a foreign rider, he must pay for the application fee of 500 baht/time.
Licensing procedure
1. To fill in the application form correctly and clearly, and signed.
2. Thai riders must submit an application form with ID card and two photographs, size 1’.
3. Foreign riders must submit a residential housing in Thailand, a written confirmation of
conduct, passport and two photographs, size 1’.
4. For application fee, Thai riders are 100 baht/year and foreign riders are 500 baht/time.
5. In case of a lost license, he/she must be fined 50 baht for Thai riders and 200 baht for
foreign riders.

_______________________

ใบอนุญาตแข่งขัน : Licenses
1. ใบอนุญาตแข่งขัน Licenses เป็นเอกสารยืนยันตัวตน สาหรับผู้ถือบัตร ตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม
จักรยานแห่งประเทศไทยฯ และอนุญาตให้ผู้ที่มีบัตรสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ได้
2. สาหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตแข่งขัน Licenses ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดย สมาคมจักรยานฯ ,
กีฬาแห่งชาติ ,กีฬาเยาวชนแห่งชาติ , และรายการแข่งขันต่างๆ ที่สมาคมจักรยานฯ รับรองการจัดการแข่งขัน
3. นักกีฬาที่ถือใบอนุญาตแข่งขัน Licenses จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด
4. นักกีฬาที่ถือใบอนุญาตแข่งขัน Licenses จะต้องมีการทาประกันอุบัติเหตุของตนเองให้ครอบคลุม
5. ใบอนุญาตแข่งขัน Licenses มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม สามารถนาไปใช้ได้กับการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
ประเภทของผู้ถือใบอนุญาตแข่งขัน Licenses
1. นักจักรยาน (ชาย หรือ หญิง ทุกประเภท ทุกกลุ่มอายุ)
2. นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วย
(1) ประเภทถนนรุ่นยุวชนชาย-หญิง, เยาวชนชาย-หญิง, ทั่วไปชาย-หญิง
(2) ประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี Class A (ประเภทแข่งขัน) ทุกรุ่นอายุ, ประเภทดาวน์ฮิล ทุกรุ่นอายุ
(3) ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง มือใหม่ ซุปเปอร์ครอส ทุกรุ่นอายุ
(4) ประเภทเสือภูเขาทางเรียบ เฉพาะรุ่นแข่งขันทีเ่ ก็บคะแนน ทุกกลุ่มอายุ
(5) ประเภทลู่ ทุกรุ่นอายุ
3. นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬากองทัพไทย
4. เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้บริหารสมาคม ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จับเวลา/ถ่ายรูปที่เส้นชัย ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่วิทยุ
5. กลุ่มบุคคล ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน แพทย์ ช่างประจาทีม พนักงานขับรถ
การดาเนินการออกใบอนุญาต Licenses
1. นักจักรยานภายในประเทศ
1.1 สมาคมจักรยานฯ จะออกใบอนุญาตแข่งขัน Licenses ให้กับนักจักรยานที่ถือสัญชาติไทย และพักอาศัย
ในประเทศไทย ในขณะที่ยื่นใบสมัคร โดยนักจักรยานที่ขอทาบัตร Licenses ต้องเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย อย่างน้อย 1 รายการ
1.2 สมาคมจักรยานฯ สามารถปฏิเสธการออกใบอนุญาตแข่งขัน Licenses ในกรณีการกรอกข้อมูลในใบสมัคร
ไม่สมบูรณ์ หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาการออกใบอนุญาตแข่งขันว่าจะอนุญาตหรือไม่ คาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. นักกีฬาต่างชาติ
2.1 นักกีฬาต่างชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกับสมาคมจักรยานฯ จะต้องถือบัตร Licenses ของ Federation ที่
ตนเองสังกัดอยู่ หรือออกโดย UCI
2.2 ในกรณีที่ Federation ของนักกีฬาที่ถือสัญชาติอยู่ ไม่ได้เป็นสมาชิกของ UCI สมาคมจักรยานฯ ไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตแข่งขัน Licenses ให้ได้ จะต้องออกโดย UCI

2.3 หากนักกีฬาต่างชาติที่จะมาขอให้สมาคมจักรยานฯ ทาบัตร Licenses นอกเหนือจากข้อ 2.2 จะต้องแสดง
หลักฐานประกอบในการขอทา Licenses ดังนี้
- สมาคมจักรยานฯ ต้องสืบสภาพได้ว่า ผู้ขอให้ออกบัตร Licenses ต้องอยู่อาศัยในเมืองไทยต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยยึดถือการแสตมป์จากหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก พร้อมด้วย หลักฐาน
การแสดงตน เพื่อมีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.4 ในกรณีที่ Federation ของนักกีฬาที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ เป็นสมาชิกของ UCI จะต้องมีหนังสือยืนยัน
ความประพฤติและอนุญาตให้สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ออกบัตร Licenses ให้กับผู้ขอทาบัตร
Licenses ได้ สมาคมจักรยานฯ ถึงจะดาเนินการออกบัตร Licenses ให้
2.5 หากสมาคมฯ ยังมิได้ดาเนินการออกบัตร Licenses ให้ ซึง่ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ให้นักจักรยาน
ต่างชาติผู้นั้นใช้หลักฐานใบเสร็จยืนยัน ในการเข้าร่วมแข่งขันที่สมาคมจักรยานฯ ออกให้ เป็นการชั่วคราว
ก่อน ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะไม่สามารถเหมารวมทุกรายการได้ จะใช้ได้เฉพาะครั้งต่อครั้งเท่านั้น
2.6 สาหรับในกรณีนักกีฬาต่างชาติที่ขอทาบัตร Licenses จะต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท/ครั้ง
ขั้นตอนการออกใบอนุญาต Licenses
1. กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมลงชื่อรับรอง
2. นักกีฬาไทย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. นักกีฬาต่างชาติ เอกสารสืบสภาพการอาศัยอยู่ในประเทศไทย, หนังสือรับรองจาก Federation, พาสปอร์ต
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร นักกีฬาไทย 100 บาท นักกีฬาต่างชาติ 500 บาท/ครั้ง
5. ในกรณีผู้ถือบัตร Licenses ทาบัตรสูญหาย จะต้องถูกปรับเป็นเงิน นักกีฬาไทย 50 บาท นักกีฬาต่างชาติ 200 บาท
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