สารบัญ
พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
คำสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง การสงเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เปนอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา วาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา วาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการประเภทผูแทนนักกีฬาอาชีพ
และผูแทนผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการจดแจงสโมสรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจง
และยกเลิกหลักฐานการจดแจงสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการจดแจงการเปนนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยบัตรประจำตัวนักกีฬาอาชีพ
และบัตรประจำตัวบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม
และการสนับสนุน นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม
และการสนับสนุน นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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สารบัญ (ตอ)
หนา
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนง ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับ
การรองทุกขและการอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เรื่อง บัตรประจำตัวนายทะเบียน
และบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณา
การลงโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ
และมาตรฐานความปลอดภัยการแขงขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจางและมาตรการ
ในการคุมครอง พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกฤษฎีกาการรวมกลุมกันเปนองคกรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑๔๑
๑๔๗
๑๕๕
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๓
๑๗๗
๑๘๕
๑๙๑
๑๙๓
๑๙๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พฤศจิกายน
สํานัพ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ไว้ ณ วันทีก่ ๒๙
๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ให้ประกาศว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา
๖๔สําของรั
ฐธรรมนูญแห่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประกอบกับสํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของรัฐสภา ดังต่อไปนีกา้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติส่งเสริ ม กีฬาอาชีพ พ.ศ.

๒๕๕๖”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

๒ พระราชบัญกญัาตินี้ให้ใช้บังคัสํบาเมื
พ้นกําหนดหกสิบวันนักบาแต่วันประกาศ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กีฬาอาชีพที่มีกฎหมายกําหนดการส่งเสริม
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งเกี่ยวข้องกัสํบากีนัฬกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือการคุ้มครองนั
กีฬาอาชีพและบุคลากรซึ
าอาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้
ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ในพระราชบั
ญญัตินี้
“กีฬาอาชีพ” หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่
งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และมี น ัก กีฬ าอาชีพ เข้า ร่ว มแข่ง ขัน กัน โดยมีร ายได้จ ากการแข่ง ขัน ตามชนิด หรือ ประเภทที่
คณะกรรมการประกาศกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“นักกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ
คลากรกีฬาอาชีพ” หมายความว่
า สํผูา้ตนััดกสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
น ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทํากหน้
สํานั“บุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า าที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
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-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่งจัดการแข่งขันกีฬาอาชี
“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย
สํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และมีวัตถุประสงค์าหนัลักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรืกอาการส่งเสริมกีสํฬาาอาชี
พ
“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า คณะบุคคล หรื อนิติบุคคลที่ก่ อตั้ งขึ้นโดยมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม
แต่ไม่หมายความรวมถึ
งสมาคมกีฬาอาชีพ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“การล้มกีฬา” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้หรือโดยกระทํา
อไม่กระทําการแข่
เจตนาทุจริต และให้
าแข่งขันกีฬา
สํานักการหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขันกีฬาอาชีสําพนัโดยมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหมายรวมถึงสํการเข้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาชีพโดยสมยอมกันเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
สํ“กองทุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
น”๒ หมายความว่ากากองทุนพัฒนาการกี
ฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่
าด้วย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
“คณะกรรมการ”
หมายความว่
า คณะกรรมการกีกฬา าอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ
“พนั ก งานเจ้ า หน้ าสํทีา่ ”นักหมายความว่
า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ งสํให้
ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้
” หมายความว่า กรัฐา มนตรีผู้รักษาการตามพระราชบั
ญญัตินี้ กา
สํ“รั
านัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรากา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี
่ า การกระทรวงการท่กอา งเที่ ย วและกีสําฬนัารั
ก ษาการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง หรือออกระเบียบ
านับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือประกาศเพื่อสํปฏิ
ิการตามพระราชบัญญักตา ินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใช้บังคับได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบด้วย

านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งสํเรี
ย กว่ า “คณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ
กรรมการโดยตํ า แหน่
ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงการคลั
ง
สํ(๒)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง จํ า นวนหกคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อํานวยการ
านักงบประมาณ และผูก้วา ่าการการกีฬสําแห่
ประเทศไทย
สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ นิยามคําว่า “กองทุน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ม สนับสนุน และปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งกเสริ
รูปการกีฬาของประเทศ กา
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-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) ผู้แทนนักกีฬาอาชีพซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนักกีฬาอาชีพให้เหลือสี่คน
สํานักโดยต้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องเป็นนักกีฬาอาชีกพาต่างชนิดกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพจํานวนสี่คน ได้แก่ ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ
สํ
า
นั
ก
กา ฬาอาชีพ และผู
สํานัก้แงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฬาอาชีพ ผู้แทนสโมสรกี
ทนสมาคมกีฬาอาชีพ กซึา่งมาจากการ
เลือกกันเองในแต่ละฝ่ายให้เหลือฝ่ายละหนึ่งคน โดยต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เป็นที่ประจักกา ษ์ในด้านต่างสําๆนักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
นเป็นประโยชน์ต่อการส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมกีฬา
อาชีพจํานวนหกคน ซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬาด้านการตลาดและ
ทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย
และด้
่อสารมวลชนเกี่ยวกับกกีาฬาอย่างน้อยด้สําานละหนึ
่งคน
สํานักระบบสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัานสื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
สํากนัาร
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คนหนึ่ง เป็นเลขานุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๗ ภายใต้บสํังาคันับกมาตรา
๘ คุณสมบัติ ลักกา ษณะต้องห้าสํมานัหลั
กเกณฑ์ และ

วิธีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา
๖ (๓) และ (๔) ต้องมีสัญชาติไสํทยและไม่
มีลักษณะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
นคนไร้ความสามารถกหรื
สํ(๑)
านักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อคนเสมือนไร้
สํานัคกวามสามารถ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยได้
าพิพากษาถึงที่สุดกาให้จําคุก เว้นสํแต่
นโทษสําหรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับโทษจํสําาคุนักกโดยคํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัเกป็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สํ(๔)
านักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํางนัประเทศไทย
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นพนักงานหรือลูกจ้างของการกี
ฬาแห่
(๕) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฐวิสาหกิจหรือจากหน่วกยงานเอกชน
เพราะทุ
จริตต่อหน้าที่
(๖) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๙ กรรมการตามมาตรา
๖ (๓) และ (๔)กามีวาระการดําสํรงตํ
แหน่งคราวละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ที่กรรมการตามวรรคหนึ
งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรี
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งพ้นจากตํสําาแหน่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดําเนินการ
เพื่อให้มีการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่ง
สํานักของกรรมการผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้นั้นเหลืกอาไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ
บวัน และให้ผู้ซึ่งได้รกับา แต่งตั้งแทนตํสํานัแหน่
งที่ว่างอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งพ้นจากตํสําาแหน่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่กรรมการตามวรรคหนึ
งตามวาระ หากยังมิได้กมา ีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป
สํานักจนกว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุ
ดใหม่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓)
(๔) พ้นจากตําแหน่กงาเมื่อ
สํานักและ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
สํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความสามารถ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรื
อความผิดลหุโทษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีกาที่ตําแหน่งกรรมการว่
างลง และยังมิได้ดกําาเนินการให้ได้มสําาซึนัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกและพั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) เสนอนโยบาย
ยุสํทาธศาสตร์
และแผนแม่บทเกีกา่ยวกับการส่งเสริ
ฒนากีฬา

อาชีพต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้สํมานัาตรการทางภาษี
อากร เพื่อการส่งเสริม
และพัฒนากีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เสนอความเห็นหรือให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันอาจ
มีผลกระทบต่อการส่
มและพัฒนากีฬาอาชี
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่ให้ถือว่าเป็นกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กํกาหนดลั
กษณะหรื
ยามความหมายของการเป็
สอน หรือผู้ทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัอกนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นผู้ตัดสินสํผูานั้ฝกึ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพซึ่งให้ถือว่าเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
สํ(๖)
านักออกระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกําหนดหลักกาเกณฑ์ วิธีการสําและเงื
่อนไขในการยื่นจดแจ้กางการจดแจ้ง
รายการหลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
สํานักการกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง การกําหนดแบบหนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนดแบบการจดแจ้
งสือสําคัญแสดงการจดแจ้
ง การออกหนั
งสือสําคัญ
แสดงการจดแจ้งและใบแทน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเผยแพร่ข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
้จัดการแข่งขันกีฬกาอาชี
่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ กา
สํานักและผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ หรือการอื
สํานั่นกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) กําหนดมาตรฐานการจ้าง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย ให้สําเป็นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธรรมและสอดคล้องกับกมาตรฐานสากล
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และพิ จ ารณาให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๙) ๓ กออกระเบี
ย บกํสําาหนดเงื
่ อ นไขและมาตรการ
ก ารคุ้ ม ครอง
ช่วยเหลือ ส่ งเสริม และสนั บ สนุนนั กกี ฬาอาชีพ บุคลากรกี ฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขั นกี ฬาอาชี พ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาคมกีฬาอาชีพสํและสโมสรกี
ฬาอาชีพ กา
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์
สํานักและการร้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องทุกข์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
สํานักเรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่อง การส่งเสริม สนับสนุนกาและปฏิรูปการกีสํฬานัาของประเทศ
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-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๑) วินิจฉัยอุทธรณ์ วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
สํานักและการดํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า บการกีฬาอาชี
สํานัพกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าเนินการที่เกี่ยกวกั
๔
(๑๒) (ยกเลิก)
๕
สํ(๑๓)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ยกเลิก)
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ั ติ ร าชการทางปกครองมาใช้
บั ง คั บสํแก่านักการประชุ
ม ของ
สํานักทางปกครองตามกฎหมายว่
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ด้ ว ยวิ ธสํี ปานัฏิกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง

สํานักประกอบด้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวนนี้จะต้อสํางเป็
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยประธานกรรมการและกรรมการอื
่นอีกสี่คน โดยในจํ
ผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตํ
าแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์โดยอนุ
สํานัโกลม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๑๔ คณะกรรมการหรื
อคณะกรรมการพิ
กข์ จะแต่งตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาเรื่องร้สําอนังทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการพิจสํารณาเรื
่องร้องทุกข์มอบหมายก็

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ ารณาเรืสํ่าอนังร้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๑๕ ให้ ค ณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ
อ งทุ ก ข์ และ

คณะอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖

มาตรากา๑๖ ให้การกี
งประเทศไทยทําหน้กาาที่เป็นสํานักสํงานเลขานุ
การของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําฬนักาแห่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษา
วิเคราะห์และรวบรวมข้
อมูล และกิจการต่ากงา ๆ ที่เกี่ยวกับสําการดํ
าเนินงานของคณะกรรมการและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔
มาตรา
าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่
งชาติ
เรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๑ (๑๒) ยกเลิ
สํากนัโดยคํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัทีก่ ๖๓/๒๕๕๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๕
มาตรา ๑๑ (๑๓) ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๖
มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง
สํานักการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รูปการกีฬาของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเสริม สนับสนุน และปฏิ
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-๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายทะเบียน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๗ ให้สโมสรกีฬาอาชี
ฬาอาชีพจดแจ้งการดํกาาเนินการต่อ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พหรือสมาคมกี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตามวรรคหนึ
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยดเกี่ยวกับสํนัากนักีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การจดแจ้
อย่างน้อยต้องมีรายละเอี
ฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแลของตน
สํเมืานั่อกนายทะเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาง และออก
ยนได้รับแบบการจดแจ้
งและหลั
กฐานแล้ว ให้รับจดแจ้
หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ผู้ยื่นจดแจ้งดําเนินการไม่ถูกต้อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรื อครบถ้ วน ให้ น ายทะเบีย นแนะนํ า ให้ ผู้ยื่ น จดแจ้ ง ดํา เนิ น การให้ ถูก ต้ องและครบถ้ ว นในคราว
เดียวกันภายในสิสํบาห้นัากวังานคณะกรรมการกฤษฎี
นนับแต่วันที่ได้รับแบบการจดแจ้
งและหลั
กฐานการจดแจ้ง เมื่อกได้า ดําเนินการ
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถูกต้องและครบถ้วน ให้รับจดแจ้งพร้อมออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
หลักเกณฑ์
นไขการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้
ฐานการจดแจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วิธีการ และเงื
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง รายการหลั
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แบบการจดแจ้ง แบบหนังสือสําคัญ และการออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกํ
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งแล้ว สโมสรกี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๘ เมื่อได้รสํับานัหนั
งสือสําคัญแสดงการจดแจ้
ฬาอาชีพ หรือ

สมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจใช้คําซึ่งแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได้
สํสโมสรกี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฬาอาชีพที่ไสํด้ารนัับกหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งมีสิทธิ
ฬาอาชีพหรือสมาคมกี
งสือสําคัญแสดงการจดแจ้
ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดง
งตามมาตราก๑๗
บการช่วยเหลือ การส่
บสนุนจาก
สํานักการจดแจ้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ที่ประสงค์สําจนัะขอรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริม และการสนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการ
สํคุาณ
นักสมบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติของผู้ยื่นคําขอ หลักกา เกณฑ์ วิธีการสํานัและเงื
่อนไขการยื่นคําขอ กให้า เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีสํฬานัาอาชี
พนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนาย
ทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มสําีกนัารเปลี
่ยนแปลงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง รายการหลักฐานการจดแจ้ง
การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้
ง ให้เป็นไปตามระเบี
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบที่คณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง
สํานักการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รูปการกีฬาของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเสริม สนับสนุน และปฏิ
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-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬาอาชีพหรือ
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ในสังกัดหรือสํอยู
านัก่ในความดู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดทําสัญญาจ้สําานังหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู
แล มีหน้าที่ต้อกงจั
อความตกลง
ร่วมกัน แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ
สํข้าอนักํกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําวนัมกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า น ไปตาม
า หนดในสั ญ ญาจ้ างหรืกาอ ความตกลงร่
น ตามวรรคหนึ่ ง ต้อกงเป็
มาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดเรื่องชั่วโมงทํางานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย และการ
คุ้มครองนักกีฬาอาชี
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพกาการทําประกัสํนาเพื
คุ้มครองชีวิต สุขภาพ กและอุ
สํานัพกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติเหตุ
สําหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอัน
ดจากการบาดเจ็บในการฝึ
งขันกีฬาอาชีพ รายได้กาการแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่าง
สํานักเกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กซ้อมหรืสํอานัแข่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒ ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับ

สํานักว่งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าด้วยจรรยาสําหรับนักกกีาฬาอาชีพหรือสํบุานัคกลากรกี
ฬาอาชีพที่อยู่ในสักางกัดหรืออยู่ในความดู
แลซึ่งต้องไม่

ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีสําพนักํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนดบทลงโทษนักกีฬกาาอาชีพหรื อ
บุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู
่ในความดูแลที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคัสํบาว่นัากด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
วยจรรยาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินสํี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณี ที่ ส โมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ ไม่ ล งโทษนั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ
คลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษตามวรรคสอง
สโมสรกีฬาอาชีกพาหรือสมาคมกีสํฬาาอาชี
พนั้นอาจถูก
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตัดสิทธิตามมาตรา ๑๘ ได้ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการกํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒

สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัพกส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สโมสรกีฬาอาชีพหรือกสมาคมกี
ฬาอาชี
งระเบียบหรือข้อบังคับกว่าาด้วยจรรยาสํสําาหรั
นักกีฬาอาชีพ

หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลตามมาตรา ๒๒ ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗
ในกรณีกาที่ระเบียบหรือสําข้นัอกบังานคณะกรรมการกฤษฎี
งคับว่าด้วยจรรยาที่ได้กยาื่นไว้ตามวรรคหนึ
่ยนแปลงไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่งกเปลี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันทีสํ่มาีกนัารเปลี
่ยนแปลงดังกล่าว กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๔ ในกรณีสํทานัี่ศกาลมี
คําพิพากษาถึงที่สกุดาว่ามีความผิดสํตามมาตรา
๖๔ ถึง

มาตรา ๖๗ ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่
สํา่ในันความดู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อยู่ในสังกัดหรืออยู
แล ในการได้รับกการเสนอชื
่อเข้สําาร่นัวกมการแข่
งขันกีฬาอาชีพในนามสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในรายการใด ๆ ตามระยะเวลาที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
สํานักอาชี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พกําหนด ซึ่งต้องไม่กนา้อยกว่าหนึ่งปีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้นําความในวรรคสามของมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาคมกีฬาอาชีพที่ไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สํานักสมาคมกี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฬาอาชีพใดไม่ไกด้ารับความเป็นสํธรรมอั
นเนื่องจากการกระทํกาาของสโมสรกีฬสําอาชี
พหรือสมาคม
กีฬาอาชีพอื่นด้วย โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ส โมสรกีฬาอาชี พหรือสมาคมกี ฬาอาชี พใดไม่ ปฏิ บั ติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้
คณะกรรมการมีสํอาํานันาจสั
่งงดหรื อระงับการช่
ม และการสนับสนุกนาดังกล่าวได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวยเหลื อ การส่
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๗ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคม
กา ฬาอาชี พสําและบรรดากองเชี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กีฬาอาชี พมีหน้ าสํทีานั่ดกู แงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลนัก กีฬาอาชีพ บุ คลากรกี
ยร์หรือกผูา้เข้าชมการ
แข่งขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ใน
สํานักความเรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขันนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยบร้อยตลอดระยะเวลาที
่จัดการแข่
ขันนัดที่ตนเข้าร่วมการแข่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่สํมาาตรา
๒๗ ไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่สโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพของต่
างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการการแข่
งขันกีฬา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาชีพที่จัดขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
นักกีฬสําอาชี
พและบุคลากรกีฬาอาชีกาพ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
ฬาอาชีพให้นักกีฬาอาชี
าอาชีพยื่นขอจดแจ้งการเป็
และบุคลากร
สํานักกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาพและบุคลากรกี
สํานักฬงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นนักกีฬาอาชี
สํานักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน
สํคุาณ
นักสมบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติของผู้ขอจดแจ้ง หลักากเกณฑ์ วิธีการสํานัและเงื
่อนไขการยื่นขอจดแจ้กางการจดแจ้ง
รายการหลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
สํานักการกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ให้เป็นไปตามระเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนดแบบการจดแจ้
ยบที่คณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอจดแจ้
งตามมาตรา ๒๙ แล้ว ให้นายทะเบียน
ออกบัตรประจําตัวให้แก่นักกีฬาอาชีพและบุ
คลากรกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แบบบัตรประจําตัว อายุบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัวตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบี
ยบที่คณะกรรมการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๓๑ นักกีฬาอาชี
อบุคลากรกีฬาอาชีพทีก่ไาด้รับบัตรประจํสําานัตักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๓๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัพกหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเงื่อนไขและมาตรการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อื่นที่กฎหมายกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่คณะกรรมการกํสําานัหนด
รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์
าหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่การขอรับการคุ้มครอง
สํานักการช่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ม และการสนั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว ยเหลื อ การส่ ง กเสริ
สนุ น จากกองทุ น และการไม่
ป ฏิ บั ตสํิตานัามระเบี
ย บ หรื อ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของนักกีฬาอาชีพ
สํานักและบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คลากรกีฬาอาชีพกตามวรรคหนึ
่ง สํโดยอนุ
โลม
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓๒ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจะต้
องมีกลไกและระบบในการ

ดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามต้องเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา
ดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามวรรคหนึ
่ง จะต้อกงรัา บฟังความ
สํการจั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๓ ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญาและความตกลงร่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกี
ฬาอาชีพ ให้เป็นไปตามสั
วมกันระหว่างนักากกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล

มาตรา ๓๔ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีสํฬาาอาชี
พซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล
ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการพิสํจาารณาเรื
่องร้องทุกข์ซึ่งคณะกรรมการแต่
งสํตัานั้งขึก้งานคณะกรรมการกฤษฎี
นตามมาตรา ๑๓ เพื่อกทําาหน้าที่ไกล่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
นักกีฬกาอาชี
าอาชีพ สโมสรกีฬาอาชี
าอาชีพ ซึ่งไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ บุคลากรกี
สํานักฬงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ หรือสมาคมกี
สํานักฬงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พอใจคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต ามวรรคสอง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการได้สํภาายในสามสิ
บวันนับแต่วันทีก่ไาด้รับแจ้งคําวินสํิจานัฉัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังกล่าว
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นไปตามระเบียบทีก่คาณะกรรมการกํสําานัหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน
นองค์กรเพื่อผดุงศักดิก์ศารีและรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิก รวมทั
วมกันกับ
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้งการเจรจาความตกลงร่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
รตามวรรคหนึ่งเมื่อจดทะเบี
นนิติบุคคล กา
สํองค์
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยนแล้ว ให้
สํามนัีฐกานะเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการรวมกลุ่ ม อํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
สํานักความสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บสมาชิกและสโมสรกี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฬาอาชีพ การกํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มพันธ์ขององค์กรกั
ฬาอาชีพหรือสมาคมกี
กับดูแลองค์กร
โดยนายทะเบียน หลักเกณฑ์ วิธีการในการจดทะเบียน และการอันจําเป็นอืน่ ให้กําหนดเป็นพระราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฬาอาชีพซึสํ่งามินัไกด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๖ ในกรณีสํทานัี่นกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กีฬาอาชีพหรือบุคลากรกี
มีสัญชาติไทย

เข้ามาในราชอาณาจั
ก รเพื่อเล่นกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหน้สําาทีนัก่เกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ยวกับ กีฬาอาชีพโดยมี
สัญญาจ้า ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
หรือความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงค์ที่จะให้การกีฬา
งประเทศไทยช่วยเหลืกาอประสานงานสําหรื
อํานวยความสะดวกในการดํ
าด้วย
สํานักแห่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการตามกฎหมายว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว ให้บุคคลดังกล่าวหรือสโมสรกีฬาอาชีพ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คคลและระยะเวลาตามสั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อสมาคมกีฬาอาชีพเจ้กาาสังกัดหรือดูสํแาลนักแจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
งข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนบุ
ญญา
หรือความตกลงร่วมกัน หรือข้อมูลอื่นอันจําเป็นแก่การดําเนินการนั้นต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
สํให้
านักการกี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จารณา
ฬาแห่งประเทศไทยประสานงานและนํ
าส่งข้อมูลที่จําเป็นต่อกการพิ
อนุญ าตแก่ผู้มีอํา นาจพิจ ารณาดํา เนิน การตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้า เมืองหรือ กฎหมายว่า ด้ว ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การทํางานของคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
การจั
งขันกีฬาอาชีพ กา
สํานัดกการแข่
งานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๗ ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬา
พแจ้งแผนการบริหการจั
ดการแข่งขันซึ่งรวมถึกางการแบ่งผลประโยชน์
หรือรายได้
สํานักอาชี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดการเกี่ยวกัสําบนัการจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ต่อนายทะเบียนก่อนการจัดการแข่งขันตามที่นายทะเบียนกําหนด และจัดให้มีมาตรฐานการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพสําและมาตรฐานความปลอดภั
พ บุคลากรกีฬาอาชี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยสําหรับนักสํกีาฬนัาอาชี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาพ และผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกขังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรฐานการจั
ดการแข่
นกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภั
ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้องกําหนดเรื่องที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา
านักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาชีพต้องดําเนินสํการ
งต่อไปนี้
(๑) ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคาร สถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางเข้าออกอาคารและสถานที่นั้น สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และระบบที่จําเป็นต่อการควบคุม
หรือดําเนินการจัดสํการแข่
งขันกีฬาอาชีพนั้น กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มาตรการควบคุม ดูแ ล และรักษาความสงบเรียบร้ อยในสถานที่ที่ใช้ในการ
งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิ
จกรรมที
่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีกาฬาอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักแข่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่เกกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
สํานัจกรรมที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขันกีฬาอาชี
สํานัพกมิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือการประกอบกิ
่เกี่ยวเนื่องกับการแข่
ให้มีพฤติกรรมที่สร้างความเสี
ยหาย
แก่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดให้มีการตรวจสุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
(๔) การจั
ขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์
แผนปัสําจนัจุกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัน และรับรอง
ด้วยว่านักกีฬาอาชีพนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจการที่เกี่ยวเนื่อสํงกั
บการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างปลอดภัยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) การจั ด ให้ มี บุ คสํลากรทางการแพทย์
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
ที่ จํ า เป็ น และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหมาะสมต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอยู่ประจําสนามแข่ง
ขัน หรือสถานที่จสํัดานักิกจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมกีฬาอาชีพ ตลอดเวลาที
่มีการแข่
กีฬาอาชีพหรือประกอบกิ
กา
สํางนัขักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๖) การอํ
นักกีฬาอาชีพ บุคกลากรกี
ฬาอาชีพสํานัและผู
้ซึ่งเกี่ยวข้อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวยความสะดวกแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ และมีเหตุอันควร
สํานักเชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อได้ว่าเป็นการกระทํากผิาดตามกฎหมายอื
ด้วย ให้นายทะเบียนแจ้กางผู้มีหน้าที่รับผิสํดานัชอบ
หรือส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ ผู้จัด การแข่ง ขัน กีฬ าอาชีพ ซึ่ง ปฏิบัติต ามมาตรา ๓๗ มีสิท ธิไ ด้รับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด
รวมตลอดถึงสิทธิสํปาระโยชน์
อื่นที่กฎหมายกําหนด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่การขอรับการช่วยเหลือ
งเสริมและการสนักาบสนุนจากกองทุ
และการไม่ปฏิบัติตามระเบี
่ออกตาม
สํานักการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบหรือสํประกาศที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัตินี้หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๕

กองทุน๘ (ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรากา๔๐๙ (ยกเลิกสํ)านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๑๑๐ (ยกเลิก) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๔

๑๓

มาตรา ๔๕

๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒๑๑ (ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘

๕ กองทุน ยกเลิกโดยคํกา สั่งหัวหน้าคณะรั
งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง
สําหมวด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกษาความสงบแห่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๙
มาตรา
สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่
ง ชาติสําทีนั่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๐ ยกเลิก โดยคํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๐
๔๑ ยกเลิกโดยคํา สัก่งาหัว หน้า คณะรัสํกาษาความสงบแห่
ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๑
มาตรา
สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่
ง ชาติสําทีนั่ ก๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๒ ยกเลิก โดยคํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๒
มาตรา ๔๓ ยกเลิก โดยคํา สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๓
มาตรา ๔๔ ยกเลิก โดยคํา สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อ ง
สํานักการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รูปการกีฬาของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเสริม สนับสนุน และปฏิ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรากา๔๖๑๕ (ยกเลิสํกา)นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๗๑๖ (ยกเลิก) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘๑๗ (ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๘

มาตรา ๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๙

มาตรา ๕๐

(ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ยกเลิก)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การยกย่องเชิดชูเกียรติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งตามมาตรา ๒๙ แล้ว

กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พแห่งชาติหสํรืาอนับุกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาจได้รับการยกย่สํอานังเชิ
ดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชี
ลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาชีพแห่งชาติ การประกาศยกย่อง รวมตลอดถึงประโยชน์ตอบแทนซึ่งนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือ
บุ ค ลากรกี ฬ าอาชีสําพนักแห่
ง ชาติ จ ะได้ รั บ จากเงิกนา กองทุ น การถู
และการถู ก ตั ด สิกทาธิ ก ารได้ รั บ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกถอด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ นักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติต้องดํารงตนให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เป็นแบบอย่างที่ดสํีแาละรั
กษาเกียรติความเป็นนักกากีฬาอาชีพแห่สํงาชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีกพาแห่งชาติ
๑๔

าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่
งชาติสําทีนั่ ก๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔๕ ยกเลิกสํโดยคํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๕
๔๖ ยกเลิกโดยคํา สัก่งาหัว หน้า คณะรัสํกาษาความสงบแห่
ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๖
มาตรา
สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่
ง ชาติสําทีนั่ ก๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๗ ยกเลิกโดยคํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๗
๔๘ ยกเลิกโดยคํา สัก่งาหัว หน้า คณะรัสํกาษาความสงบแห่
ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๘
มาตรา
สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่
ง ชาติสําทีนั่ ก๖๓/๒๕๕๙
เรื่อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๙ ยกเลิกโดยคํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๑๙
มาตรา ๕๐ ยกเลิกโดยคํา สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
๒๐
มาตรา ๕๑ ยกเลิกโดยคํา สั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อ ง
สํานักการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รูปการกีฬาของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเสริม สนับสนุน และปฏิ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี ที่ นั ก กี ฬ าอาชี พ แห่ ง ชาติ ห รื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ แห่ ง ชาติ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
สํานักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากด้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใกนกฎกระทรวงตามมาตรา
๕๒ หรือถูกลงโทษตามกฎหมายว่
วยการควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ให้นายทะเบียนดําเนินการถอดผู้นั้นออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สิทธิในการได้
สํานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นกองทุน
แห่งชาติหรือบุคลากรกี
ฬาอาชีพแห่งชาติ และให้
ประโยชน์ตอบแทนจากเงิ
ในฐานะที่เป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติเป็นอันระงับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕๔ ในการปฏิบัติหกน้าาที่ตามพระราชบั
ญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนั
กงาน
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

เจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้กาาไปในที่ทําการสโมสรกี
ฬาอาชีพหรือสมาคมกี
่จัดการแข่งขัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฬาอาชีพ สถานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที่
อุปกรณ์การแข่งขัสํานนักีกฬงานคณะกรรมการกฤษฎี
า รวมทั้งเครื่องมือ เครื
่ใช้ในการจัดการแข่
กา ่องใช้ และยานพาหนะที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขันกีฬา
อาชีพหรือกิจกรรมกีฬาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สํานักกังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา าการของสถานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บกีฬาอาชีพ ในระหว่ากงพระอาทิ
ตย์ขสํึ้นานัถึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระอาทิตย์ตกหรือเวลาทํ
่นั้น เมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
สํ(๒)
านักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือเรียกผู้ซึ่งเกี่ยกวข้า องมาให้ถ้อยคํ
งเอกสาร หรือวัตถุที่กเกีา่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕๕ ในการปฏิบัติหกน้าาที่ของนายทะเบี
นหรือพนักงานเจ้าหน้ากทีา ่ตามมาตรา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี

๕๔ ให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ออยู่ในสถานที่นั้นอํากนวยความสะดวกตามสมควร
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๖ ในการปฏิบัติหกน้าาที่ นายทะเบีสํยานันและพนั
กงานเจ้าหน้าที่ตก้อา งแสดงบัตร

ประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าตัวนายทะเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บัตรประจํ
นและพนักงานเจ้าหน้กาา ที่ ให้เป็นไปตามแบบที
่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๗ ในการปฏิ
บัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบี
ยนและพนักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘
าหนดโทษ
สํานักบทกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๑
สํานักโทษทางปกครอง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๘ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่จดแจ้งการดําเนินการตาม
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ
หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอี
อมูล หรือรายการหลักาฐานที่ได้เคย
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํายนัดข้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยื่นขอจดแจ้งไว้แล้วตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
สํานักหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่งแสนบาท
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พหรือสมาคมกี
สํานักฬงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๙ สโมสรกีฬาอาชี
าอาชีพใดไม่จัดทําสัญกาญาจ้างหรือ

ความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒
๒๓ หรือมาตราก๒๔
บทางปกครองไม่เกินกหนึ
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ต้องระวางโทษปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖๑ สโมสรกี ฬ าอาชี
ฬ าอาชี พ ใดไม่ ดู แ ลนักกากี ฬ าอาชี พ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ และสมาคมกี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ หรือทีม
สํานักของตนที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อยู่ภายในบริเวณสถานที
่จัดการแข่
งขัน ให้อยู่ในความเรีกยาบร้อยตามมาตรา
ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๒ ผู้จัด การแข่ง ขัน กีฬ าอาชีพ ใดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามมาตรา ๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๓ การกําหนดโทษปรับทางปกครองในส่วนนี้ และการพิจารณาลงโทษ
คณะกรรมการคํ
านึงถึงสํความร้
ายแรงของพฤติการณ์กแาห่งการกระทําสํความเสี
ยหายที่เกิด
สํานักทางปกครองให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จากการกระทํานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โทษอาญา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักกีฬา

สํานักอาชี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นักกีฬาอาชี
สํานัพกกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พหรือผู้อื่น เพื่อจูงกใจให้
าการล้มกีฬา ต้อกงระวางโทษจํ
าสํคุากนัไม่
เกินห้าปี หรือ

ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา ๖๕ ผู้ ใดเรีสํยากนักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
บ หรือยอมจะรับทรัพกย์า สินหรือประโยชน์
อื่นใดสํ าหรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้มีการกระทําการล้มกีฬา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สอง
แสนบาทถึงห้าแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๖ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ตัดสิน
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอกติกาการแข่สํางนัขักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อผู้อื่นเพื่อจูงใจให้ผู้ตกัดาสินทําหน้าที่ตสํัดานัสิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไม่เป็นไปตามระเบียบหรื
หรือทําหน้าที่
ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้า
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสนบาท หรือทั้งสํจําานัทัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๗ ผู้ ตั ด สิ น ใดเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
สําหรับตนเองหรืสํอาผูนั้อกื่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อทําหน้าที่ตัดสินไม่กาเป็นไปตามระเบี
อกติกาการแข่งขันกหรืา อทําหน้าที่
สํานัยกบหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สามแสน
งหกแสนบาท หรืกอาทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักบาทถึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างหนึ่งอย่างใดดั
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าคุกไม่เกิน
๖๘ ผู้ใดกระทําการอย่
ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจํ

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาม าให้ ถ้ อ ยคํสําานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ไม่
อ ส่ ง เอกสารหรื อ หลักกา ฐานหรื อ สิ่ งสํใดตามคํ
า สั่ ง ของ

คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงาน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าหน้าที่ แล้วแต่สํการณี
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางหรือไม่อสํําานันวยความสะดวกในการปฏิ
บัติหน้าที่ของนายทะเบี
ยนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทเฉพาะกาล

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๙ ให้รัฐมนตรีแต่กงาตั้งกรรมการตามมาตรา
๖ (๓) (ก) และก(ข)
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และ (๔)

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่
งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ
ฬาอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างที่ยังไม่มีกสํารแต่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ให้คณะกรรมการกี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีปลั
กาดกระทรวง
กระทรวงการคลัสํงานัปลั
ดกระทรวงการท่องเทีกา่ยวและกีฬา สํปลัานัดกกระทรวงมหาดไทย
แรงงาน ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ และผู้ ว่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่
สํานักคณะกรรมการไปพลางก่
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา อน โดยให้รสํองผู
านัก้วงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ
่งผู้วสํ่าานัการการกี
ฬาแห่ง
ประเทศไทยแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๐ ให้โอนบรรดากิ
จการ เงิน และทรัพย์สิน ตลอดจนสิ
ทธิ และหนี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน์และการจั
ดการกองทุนส่งเสริมกีกฬา าอาชีพ พ.ศ.สํา๒๕๕๒
ไปเป็นของกองทุนกส่า งเสริมกีฬา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อาชีพตามพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพตามมาตรา ๖๙ หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าที่คณะกรรมการบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนจนกว่า
คณะกรรมการตามมาตรา
๖ แล้วแต่กรณี ทํากหน้
หารกองทุนไปพลางก่
จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๒ สโมสรกี ฬ าอาชีพ และสมาคมกี ฬ าอาชีพ ที่ ดํา เนิน การอยู่ ก่ อนวั น ที่
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยนภายในเก้สําานัสิกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญญัตินี้ใช้บังกคัาบ ให้มาจดแจ้สํงานัการดํ
าเนินการต่อนายทะเบี
วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในระหว่างนี้มิให้นํามาตรา ๕๘ มาใช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๓ มิให้นําความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๒ มาใช้บังคับแก่การจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แข่งขันกีฬาอาชีพรายการที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่เสร็จสิ้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๔ ให้ อ อกกฎกระทรวง ระเบี ย บหรื อ ประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
ญญัตินี้ให้แล้วกเสร็
ับแต่วันที่พระราชบัญญักตา ินี้ใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า จภายในสองปี
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วนที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการกีสําฬนัาอาชี
พที่ใช้บังคับอยู่ในวักนาก่อนวันที่พระราชบั
ญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกังาคงใช้บังคับ
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ญญัตินี้ใช้บังคักบา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัสํฐามนตรี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬา
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาคัญและเป็นสํอาชี
านักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่นานาประเทศให้ความสํ
หนึ่งที่สร้างรายได้ให้แกก่านักกีฬาอาชีพสํบุานัคกลากรกี
ฬาอาชีพ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กีฬาอาชีพ ยังเป็สํนานัปักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
จัยส่ งเสริม อุตสาหกรรมการท่
องเทีสํ่ยาวและเผยแพร่
ชื่อเสี ยง เกีกายรติ ภูมิ ของ
ประเทศ แต่ปัจ จุบัน ยัง ไม่มีก ฎหมายที่ส่ง เสริม กีฬ าอาชีพ ให้มีม าตรฐานทัด เทีย มนานาประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกําหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา
อาชีพ และผู้ที่เกี่ยสําวข้นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
งกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจนกาจึงสมควรกําสํหนดให้
มีกฎหมายว่าด้วยการส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมกีฬา
อาชีพ เพื่อกําหนดมาตรฐานด้ านต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้สอดคล้ องกั บสากล เพื่อยกระดับ
ฬาอาชีกพาในประเทศไทย
่อคุ้มครองช่วยเหลืกาอ ส่งเสริม สนัสําบนัสนุ
น และพัฒนา
สํานักมาตรฐานการกี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัและเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป

สํานักการกี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ฬาของประเทศ๒๑กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริ
มกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
(๖) ให้ยกเลิกหมวดสํ๕านักกองทุ
น มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา
๔๒ มาตรา ๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัสําตนัิสก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ก๒๕๕๖
และให้สํโาอนบรรดาทรั
พย์สิน หนี้สินกาภาระผูกพัน
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิทธิ หน้าที่ รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
ฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖กาไปเป็นของกองทุ
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ติการกีฬาแห่ง
สํานักกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตามพระราชบัสําญนัญั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไว้ในสัญญาจ้าง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คํ า สั่ ง หรื
สําอนัหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้ อ ๔กา ให้ บ รรดากฎกระทรวง
ระเบี ย บ ประกาศ
ก เกณฑ์ ข อง

คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนกีฬามวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ และกองทุ น ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ ตาม
ญญัติส่งเสริมกกีาฬาอาชีพ พ.ศ.สํา๒๕๕๖
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันกก่าอนวันที่คําสั่งสํนีา้ในัช้กบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังคับ ใช้บังคับ
สํานักพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการบริ
นตามพระราชบักญาญัติการกีฬาแห่
พ.ศ. ๒๕๕๘กา กําหนด
สําหนัการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกประเทศไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกประเทศไทยดํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขกฎหมายที
สํานั่เกกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๕กาให้การกีฬาแห่
าเนินการแก้
่ยวข้องเพื่อให้

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความคืบหน้าและการดําเนินการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๘ สํพระราชบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพิ่มเติมตามมติคสํณะรั
ฐมนตรี วันที่ ๒๗ มกราคม
ญญัติการบริหารทุกานหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคําสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจจานุเบกษา เล่สํมานั๑๓๓/ตอนพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๑
ราชกิ
เศษ ๒๓๘ ง/หน้กาา๖/๑๘ ตุลาคมสํ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งชาติแก้ไขเปลี
สํานั่ยกนแปลงคํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรักษาความสงบแห่
าสั่งนี้ได้
สํข้าอนัก๗งานคณะกรรมการกฤษฎี
า วันประกาศในราชกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งกแต่
จจานุเบกษาเป็นต้นกไปา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

18

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นุสรา/ปรับปรุง
สํ๒๐
านักตุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลาคม ๒๕๕๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ควบรวมกองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดภาระและความซ้ําซ้อนในด้านการงบประมาณ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถบูรณาการ การส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นเอกภาพ
และมีความต่อเนื่อง อันเป็นการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
ดังนั้น ในระหว่างที่ต้องรอกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการดํ า เนิ น การอี ก ระยะหนึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๗) ของมาตรา ๔๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ า
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
“(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกหมวด ๔ กองทุนกีฬามวย มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ รวมทั้งพนักงานและ
ลูกจ้างของกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ของ
พนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “กองทุน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย”
(๒) ให้ยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๙) ออกระเบียบกําหนดเงื่อนไขและมาตรการ และพิจารณาให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ
ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬา
อาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ”
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21

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

(๓) ให้ยกเลิก (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานประชุ ม
การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์”
(๕) ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง
ตามมาตรา ๑๗ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น จากกองทุ น
ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น คํ า ขอ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการยื่ น คํ า ขอ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
(๖) ให้ยกเลิกหมวด ๕ กองทุน มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน
สิทธิ หน้าที่ รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ ง นี้ ให้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งยั ง คงเป็ น ไปตามที่ กํ า หนดไว้
ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คํ าสั่ง หรื อหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กีฬามวยตามพระราชบัญ ญัติ กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ กองทุ น กีฬามวย และของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริ มกี ฬาอาชีพ และกองทุ นส่ งเสริม กีฬาอาชี พ ตามพระราชบั ญญั ติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ข้อ ๕ ให้ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยดํ า เนิ น การแก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความคืบหน้าและการดําเนินการเพิ่มเติม
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
และคําสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๖ ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๗ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

เรื่อง กาหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบ
ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬ าอาชี พ เรื่อ ง ก าหนดชนิ ด หรือ
ประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กาหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
พ.ศ. 2558
(2) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กาหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(3) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กาหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กาหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ให้ชนิดและประเภท กีฬาดังต่อไปนี้เป็นกีฬาอาชีพ
(1) ชนิดกีฬาฟุตบอล โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(1.1) ฟุตบอลชาย
(1.2) ฟุตซอลชาย
(2) ชนิดกีฬากอล์ฟ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(2.1) กอล์ฟชาย
(2.2) กอล์ฟหญิง
(3) ชนิดกีฬาเจ็ตสกี โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(3.1) เจ็ตสกีชาย
(4) ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(4.1) วอลเลย์บอลชาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

25

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

(4.2) วอลเลย์บอลหญิง (ทั้งในร่มและชายหาด)
ชนิดกีฬาตะกร้อ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(5.1) ตะกร้อชาย
ชนิดกีฬาโบว์ลิ่ง โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(6.1) โบว์ลิ่งชาย
ชนิดกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(7.1) แข่งรถจักรยานยนต์ชาย
ชนิดกีฬาจักรยาน โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(8.1) จักรยานชาย
(8.2) จักรยานหญิง
ชนิดกีฬาแข่งรถยนต์ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(9.1) แข่งรถยนต์ชาย
ชนิดกีฬาสนุกเกอร์ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(10.1) สนุกเกอร์ชาย
ชนิดกีฬาแบดมินตัน โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(11.1) แบดมินตันชาย/หญิง
ชนิดกีฬาเทนนิส โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(12.1) เทนนิสชาย
(12.2) เทนนิสหญิง
ชนิดกีฬาบาสเกตบอล โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(13.1) บาสเกตบอลชาย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วีระศักดิ์ โควสุรตั น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริ ม กีฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
ลัก ษณะต้ อ งห้ าม หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ
ข้อ ๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบรู ณ์
(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
การบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับกีฬา หรือด้านอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพอย่างน้อยห้าปี
(๓) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคําสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสรรหาอื่นอีกจํานวนสี่คน ซึ่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกันเลือก เป็นกรรมการสรรหา เพื่อดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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หน้า ๗
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๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อ ๖ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําประกาศการรับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลา
การรับสมัครต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันเริ่มต้นการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบวัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นตามที่
เห็นสมควรด้วยก็ได้
ข้อ ๗ ให้บุคคลซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยื่นใบสมัคร
ตามแบบ กว๑ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทํางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านที่ตนสมัคร
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัคร จํานวนสองรูป
ข้อ ๘ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รบั ใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๗ แล้ว
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร
ในกรณีใบสมัครที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้อง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้สมัครแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบใบสมัครไม่ครบถ้วน ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แจ้งให้ผู้สมัครนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่แก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๙ การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจํานวนสิบสองคน
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในสิบห้าวัน
นับจากวันครบกําหนดรับสมัคร ในกรณีมีผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพน้อยกว่าหกด้านหรือในแต่ละด้านมีจํานวนผู้สมัครน้อยกว่าสองคน ให้คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้ได้อย่างน้อยหกด้าน และให้มีจํานวนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าด้านละสองคน
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อรัฐมนตรีพร้อมรายละเอียด
จํานวนสิบสองคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย และด้านสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับกีฬาและด้านอื่น ๆ อย่างน้อยด้านละสองคน
ข้อ ๑๐ ให้รัฐมนตรีพิจารณาเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกจํานวนหกคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบ
สิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย และด้านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และจะต้องแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้นําความในระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นผู้วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รูปถ่าย
ขนาด
๔ × ๖ เซนติเมตร

แบบ กว ๑
ใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................
สถานภาพ 

โสด



สมรส 

หย่า



หม้าย

ชื่อคู่สมรส ............................................................... นามสกุล ..........................................................................
๒. มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ...............................................................................................
๓. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ .................................. หมูท่ ่ี .............. ตรอก/ซอย ...........................................................................
ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง .........................................................................
อาเภอ ................................................................. จังหวัด .................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ..............................................................................
สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก
สถานที่ทางาน/ที่บ้าน/หรืออื่นๆ เลขที่ ............................................................................................................
หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ตาบล/แขวง ..........................................................
อาเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ..............................................................................
๔. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
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๒

 ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านที่ตนสมัคร
 ประวัติรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัครจานวนสองรูป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
และขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ช่วงต้นพร้อมเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

31

32

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
และผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริ ม กีฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้เกี่ยวข้อง
กับกีฬาอาชีพในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๓ กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้ารับเลือก
(๓) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคําสั่งห้ามลงแข่งขันเพราะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา
ข้อ ๔ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการสมัครเข้ารับเลือก ทั้งนี้
กําหนดระยะเวลาการรับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
การประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่น
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ข้อ ๕ ให้นักกีฬาอาชีพซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทน
นักกีฬาอาชีพยื่นใบสมัครตามแบบ กนช ๑ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทํางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในชนิดกีฬาอาชีพที่ตนสมัคร
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัคร จํานวนสองรูป
(๕) หลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพตามมาตรา ๒๙
(๖) ใบรับรองแพทย์
ข้อ ๖ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๕ แล้ว
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร
ในกรณีใบสมัครที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้อง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้สมัครแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบใบสมัครไม่ครบถ้วน ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แจ้งให้ผู้สมัครนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่แก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
กีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๗ ให้นักกีฬาอาชีพซึ่งได้รับบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพตามมาตรา ๓๐ เป็นผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๘ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน พร้อมทั้งประกาศวัน เวลา และสถานที่เลือก
ทั้ง นี้ ให้ปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ ทําการการกีฬ าแห่ ง ประเทศไทยและเผยแพร่ ทางเว็ บ ไซต์ข องการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการก่อนวันเลือก และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เลือกในวันที่ทําการ
เลือกด้วย
(๒) กําหนดแบบบัตรลงคะแนน
(๓) จัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนน ดังต่อไปนี้
(ก) บัตรลงคะแนน
(ข) หีบบัตรลงคะแนน
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๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

(ค) เครื่องเขียน
(ง) กระดานดํา กระดาษ หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ในการนับคะแนน
(๔) จัดหาสถานที่ในการเลือก
ข้อ ๙ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยระดับผู้อํานวยการฝ่ายหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ พนักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจํานวนสามคน และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนน เพื่อให้การเลือกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวมทั้งต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือก เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือผู้ที่จะเข้าไป
ใช้สิทธิลงคะแนนในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน
(๒) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้มีสิทธิลงคะแนน บันทึกชื่อและหมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนน
(๓) ส่งบัตรลงคะแนนให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
(๔) จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) พิจารณาตัดสิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๖) ตรวจนับและรวมคะแนน
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจนับคะแนนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้ประธานกรรมการตรวจนับคะแนนเปิดหีบบัตรลงคะแนน
ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกเห็นว่า หีบบัตรลงคะแนนเป็นหีบเปล่า แล้วให้
ทําการบัน ทึ กการดํ าเนิ นการดัง กล่าว โดยให้ผู้ มี สิท ธิ ล งคะแนนไม่ น้อ ยกว่ า สองคนซึ่ งอยู่ ณ ที่ เลื อ ก
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกด้วย
ข้อ ๑๓ ในการลงคะแนน ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนไปแสดงตนต่ อ กรรมการตรวจนั บ คะแนน
โดยแสดงบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพ
ให้กรรมการตรวจนับคะแนนตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนและจดหมายเลข
ของบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพ แล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนน แล้วให้กรรมการตรวจนับคะแนนมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน
ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องมาใช้สิทธิด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิแทนไม่ได้
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หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ที่มาลงคะแนนนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน ให้คณะกรรมการ
ตรวจนับคะแนนเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้นั้นมีสิทธิลงคะแนนหรือไม่ โดยคณะกรรมการตรวจนับคะแนนต้องบันทึก
คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย
คําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนได้รับบัตรลงคะแนนแล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนที่ว่างคูหาละหนึ่งคน
โดยให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องทําเครื่องหมายให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวของ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกซึ่งตนต้องการเลือกเพียงหมายเลขเดียว หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนไม่ประสงค์
จะลงคะแนน ให้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องทําเครื่องหมาย “ไม่ลงคะแนน” แล้วพับบัตรลงคะแนน
เพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าตนลงคะแนนให้แก่ผู้ใด แล้วนําบัตรลงคะแนนนั้นใส่ลงหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
ต่อหน้ากรรมการตรวจนับคะแนน แล้วออกไปจากสถานที่เลือก ทั้งนี้ ต้องลงคะแนนคัดเลือกให้เสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะนําเอกสารหรือกระทําด้วยประการใด ๆ ซึ่งเป็นการระบุรายชื่อ
หรือหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าไป ณ ที่เลือกไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ข้อ ๑๖ เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนนับคะแนน ณ สถานที่เลือกนั้น
โดยเปิดเผยจนเสร็จ ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน
ข้อ ๑๗ บัตรลงคะแนนต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการตรวจนับคะแนนมอบให้
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกช่องทําเครื่องหมาย
(๓) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๔) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายคะแนนเกินจํานวนที่กําหนด
ในการนับคะแนน หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่งและห้ามมิให้
นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด
ข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการนับคะแนน
ณ สถานที่เลือกนั้น และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก โดยเรียงลําดับผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุด
เรียงลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนน้อยที่สุด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจนับ
คะแนนจับสลากเพื่อเรียงลําดับในลําดับนั้น
ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเก็บบัตรลงคะแนนที่ใช้นับคะแนนใส่ซองปิดผนึกโดยลงลายมือชื่อ
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนกํากับไว้บนซองและแยกเก็บบัตรเสียไว้ต่างหาก แล้วมอบให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยพร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อดําเนินการต่อไป
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ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการเลือกแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิลงคะแนน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีสิทธิ
ยื่นคําคัดค้านต่อผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศผลการเลือก
เมื่อผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําคัดค้านแล้ว ให้ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า
คําวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๐ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับเลือกที่มีคะแนนมากที่สุดของแต่ละ
ชนิดกีฬาอาชีพจํานวนสี่อันดับแรก เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทน
นักกีฬาอาชีพ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
และจะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการกี ฬ าอาชี พ ประเภทผู้ แ ทนนั ก กี ฬ าอาชี พ แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ก ารกี ฬ า
แห่งประเทศไทยนํารายชื่อนักกีฬาอาชีพในบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๘ ในลําดับถัดไปซึ่งเป็นผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ต่างชนิดกับกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพที่มีอยู่ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้บัญชี
ที่ได้ขึ้นไว้ตามข้อ ๑๘ เป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๒ เมื่อประกาศผลการเลือก หากไม่มีการคัดค้านภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๑๙ การกีฬา
แห่งประเทศไทยจะทําลายบัตรลงคะแนนและเอกสารอื่นก็ได้ แต่หากมีการคัดค้าน การกีฬาแห่งประเทศไทย
จะทําลายบัตรลงคะแนนและเอกสารอื่นมิได้จนกว่าผลการวินิจฉัยคําคัดค้านเป็นที่ยุติแล้ว
หมวด ๒
กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ข้อ ๒๓ กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
(ก) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพต้องเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(ข) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องเป็นหรือเคยเป็น
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(ค) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพต้องเป็นผู้มีอํานาจรับผิดชอบ
ดําเนินการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่น หรือเป็นสมาชิกของสโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับ
นายทะเบียน
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

(ง) กรณีกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพต้องเป็นกรรมการหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่น หรือเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้ารับเลือก
(๓) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือถูกตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเพราะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ข้อ ๒๔ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในการจัดทําประกาศการรับสมัครเข้ารับเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้นําข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ยื่นใบสมัครตามแบบ กนช ๒ พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทํางานและผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามชนิดกีฬาอาชีพชนิดใดชนิดหนึ่ง
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัคร จํานวนสองรูป
(๕) หลักฐานการเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
(ก) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องมี
หลักฐานการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
(ข) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ต้องมีหลักฐานการรับรองการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากสมาคมกีฬาอาชีพชนิดนั้นที่ได้จดทะเบียนไว้
กับนายทะเบียน หรือมีหลักฐานการแจ้งแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ตามมาตรา ๓๗
(ค) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ ต้องมี
หลักฐานการแต่งตั้งจากสโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(ง) กรณีสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ต้องมี
หลักฐานการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
(๖) ใบรับรองแพทย์
ข้อ ๒๖ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้เกี่ยวข้อง
กับกีฬาอาชีพ
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(๑) บุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรกีฬาอาชีพ เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก
กรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๒) ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
(๓) สโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการ
กีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ
(๔) สมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการ
กีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ
ทั้งนี้ ในกรณีผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่เป็นคณะบุคคล
หรือนิติบุคคล ให้บุคลที่ได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือจากผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงคะแนน
ข้อ ๒๗ ในการดําเนินการรับสมัคร การเลือก การนับคะแนน การคัดค้าน และการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ให้นําข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ให้จัดทําเป็น
บัญชีรายชื่อแต่ละฝ่าย โดยเรียงลําดับผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดเรียงลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนคัดเลือก
น้อยที่สุด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้นําความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับเลือกที่มีคะแนนมากที่สุดของแต่ละฝ่าย
ซึ่งต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกันเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทน
ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ของแต่ ล ะฝ่ า ยเป็ น ชนิ ด กี ฬ าอาชี พ เดี ย วกั น ให้ ผู้ ว่ า การการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยจับสลากเพื่อเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากบัญชีรายชื่อฝ่ายใดเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
และให้ผู้ซึ่งได้คะแนนลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อฝ่ายที่ไม่ได้รับการจับฉลากเลือกและไม่เป็นชนิดกีฬา
อาชีพเดียวกันกับที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจับสลากเลือกหรือชนิดกีฬาอาชีพเดียวกันกับผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดจากบัญชีรายชื่อฝ่ายอื่นเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่ มีการดํ าเนิ นการจั บสลากเลือ กผู้แ ทนฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องเป็นกรรมการกี ฬาอาชีพ แล้ ว
หากผู้ซึ่ งได้คะแนนลําดับถัดไปในบัญ ชีรายชื่ อ ฝ่ายที่ไม่ได้ รับการจั บฉลากเลือ กยังเป็น ชนิดกีฬาอาชี พ
เดียวกันอีก ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพฝ่ายใดพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ และจะต้องแต่งตั้งกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพฝ่ายนั้นแทนตําแหน่งที่ว่าง
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ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกในบัญชีรายชื่อฝ่ายนั้นตามข้อ ๒๘ ในลําดับถัดไป
และไม่เป็นชนิดกีฬาอาชีพเดียวกันกับกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่มีอยู่
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่กรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้บัญชีที่ได้ขึ้นไว้ตามข้อ ๒๘ เป็นอันสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รูปถ่าย
ขนาด
๔ × ๖ เซนติเมตร

แบบ กนช ๑
ใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................................................
ชนิดกีฬาอาชีพ ..................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................
สถานภาพ 

โสด



สมรส 

หย่า



หม้าย

ชื่อคู่สมรส ............................................................... นามสกุล ..........................................................................
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ .................................. หมูท่ ่ี .............. ตรอก/ซอย ...........................................................................
ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง .........................................................................
อาเภอ ................................................................. จังหวัด .................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ .............................................................................
สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก
สถานทีท่ างาน/ที่บ้าน/หรืออื่นๆ เลขที่ ............................................................................................................
หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ............................................ ตาบล/แขวง .......................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ .............................................................................
๓. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในชนิดกีฬาอาชีพที่ตนสมัคร
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร
จานวนสองรูป
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๒
 หลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพตามมาตรา ๒๙
 ใบรับรองแพทย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด และขอรับ รองว่ารายละเอี ยดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ช่ วงต้ นพร้อมเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............
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แบบ กนช ๒
ใบสมัคร

รูปถ่าย
ขนาด
๔ × ๖ เซนติเมตร

เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

๑. ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................................
 ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ
 ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ
 ผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ
ชนิดกีฬาอาชีพ ..................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................
๒. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย .......................................................................
ถนน ............................................................. ตาบล/แขวง ....................................................................
อาเภอ .......................................................... จังหวัด ............................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................ โทรศัพท์ ........................................................................
สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก
สถานที่ทางาน/ที่บ้าน/หรืออื่นๆ เลขที่ ..................................................................................................
หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ........................................ ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ........................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์ .........................................................................
๓. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
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๒
 ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในชนิดกีฬาอาชีพที่ตนสมัคร
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร
จานวนสองรูป
 หลักฐานการเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
หลักฐานการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
หลักฐานการรับรองการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากสมาคมกีฬาอาชีพชนิดนั้น
ที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียน หรือหลักฐานการแจ้งแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามมาตรา ๓๗
หลักฐานการแต่งตั้งจากสโมสรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
หลักฐานการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน
 ใบรับรองแพทย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด และขอรับ รองว่ารายละเอี ยดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ช่ วงต้ นพร้อมเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสร
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ สโมสรกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ให้ยื่นแบบ
การจดแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบ จจ ๑ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) คณะบุคคล
(ก) สําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ และวัตถุประสงค์ของ
สโมสรกีฬาอาชีพ
(ข) รายชื่อคณะบุคคล และรายชื่อประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
และสําเนาทะเบียนบ้านของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
(ง) รูปถ่ายของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง
ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
(จ) รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแล
พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง
(ฉ) แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
(ช) ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ
(๒) นิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และรายชื่อกรรมการ
และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
(ข) เอกสารตาม (๑) (ค) และ (ง) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ค) เอกสารตาม (๑) (จ) (ฉ) และ (ช)
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๔ การยื่นแบบการจดแจ้งตามข้อ ๓ ให้สโมสรกีฬาอาชีพยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๒) สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
นอกจากการยื่ น แบบการจดแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง สโมสรกี ฬ าอาชี พ อาจยื่ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้อ ๕ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแบบการจดแจ้งพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบแบบ
การจดแจ้งและเสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นจดแจ้งได้ดําเนินการ
ถูกต้องหรือครบถ้วนแล้ว ให้รับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งแก่ผู้ยื่นจดแจ้ง
ในกรณีแบบการจดแจ้งที่ได้รับไว้ตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ยื่นจดแจ้ง
ดําเนิ น การให้ ถู ก ต้อ งและครบถ้ ว นในคราวเดี ย วกั น ภายในสิ บ ห้า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้รั บ แบบการจดแจ้ ง
และเอกสารและหลักฐานการจดแจ้ง เมื่อผู้ยื่นจดแจ้งได้ดําเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนดแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง แก่ผู้ยื่นจดแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นจดแจ้งไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ให้ถือว่าผู้ยื่นจดแจ้งไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดแจ้งทราบ
ข้อ ๖ หนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สโมสรกี ฬ าอาชี พ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ จจ ๒
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สู ญ หาย หรื อ ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ ให้สโมสรกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งตามแบบ จจ ๓
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจ หรือหนังสือสําคัญที่ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญมาด้วย โดยให้ยื่นคําขอ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบการจดแจ้ง
การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ตามแบบ จจ ๒
ท้ายระเบียบนี้ โดยให้เขียนหรือประทับคําว่า “ใบแทน” ไว้ท้ายใบแทนหนังสือสําคัญนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปีที่ออกใบแทนหนังสือสําคัญ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจออกหนังสือสําคัญกํากับไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

46

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ จจ ๑

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน .................................................................
วันที่ ....... เดือน ....................................... พ.ศ. .......
๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................
เป็นบุคคลประเภท  คณะบุคคล  นิติบุคคล
จดทะเบียนเมื่อ ...................................... เลขทะเบียน........................................................................
มีสํานักงานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............................. ถนน ....................................................
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ..................................จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ...................................................
โดยมี ..................................................................................... เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนผูย้ ื่นจดแจ้ง
สัญชาติ ........ อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...........................................................
หรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่น (ระบุ) ..................................... เลขที่ .................................................
ออกให้ ณ ...................... อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .......................................
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย .......................... ถนน .................................................................
ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์ ................................ โทรสาร .................................................
๒. ขอยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ ...........................................................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ....................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ..................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...........................ตรอก/ซอย ................................. ถนน .........................................
ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์ .....................โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .....................................................
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พร้อมกับแบบการจดแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อขอจดแจ้งการ
ดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 คณะบุคคล
 สําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ และ
วัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ
 รายชื่อคณะบุคคล และรายชื่อประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 สําเนาทะเบียนบ้านของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 รูปถ่ายของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง
ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยูใ่ นสังกัดหรือ
ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง
 แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
 ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ
 นิติบุคคล
 หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และรายชื่อ
กรรมการและผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่น
ที่ทางราชการออกให้ของผู้มอี ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว
หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยูใ่ นสังกัดหรือ
ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง
 แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
 ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทีน่ ํามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริงทุก
ประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณา
คําขอให้ข้าพเจ้า
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๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบแบบการจดแจ้งเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอให้นายทะเบียน
จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นจดแจ้ง
(..........................................................)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
........../....................../..........
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คําสั่งของนายทะเบียน
 รับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพได้
 ไม่รับจดแจ้ง เนื่องจาก ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... นายทะเบียน
(..........................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
........../....................../..........
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แบบ จจ ๒
หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ...........................
เลขที่ ........... /.............
หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ...................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ........................... ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ...............................................
โทรสาร ..........................................
ได้ รั บ หนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สโมสรกี ฬ าอาชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ ..............................................................................................................................
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .......................................................................................
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ .......................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ......................................................
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .................................................
และมีรายการหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของสโมสรกีฬาอาชีพแนบท้ายหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสร
กีฬาอาชีพนี้
รูปถ่าย

ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน .......................................... พ.ศ. ....

๔x๖ ซ.ม.
ประทับตราการกีฬาแห่งประเทศไทย
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(ลงชื่อ) ............................................นายทะเบียน
(..................................................)

แบบ จจ ๓
เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

คําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......
ชื่อผู้รับหนังสือสําคัญ .............................................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ........................... ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ...............................................
โทรสาร ..........................................
ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ ..............................................................................................................................
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .......................................................................................
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ .......................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ......................................................
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .................................................
มีความประสงค์จะขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ เนื่องจาก
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
และได้แนบ  ใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจที่แสดงว่าหนังสือสําคัญนั้นสูญหาย
 หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
 หนั งสื อมอบอํ านาจของผู้ ได้ รั บหนั งสื อสํ าคั ญแสดงการจดแจ้ งสโมสรกี ฬาอาชี พ
ให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(..........................................................)
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสมาคม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ สมาคมกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ให้ยื่นแบบ
การจดแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบ จจ ๔ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ รั บ รองการจั ด ตั้ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสมาคมกี ฬ าอาชี พ
และรายชื่อกรรมการและผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรอง
ตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันออกหนังสือรับรองนั้น
(๒) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ เอกสารประจํ า ตั ว อย่ า งอื่ น ที่ ท างราชการออกให้
และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
(๓) รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว
หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
(๔) รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแล
พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง
(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ
(๖) ระเบียบหรือข้อบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ
ข้อ ๔ การยื่นแบบการจดแจ้งตามข้อ ๓ ให้สมาคมกีฬาอาชีพยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๒) สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
นอกจากการยื่ น แบบการจดแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ อาจยื่ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้อ ๕ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแบบการจดแจ้งพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบแบบ
การจดแจ้งและเสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นจดแจ้งได้ดําเนินการ
ถูกต้องหรือครบถ้วนแล้ว ให้รับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งแก่ผู้ยื่นจดแจ้ง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ในกรณีแบบการจดแจ้งที่ได้รับไว้ตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ยื่นจดแจ้ง
ดําเนิ น การให้ ถู ก ต้อ งและครบถ้ ว นในคราวเดี ย วกั น ภายในสิ บ ห้า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้รั บ แบบการจดแจ้ ง
และเอกสารและหลักฐานการจดแจ้ง เมื่อผู้ยื่นจดแจ้งได้ดําเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนดแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งแก่ผู้ยื่นจดแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นจดแจ้งไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ให้ถือว่าผู้ยื่นจดแจ้งไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่นื จดแจ้งทราบ
ข้อ ๖ หนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ จจ ๕
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สู ญ หาย หรื อ ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ ให้สมาคมกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งตามแบบ จจ ๖
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจ หรือหนังสือสําคัญที่ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญมาด้วย โดยให้ยื่นคําขอ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบการจดแจ้ง
การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ตามแบบ จจ ๕
ท้ายระเบียบนี้ โดยให้เขียนหรือประทับคําว่า “ใบแทน” ไว้ท้ายใบแทนหนังสือสําคัญนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปีที่ออกใบแทนหนังสือสําคัญ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจออกหนังสือสําคัญกํากับไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ จจ ๔

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน ...................................................
วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. .......
๑. ข้าพเจ้า .................................................................................................................
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ .......................................................เลขทะเบียน ..........................................................
มีสํานักงานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน .....................................................
ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ..................................................
โดยมี ............................................... เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันผู้ขอจดแจ้ง สัญชาติ .........................
อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................................................... หรือบัตรอื่น
(ระบุ) ................................................ เลขที่ ............................... ออกให้ ณ ........................................
อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .....................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ......................................................
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .................................................
๒. ขอยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ......................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..............................................
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................
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พร้ อ มกั บ แบบการจดแจ้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ได้ แ นบเอกสารและหลั ก ฐานต่ า งๆ เพื่ อ ขอ
จดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพ
และรายชื่อกรรมการและผู้มอี ํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรอง
ตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
 รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว
หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือ
ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง
 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ
 ระเบียบหรือข้อบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคม
กีฬาอาชีพ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่นํามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริง
ทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณา
คําขอให้ข้าพเจ้า
๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบแบบการจดแจ้งเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอให้นายทะเบียน
จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้ยื่นจดแจ้ง
(.....................................................)
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คําสั่งของนายทะเบียน
 รับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพได้
 ไม่รับจดแจ้ง เนื่องจาก ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... นายทะเบียน
(..........................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
........../....................../..........
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แบบ จจ 5
หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ...........................
เลขที่ ........... /.............
หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า……...............................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ .......................... ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ..................................................
โทรสาร ..................................................
ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ......................................................................................
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ.........................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .....................................................
ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด ...................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................
และมีรายการหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของสมาคมกีฬาอาชีพแนบท้ายหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง
สมาคมกีฬาอาชีพนี้
รูปถ่าย
๔ x ๖ ซ.ม.
ประทับตราการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ........................................................... นายทะเบียน
(............................................................)
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แบบ จจ ๖
เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

คําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......
ชื่อผู้รับหนังสือสําคัญ .............................................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ .......................... ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ .................................................
โทรสาร ..................................................
ได้ รั บ หนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ......................................................................................
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ.........................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .....................................................
ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด ...................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................
มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขอรั บ ใบแทนหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ เนื่ อ งจาก
................................................................................................................................................................
และได้แนบ  ใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจที่แสดงว่าหนังสือสําคัญนั้นสูญหาย หรือถูกทําลาย
 หนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ ที่ ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ
 หนั งสื อมอบอํ านาจของผู้ ได้ รั บหนั งสื อสํ าคั ญแสดงการจดแจ้ งสมาคมกี ฬาอาชี พ
ให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(..........................................................)
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพจะต้อง
จดแจ้งการดําเนินการต่อนายทะเบียน และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐาน
ที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง สมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬ าอาชี พ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง
รายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ สโมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดแจ้ ง
การดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐาน
ที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้ยื่นคําขอตามแบบ จจ ๗ หรือแบบ จจ ๘ ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๔ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
ตามข้ อ ๓ ให้ ส โมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ ยื่ น คํ า ขอ ณ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
หรืออาจยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้อ ๕ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ คํ า ขอและเอกสารครบถ้ ว นแล้ ว ให้ น ายทะเบี ย นรั บ แจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานการจดแจ้ง และออกหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานการจดแจ้ง
ในกรณี ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ เอกสารไม่ ค รบถ้ ว น ให้ น ายทะเบี ย นแนะนํ า ผู้ ยื่ น คํ า ขอ
ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้องและหากเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที
หรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคําขอ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อผู้ยื่นคําขอได้แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนรับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานการจดแจ้ง และออกหลักฐานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล
หรือรายการหลักฐานการจดแจ้ง
หากผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ให้นายทะเบียนแจ้งไม่รับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานการจดแจ้ง
ข้อ ๖ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้เลิกการดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพแล้ว ให้ยื่นคําขอยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งตามแบบ จจ ๙ หรือแบบ จจ ๑๐
ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกการดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพนั้น
เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งพร้อมเอกสารประกอบคําขอตามวรรคหนึ่ง
ครบถ้ ว นแล้ ว ให้ น ายทะเบี ย นออกหนั ง สื อ รั บ รองการยกเลิ ก หลั ก ฐานการจดแจ้ ง สโมสรกี ฬ าอาชี พ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ จจ ๗

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือสำคัญแสดงกำรจดแจ้งสโมสรกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ....................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ...................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้
จากเดิมเป็นรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ ................................................................................ ............
 อักษรย่อชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ ..............................................................................
 ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ ...............................................................
 อักษรย่อชื่อสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ .................................................
 วัตถุประสงค์ ........................................................................................................
 รายชื่อกรรมการ/คณะบุคคล ..............................................................................
 ผู้จัดการสโมสรกีฬาอาชีพ ...................................................................................
 รายชื่อนักกีฬาอาชีพ/บุคลากรกีฬาอาชีพ ...........................................................
 ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ .....................................................................................
 ที่ตั้ง .....................................................................................................................
 ระเบียบหรือข้อบังคับ .........................................................................................
 อื่น ๆ ...................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานของรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานที่ได้ขอเปลี่ยนแปลงมา
ด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 คณะบุคคล
 ส าเนาสั ญ ญาหรื อ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการเปลี่ ย นชื่ อ สโมสรกี ฬ าอาชี พ
 สาเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ
 รายชื่อคณะบุคคล
 รายชื่อผู้จัดการสโมสรกีฬาอาชีพ
 รายชื่อและจานวนนักกีฬาอาชีพ
 รายชื่อและจานวนบุคลากรกีฬาอาชีพ
 ชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ
 แผนที่แสดงทีต่ ั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
 ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ
 อื่น ๆ
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 นิติบุคคล
 สาเนาหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ
 หนังสือรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ
 รายชื่อกรรมการ
 รายชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันสโมสรกีฬาอาชีพ
 รายชื่อและจานวนนักกีฬาอาชีพ
 รายชื่อและจานวนบุคลากรกีฬาอาชีพ
 ชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ
 แผนที่แสดงทีต่ ั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
 ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ
 อื่น ๆ
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................)
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แบบ จจ ๘

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

คำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือสำคัญแสดงกำรจดแจ้งสมำคมกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ ..................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ...................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้จาก
เดิมเป็นรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ ...........................................................................................
 อักษรย่อชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ .............................................................................
 ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ ..............................................................
 อักษรย่อชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ ................................................
 วัตถุประสงค์ ........................................................................................................
 รายชื่อกรรมการ ..................................................................................................
 ผู้มีอานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ..........................................................
 รายชื่อนักกีฬาอาชีพ/บุคลากรกีฬาอาชีพ.............................................................
 ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ .....................................................................................
 ที่ตั้ง .....................................................................................................................
 ระเบียบหรือข้อบังคับ .........................................................................................
 อื่น ๆ ...................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานของรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานที่ได้ขอเปลี่ยนแปลงมา
ด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ
 หนังสือรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพ
 รายชื่อกรรมการสมาคมกีฬ าอาชีพ ตามที่ ได้จ ดทะเบียนไว้กั บการกีฬ า
แห่งประเทศไทย
 รายชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
 รายชื่อและจานวนนักกีฬาอาชีพ
 รายชื่อและจานวนบุคลากรกีฬาอาชีพ
 ชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ
 แผนที่แสดงที่ตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ
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 ระเบียบหรือข้อบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ
 รายงานการประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาอาชีพ
 อื่น ๆ
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................)
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แบบ จจ ๙

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

คำขอยกเลิกหลักฐำนกำรจดแจ้งสโมสรกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ........................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ......................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและ
หลักฐานมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 หนังสือสาคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ
 หลักฐานแสดงการเลิกการดาเนินการสโมสรกีฬาอาชีพ
 อื่น ๆ ...................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................)
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เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

แบบ จจ ๑๐

คำขอยกเลิกหลักฐำนกำรจดแจ้งสมำคมกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ ..................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ...................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและ
หลักฐานมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 หนังสือสาคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ
 หลักฐานแสดงการเลิกการดาเนินการสมาคมกีฬาอาชีพ
 อื่น ๆ ...................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................)
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งการดําเนินการแล้วมีส่วนสําคัญ
ในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กี ฬ าอาชี พ เพื่ อ ทํ า ให้ กี ฬ าอาชี พ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาอาชีพต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควร
ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง มีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(๑) การศึกษา การวิจัย และการพัฒนากีฬาอาชีพ
(๒) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
(๓) การพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอื่น
ที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
(๕) คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๖) การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(๗) การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
ข้อ ๔ ในการขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
พร้อมด้วยหลักฐาน ตามแบบ ครช ๑ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนดท้ายระเบียบนี้ก่อนดําเนินกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ยกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้เป็นอํานาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการ
สนับสนุนแล้ว ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม
หรือการสนับสนุน แล้วให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนรายงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบ
ข้อ ๖ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ มาทําความตกลง
เป็นหนังสือตามแบบ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๗ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคําสั่งและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ แผนงาน ให้จัดทํารายงานพร้อมหลักฐานเสนอต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ แผนงาน
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทําการประเมินและวิเคราะห์รายงานตามวรรคหนึ่ง ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใด
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนหรือไม่
แล้วนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาต่อไป
ข้อ ๘ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแล้ว
มิได้ปฏิบัติตามข้อ ๗ คณะกรรมการกีฬาอาชีพอาจระงับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนทั้งหมด
หรือบางส่วน
ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการกีฬาอาชีพเป็นผู้รักษาการ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยและตีความ
ตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คําวินิจฉัยหรือการตีความดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ ครช ๑

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคําขอ
รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสําหรับสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน ...................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............
๑.ข้าพเจ้า .......................................................................................................................
ตําแหน่ง ......................................................................................................................................................
สังกัด  สมาคมกีฬาอาชีพ ......................................................................................................................
 สโมสรกีฬาอาชีพ .......................................................................................................................
จดทะเบียน/จดแจ้ง เมื่อ.................................................... เลขทะเบียน/เลขที่ .........................................
มีสํานักงานเลขที่........................ ตรอก/ซอย .................................... ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ..................................................
โดยมี.............................................................. เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน สัญชาติ .............................
อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ....................................................................... หรือบัตรอื่น
(ระบุ)................................................เลขที่.....................................ออกให้ ณ .......................................
อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด ......................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ................................................
ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร .................................................
๒. ขอยื่นแบบคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสําหรับสโมสร
กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ โดยขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนสําหรับสโมสร
กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ดังนี้
 การศึกษา การวิจัย และการพัฒนากีฬาอาชีพ
 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
 การพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
 ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
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 คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬา
แห่งประเทศไทย
 การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
พร้อมกับแบบคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง
 รายละเอียด วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเป็น ประมาณการรายรับ รายจ่าย
ในเรื่ อ งที่ ข อรั บ การช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม หรื อ การสนั บ สนุ น พร้ อ มทั้ ง จํ า นวนเงิ น กรณี ที่ ข อรั บ
การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
 ชื่อผู้ให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพรายอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดที่ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
 งบดุ ลหรื อเอกสารเกี่ ยวกับสถานะทางการเงิ นของสโมสรกีฬาอาชี พหรื อสมาคม
กีฬาอาชีพ
 เอกสารอื่น (โปรดระบุ) .........................................................................................
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบคําขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ ที่นํามาใช้ประกอบในการยื่นคําขอ ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลตามที่ระบุในแบบคําขอได้
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบคําขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอให้ข้าพเจ้า
๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบคําขอ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบแบบคําขอเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนต่อไป และขอให้
นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยนื่ คําขอ
(........................................................................)
........................................................................
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
ตําแหน่ง .......................................................................
............/.........................../..............
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ (๒) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่
๑๒ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกี ฬาอาชี พ ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่ อวั นที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
“การจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามวรรคหนึ่ ง ในเรื่ อ งใด เป็ น จํ า นวนเท่ า ใด ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในบัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่ ง เสริม และการสนับ สนุน สโมสรกีฬาอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬาอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแล้ว
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แล้ ว ให้ก ารกีฬ าแห่ง ประเทศไทยจั ดทํ า เป็น แผนการจั ด สรรงบประมาณการช่ว ยเหลื อ การส่ง เสริ ม
หรือการสนับสนุน เสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณาต่อไป”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๖ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ย
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

“เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพมาทําความตกลง
เป็นหนังสือตามแบบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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บัญชีแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
ด้านงบประมาณ
1. การศึ กษา การวิ จั ย และการพั ฒนากี ฬาอาชี พ ไม่ เกิ นร้ อยละ 80 ของค่ าใช้ จ่ ายที่ ขอรั บความ
ช่วยเหลือ
2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท
3. การพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่ขอรับความช่วยเหลือ
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านต่าง ๆ (น้ําหนักรวมร้อยละ 100) ดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการ
น้ําหนักร้อยละ 25
2. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากร
น้ําหนักร้อยละ 15
3. การจัดการแข่งขัน
น้ําหนักร้อยละ 25
4. การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
น้ําหนักร้อยละ 15
5. การพัฒนาเยาวชนเป็นนักกีฬาอาชีพ
น้ําหนักร้อยละ 20
ทั้งนี้ การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ได้จากการประเมิน
มาตรฐาน โดยพิจารณาผลคะแนนรวมที่ผ่านเกณฑ์ในระดับคะแนนร้อยละ 70
ด้านวิชาการ และสถานที่
1. การให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพตามความเหมาะสม
2. การให้ บ ริ ก ารคํ า แนะนํ า หรื อ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการจ้ า งนั ก กี ฬ าอาชี พ และบุ ค ลากร
กีฬาอาชีพ มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ตามความเหมาะสม
3. การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้ดําเนินการตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
ให้ดําเนินการอํานวยความสะดวก
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

79

80

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2561
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ไขเพิ่ มเติม การช่ วยเหลือ การส่งเสริม และการสนั บ สนุ น สโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมกีฬ าอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ วัน ที่ 7 มิถุน ายน 2561 มีม ติเห็ น ชอบให้อ อกระเบี ยบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กบั ญ ชี แ นบท้ ายระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ าด้ว ยการช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้ใช้บัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 3๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วีระศักดิ์ โควสุรตั น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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บัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2561
1. การศึกษาวิจัย การวิจัยและการพัฒนากีฬาอาชีพ
1.1 ค่าตอบแทนบุคลากร เช่นนักวิจัย นักวิจัยร่วม
ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ปรึกษาหรือบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1.2 ค่ า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และประมวลผล
ซึ่งรวมตั้งแต่ค่าจัดทาเครื่องมือ ค่าตรวจสอบ
ค่าสาเนา ค่าคีย์ข้อมูลและค่าประมวลข้อมูล
1.3 ค่าเก็บข้อมูลสัมภาษณ์รวมค่าถอดเทปและ
ถ่ายภาพการประมวลผล
1.4 ค่ า ด าเนิ น การจั ด การสนทนากลุ่ ม รวม
ค่าถอดเทป ถ่ายภาพ และการประมวลผล
1.5 ค่าจัดประชุม

1.6 ค่าจัดอบรม

1.7 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ การวิจัย
1.8 ค่าจัดทาเอกสาร
1.9 ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึ ก อบรม

1.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

1 .1 1 ค่ าใช้ จ่ า ย ใน การ เข้ าร่ ว ม สั ม ม น า
/ฝึกอบรม (นักวิจัยไปร่วม)
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ให้ความช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ ประมาณการ
ค่าตอบแทนบุคลากรที่ต้องใช้ในการศึกษาการวิจัย
และการพัฒนากีฬาอาชีพ
ให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 200 บาทต่อชุด

ให้ความช่วยเหลือวันละไม่เกิน 500 บาทต่อคน
ให้ความช่วยเหลือวันละไม่เกิน 300 บาทต่อคน
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ กิ น อั ต ราตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ กิ น อั ต ราตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
ให้ความช่วยเหลือไม่เกินค่าวัสดุและอุปกรณ์ แต่ไม่
เกิน 50,000 บาท
ให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 300 บาทต่อเล่ม ซึ่งรวม
ตั้งแต่ค่าพิมพ์ดีด ค่าจัดพิมพ์
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ กิ น อั ต ราตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ กิ น อั ต ราตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
ให้ความช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย
นั้นๆ

1.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. การเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น กี ฬ าอาชี พ ทั้ งระดั บ
นานาชาติและระดับชาติ
2.1 การแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติ
(2.1.1) ค่าสมัครแข่งขัน
(2.1.2) ค่าพาหนะ

(2.1.3) ค่าที่พัก

2.2 การแข่งขันกีฬาอาชีพระดับชาติ
(2.2.1) ค่าสมัครแข่งขัน
(2.2.2) ค่าพาหนะ

(2.2.3) ค่าที่พัก
3. การพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
3.1 ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ กิ น อั ต ราตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ

ให้ ความช่ วยเหลื อไม่ เกิ น อั ต ราตามระเบี ย บการ
แข่งขันของผู้จัดการแข่งขัน
ให้ ความช่ วยเหลื อ ไม่ เกิ น อั ต ราตามระเบี ย บของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ในกรณี ที่ ผู้ จั ด การแข่ ง ขั น ก าหนดสถานที่ พั ก
(Official Hotel) ไว้เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมการ
แ ข่ ง ขั น ให้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ไม่ เกิ น อั ต ร า
ค่ า ที่ พั ก ของสถานที่ ที่ ผู้ จั ด การแข่ ง ขั น ก าหนด
ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันไม่ได้กาหนดสถานที่พักไว้
เป็ น เงื่ อ นไขในการเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น ให้ ความ
ช่วยเหลือไม่เกินอัตราตามระเบียบของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ปฏิบัติงาน
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เกิ น อั ต ราตามระเบี ย บการ
แข่งขันของผู้จัดการแข่งขัน
ให้ ความช่ วยเหลื อไม่ เกิ น อั ต ราตามระเบี ย บของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อวัน

ให้ความช่วยเหลือไม่เกินอัตราค่าสมัครเข้ารับการอบรม
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3.2 ค่าพาหนะ

3.3 ค่าที่พัก
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ให้ ความช่ วยเหลื อ ไม่ เกิ น อั ต ราตามระเบี ย บของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อวัน

4.. ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
การจั ด การแข่ งขั น กี ฬ าอาชี พ หรื อ การอื่ น ที่
เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

ให้ ความช่ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสม

5. คาแนะนาหรือคาปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการ
จ้ า งนั ก กี ฬ าอาชี พ และบุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ
มาตรฐานการจั ด การแข่งขั น กีฬ าอาชีพ และ
มาตรฐานความปลอดภั ย การจั ด การแข่ งขั น
กีฬาอาชีพ

ให้ ความช่ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสม

6. การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสมหรื อ ตาม
ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้สถานกีฬาภายในสนามกีฬาหัวหมาก การ
กีฬาแห่งประเทศไทย

7. การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การแพทย์

ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสมหรื อ ตาม
ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เรื่อง การกําหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่บุคลากรกีฬาอาชีพมีความสําคัญกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ จึงสมควรกําหนดบุคคลที่ทําหน้าที่
เกี่ยวข้ อ งกับการแข่ง ขัน กีฬาอาชี พให้ เป็ นบุ คลากรกี ฬาอาชีพ เพื่ อ ประโยชน์ในการได้ รับการคุ้ มครอง
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
อาศัยอํานาจตามบทนิยามคําว่า “บุคลากรกีฬาอาชีพ” ในมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๑๑ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง การกําหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๑) ผู้ตัดสิน หมายถึง บุคคลซึ่งสมาคมกีฬาอาชีพหรือองค์กรกีฬาอาชีพขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์
ของสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิด
กีฬานั้น ๆ เพื่อทําหน้าที่ในการให้คะแนน ตัดสินชี้ขาด ตีความหรือกระทําอื่นใดเกี่ยวกับกฎ กติกาหรือระเบียบ
การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ อั น ได้ แ ก่ ผู้ ตั ด สิ น ในการแข่ ง ขั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ในการแข่ ง ขั น หรื อ บุ ค คล
ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นตามชนิดกีฬาอาชีพนั้น ๆ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
(๒) ผู้ ฝึ ก สอน หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ หรื อ องค์ ก รกี ฬ าอาชี พ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬา
อาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ เพื่อทําหน้าที่ฝึกสอนหรือให้คําแนะนําแก่นักกีฬาอาชีพของกีฬาอาชีพชนิดนั้น ๆ
อันได้แก่ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
(๓) ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ได้แก่
(ก) นักวิ ทยาศาสตร์ การกีฬ า หมายถึ ง บุ คคลซึ่ง ได้รั บปริ ญญาวิท ยาศาสตร์ การกีฬ า
หรือปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สํานักงาน ก.พ. รับรอง และอยู่ในสังกัด
หรือความดูแลของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาอาชีพหรือกีฬาอาชีพชนิดนั้น ๆ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
(ข) บุคคลตามชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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ชนิดกีฬาอาชีพ
1. กีฬาฟุตบอล

บัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง การกําหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
ชื่อเรียก
1.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
1.1 ผู้ตัดสิน
1.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ASSISTANT REFEREE)
1.2 ผู้ฝึกสอน

1.2.1 หัวหน้าผู้ฝึกสอน (HEAD COACH)
1.2.2 ผู้ฝึกสอน (COACH)
1.2.3 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

1.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 1.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
1.3.2 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (REFEREE ASSESSOR)
1.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
2. กีฬากอล์ฟ

2.1 ผู้ตัดสิน

2.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)

2.2 ผู้ฝึกสอน

2.1.2 ผู้ฝึกสอน (COACH)

2.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 2.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
2.3.2 แคดดี้อาชีพ (CADDIE)
2.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
3. กีฬาเจ็ตสกี

3.1 ผู้ตัดสิน

3.1.1 กรรมการควบคุมในแทรคการแข่งขัน (COURSE MARSHAL)
3.1.2 หัวหน้าระบบกรรมการ (CHIEF TECHNICAL OFFICER)

3.2 ผู้ฝึกสอน

3.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

3.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 3.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
3.3.2 ผู้อํานวยการด้านเทคนิคการแข่งขัน (RACE DIRECTOR)
3.3.3 ผู้อํานวยการตัดสินด้านเทคนิคเครื่องยนต์ (TECHNICAL DIRECTOR)
3.3.4 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
4. กีฬาวอลเลย์บอล

4.1 ผู้ตัดสิน

4.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)

4.2 ผู้ฝึกสอน

4.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
4.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

4.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 4.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (TECHNICAL DELEGATE)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
4.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน (REFEREE DELEGATE)
4.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
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5. กีฬาตะกร้อ

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
5.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
5.1 ผู้ตัดสิน

ชื่อเรียก

5.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ASSISTANT REFEREE)
5.2 ผู้ฝึกสอน

5.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
5.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

5.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 5.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
5.3.2 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (REFEREE ASSESSOR)
5.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
6. กีฬาโบว์ลิ่ง

6.1 ผู้ตัดสิน

6.1.1 ผู้ตัดสิน( REFEREE)

6.2 ผู้ฝึกสอน

6.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

6.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 6.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
6.3.2 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
7. กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ 7.1 ผู้ตัดสิน

7.1.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (STEWARD OF THE MEETTING / JURY
PRESSIDENT / RACE DIRECTOR)
7.1.2 นายสนาม (CLERK OF THE COURSE)
7.1.3 กรรมการตรวจสภาพรถแข่ง (MACHINE EXAMINER)

7.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 7.2.1 กรรมการตัดสิน (JUDGES / REFEREE)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
7.2.2 หัวหน้าปล่อยรถ (CHIEF STARTER)
7.2.3 กรรมการจับเวลา (TIME KEEPER)
7.2.4 กรรมการธง (FLAG MARSHAL)
7.2.5 กรรมการเช็ครอบ (LAP CHECKER)
7.2.6 แพทย์สนาม (CMO)
7.2.7 กรรมการสิ่งแวดล้อม (Environmental Marshal)
8. กีฬาจักรยาน

8.1 ผู้ตัดสิน

8.1.1 ผู้ตัดสิน (COMMISSAIRE)

8.2 ผู้ฝึกสอน

8.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

8.3 ผู้ทาํ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 8.3.1 ผู้อํานวยการการแข่งขัน (RACE DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
8.3.2 แพทย์ตามขบวน (DOCTOR)
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9. กีฬาแข่งรถยนต์

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
ชื่อเรียก
9.1.1 นายสนาม (CLERK OF THE COURSE)
9.1 ผู้ตัดสิน
9.1.2 ผู้อํานวยการแข่งขัน (EVENT DIRECTOR / RACE DIRECTOR)
9.1.3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน (STEWARD)
9.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 9.2.1 กรรมการจับเวลา (TIME KEEPER)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
9.2.2 กรรมการตรวจสภาพและเทคนิค (SCRUTINEERS)
9.2.3 กรรมการพิท (PIT EXIT & PIT OBSERVERS)
9.2.4 กรรมการควบคุมทางวิ่งและกรรมการธง (TRACK OBSERVERS &
FLAG MARSHAL)
9.2.5 กรรมการเส้นปล่อยรถและเส้นชัย (START/FINISH - LINE JUDGES)
9.2.6 กรรมการยืนยันข้อเท็จจริง (JUDGE OF FACT)
9.2.7 เลขาธิการสนาม (SECRETARY OF THE MEETTING)
9.2.8 กรรมการฝ่ายการแพทย์ (MEDICAL OFFICERS)
9.2.9 กรรมการกู้ภัย (RESCURE)

10. กีฬาสนุกเกอร์

10.1 ผู้ตัดสิน

10.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
10.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (SCORER)

11. กีฬาแบดมินตัน

10.2 ผู้ฝึกสอน

10.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

10.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

10.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)

11.1 ผู้ตัดสิน

11.1.1 กรรมการผู้ชี้ขาด (REFEREE)
11.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน (UMPIRE)
11.1.3 กรรมการกํากับเส้น (LINE-JUDGE)

11.2 ผู้ฝึกสอน

11.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
11.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

11.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

11.3.1 ผู้ประมวลผลการแข่งขัน (MATCH CONTROL)
11.3.2 ผู้ประเมินกรรมการผู้ตัดสิน (ASSESSOR)
11.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
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12. กีฬาบาสเกตบอล

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
12.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
12.1 ผู้ตัดสิน

ชื่อเรียก

12.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (UMPIRE)
12.2 ผู้ฝึกสอน

12.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
12.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

12.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

12.3.1 ผู้กํากับดูแลการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER)
12.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน (ASSESSOR)
12.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)

13. กีฬาเทนนิส

13.1 ผู้ตัดสิน

13.1.1 ผู้ตัดสินชี้ขาด (REFEREE )
13.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน (CHAIR UMPIRE)
13.1.3 หัวหน้าผู้ตัดสิน (CHIEF UMPIRE)
13.1.4 ผู้กํากับเส้น (LINE MAN)

13.2 ผู้ฝึกสอน

13.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

13.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

13.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขันด้านเทคนิค (SUPERVISOR)
13.3.2 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
13.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมนักกี ฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ นักกี ฬาอาชีพ และ
บุคลากรกีฬาอาชีพจะต้องยื่นคําขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ สมควรกําหนด
คุณสมบัติของผู้จดแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกี ฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็น
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การยื่นขอจดแจ้ง
ข้อ ๓ ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญญาจ้าง
หรือทําความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ เพื่อเล่นกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพ เพื่อเล่นกีฬาอาชีพ บุคคลนั้นต้องมีชื่ออยู่ในอันดับของการแข่งขันกีฬาอาชีพที่สมาคมกีฬาอาชีพหรือ
องค์กรกีฬาอาชีพประกาศกําหนด
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว บุคคลนั้นต้อง
มีสัญญาจ้างหรือมีความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และต้องสามารถทํางาน
ในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ซึ่งคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เห็นว่าจะนํามาซึ่งความเสียหายแก่วงการกีฬาอาชีพ
(๒) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษตัดสิทธิในการเข้าแข่งขันกีฬาอันเนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬาหรือการลงโทษอย่างอื่น
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(๓) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ ให้พักการแข่งขันจากสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา
(Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือเคยได้รับโทษจําคุกและพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
ข้อ ๖ บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ บุคคลนั้น
ต้องเป็นบุคคลที่
(๑) มีสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
(๒) มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อหรือทะเบียนบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาอาชีพหรือสหพันธ์กีฬา
(Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ หรือ
(๓) มี ค วามสามารถเป็ น ผู้ ตั ด สิ น การแข่ ง ขั น เป็ น ผู้ ฝึ ก สอนนั ก กี ฬ า หรื อ เป็ น ผู้ ทํ า หน้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพที่สหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation)
หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ มีหนังสือรับรอง
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว บุคคลนั้น
ต้องเป็นบุคคลที่
(๑) มีสัญญาจ้างหรือมีความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
(๒) ต้องสามารถทํางานในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวและ
(๓) เป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา หรือเป็นผู้ทําหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพที่สหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation)
หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ มีหนังสือรับรอง
ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ซึ่งคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เห็นว่าจะนํามาซึ่งความเสียหายแก่วงการกีฬาอาชีพ
(๒) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษตัดสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือการลงโทษอย่างอื่น
(๓) ไม่อ ยู่ใ นระหว่า งถูก ลงโทษ ให้พัก การปฏิบัติห น้า ที่จ ากสหพัน ธ์กีฬ า (Federation)
หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือเคยได้รับโทษจําคุกและพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
ข้อ ๙ นักกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะยื่นขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ ให้ยื่นแบบขอการจดแจ้ง
ต่อนายทะเบียนตามแบบ จจ ๑๑ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๑) ผู้ขอจดแจ้งมีสัญชาติไทย
(๑.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
(๑.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๑.๓) รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
(๑.๔) สําเนาสัญญาจ้างหรือสําเนาความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ในสังกัดหรือความดูแล
(๑.๕) ในกรณีที่ไม่มีสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ ผู้ ป ระสงค์ ข อจดแจ้ ง ต้ อ งแสดงเอกสารแสดงอั น ดั บ ของตนซึ่ ง สหพั น ธ์ กี ฬ า
(Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ ได้ประกาศ
ครั้งหลังสุดก่อนการยื่นขอจดแจ้ง
(๑.๖) ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
(๒) ผู้ขอจดแจ้งเป็นคนต่างด้าว
(๒.๑) สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒.๒) สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถทํางานได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
(๒.๓) รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
(๒.๔) สําเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
(๒.๕) ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
ข้อ ๑๐ บุคลากรกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะยื่นขอจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ให้ยื่นแบบ
ขอการจดแจ้ งต่ อ นายทะเบีย นตามแบบ จจ ๑๕ ท้า ยระเบี ย บนี้ พร้ อ มด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอจดแจ้งมีสัญชาติไทย
(๑.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
(๑.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๑.๓) รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
(๑.๔) สําเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อหรือทะเบียนบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาอาชีพหรือสหพันธ์กีฬา (Federation)
หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ หรือสําเนาหนังสือ
รับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขัน การฝึกสอนนักกีฬา หรือการทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

กีฬาอาชีพที่ออกให้โดยสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กร
กีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
(๑.๕) ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
(๒) ผู้ขอจดแจ้งเป็นคนต่างด้าว
(๒.๑) สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒.๒) สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถทํางานได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
(๒.๓) รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
(๒.๔) สําเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
(๒.๕) หนังสือรับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขัน การฝึกสอนนักกีฬา หรือการทําหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ออกให้โดยสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation)
หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
(๒.๖) ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
ข้อ ๑๑ การยื่นแบบการจดแจ้งตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอจดแจ้งอาจยื่นด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยประกาศกํ า หนด หรื อ ยื่ น
ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๒) สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
ข้อ ๑๒ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแบบการจดแจ้งพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม
ข้อ ๙ หรือ ข้ อ ๑๐ แล้ว ให้ต รวจสอบความถู กต้ อ งและความครบถ้ว นของเอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบแบบการจดแจ้งและเสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นจดแจ้ง
ได้ดําเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนแล้ว ให้รับจดแจ้งและออกบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพหรือบัตรประจําตัว
บุคลากรกีฬาอาชีพแล้วแต่กรณีแก่ผู้ยื่นจดแจ้ง
ในกรณีแบบการจดแจ้งที่ได้รับไว้ตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ยื่นจดแจ้ง
ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนในคราวเดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบการจดแจ้งและ
เอกสารและหลั ก ฐานการจดแจ้ ง เมื่ อ ผู้ ยื่ น จดแจ้ ง ได้ ดํ า เนิ น การถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว นภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนดแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพหรือบัตรประจําตัว
บุคลากรกีฬาอาชีพแล้วแต่กรณีแก่ผู้ยื่นจดแจ้ง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ในกรณีที่ผู้ยื่นจดแจ้งไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนดให้
ถือว่าผู้ยื่นจดแจ้งไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบแล้ว
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดแจ้งทราบ
ข้อ ๑๓ เมื่อนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับจดแจ้งแล้ว ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕
(๑) (๔) หรือ (๕) หรือข้อ ๘ (๑) (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี ในภายหลัง ให้นายทะเบียนมีคําสั่ง
เพิกถอนการจดแจ้ง
สําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕
(๒) หรือ (๓) หรือข้อ ๘ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ในภายหลัง นายทะเบียนอาจมีคําสั่งเพิกถอน
การจดแจ้งหรือมีคําสั่งพักสถานะการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพไว้ชั่วคราว จนกว่าคําสั่งลงโทษ
ตามข้อ ๕ (๒) หรือ (๓) หรือข้อ ๘ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี สิ้นผล
หมวด ๒
การเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้งและยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
ข้อ ๑๔ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพหรือบัตร
ประจําตัวบุคลากรกีฬาอาชีพแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้ใช้
ยื่นประกอบการขอจดแจ้ง ให้ยื่นคําขอตามแบบ จจ ๑๒ หรือ จจ ๑๖ แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๕ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง และการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
ตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ ให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นคําขอ ณ สถานที่ตามข้อ ๑๑
ข้อ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอและเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้ง
ครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่นายทะเบียนเก็บไว้ให้ถูกต้อง และในกรณี
ที่เห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขบัตรประจําตัวก็ให้ดําเนินการออกบัตรประจําตัวให้ใหม่
ข้อ ๑๗ เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดภายหลังการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) สัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมสิ้นสุดลง
(๒) พ้นจากบัญชีจัดอันดับ (Ranking list) ของการแข่งขันกีฬาอาชีพที่สมาคมกีฬาอาชีพ
หรือองค์กรกีฬาอาชีพประกาศกําหนด
(๓) ไม่สามารถทํางานในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
ให้ผู้ได้รับการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพยื่นคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้งการเป็น
นักกีฬาอาชีพ ตามแบบ จจ ๑๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดภายหลังการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) สัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมสิ้นสุดลง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๒) ไม่สามารถทํางานในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
ให้ผู้ได้รับการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้ง
การเป็นนักกีฬาอาชีพ ตามแบบ จจ ๑๘ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ คํ า ร้ อ งตามข้ อ ๑๗ หรื อ ข้ อ ๑๘ แล้ ว แต่ ก รณี แ ล้ ว
ให้พิจารณาคําร้องให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นด้วยกับคําร้อง นายทะเบียน
จะผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้ง โดยกําหนดระยะเวลาการผ่อนผันตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่หาก
นายทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคําร้อง ให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดแจ้งนั้นเสีย
ข้อ ๒๐ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพใดที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ให้ยื่นความประสงค์ขอยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งต่อนายทะเบียน พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานตามแบบ จจ ๑๓ หรือ จจ ๑๗ แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้
เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งพร้อมเอกสารประกอบคําขอตามวรรคหนึ่ง
ครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ จจ ๑๑

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคําร้องขอการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............

๑. ข้าพเจ้า .................................................................................................................................
เกิดวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... อายุ ........ ปี สัญชาติ ....................... หมู่โลหิต .........
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ......................................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ..............................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ..............................................................................................................................
หรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่น (ระบุ) .................................................. เลขที่ ......................................................
ออกให้ ณ ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................................
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้เลขที่ .............. ตรอก/ซอย ............................. ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ..............................................
๒. ข้าพเจ้าขอจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพ ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ.............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
พร้ อ มกั บ แบบการจดแจ้ ง นี้ ข้ าพเจ้ าได้ แ นบเอกสารและหลั ก ฐานต่ าง ๆ เพื่ อ ขอจดแจ้ ง
การเป็นนักกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอจดแจ้งมีสัญชาติไทย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 สําเนาสัญญาจ้างหรือสําเนาความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือรับรองจากสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ในสังกัดหรือความดูแล
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 เอกสารแสดงอันดับของตนซึ่งสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา
(Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ ได้ประกาศครั้งหลังสุดก่อนการยื่นขอจดแจ้ง
(ในกรณีที่ไม่มีสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ)
 ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
(๒) ผู้ขอจดแจ้งเป็นคนต่างด้าว
 สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถ
ทํางานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 สําเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
 ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
๓. ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า รายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ นแบบการจดแจ้ ง การเป็ น นั ก กี ฬ าอาชี พ
พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้
๔. ข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบแล้ ว ว่ า เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น แบบการจดแจ้ ง การเป็ น นั ก กี ฬ าอาชี พ
พร้ อ มเอกสารและหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นแล้ ว นายทะเบี ย นจึ ง จะเริ่ ม ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคํ า ขอ
ให้ข้าพเจ้า
๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
แบบการจดแจ้งเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้ขอจดแจ้ง
(.....................................................................)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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คําสั่งของนายทะเบียน
 รับจดแจ้งและออกหลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพได้
 ไม่รับจดแจ้ง เนื่องจาก ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... นายทะเบียน
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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แบบ จจ 12
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………..………………………..
ได้รับบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขที่ .............................................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้จากเดิมเป็น
รายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ชื่อ/นามสกุล .......................................................................................................................
 ชนิดกีฬาอาชีพ ....................................................................................................................
 ประเภทกีฬาอาชีพ .............................................................................................................
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..........................................................................................................
 ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ .......................................................................................................
พร้อมกับคําขอการจดแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
รายการในหลักฐานการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวเป็นนักกีฬาอาชีพมีสัญชาติไทย
หรือนามสกุล)

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีแก้ไขชื่อ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแก้ไขทะเบียนบ้าน)
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป

 สําเนาสัญญาจ้างหรือสําเนาความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ในสังกัดหรือความดูแล
 ความตกลงร่ ว มกั น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองจากสโมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ
หรื อ เอกสารแสดงอั น ดั บ ของตนซึ่ ง สหพั น ธ์ กี ฬ า (Federation) หรื อ สมาพั น ธ์ กี ฬ า (Confederation)
หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ ได้ประกาศครั้งหลังสุด
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 อื่น ๆ ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(2) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว
 สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถทํางานได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
 สํ า เนาสั ญ ญาจ้ า งหรื อ ความตกลงร่ ว มกั น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองจากสโมสรกี ฬ าอาชี พ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
 อื่น ๆ ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(...................................................)
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แบบ จจ 13
คําขอยกเลิกการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................
ได้รับบัตรประจําตัวเป็นนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขที่ ......................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการเป็นนักกีฬาอาชีพ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
มาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................................................)

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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แบบ จจ 14

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………..………………………..
ได้รับบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขที่ .............................................................................................................................................................
1. มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผัน เนื่องจาก
 จะถู ก เพิ ก ถอนการจดแจ้ ง เพราะสั ญ ญาจ้ า งหรื อ ความตกลงร่ ว มระหว่ า งสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพสิ้นสุดลง
รายละเอียด/เหตุผลของการขอผ่อนผัน...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 จะถูกเพิกถอนการจดแจ้งเพราะพ้นจากบัญชีจัดอันดับ (Ranking list) ของการแข่งขัน
กีฬาอาชีพที่สมาคมกีฬาอาชีพหรือองค์กรกีฬาอาชีพประกาศกําหนด
รายละเอียด/เหตุผลของการขอผ่อนผัน...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 จะถูกเพิกถอนการจดแจ้งเพราะไม่สามารถทํางานในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
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รายละเอียด/เหตุผลของการขอผ่อนผัน...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันการถูกเพิกถอน
การจดแจ้ง ดังต่อไปนี้
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดและเหตุผลของการขอผ่อนผันที่ระบุในแบบคําร้อง
ขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบ
แบบคําร้องขอผ่อนผันฯ ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
4. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้ง
เป็นนักกีฬาอาชีพพร้อมเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการ
พิจารณาคําขอให้ข้าพเจ้า
5. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบคําร้องขอผ่อนผันฯ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบแบบคําร้องขอผ่อนผันฯเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไป และขอให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้ขอผ่อนผัน
(.....................................................................)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
……………………………….....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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คําสั่งของนายทะเบียน
 อนุมัติตามคําขอผ่อนผัน
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... นายทะเบียน
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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แบบ จจ 15

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคําร้องขอการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............

๑. ข้าพเจ้า .................................................................................................................................
เกิดวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... อายุ ........ ปี สัญชาติ ....................... หมู่โลหิต .........
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ......................................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ..............................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ..............................................................................................................................
หรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่น (ระบุ) .................................................. เลขที่ ......................................................
ออกให้ ณ ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................................
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้เลขที่ .............. ตรอก/ซอย ............................. ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ...............................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ..............................................
๒. ข้าพเจ้าขอจดแจ้งเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ
............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
พร้ อ มกั บ แบบการจดแจ้ ง นี้ ข้ าพเจ้ าได้ แ นบเอกสารและหลั ก ฐานต่ าง ๆ เพื่ อ ขอจดแจ้ ง
การเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอจดแจ้งมีสัญชาติไทย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 สําเนาสัญญาจ้างหรือสําเนาความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือรับรองจากสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ในสังกัดหรือความดูแล
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 สํ า เนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ หรื อ ทะเบี ย นบุ ค ลากรกี ฬ าของสมาคมกี ฬ าอาชี พ หรื อ
สหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
 สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขัน การฝึกสอนนักกีฬา
หรือการทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ออกให้โดยสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา
(Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
 ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
(๒) ผู้ขอจดแจ้งเป็นคนต่างด้าว
 สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถ
ทํางานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 สําเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
 หนังสือรับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขัน การฝึกสอนนักกีฬา หรือการ
ทํ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ ที่ อ อกให้ โ ดยสหพั น ธ์ กี ฬ า (Federation) หรื อ สมาพั น ธ์ กี ฬ า
(Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
 ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายในสามสิบวันก่อนวันขอจดแจ้ง
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่ อข้าพเจ้ าได้ยื่นแบบการจดแจ้ งการเป็ นบุคลากรกีฬาอาชีพ
พร้ อ มเอกสารและหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นแล้ ว นายทะเบี ย นจึ ง จะเริ่ ม ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคํ า ขอ
ให้ข้าพเจ้า
๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
แบบการจดแจ้งเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้ขอจดแจ้ง
(.....................................................................)

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

109

ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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คําสั่งของนายทะเบียน
 รับจดแจ้งและออกหลักฐานการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพได้
 ไม่รับจดแจ้ง เนื่องจาก ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... นายทะเบียน
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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แบบ จจ 16
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………..………………………..
ได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขที่ .............................................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้จากเดิมเป็น
รายละเอียดข้อมูลหรือรายการหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ชื่อ/นามสกุล .......................................................................................................................
 ชนิดกีฬาอาชีพ ....................................................................................................................
 ประเภทกีฬาอาชีพ .............................................................................................................
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..........................................................................................................
 ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ .......................................................................................................
พร้อมกับคําขอการจดแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
รายการในหลักฐานการจดแจ้งเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพมีสัญชาติไทย
หรือนามสกุล)

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีแก้ไขชื่อ
 สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแก้ไขทะเบียนบ้าน)
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป

 สําเนาสัญญาจ้างหรือสําเนาความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ในสังกัดหรือความดูแล
 สําเนาบัญชีรายชื่อหรือทะเบียนบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาอาชีพหรือสหพันธ์กีฬา
(Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
 สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขัน การฝึกสอนนักกีฬา หรือการ
ทํ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ ที่ อ อกให้ โ ดยสหพั น ธ์ กี ฬ า (Federation) หรื อ สมาพั น ธ์ กี ฬ า
(Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
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 อื่น ๆ ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(2) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว
 สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถทํางานได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
 รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป
 สําเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพ
 หนังสือรับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขัน การฝึกสอนนักกีฬา หรือการทําหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ ที่ อ อกให้ โ ดยสหพั น ธ์ กี ฬ า (Federation) หรื อ สมาพั น ธ์ กี ฬ า
(Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ
 อื่น ๆ ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(...................................................)
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แบบ จจ 17
คําขอยกเลิกการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................
ได้รับบัตรประจําตัวเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขที่ ................................................................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจดแจ้งการเป็นบุคลากร
กีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................................................)
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แบบ จจ 18

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้งเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………..………………………..
ได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขที่ .............................................................................................................................................................
1. มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการถูกเพิกถอนการจดแจ้ง เนื่องจาก
 จะถูกเพิกถอนการจดแจ้งเพราะสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพสิ้นสุดลง
รายละเอียด/เหตุผลของการขอผ่อนผัน...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 จะถูกเพิกถอนการจดแจ้งเพราะไม่สามารถทํางานในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
รายละเอียด/เหตุผลของการขอผ่อนผัน...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2. พร้ อมกั บแบบการจดแจ้ งนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลั กฐานต่ าง ๆ เพื่ อประกอบ
การขอผ่อนผันการถูกเพิกถอนการจดแจ้ง ดังต่อไปนี้
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้ง
เป็นบุคลากรกีฬาอาชีพพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบแบบคําร้องขอผ่อนผันฯ ถูกต้อง
ตรงความเป็นจริงทุกประการ
4. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบคําร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้ง
เป็นบุคลากรกีฬาอาชีพพร้อมเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการ
พิจารณาคําขอให้ข้าพเจ้า
5. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบคําร้องขอผ่อนผันฯ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบแบบคําร้องขอผ่อนผันฯเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไป และขอให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) .................................................. ผู้ขอผ่อนผัน
(.....................................................................)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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คําสั่งของนายทะเบียน
 อนุมัติตามคําขอผ่อนผัน
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................... นายทะเบียน
(..................................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
............./.............................../.................
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเงื่อนไขและ
มาตรการที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ วัน ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ นักกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจําตัวนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอาชีพทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(๒) การจ้างบุคลากรกีฬาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอาชีพ
(๓) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(๔) การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(๕) การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
(๖) การคุ้มครองให้สัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
เป็ น ไปตามมาตรฐานการจ้ า งหรื อ มาตรการในการคุ้ ม ครองอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด
ตามมาตรา ๒๑
(๗) การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๔
(๘) การรวมกลุ่มเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ตามมาตรา ๓๕
(๙) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๔ บุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๑) การเข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกีฬาอาชีพทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
(๒) การเข้าร่วมกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(๓) การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(๔) การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
(๕) การคุ้มครองให้สัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
เป็ น ไปตามมาตรฐานการจ้ า งหรื อ มาตรการในการคุ้ ม ครองอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด
ตามมาตรา ๒๑
(๖) การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๔
(๗) การรวมกลุ่มเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ตามมาตรา ๓๕
(๘) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๕ ในการขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนจากการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน พร้อมด้วยหลักฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด ตามแบบ ครช ๓
หรือ แบบ ครช ๔ ท้า ยระเบีย บแล้ว แต่ก รณี ทั้ง นี้ ก่อ นการดํา เนิน กิจ กรรมไม่น้อ ยกว่า หกสิบ วัน
ยกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้เป็นอํานาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๖ เมื่ อ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยได้ รั บ คํ า ขอรั บ การคุ้ ม ครอง การช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแล้ว ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การคุ้มครอง
การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน แล้วให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นแผนการจัดสรร
งบประมาณในการให้ ค วามคุ้ ม ครอง การช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม หรื อ การสนั บ สนุ น รายงาน
คณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบ
ข้อ ๗ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แก่ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ แล้ ว ให้ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ยื่ น คํ า ขอ
มาทํ าความตกลงการให้ การช่ ว ยเหลือ การส่ ง เสริ ม หรือ การสนับ สนุน เป็ น หนั งสื อ ตามแบบภายใน
ระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ กํ า หนด และให้ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยรวบรวมนํ า เสนอ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๘ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง การช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง คํ า สั่ ง และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ให้ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยทํ า การตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม หรือ การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามวั ตถุประสงค์ ในการให้ การช่ว ยเหลื อ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาต่อไป
ข้อ ๙ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง การช่ ว ยเหลื อ
การส่ ง เสริ ม หรื อ การสนั บ สนุ น แล้ ว มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๘ คณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ อาจระงั บ
การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อ ๑๐ ให้ ป ระธานกรรมการกี ฬ าอาชี พ เป็ น ผู้ รั ก ษาการ รวมทั้ ง ให้ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย
และตีความตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คําวินิจฉัยหรือการตีความดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ ครช ๓

เลขรับที่...........................................
วันที่.................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคำขอ
รับกำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนสำหรับนักกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สำนักงำน ...................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............
๑. ข้าพเจ้า ................................................................................................................................
เกิดวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........... อายุ ......... ปี สัญชาติ ......................... หมู่โลหิต ............
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ............... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ..............................................
ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ..............................................................................................................................
หรือเอกสารประจาตัวอย่างอื่น (ระบุ) ................................................ เลขที่ .......................................................
วันที่ออกบัตร ...................................................................... วันหมดอายุ ............................................................
เป็นนักกีฬาอาชีพ ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ ........................................................................................................
จดแจ้ง วันที่ ............................... เดือน .............................................................. พ.ศ. .......................................
บัตรประจำตัวนักกีฬำอำชีพ .................................................................................................................................
วันที่ออกบัตร ...................................................................... วันหมดอำยุ ............................................................
สังกัด ....................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .............................................
ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................................................
๒. ขอยื่นแบบคำขอรับ กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน สำหรับ
นักกีฬำอำชีพ เพื่อขอรับกำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน ดังนี้
 กำรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำอำชีพทั้งระดับชำติและนำนำชำติ
 กำรจ้ำงบุคลำกรกีฬำอำชีพเพื่อพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำอำชีพ
 กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ
 กำรขอใช้หรือกำรเช่ำ อำคำรสถำนที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬำของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
 กำรใช้บริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรแพทย์
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๒
 กำรคุ้ ม ครองให้ สั ญ ญำหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ ำ งสโมสรกี ฬ ำอำชี พ หรื อ
สมำคมกีฬำอำชีพเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจ้ำงหรือมำตรกำรในกำรคุ้มครองอื่นใดที่คณะกรรมกำรประกำศ
กำหนด ตำมมำตรำ ๒๑
 กำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์ ตำมมำตรำ ๓๔
 กำรรวมกลุ่มเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษำผลประโยชน์ของสมำชิก ตำมมำตรำ ๓๕
 สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนอื่น
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
 อื่น ๆ .......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พร้อมกับแบบคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 สำเนำบัตรประจำตัวนักกีฬำอำชีพ
 รำยละเอี ย ด วั ต ถุ ป ระสงค์ เหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ น ในเรื่ อ งที่ ข อรั บ กำรคุ้ ม ครอง
กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน พร้อมทั้งจำนวนเงินกรณีที่ขอรับ กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ
กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำย
 เอกสำรอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยละเอียดที่ระบุในแบบคำขอ พร้อมเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ
ที่นำมำใช้ประกอบในกำรยื่นคำขอ ถูกต้องตรงควำมเป็นจริงทุกประกำร และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตำมที่ระบุ
ในแบบคำขอได้
๔. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบแล้วว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำได้ยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสำรและหลักฐำนถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว นำยทะเบียนจึงจะเริ่มดำเนินกำรพิจำรณำคำขอให้ข้ำพเจ้ำ
๕. ในกรณีนำยทะเบียนแจ้งให้ แก้ไขแบบคำขอ หรือให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ
แบบคำขอเพิ่มเติม หำกข้ำพเจ้ ำไม่ ดำเนินกำรให้ ถู กต้ องและครบถ้ว นภำยในเวลำที่นำยทะเบี ยนก ำหนด
ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์ จะรับกำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนต่อไป และขอให้
นำยทะเบียนจำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูย้ น่ื คำขอ
(........................................................................)
........................................................................
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๓
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
 เอกสำรหรือหลักฐำน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสำรและหลักฐำน ถูกต้องและครบถ้วนและสำมำรถรับไว้พิจำรณำได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้ำหน้ำที่
(..........................................................)
ตำแหน่ง .......................................................................
............/.........................../..............
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แบบ ครช 4

เลขรับที่...........................................
วันที่.................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคำขอ
รับกำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนสำหรับบุคลำกรกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สำนักงำน ...................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............
๑. ข้าพเจ้า ................................................................................................................................
เกิดวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........... อายุ ......... ปี สัญชาติ ......................... หมู่โลหิต ............
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ............... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ..............................................
ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ..............................................................................................................................
หรือเอกสารประจาตัวอย่างอื่น (ระบุ) ................................................ เลขที่ .......................................................
วันที่ออกบัตร ...................................................................... วันหมดอายุ ............................................................
เป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ (ชื่อเรียก) .........................................................................................................................
ในชนิดกีฬาอาชีพ/ประเภทกีฬาอาชีพ ..................................................................................................................
จดแจ้ง วันที่ ............................... เดือน .............................................................. พ.ศ. .......................................
บัตรประจำตัวบุคลำกรกีฬำอำชีพเลขที่ ...............................................................................................................
วันที่ออกบัตร ...................................................................... วันหมดอำยุ ............................................................
สังกัด ....................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .............................................
ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................................................
๒. ขอยื่นแบบคำขอรับ กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน สำหรับ
บุคลำกรกีฬำอำชีพ เพื่อขอรับกำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน ดังนี้
 กำรเข้ ำ รั บ กำรอบรมเพื่ อ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรกี ฬ ำอำชี พ ทั้ ง ระดั บ ชำติ
และนำนำชำติ
 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ
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๓
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
 เอกสำรหรือหลักฐำน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
 เอกสำรและหลักฐำน ถูกต้องและครบถ้วนและสำมำรถรับไว้พิจำรณำได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้ำหน้ำที่
(..........................................................)
ตำแหน่ง .......................................................................
............/.........................../..............
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการคุ้มครอง
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๑๑ (๙) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ ม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ (๒) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการคุ้มครองการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการคุ้มครองการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
“การจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามวรรคหนึ่ ง ในเรื่ อ งใด เป็ น จํ า นวนเท่ า ใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว้ในบัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการคุ้มครองการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
“การจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามวรรคหนึ่ ง ในเรื่ อ งใด เป็ น จํ า นวนเท่ า ใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว้ในบัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๖ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ย
การคุ้ ม ครองการช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น นั ก กี ฬ าอาชี พ และบุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนแล้ว ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การคุ้มครอง การช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน แล้วให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณ
ในการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เพื่อพิจารณาต่อไป”
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๗ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ย
การคุ้ ม ครองการช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น นั ก กี ฬ าอาชี พ และบุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แก่ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ แล้ ว ให้ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ยื่ น คํ า ขอ
มาทําความตกลงการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเป็นหนังสือตามแบบภายใน
ระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ กํ า หนด และให้ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยรวบรวมนํ า เสนอ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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บัญชีแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ
เรื่องที่ ๑ การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอาชีพทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้
๑) ค่ าลงทะเบี ยนการอบรม สั มมนาภายในประเทศ
จ่ายตามจริงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ถ้ามี)
- กรณี กกท. เป็ น ผู้ จั ด การอบรมสั ม มนา
ไม่สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้
- กรณี หน่ วยงานอื่ นเป็ นผู้ จั ดการอบรมสั มมนา
ให้ เบิ กค่าตอบแทนได้ เฉพาะค่ าลงทะเบี ยนการอบรม
สัมมนา
หมายเหตุ ถ้าหากค่าลงทะเบียนเกินที่กําหนด ต้องให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหพันธ์กีฬานั้น ๆ กําหนด และให้
ขออนุมัติผู้ว่าการเป็นกรณี
๒) ค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนาในต่างประเทศ
- ค่ า ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มการอบรมจ่ ายตามจริ ง
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ถ้ามี)
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ตามจริง)
- ค่าวีซ่า (ตามจริง)
- ค่าภาษีสนามบิน (ตามจริง)
- ค่าแท็กซี่สนามบิน จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศจํานวนเงิน
๒,๑๐๐ บาท/วัน
- ค่ าที่ พักให้ เบิ กจ่ ายตามจริ งทั้ งนี้ ต้ องไม่ เกินอั ตรา
ที่กําหนดไว้ในข้ อบั งคับ กกท. ว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
หมายเหตุ ถ้าหากค่าลงทะเบียนเกินที่กําหนด ต้องให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหพันธ์กีฬานั้น ๆ กําหนด และ
ให้ขออนุมัติผู้ว่าการเป็นกรณี

เอกสารการเบิกจ่ายเข้าร่วมอบรม สัมมนา
- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
- ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม สัมมนา

- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
- บัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
- ใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสนามบิน
- รายงานการเดินทาง
- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
- ใบรายงานการเข้าพักของโรงแรม (Folio)
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๒
เรื่องที่ ๒ การจ้างบุคลากรกีฬาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอาชีพ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้
๑) นักกีฬาสามารถขอรับค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ฝึกสอน
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก กี ฬ าอาชี พ ทั้ ง ประเภท
บุคคล และประเภททีม
- ผู้ ฝึ ก สอนชาวไทย เดื อ นละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ถึง ๖๐,๐๐๐ บาท
- ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างบุคลากรกีฬาอาชีพ
- หนั ง สื อรั บ รองระดั บ ของผู้ ฝึ ก สอนจากสมาคม
หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติ
- ใบสําคัญรับเงิน
- สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
- ใบลงเวลาการฝึกสอน

ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า ตอบแทนเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
คุณสมบัติผู้ฝึกสอน ตามที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
กําหนด
เรื่องที่ ๓ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้
ในการเดินทางของนักกีฬาอาชีพ
- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)
๑.) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในต่างประเทศ
- ค่ าลงทะเบี ย น (ถ้ า มี อัต ราตามที่ทั วร์ นาเม้ น ท์ - ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
- บัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
กําหนด)
- ใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ตามจริง)
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสนามบิน
- ค่าวีซ่า (ตามจริง)
- รายงานการเดินทาง
- ค่าภาษีสนามบิน (ตามจริง)
- สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
- ค่าแท็กซี่สนามบิน จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
- ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จํ า น ว น เ งิ น - ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
- ใบรายงานการเข้าพักของโรงแรม (Folio)
๒,๑๐๐ บาท/วัน
- ค่ า ที่ พั ก (ตามที่ ร ายการแข่ ง ขั น กํ า หนด) ให้
เบิกจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน
ข้ อ บั ง คั บ กกท. ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
หมายเหตุ สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงก่อนการเดินทาง
๒ วันหลังการแข่งขันเสร็จ ๒ วัน
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๓
เอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางของนักกีฬาอาชีพ
- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)
๒.) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพภายในประเทศ
- ค่ าลงทะเบีย น (ถ้า มี อั ต ราตามที่ทั วร์ นาเม้ น ท์ - รายงานการเดินทาง
- สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
กําหนด)
- ค่ารถโดยสารประจําทาง จาก จังหวัดภูมิลําเนา
หรือจังหวัดที่พํานัก ถึง จังหวัดที่จัดแข่งขัน
(จ่ายตามอัตราค่าโดยสารของบริษัทขนส่ง อัตราที่
กํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บ กกท. ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙)
- ค่ า แ ท็ ก ซี่ ( เ ห ม า จ่ า ย ) จ า ก บ้ า น พั ก ใ น
กรุงเทพมหานคร ถึง สถานีขนส่งคนละ 400 บาท
- พาหนะภายในจังหวัด วันละ 100 บาท
- เบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) วันละ 250 บาท
- ค่าที่พักนักกีฬา (เหมาจ่าย) คนละ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้

เรื่องที่ ๔ การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
นักกีฬาสามารถแจ้งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม ครช ๓ เพื่อมาขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่
เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดําเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ แต่ช่วงเวลาที่นักกีฬาขอใช้หรือเช่าอาคารสถานที่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์กีฬานั้นจะต้องไม่ตรงกับภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ดําเนินงานอยู่ก่อนแล้ว
เรื่องที่ ๕ การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
นั ก กี ฬ าสามารถแจ้ ง ความจํ า นงพร้ อ มกรอกแบบฟอร์ ม แบบ ครช ๓ เพื่ อ มาขอการใช้ บ ริ ก ารด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ซึ่ งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
จะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ซึ่งนักกีฬาต้องชําระค่าบริการด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในอัตราส่วนลด ๕๐ เปอร์เซ็นต์จากค่าบริการปกติ
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๔
เรื่องที่ ๖ การคุ้มครองให้สญ
ั ญาหรือตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพเป็นไป
ตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามที่กฎหมาย
กําหนด ตามมาตรา ๒๑
นักกีฬาสามารถแจ้งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม แบบ ครช ๓ เพื่อขอรับคําปรึกษาทางกฎหมาย
การคุ้มครองให้สัญญาหรือตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน
การจ้ า งหรื อ มาตรการในการคุ้ ม ครองอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ตามมาตรา ๒๑
เรื่องที่ ๗ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๔
นักกีฬาสามารถแจ้งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม แบบ ครช ๓ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ตาม
มาตรา ๓๔ เพื่อขอรับคําปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดําเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เรื่องที่ ๘ การรวมกลุ่มเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ตามมาตรา ๓๕
นักกีฬาสามารถแจ้งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม แบบ ครช ๓ การรวมกลุ่มเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิก ตามมาตรา ๓๕ เพื่อขอรับคําปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
จะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เรื่องที่ ๙ สิทธิประโยชน์ที่เกีย่ วข้องกับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
นักกีฬาสามารถแจ้ งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม แบบ ครช ๓ สิทธิ ประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
คุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อขอรับคําปรึกษาทาง
กฎหมาย ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบนีใ้ ห้มีการกําหนด
เทียบกับตําแหน่งระดับของพนักงาน กกท.
- ผู้ บริ หาร ผู้ จั ดการที ม คณะกรรมการบริ หารสมาคม
เทียบกับตําแหน่งพนักงานระดับ ๘
- ผู้ตัดสิน เทียบกับตําแหน่งพนักงานระดับ ๗ - ๘
- ผู้ฝึกสอน เทียบกับตําแหน่งพนักงานระดับ ๗ - ๘
- บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ เที ย บกั บ ตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
ระดับ ๗
- นักกีฬาอาชีพ เทียบกับตําแหน่งพนักงานระดับ ๓
ผู้ ส นั บ สนุ น กี ฬ าอาชี พ เที ย บกั บ ตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
ระดับ ๓
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๕
การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนบุคลากรกีฬาอาชีพ
เรื่องที่ ๑ การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกีฬาอาชีพทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้
เอกสารการเบิกจ่ายเข้าร่วมอบรมสัมมนา
๑) ค่ าลงทะเบี ยนการอบรมสั มมนาภายในประเทศ - ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
- ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม สัมมนา
จ่ายตามจริงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ถ้ามี)
- กรณี กกท. เป็ น ผู้ จั ด การอบรม สั ม มนา
ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
- กรณี หน่ วยงานอื่ นเป็ นผู้ จั ดการอบรม สั มมนา
ให้เบิกค่าตอบแทนได้เฉพาะค่าลงทะเบียนการอบรม
สัมมนา
หมายเหตุ ถ้ า หากค่ า ลงทะเบี ย นเกิ น ที่ กํ า หนด
ต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหพันธ์กีฬานั้น ๆ กําหนด
และให้ขออนุมัติผู้ว่าการเป็นกรณี
๒) ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนาในต่างประเทศ
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม สัมมนาจ่ายตาม
จริงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ถ้ามี)
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ตามจริง)
- ค่าวีซ่า (ตามจริง)
- ค่าภาษีสนามบิน (ตามจริง)
- ค่าแท็กซี่สนามบิน จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศจํานวนเงิน
๒,๑๐๐ บาท/วัน
- ค่าที่พักให้ เบิ กจ่ ายตามจริงทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรา
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
- บัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
- ใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสนามบิน
- รายงานการเดินทาง
- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
- ใบรายงานการเข้าพักของโรงแรม (Folio)

หมายเหตุ ถ้ า หากค่ า ลงทะเบี ย นเกิ น ที่ กํ า หนด
ต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหพันธ์กีฬานั้น ๆ กําหนด
และให้ขออนุมัติผู้ว่าการเป็นกรณี

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

137

๖
เรื่องที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้
๑) เข้าร่วมร่วมกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ภายในประเทศ
- ค่ารถโดยสารประจําทาง จาก จังหวัดภูมิลําเนา
หรือจังหวัดที่พํานัก ถึง จังหวัดที่จัดแข่งขัน (จ่ายตาม
อัตราค่าโดยสารของบริษัทขนส่ง อัตราที่กําหนดไว้ใน
ข้ อ บั งคั บ กกท. ว่ า ด้ ว ยค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙)
- ค่ า แท็ ก ซี่ (เหมาจ่ า ย) จาก บ้ า นพั ก ใน
กรุงเทพมหานคร ถึง สถานีขนส่ง คนละ ๔๐๐ บาท
- พาหนะภายในจังหวัด วันละ ๑๐๐ บาท
- เบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) วันละ ๓๐๐ บาท
- ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) คนละ ๑,๐๐๐ บาท
๑) เข้าร่วมร่วมกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในต่างประเทศ
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ตามจริง)
- ค่าวีซ่า (ตามจริง)
- ค่าภาษีสนามบิน (ตามจริง)
- ค่าแท็กซี่สนามบิน จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ ยงในต่างประเทศจํ านวนเงิน วั นละ
๒,๑๐๐ บาท
- ค่ า ที่ พั ก (ตามที่ ร ายการแข่ ง ขั น กํ า หนด) ให้
เบิกจ่ายตามจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน
ข้ อบั งคั บ กกท. ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
หมายเหตุ สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงก่อนการเดินทาง
๒ วันหลังการแข่งขันเสร็จ ๒ วัน
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เอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางของบุคลากรกีฬาอาชีพ
- รายงานการเดินทาง
- สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)

- ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
- บัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
- ใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสนามบิน
- รายงานการเดินทาง
- สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
- ใบรายงานการเข้าพักของโรงแรม (Folio)

๗
เรื่องที่ ๓ การขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
บุคลากรสามารถแจ้งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม ครช ๓ เพื่อมาขอใช้หรือการเช่า อาคารสถานที่
เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดําเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ แต่ช่วงเวลาที่นักกีฬาขอใช้หรือเช่าอาคารสถานที่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์กีฬานั้นจะต้องไม่ตรงกับภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ดําเนินงานอยู่ก่อนแล้ว
เรื่องที่ ๔ การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
บุ ค ลากรสามารถแจ้ ง ความจํ า นงพร้ อ มกรอกแบบฟอร์ ม แบบ ครช ๓ เพื่ อ มาขอการใช้ บ ริ ก าร
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
จะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ซึ่งบุคลากรต้องชําระค่าบริการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในอัตราส่วนลด ๕๐ เปอร์เซ็นต์จากค่าบริการปกติ
เรื่องที่ ๕ การคุ้มครองให้สญ
ั ญาหรือตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
เป็นไปตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองอื่นใดทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนดตามที่
กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๑
บุคลากรสามารถแจ้งความจํานงพร้อมกรอกแบบฟอร์ม แบบ ครช ๓ เพื่อขอรับคําปรึกษาทางกฎหมาย
การคุ้ ม ครองให้ สั ญ ญาหรื อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า งสโมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามที่กฎหมาย
กําหนด ตามมาตรา ๒๑
เรื่องที่ ๖ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๔
บุคลากรสามารถแจ้ ง ความจํา นงพร้อ มกรอกแบบฟอร์ม แบบ ครช ๓ การร้ องทุ กข์ แ ละการอุ ท ธรณ์
ตามมาตรา ๓๔ เพื่ อ ขอรั บ คํ า ปรึ ก ษาทางกฎหมาย ซึ่ ง ทางการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยจะดํ า เนิ น การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เรื่องที่ ๗ การรวมกลุ่มเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ตามมาตรา ๓๕
บุค ลากรสามารถแจ้ ง ความจํ า นงพร้ อ มกรอกแบบฟอร์ ม แบบ ครช ๓ การรวมกลุ่ ม เพื่ อ ผดุ ง ศั ก ดิ์ ศ รี
และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ตามมาตรา ๓๕ เพื่อขอรับคําปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทางการกีฬา
แห่งประเทศไทยจะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
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๘
เรื่องที่ ๘ สิทธิประโยชน์ที่เกีย่ วข้องกับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
บุค ลากรสามารถแจ้ ง ความจํ า นงพร้ อ มกรอกแบบฟอร์ ม แบบ ครช ๓ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ
การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อขอรับคําปรึกษา
ทางกฎหมาย ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

140

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มีส่วนสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาอาชีพต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ซึ่งได้แจ้งแผนบริหารจัดการแข่งขัน และปฏิบัติการอื่น
ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
(๒) เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน
(๓) เงินอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
(๔) สนับสนุนผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๕) สนับสนุนด้านสถานที่จัดการแข่งขัน
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
(๗) คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๘) คําแนะนําหรือคําปรึกษามาตรฐานสนามแข่งขันและความปลอดภัย
(๙) การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
(๑๐) การช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
การจะให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งในเรื่องใด เป็นจํานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่การกีฬา
แห่งประเทศไทยกําหนด
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๔ ในการขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน พร้อมด้วยหลักฐาน
ตามแบบ ครช ๒ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนดท้ายระเบียบนี้ก่อนดําเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ยกเว้นในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ เมื่อการกีฬาแห่ งประเทศไทยได้รับคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการ
สนับสนุนแล้ว ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม
หรือการสนับสนุนแล้วให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนรายงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบ
ข้อ ๖ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการ
สนับสนุนแก่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแล้ว ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาทําความตกลงการให้การช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเป็นหนังสือตามแบบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด
และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๗ ผู้จัดการแข่ งขันกีฬาอาชีพ ที่ได้รั บการช่วยเหลือ การส่งเสริ ม หรือการสนับสนุ น
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคําสั่งและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ แผนงาน ให้จัดทํารายงานพร้อมหลักฐานเสนอต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ แผนงาน
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทําการประเมินและวิเคราะห์รายงานตามวรรคหนึ่ง ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใด
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือการสนับสนุนหรือไม่
แล้วนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาต่อไป
ข้อ ๘ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแล้ว
มิได้ปฏิบัติตามข้อ ๗ คณะกรรมการกีฬาอาชีพอาจระงับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
ทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการกีฬาอาชีพเป็นผูร้ ักษาการ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยและตีความ
ตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คําวินิจฉัยหรือการตีความดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ ครช ๒

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบคําขอ
รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสําหรับผู้จดั การแข่งขันกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงาน ...................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............
๑. ข้าพเจ้า .....................................................................................................................
ตําแหน่ง ....................................................................................................................................................
สังกัดผู้จัดการแข่งขันรายการ ....................................................................................................................
จดทะเบียน/จดแจ้ง เมื่อ .................................................. เลขทะเบียน/เลขที่ .........................................
มีสํานักงานเลขที่ ...................... ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..................................................
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ...............................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร .................................................
โดยมี ................................................................. เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน สัญชาติ .......................
อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .................................................................... หรือบัตรอื่น
(ระบุ) ..................................................... เลขที่ ............................... ออกให้ ณ .......................................
อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน .............................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ .................................... โทรสาร .................................................
๒. ขอยื่นแบบคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสําหรับผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ โดยขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนสําหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ดังนี้
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
 เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน
 เงินอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 สนับสนุนผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 สนับสนุนด้านสถานที่จัดการแข่งขัน
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 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก กี ฬ าอาชี พ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ สโมสรกี ฬ าอาชี พ สมาคม
กีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
 คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 คําแนะนําหรือคําปรึกษามาตรฐานสนามแข่งขันและความปลอดภัย
 การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
 การช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
พร้อมกับแบบคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 แผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (แบบ ผจข)
 รายละเอียด วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเป็น ประมาณการรายรับ รายจ่าย
ในเรื่องที่ขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน พร้อมทั้งจํานวนเงินกรณีที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
 ชื่อผู้ให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
รายอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดที่ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
 งบดุลหรือเอกสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 เอกสารอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบคําขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบในการยื่นคําขอ ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลตามที่ระบุในแบบคําขอได้
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบคําขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอให้ข้าพเจ้า
๕. ในกรณี น ายทะเบี ย นแจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ขแบบคํ า ขอ หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ประกอบแบบคําขอเพิ่มเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนต่อไป และขอให้
นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยนื่ คําขอ
(........................................................................)
........................................................................
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
ตําแหน่ง .......................................................................
............/.........................../..............
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ (๒) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคท้ า ยของข้ อ ๓ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“การจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามวรรคหนึ่ ง ในเรื่ อ งใด เป็ น จํ า นวนเท่ า ใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว้ในบัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแล้ว
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แล้วให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณาต่อไป”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

“เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแก่
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแล้ว ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมาทําความตกลงการให้การช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเป็นหนังสือตามแบบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด
และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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บัญชีแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 256๐
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

การสนับสนุนเป็นไปตามแผนบริหารจัดการ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 5๐
ในรายการระดับ World events และร้อยละ 8๐ ในระดับประเทศ
และไม่เกิน 2,5๐๐,๐๐๐ บาท ในระดับการแข่งขันในประเทศ

2. เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน

การสนับสนุนเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของแต่ละระดับ ชนิด
รายการ หรือตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3. เงินอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน

การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 8๐ ของมูลค่าลิขสิทธิ์การแข่งขันในแต่ละครั้ง
และในกรณีที่ภาครัฐเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจะให้
การสนับสนุนทั้งจํานวน

4. สนับสนุนผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาอาชีพ
4.1 ค่าที่พัก
4.2 ค่าพาหนะ
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
4.4 ค่าตอบแทน
ชนิดกีฬาอาชีพ
1. กีฬาฟุตบอล

ใช้อัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ใช้อัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ใช้อัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะจ่ายก่อนและหลังวันปฏิบัติ
หน้าที่
ตามตารางในบัญชีแนบท้ายนี้

ประเภทบุคลากร
กีฬาอาชีพ
1.1 ผู้ตัดสิน

ชื่อเรียก
1.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

อัตราค่าตอบแทน
รายการไทยลีก
ไม่เกิน 9,5๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

1.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(ASSISTANT REFEREE)

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 7,5๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 2,7๐๐ บาท ต่อคู่
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รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่
1.1.3 ผู้ตัดสินที่ 4

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 3,9๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 1,7๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 1,7๐๐ บาท ต่อคู่

1.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

1.2.1 ผู้ควบคมการแข่งขัน
(MATCH COMMISSIONER)

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท ต่อคู่

1.2.1 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
(REFEREE ASSESSOR)

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท ต่อคู่

2. กีฬากอล์ฟ

3. กีฬาเจ็ตสกี

2.1 ผู้ตัดสิน

2.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 4,5๐๐ บาท ต่อวัน

2.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

2.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ต่อวัน

3.1 ผู้ตัดสิน

3.1.1 กรรมการควบคุมในแทรคการ ไม่เกิน 22๐ USD ต่อวัน
แข่งขัน
(COURSE MARSHAL)
3.1.2 หัวหน้าระบบกรรมการ

ไม่เกิน 25๐ USD ต่อวัน

3.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 35๐ USD ต่อวัน

(CHIEF TECHNICAL OFFICER)

3.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
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3.3.2 ผู้อํานวยการด้านเทคนิคการ
แข่งขัน (RACE DIRECTOR)

ไม่เกิน 28๐ USD ต่อวัน

3.3.3 ผู้อํานวยการตัดสินด้านเทคนิค ไม่เกิน 25๐ USD ต่อวัน
เครื่องยนต์
(TECHNICAL DIRECTOR)
4. กีฬาวอลเลย์บอล

5. กีฬาตะกร้อ

4.1 ผู้ตัดสิน

4.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

4.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

4.3.1 ผู้ควบคมการแข่งขัน
(TECHNICAL DELEGATE)

ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

4.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน
(REFEREE DELEGATE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

5.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

5.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(ASSISTANT REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

5.3.1 ผู้ควบคมการแขงขัน
(MATCH COMMISSIONER)

ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

5.3.2 ผู้ประเมินผู้ตดั สิน
(REFEREE ASSESSOR)

ไม่เกิน 2,3๐๐ บาท ต่อคู่

6.1 ผู้ตัดสิน

6.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

6.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

6.3.1 ผู้อําานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

7.1 ผู้ตัดสิน

7.1.1 ผู้ควบคมการแขงขัน

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

7.1.2 นายสนาม
(CLERK OF THE COURSE)

ไม่เกิน 1,75๐ บาท ต่อวัน

7.1.3 กรรมการตรวจสภาพรถแข่ง
(MACHINE EXAMINER)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน

7.2.1 กรรมการตัดสิน
(JUDGES / REFEREE)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน

5.1 ผู้ตัดสิน

5.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

6. กีฬาโบว์ลิ่ง

7. กีฬาแข่ง
รถจักรยานยนต์

7.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

(STEWARD OF THE MEETTING /
JURY PRESSIDENT / RACE DIRECTOR)
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8. กีฬาจักรยาน

8.1 ผู้ตัดสิน
8.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

9. กีฬาแข่งรถยนต์

9.1 ผู้ตัดสิน

7.2.2 หัวหน้าปล่อยรถ
(CHIEF STARTER)
7.2.3 กรรมการจับเวลา
(TIME KEEPER)
7.2.4 กรรมการธง
(FLAG MARSHAL)
7.2.5 กรรมการเช็ครอบ
(LAP CHECKER)
7.2.6 แพทย์สนาม
(CMO)
7.2.7 กรรมการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Marshal)
8.1.1 ผู้ตัดสิน
(COMMISSAIRE)
8.3.1 ผู้อํานวยการการแข่งขัน
(RACE DIRECTOR)
8.3.2 แพทย์ตามขบวน
(DOCTOR)
9.1.1 นายสนาม
(CLERK OF THE COURSE)
9.1.2 ผู้อํานวยการแข่งขัน

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน

9.1.3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน
(STEWARD)
9.2.1 กรรมการจับเวลา
(TIME KEEPER)
9.2.2 กรรมการตรวจสภาพและ
เทคนิค (SCRUTINEERS)
9.2.3 กรรมการพิท
(PIT EXIT & PIT OBSERVERS)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

(EVENT DIRECTOR / RACE DIRECTOR)

9.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
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ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 1,25๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

5
9.2.4 กรรมการควบคุมทางวิ่งและ
กรรมการธง

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.5 กรรมการเส้นปล่อยรถและ
เส้นชัย

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.6 กรรมการยืนยันข้อเท็จจริง
(JUDGE OF FACT)

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.7 เลขาธิการสนาม

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.8 กรรมการฝ่ายการแพทย์
(MEDICAL OFFICERS)

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.9 กรรมการกู้ภัย
(RESCURE)

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

1๐.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 7๐๐ บาท ต่อคู่

1๐.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(SCORER)

ไม่เกิน 2๐๐ บาท ต่อคู่

(TRACK OBSERVERS & FLAG MARSHAL)

(START/FINISH - LINE JUDGES)

(SECRETARY OF THE MEETTING)

1๐. กีฬาสนุกเกอร์

11. กีฬาแบดมินตัน

1๐.1 ผู้ตัดสิน

1๐.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 1๐.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อคู่

11.1 ผู้ตัดสิน

11.1.1 กรรมการผู้ชี้ขาด
(REFEREE)

ไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท ต่อคู่

11.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน
(UMPIRE)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อคู่

11.1.3 กรรมการกํากับเส้น
(LINE-JUDGE)

ไม่เกิน 6๐๐ บาท ต่อคู่

11.1.3 กรรมการกํากับเส้น
(LINE-JUDGE)

ไม่เกิน 6๐๐ บาท ต่อคู่

11.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 11.3.1 ผู้ประมวลผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
(MATCH CONTROL)
11.3.2 ผู้ประเมินกรรมการ
ผู้ตัดสิน (ASSESSOR)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อคู่
ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อคู่
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12. กีฬาบาสเกตบอล

12.1 ผู้ตัดสิน

12.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อคู่

12.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(UMPIRE)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อคู่

12.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 12.3.1 ผู้กํากับดูแลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
(MATCH COMMISSIONER)

13. กีฬาเทนนิส

13.1 ผู้ตัดสิน

ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

12.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน
(ASSESSOR)

ไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท ต่อคู่

13.1.1 ผู้ตัดสินชี้ขาด
(REFEREE )

ไม่เกิน 1,1๐๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

13.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน
(CHAIR UMPIRE)

ไม่เกิน 75๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

13.1.3 หัวหน้าผู้ตัดสิน
(CHIEF UMPIRE)

ไม่เกิน 75๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

13.1.4 ผู้กํากับเส้น
(LINE MAN)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อวัน

13.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 13.3.1 ผู้ควบคมการแข่งขันด้าน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
เทคนิค (SUPERVISOR)
13.3.2 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 2,5๐๐ USD ต่อ
TOURNAMANT
ไม่เกิน 2,5๐๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

5. ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.

6. คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ
7. คําแนะนําหรือคําปรึกษามาตรฐานสนามแข่งขันและ
ความปลอดภัย
8. การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.
อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.
อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.

อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.
9. การช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การแพทย์
หมายเหตุ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาในรายการกีฬาอาชีพที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ได้ประกาศกําหนด ให้ผู้ว่าการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในแต่ละชนิดได้ตามความเหมาะสม โดยสามรถใช้อัตราตามระเบียบนี้
เทียบเคียงโดยอนุโลม และไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2561
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมกีฬ าอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๑๑ (๙) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม
สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
กี ฬ าอาชี พ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2561 มี ม ติ เห็ น ชอบ
ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น ผู้ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๑) สนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อช่วยเหลือในการจัดการแข่งขัน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ ครช ๒ ท้ายระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนั บสนุ น ผู้จัด การแข่งขัน กีฬ าอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้แบบ ครช ๒
ท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ให้ ยกเลิกบัญ ชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้บัญชี
หลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 3๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วีระศักดิ์ โควสุรตั น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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แบบ ครช ๒

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

แบบคำขอ
รับกำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนสำหรับผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
สำนักงำน ...................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............
๑. ข้ำพเจ้ำ .....................................................................................................................
ตำแหน่ง .......................................................................................................................................... ..........
สังกัดผู้จัดกำรแข่งขันรำยกำร ....................................................................................................................
จดทะเบียน/จดแจ้ง เมื่อ .................................................. เลขทะเบียน/เลขที่ .........................................
มีสำนักงำนเลขที่ ...................... ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..................................................
ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ...............................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ..................................... โทรสำร .................................................
โดยมี ................................................................. เป็นผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน สัญชำติ .......................
อำยุ ............. ปี บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ .................................................................... หรือบัตรอื่น
(ระบุ) ..................................................... เลขที่ ............................... ออกให้ ณ .......................................
อำเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .........................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน .............................................
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ .................................... โทรสำร .................................................
๒. ขอยื่นแบบคำขอรับ กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนสำหรับผู้จัดกำร
แข่งขันกีฬำอำชีพ โดยขอรับควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนสำหรับผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ
ดังนี้
 เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรแข่งขัน
 เงินรำงวัลในกำรจัดกำรแข่งขัน
 เงินอุดหนุนค่ำลิขสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน
 สนับสนุนผู้ตัดสินในกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ
 สนับสนุนด้ำนสถำนที่จัดกำรแข่งขัน
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 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก กี ฬ ำอำชี พ บุ ค ลำกรกี ฬ ำอำชี พ สโมสรกี ฬ ำอำชี พ สมำคม
กีฬำอำชีพ กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ หรือกำรอื่นที่เกี่ยวกับกีฬำอำชีพ
 คำแนะนำหรือคำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ
 คำแนะนำหรือคำปรึกษำมำตรฐำนสนำมแข่งขันและควำมปลอดภัย
 กำรจัดอบรมหรือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกีฬำอำชีพ
 กำรช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรแพทย์
 สนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเพื่อช่วยเหลือในกำรจัดกำรแข่งขัน
พร้อมกับแบบคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
 แผนบริหำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ (แบบ ผจข)
 รำยละเอียด วัตถุประสงค์ เหตุผลและควำมจำเป็น ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย
ในเรื่องที่ขอรั บ กำรช่ว ยเหลื อ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุน พร้อมทั้งจำนวนเงิน กรณีที่ขอรับ กำร
ช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำย
 ชื่อผู้ให้กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ
รำยอื่น พร้อมทั้งรำยละเอียดที่ได้รับกำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุน
 งบดุลหรือเอกสำรเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงินของผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ
 เอกสำรอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................
๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยละเอียดที่ระบุในแบบคำขอ พร้อมเอกสำรและหลักฐำน
ต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ประกอบในกำรยื่นคำขอ ถูกต้องตรงควำมเป็นจริงทุกประกำร และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลตำมที่ระบุในแบบคำขอได้
๔. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบแล้วว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำได้ยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสำรและหลักฐำน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นำยทะเบียนจึงจะเริ่มดำเนินกำรพิจำรณำคำขอให้ข้ำพเจ้ำ
๕. ในกรณี น ำยทะเบี ย นแจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ขแบบค ำขอ หรื อ ให้ ส่ ง เอกสำรหรื อ หลั ก ฐำน
ประกอบแบบคำขอเพิ่มเติม หำกข้ำพเจ้ำไม่ดำเนินกำรให้ถูกต้องและครบถ้วนภำยในเวลำที่นำยทะเบียน
กำหนด ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะรับ กำรช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนต่อไป และขอให้
นำยทะเบียนจำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูย้ น่ื คำขอ
(........................................................................)
........................................................................

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

157

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
 เอกสำรหรือหลักฐำน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสำรและหลักฐำน ถูกต้องและครบถ้วนและสำมำรถรับไว้พิจำรณำได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้ำหน้ำที่
(..........................................................)
ตำแหน่ง .......................................................................
............/.........................../..............
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บัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2561
๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
๑.๑ ระดับนานาชาติ (World events)
๑.๒ รายการระดับชาติ

๒. เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน
๓. เงินอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
๓.๑ ภาครัฐเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
๓.๒ บุคคลอื่นนอกจาก ๓.๑
๔. สนับสนุนผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาอาชีพ
๔.๑ ค่าที่พัก

ให้ ความช่วยเหลื อไม่เกินมู ล ค่าของลิ ขสิ ท ธิ์การ
จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ให้ ความช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของมูลค่า
ลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ให้ ความช่วยเหลือไม่เกินอัตราตามระเบียบของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้ ความช่วยเหลือไม่เกินอัตราตามระเบียบของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้ ความช่วยเหลือไม่เกินอัตราตามระเบียบของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือตามอัตราดังต่อไปนี้

๔.๒ ค่าพาหนะ
๔.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง
๔.๔ ค่าตอบแทน
ชนิดกีฬาอาชีพ
๑. กีฬาฟุตบอล

ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ ๕๐ ของค่ า
เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ต้ อ งใช้ ต ามแผน
บริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ ๘๐ ของค่ า
เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ต้ อ งใช้ ต ามแผน
บริ ห ารจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ แต่ ไ ม่ เ กิ น
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ความช่วยเหลือไม่เกินเงินรางวัลตามระเบียบ
หรือแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ชื่อเรียก
1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)

อัตรา
1.1.1 รายการไทยลีก 1 คู่ละ
ไม่เกิน9,500 บาท
1.1.2 รายการ ไทยลีก 2 คู่ละ
ไม่เกิน 4,000 บาท
1.1.3 รายการ ไทยลีก 3 คู่ละ
ไม่เกิน 2,500 บาท
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ชนิดกีฬาอาชีพ

ชื่อเรียก

1.5 ผู้ชว่ ยผู้ตัดสิน
(ASSISTANT REFEREE)

1.4 ผู้ตัดสินที่ 4
(FOURTH REFEREE)

2. กีฬากอล์ฟ
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1.2 ผู้ตัดสินที่ 2
(THE SECOND REFEREE)
1.3 ผู้ตัดสินที่ 3
(THE THIRD REFEREE)
2.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
2.2 ผู้อานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)
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อัตรา
1.1.4 รายการ ไทยลีก 4 คู่ละ
ไม่เกิน 2,500 บาท
1.1.5 รายการ เอฟเอ คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 9,500 บาท
1.1.6 รายการ ลีก คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 9,500 บาท
1.1.7 รายการฟุตซอลไทยลีก คู่ละ
ไม่เกิน 2,500 บาท
1.5.1 รายการไทยลีก 1 คู่ละ
ไม่เกิน 7,500 บาท
1.5.2 รายการ ไทยลีก 2 คู่ละ
ไม่เกิน 5,400 บาท
1.5.3 รายการ ไทยลีก 3 คู่ละไม่
เกิน 4,000 บาท ต่อคู่
1.5.4 รายการ ไทยลีก 4 คู่ละไม่
เกิน 4,000 บาท ต่อคู่
1.5.5 รายการ เอฟเอ คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 7,500 บาท
1.5.6 รายการ ลีก คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 7,500 บาท
1.4.1 รายการไทยลีก 1 คู่ละ
ไม่เกิน 3,700 บาท
1.4.2 รายการไทยลีก 2 คู่ละ
ไม่เกิน 2,700 บาท
1.4.3 รายการไทยลีก 3 คู่ละ
ไม่เกิน 1,200 บาท
1.4.4 รายการไทยลีก 4 คู่ละ
ไม่เกิน 1,200 บาท
1.4.5 รายการ เอฟเอ คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 3,700 บาท
1.4.6 รายการ ลีก คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 3,700 บาท
1.2.1 รายการฟุตซอลไทยลีก คู่ละ
ไม่เกิน 2,500 บาท
1.3.1 รายการฟุตซอลไทยลีก คู่ละ
ไม่เกิน 1,800 บาท
2.1.1 วันละ ไม่เกิน 4,500 บาท
2.2.1 วันละ ไม่เกิน 5,000 บาท

ชนิดกีฬาอาชีพ
3. กีฬาเจ็ตสกี

4. กีฬาวอลเลย์บอล
5. กีฬาตะกร้อ
6. กีฬาโบว์ลิ่ง
7. กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์

8. กีฬาจักรยาน

9. กีฬาแข่งรถยนต์

10. กีฬาสนุกเกอร์
11. กีฬาแบดมินตัน

ชื่อเรียก
3.1 กรรมการควบคุมในแทรคการ
แข่งขัน (COURSE MARSHAL)
3.2 หัวหน้ากรรมการ
(CHIEF TECHNICAL OFFICER)
4.1. ผู้ตัดสิน (REFEREE)
5.1. ผู้ตัดสิน (REFEREE)
5.2 ผู้ชว่ ยผู้ตัดสิน
(ASSISTANT REFEREE)
6.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
7.1. ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(RACE DIRECTOR)
7.2 นายสนาม
(CLERK OF THE COURSE)
7.3 กรรมการตรวจสภาพรถแข่ง
(MACHINE EXAMINER)
8.1 ผู้ตัดสิน (COMMISSAIR)
8.2 ผู้ตัดสินนานาชาติ
(INTERNATION COMMISSAIRE)
8.3 ผู้ตัดสินแห่งชาติ ระดับ 1
(INTERNATION COMMISSAIRE
LEVEL 1)
8.4 ผู้ตัดสินแห่งชาติ ระดับ 2-3
(INTERNATION COMMISSAIRE
LEVEL 2-3)
9.1 นายสนาม
(CLERK OF THE COURSE)
9.2 ผู้อานวยการแข่งขัน (EVENT
DIRECTOR / RACE DIRECTOR)
9.3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน
(STEWARD)
10.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
10.2 ผูช้ ่วยผู้ตัดสิน (SCORER)
11.1 กรรมการผู้ชี้ขาด (REFEREE)
11.2 กรรมการผู้ตัดสิน (UMPIRE)
11.3 กรรมการกากับเส้น
(LINE - JUDGE)

อัตรา
3.1.1 วันละ ไม่เกิน 7,000 บาท
3.2.1 วันละ ไม่เกิน 7,900 บาท
4.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
5.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,300 บาท
5.2.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
6.1.2 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
7.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
7.2.1 วันละ ไม่เกิน 1,750 บาท
7.3.1 วันละ ไม่เกิน 1,500 บาท
8.1.1 วันละไม่เกิน 2,000 บาท
8.2.1 วันละ ไม่เกิน 4,100 บาท
8.3.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
8.4.1 วันละ ไม่เกิน 1,500 บาท
9.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
9.2.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
9.3.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
10.1.1 คู่ละ ไม่เกิน 700 บาท
10.2.1 คู่ละ ไม่เกิน 200 บาท
11.1.1 คู่ละ ไม่เกิน 1,000 บาท
11.2.1 คู่ละ ไม่เกิน 800 บาท
11.2.1 คู่ละ ไม่เกิน 800 บาท
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ชนิดกีฬาอาชีพ
12. กีฬาบาสเกตบอล
13. กีฬาเทนนิส

ชื่อเรียก
อัตรา
12.1 หัวหน้าผู้ตัดสิน (CREW CHIEF) 12.1.1 คู่ละ ไม่เกิน 3,000 บาท
12.2 ผูช้ ่วยผู้ตัดสิน (UMPIRE)
12.2.1 คู่ละ ไม่เกิน 6,000 บาท
13.1 ผู้ตัดสินชี้ขาด (REFEREE)
13.1.1 การแข่งขัน
(TOURNAMANT) ละ ไม่เกิน
34,900 บาท
13.2 หัวหน้าผู้ตัดสิน
13.2.1 การแข่งขัน
(CHIEF UMPIRE)
(TOURNAMANT) ละ ไม่เกิน
23,800 บาท
13.3 กรรมการผู้ตัดสิน
13.3.1 การแข่งขัน
(CHAIR UMPIRE)
(TOURNAMANT) ละ ไม่เกิน
23,800 บาท
13.4 ผู้กากับเส้น (LINE MAN)
13.4.1 วันละ ไม่เกิน 800 บาท

๕. สนับสนุนด้านสถานที่จัดการแข่งขัน
๕.๑ ค่าไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่น
รวมทั้งค่าบริการประจาสนามที่เกี่ยวกับสถานที่จัดการ
แข่งขัน
๕.๒ ค่าขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์การแข่งขัน
กีฬาไปยังสถานที่แข่งขันและกลับ
๕.๓ ค่าเช่าสถานที่จัดการแข่งขัน
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ให้ความช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าไฟฟ้า
ประปา สาธารณู ปโภคอื่ น และงานบริ ก าร
ที่ต้องใช้ตามแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
แล้วแต่กรณี
ให้ ความช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าขน
ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามแผนบริหาร จัดการ
ให้ความช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าเช่า
สนามที่ใช้ในการจั ดการแข่งขันตามแผนบริหาร
จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

๖. ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ การจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพหรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

7. คาแนะนาหรือคาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

๘. คาแนะนาหรือคาปรึกษามาตรฐานสนามแข่งขันและ
ความปลอดภัย

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

๙. การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

๑๐. การช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การแพทย์

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
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๑๑. สนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อช่วยเหลือในการจัดการแข่งขัน
11.1 ค่าที่พัก
ให้ ความช่ วยเหลื อไม่ เกิ นอั ตราตามระเบี ยบของ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
11.2 ค่าพาหนะ
ให้ ความช่ วยเหลื อไม่ เกิ นอั ตราตามระเบี ยบของ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
11.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้ ความช่ วยเหลื อไม่ เกิ นอั ตราตามระเบี ยบของ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยค่ าใช้ จ่ ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
11.4 ค่าตอบแทน
ให้ความช่วยเหลือตามอัตราดังต่อไปนี้
ชนิดกีฬาอาชีพ
1. กีฬาฟุตบอล

ชื่อเรียก
1.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(MATCH COMMISSIONER)

1.2 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
(REFEREE ASSESSOR)

อัตรา
1.1.1 รายการไทยลีก 1 คู่ละ
ไม่เกิน 5,000 บาท
1.1.2 รายการ ไทยลีก 2 คู่ละ
ไม่เกิน 4,000 บาท
1.1.3 รายการ ไทยลีก 3 คู่ละ
ไม่เกิน 3,000 บาท
1.1.4 รายการ ไทยลีก 4 คู่ละ
ไม่เกิน 3,000 บาท
1.1.5 รายการ เอฟเอ คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 5,000 บาท
1.1.6 รายการ ลีก คัพ คู่ละ
ไม่เกิน 5,000 บาท
1.1.7 รายการฟุตซอลไทยลีก คู่ละ
ไม่เกิน 3,000 บาท
1.2.1 ราย ก ารไท ย ลี ก 1 คู่ ล ะ
ไม่เกิน 4,000 บาท
1.2.2 ราย ก ารไท ย ลี ก 2 คู่ ล ะ
ไม่เกิน 3,000 บาท
1.2.3 รายการไทยลี ก 3 คู่ ล ะ
ไม่เกิน 2,000 บาท
1.2.4 รายการไทยลี ก 4 คู่ ล ะ
ไม่เกิน 2,000 บาท
1.2.5 รายการ เอฟเอ คั พ คู่ ล ะ
ไม่เกิน 4,000 บาท
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ชนิดกีฬาอาชีพ

2. กีฬากอล์ฟ

3. กีฬาเจ็ตสกี

4. กีฬาวอลเลย์บอล

5. กีฬาตะกร้อ

6. กีฬาโบว์ลิ่ง
7. กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์

ชื่อเรียก

1.3 ผู้รักษาเวลา
(THE TIME KEEPER)
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(OPERATIONS)
2.2 ระบบสกอร์
(OFFICIAL SCORE & ADMIN)
2.3 สตาทเตอร์ (STARTER)
2.4 มาแชล (MARSHALL)
2.5 แคดดี้อาชีพ (CADDIE)
2.6 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
(SPORTS SCIENTIST)
3.1 ผู้อานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)
3.2 ผู้อานวยการด้านเทคนิคการ
แข่งขัน (RACE DIRECTOR)
3.3 ผู้อานวยการตัดสินด้านเทคนิค
เครื่องยนต์ (TECHNICAL DIRECTOR)
4.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(TECHNICAL DELEGATE)
4.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน
(REFEREE DELEGATE)
4.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถิติ
(VOLLEYBALL INFORMATION
SYSTEM)
5.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(MATCH COMMISSIONER)
5.2 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
(REFEREE ASSESSOR)
6.1 ผู้อานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)
7.1 กรรมการตัดสิน (REFEREE)
7.2 หัวหน้าปล่อยรถ
(CHIEF STARTER)

164

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

อัตรา
1 .2 .6 ราย ก าร ลี ก คั พ คู่ ล ะ
ไม่เกิน 4,000 บาท
1.2.7 รายการฟุตซอลไทยลีก คู่ละ
ไม่เกิน 2,500 บาท
1.3.1 รายการฟุตซอลไทยลีก คู่ละ
ไม่เกิน 1,800 บาท
2.1.1 วันละ ไม่เกิน 3,000 บาท
2.2.1 วันละ ไม่เกิน 2,500 บาท
2.3.1 วันละ ไม่เกิน 2,500 บาท
2.4.1 วันละ ไม่เกิน 2,500 บาท
2.5.1 วันละ ไม่เกิน 1,200 บาท
2.6.1 วันละ ไม่เกิน 3,000 บาท
3.1.1 วันละ ไม่เกิน 11,110 บาท
3.2.1 วันละ ไม่เกิน 8,800 บาท
3.3.1 วันละ ไม่เกิน 7,900 บาท
4.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,500 บาท
4.2.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
4.3.1 คนละ ไม่ เ กิ น 500 บาท
ต่อคู่
5.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,500 บาท
5.2.1 วันละ ไม่เกิน 2,300 บาท
6.1.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
7.1.1 วันละ ไม่เกิน 1,500 บาท
7.2.1 วันละ ไม่เกิน 1,500 บาท

ชนิดกีฬาอาชีพ

8. กีฬาจักรยาน

9. กีฬาแข่งรถยนต์

10. กีฬาสนุกเกอร์

ชื่อเรียก
7.3 กรรมการจับเวลา
(TIME KEEPER)
7.4 กรรมการธง (FLAG MARSHALL)
7.5 กรรมการเช็ครอบ
(LAP CHECKER)
7.6 แพทย์สนาม (CMO)
7.7 กรรมการสิ่งแวดล้อม
(ENVIRONMENTAL MARSHALL)
8.1 ผู้อานวยการการแข่งขัน
(RACE DIRECTOR)
8.2 แพทย์ตามขบวน (DOCTOR)
8.3 ผู้อานวยการเทคนิคการแข่งขัน
(TECHNICAL DIRECTOR)
8.4 มาร์แชล (MARSHALL)
9.1 กรรมการจับเวลา
(TIME KEEPER)
9.2 กรรมการตรวจสภาพและเทคนิค
(SCRUTINEERS)
9.3 กรรมการพิท
(PIT EXIT & PIT OBSERVERS)
9.4 กรรมการควบคุมทางวิ่งและ
กรรมการธง (TRACK OBSERVERS &
FLAG MARSHALL)
9.5 กรรมการเส้นปล่อยรถและเส้นชัย
(START/FINISH - LINE JUDGES)
9.6 กรรมการยืนยันข้อเท็จจริง
(JUDGE OF FACT)
9.7 เลขาธิการสนาม (SECRETARY
OF THE MEETTING)
9.8 กรรมการฝ่ายการแพทย์
(MEDICAL OFFICERS)
9.9 กรรมการกู้ภัย (RESCURE)
10.1 ผู้แทนสมาคม
(TECHNICAL DELEGATE)
10.2 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

อัตรา
7.3.1 วันละ ไม่เกิน 1,500 บาท
7.4.1 วันละ ไม่เกิน 500 บาท
7.5.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
7.6.1 วันละ ไม่เกิน 2,500 บาท
7.7.1 วันละ ไม่เกิน 1,250 บาท
8.1.1 วันละ ไม่เกิน 5,000 บาท
8.2.1 วันละ ไม่เกิน 2,000 บาท
8.3.1 วันละ ไม่เกิน 7,900 บาท
8.4.1 วันละ ไม่เกิน 1,500 บาท
9.1.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.2.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.3.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.4.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.5.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.6.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.7.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.8.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
9.9.1 วันละ ไม่เกิน 750 บาท
10.1.1 คู่ละ ไม่เกิน 1,000 บาท
10.2.1 คู่ละ ไม่เกิน 800 บาท
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ชนิดกีฬาอาชีพ
11. กีฬาแบดมินตัน

12. กีฬาบาสเกตบอล

13. กีฬาเทนนิส

ชื่อเรียก
11.4 ผู้ประมวลผลการแข่งขัน
(MATCH CONTROL)
11.5 ผู้ประเมินกรรมการผู้ตัดสิน
(ASSESSOR)
12.1 ผู้กากับดูแลการแข่งขัน
(MATCH COMMISSIONER)
12.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน
(SUPERVISOR)
12.3 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(COMMISSIONER)
12.4 เจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึก
(TABLE OFFICIAL)
12.5 เจ้าหน้าที่สถิติ (STATISTICIAN)
13.1 ผู้ควบคุมการแข่งขันด้านเทคนิค
(SUPERVISOR)
13.2 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)
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อัตรา
11.4.1 คู่ละ ไม่เกิน 800 บาท
11.5.1 คู่ละ ไม่เกิน 1,500 บาท
12.1.1 คู่ละ ไม่เกิน 3,000 บาท
12.2.1 คู่ละ ไม่เกิน 3,000 บาท
12.3.1 คู่ละ ไม่เกิน 3,000 บาท
12.4.1 คู่ละ ไม่เกิน 6,000 บาท
12.5.1 คู่ละ ไม่เกิน 6,000 บาท
13.3.1 การแข่งขัน
(TOURNAMANT) ละ ไม่เกิน
79,300 บาท
13.2.1 การแข่งขัน
(TOURNAMANT) ละ ไม่เกิน
79,300 บาทต่อ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๙ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควร
ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านกีฬาอาชีพ
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
กีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๙ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๕) มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรม หรือฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๖) เคยได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
(๗) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ ๕ ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ ๖ นอกจากการพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้ น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ให้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๙ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล และการร้องทุกข์ของสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพอื่น รวมทั้งการอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้การดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๑๐) มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คําร้องทุกข์” หมายความว่า
(๑) การที่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพได้กล่าวหาต่อนายทะเบียนว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
อันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล
(๒) การที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพได้กล่าวหาต่อนายทะเบียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
อันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพอื่น
“ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคม
กีฬาอาชีพ ซึ่งได้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน และให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน
“คู่กรณีในการร้องทุกข์” หมายความว่า
(๑) สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัด
หรืออยู่ในความดูแลของตนได้กล่าวหา หรือ
(๒) สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ อื่นซึ่งสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชี พ
อีกแห่งหนึ่งได้กล่าวหา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
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หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมวด ๑
การยื่นคําร้องทุกข์
ข้อ ๔ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจาก
การกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล หรือสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพอื่น มีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือ ถือว่าทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข์
ข้อ ๕ การยื่นคําร้องทุกข์ตามข้อ ๔ ต้องทําเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ในการนี้อาจยื่นคําร้องทุกข์
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ลงทะเบียนทางไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคําร้องทุกข์ต่อ
นายทะเบียน
คําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องมีรายการและเอกสารตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ที่สามารถติดต่อได้
(๓) รายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ ร้ อ งทุ ก ข์ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามสมควร
และพยานหลักฐานที่อ้างอิงประกอบด้วย
(๔) คําขอของผู้ร้องทุกข์
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์
(๖) ใบมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําร้องทุกข์พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ ๕ แล้ว ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบความถูกต้องของคําร้องทุกข์และความครบถ้วนของรายการและเอกสารประกอบคําร้องทุกข์
ในกรณีคําร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ร้องทุกข์
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือนําเอกสารมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําร้องทุกข์ หรือไม่จัดส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป และให้นายทะเบียน
จําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ข้อ ๗ เมื่อคําร้องทุกข์ถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนรับคําร้องทุกข์นั้น
และออกใบรับคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน
ใบรับคําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเดือนปีที่รับคําร้องทุกข์และลงลายมือชื่อนายทะเบียนไว้ด้วย
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๙ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๘ ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ส่ ง คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ท างไปรษณี ย์ ให้ น ายทะเบี ย นมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
การรับคําร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในคําร้องทุกข์หรือรูปแบบอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๙ ให้ น ายทะเบี ย นจั ด ทํ า สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย เสนอต่ อ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกใบรับคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ตามข้อ ๗
หรือมีหนังสือแจ้งการรับคําร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิในการร้องทุกข์ ให้นายทะเบียนเสนอความเห็น
ไปพร้อมกับคําร้องทุกข์นั้นด้วย
ข้อ ๑๐ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ อ าจถอนคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยื่ น ไว้ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ก่ อ นคณะกรรมการ
มีคําวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้
การถอนคําร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ แต่หากเป็นการถอนคําร้องทุกข์
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบันทึกไว้และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก็ได้
เมื่อมีการถอนคําร้องทุกข์ ให้นายทะเบียนหรือคณะกรรมการสั่งจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ
หมวด ๒
การพิจารณาคําร้องทุกข์
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการได้รับคําร้องทุกข์จากนายทะเบียนตามข้อ ๙ แล้ว ให้คณะกรรมการ
พิจารณาว่าผู้ร้องทุกข์มีสิทธิยื่นคําร้องทุกข์หรือไม่ หากผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิยื่นคําร้องทุกข์ให้คณะกรรมการ
สั่งจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ และให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ข้อ ๑๒ ในการพิ จ ารณาคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย
รับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจงหรือความเห็นของผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยอาจให้โอกาส
ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงได้ตามสมควร
ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคําร้องทุกข์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะทํางานหรือพนักงาน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งจะออกไป
ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณี ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการให้ ม าชี้ แ จง แสดงความเห็ น
หรือส่งมอบพยานหลักฐานแล้ว ไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งนั้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะสั่งให้จําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบเสียก็ได้
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคําร้องทุกข์แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์สามารถตกลงกันได้หรือมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไข
เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๙ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ไม่อาจดําเนินการไกล่เกลี่ยหรือมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
ผู้ร้องทุกข์ร้องขอได้ แต่สามารถแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์โดยวิธีการอื่น คณะกรรมการ
อาจมีมติกําหนดแนวทางในการแก้ไขเยียวยาได้ตามความเหมาะสมเท่าที่สามารถกระทําได้
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์
จากนายทะเบียน
ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยคําร้องทุกข์และมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑๕ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีทราบ
หมวด ๓
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๑๗ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่พอใจ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นตามข้อ ๑๗ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการพิจารณาอุทธรณ์
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ ก่อนคณะกรรมการกีฬาอาชีพจะมีคําวินิจฉัยก็ได้
การถอนอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ แต่หากเป็นการถอนอุทธรณ์
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพบันทึกไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานก็ได้
เมื่อมีการถอนอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพสั่งจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ และให้
นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งผลการวินิจฉัย
พร้อมทั้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกีฬาอาชีพให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง บัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ บัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบ
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สําหรับบัตรประจําตัวนายทะเบียน
(๒) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย สําหรับบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔ ให้นายทะเบี ยนหรือ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ยื่ นคํา ขอมี บัต รประจํา ตัว นายทะเบีย น
หรือบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี พร้อมแนบรูปถ่ายจํานวนสองใบที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคําขอ
มีบัตรประจําตัว ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม
แต่งเครื่องแบบพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือชุดสากล
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในบัตรแต่ต้องไม่เกินหกปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๖ เมื่ อ ได้ อ อกบั ต รประจํ า ตั ว นายทะเบี ย นหรื อ บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดให้มีสําเนาข้อความและรายการบัตรประจําตัว พร้อมให้มีรูปถ่าย
ที่ชัดเจนของผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับ และให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.

รูปถ่าย
๒.๕ x ๓.๐
ซม.

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
ชื่อ .........................................................
ตําแหน่ง .................................................
สังกัด .....................................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

....................

ตําแหน่ง ...................................

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

ผู้ออกบัตร

๘.๖ ซม.
(ด้านหลัง)
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๔ ซม.
เลขที่ .... /....
การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันออกบัตร .... /.... /.... บัตรหมดอายุ .... /.... /....

๘.๖ ซม.
หมายเหตุ : ให้มีตราการกีฬาแห่งประเทศไทยประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูปถ่าย
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แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ด้านหน้า)
รูปถ่าย
๒.๕ x ๓.๐
ซม.

๕.๔ ซม.
....................

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
ชื่อ .........................................................
ตําแหน่ง .................................................
สังกัด .....................................................
เป็ น นายทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตําแหน่ง ...................................
ผู้ออกบัตร

๘.๖ ซม.
(ด้านหลัง)
บัตรประจําตัวนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๔ ซม.
เลขที่ .... /....
การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันออกบัตร .... /.... /.... บัตรหมดอายุ .... /.... /....

๘.๖ ซม.
หมายเหตุ : ให้มีตราการกีฬาแห่งประเทศไทยประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูปถ่าย
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการลงโทษทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
มีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราโทษทางปกครองในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายได้โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นควร
ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีพิจารณาการลงโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ค่าปรับทางปกครอง” หมายความว่า เงินที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกีฬาอาชีพ
ชําระหรือจะต้องชําระตามจํานวนที่กําหนดในคําสั่งของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การกล่ า วหาผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํ า การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมกีฬาอาชีพ ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่จดแจ้งการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว
ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
(๓) ไม่จัดทําสัญญาหรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(๔) สั ญ ญาหรื อ ความตกลงร่ ว มกั น เป็ น หนั ง สื อ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานการจ้างที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง
(๕) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง
(๖) ไม่ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
ที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๗) ไม่กําหนดบทลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยา ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง
(๘) ไม่ กํ า หนดบทลงโทษนั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมและจรรยา ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง
(๙) ไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษที่กําหนดอยู่ในระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง
(๑๐) ไม่ ล งโทษนั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
และจรรยา ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง
(๑๑) ไม่ส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
ที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลต่อนายทะเบียนตามกําหนดเวลา ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
(๑๒) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อ บังคับว่าด้วยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือ
บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด หรื อ อยู่ ใ นความดู แ ลต่ อ นายทะเบี ย นตามกํ า หนดเวลาตามมาตรา
๒๓ วรรคสอง
(๑๓) เสนอชื่อนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
ฐานการล้มกีฬา ตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ แล้วแต่กรณี เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาชีพในนามสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
(๑๔) ไม่ ล งโทษนั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ ถู ก ศาลมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
ว่ามีความผิดฐานการล้มกีฬา ตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
(๑๕) ไม่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน
ซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณ สถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อย
ตามมาตรา ๒๗
(๑๖) ไม่แจ้งแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์
หรือรายได้ ต่อนายทะเบียน ก่อนการจัดการแข่งขันตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามมาตรา ๓๗
(๑๗) ไม่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และมาตรฐาน
ความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๗
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๖ หนังสือกล่าวหาตามข้อ ๕ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(๒) ชื่อของสโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐานหรือ
อ้างพยานหลักฐาน
(๔) เรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อความชัดเจนของการกระทําความผิด
ข้อ ๗ เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ กล่ า วหา ให้ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยตรวจสอบข้ อ กล่ า วหา
ว่ า มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ ว นตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๖ โดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ เสนอข้ อ กล่ า วหาทั้ ง หมด
ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณา
ข้อ ๘ ในกรณีที่หนังสือกล่าวหามีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ ๖ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้
ในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลว่าสโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชี พกระทํ าผิด ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่ อ ดําเนิน การ
สอบสวน
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จํานวน ๑ คน
(๒) นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา จํานวนไม่เกิน ๓ คน
(๓) บุคคลอื่นอันจะเป็นประโยชน์ในการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ๆ จํานวน ๒ คน
(๔) ให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระดับ ๖ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอนุกรรมการ
ข้อ ๙ ในกรณีที่หนังสือกล่าวหามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อ ๖ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
มีหนังสือขอให้ผู้กล่าวหาชี้แจงหรือส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้หนังสือกล่าวหามีรายละเอียดครบถ้วน
โดยกําหนดระยะเวลาให้ผู้กล่าวหาดําเนินการไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้กล่าวหามิได้ดําเนินการเพื่อให้หนังสือกล่าวหามีรายละเอียดครบถ้วนตามกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจําหน่ายเรื่องที่กล่าวหาออกจากสารบบ แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้กล่าวหาทราบ
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามข้อ ๘ ต้องมีอนุกรรมการสอบสวน
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
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หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกีฬาอาชีพอาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดชัดเจนเพียงพอ
ที่จะทําการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
(๒) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพได้วินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ข้อ ๑๒ กรณี ที่ ก ารกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาใดกระทํ า การฝ่ า ฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ให้นําประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การสอบสวน
ข้อ ๑๓ ในการพิ จารณาเกี่ ยวกั บการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริ ม
กีฬาอาชีพ ให้ใช้ระบบไต่สวน
ข้อ ๑๔ คณะอนุกรรมการสอบสวนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น
โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคํากล่าวหา และพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาเท่านั้น
ข้อ ๑๕ คณะอนุกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจงหรือความเห็น
ของคู่ กรณี หรือ ของพยานบุ คคลหรือพยานผู้ เ ชี่ยวชาญที่คู่ กรณีก ล่าวอ้ าง เว้น แต่ค ณะอนุกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
(๒) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็น พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๓) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) ออกไปตรวจสถานที่
ข้อ ๑๖ ในการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐานจากผู้ ก ล่ า วหา นอกจากคํ า กล่ า วหา
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะเชิญผู้กล่าวหามาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมตามเวลาที่กําหนดก็ได้ตามความจําเป็น
แก่กรณี
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวนต้ อ งการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐาน
จากพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๑๕ (๑) ให้มีหนังสือเชิญผู้นั้นมาให้ถ้อยคํา
ให้ พ ยานบุ ค คลผู้ ม าให้ ถ้ อ ยคํ า ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนการเดิ น ทางหรื อ ค่ า ที่ พั ก ตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและอัตราที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่าเอกสารหรือวัตถุพยานใดสมควรจะนํามา
เป็นพยานหลักฐานประกอบการแสวงหาข้อ เท็จจริงและหลักฐาน ให้มีหนังสือ แจ้งไปยังเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานดังกล่าวแก่คณะอนุกรรมการสอบสวน
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ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ให้ผู้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารหรือวัตถุพยาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด
ข้อ ๑๙ ในการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐานเบื้ อ งต้ น จากผู้ ถู ก กล่ า วหา ให้ ป ระธาน
อนุกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมแจ้งสิทธิในการโต้แย้ง
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และอาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับข้อ กล่าวหาทั้งหมด จากผู้ถูก
กล่าวหาตามความจําเป็นแก่กรณี
ข้อ ๒๐ การนํ า เอกสารหรื อ วั ต ถุ พ ยานมาใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานประกอบการแสวงหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวนทํ า บั น ทึ ก ให้ ป รากฏว่ า พยานหลั ก ฐานนั้ น ได้ ม าอย่ า งไร
จากบุคคลใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน ให้ใช้ต้นฉบับจริง หากมีความจําเป็นที่ไม่อาจนําต้นฉบับจริงมาได้
จะใช้สําเนาเอกสารที่มีผู้รับผิดชอบลงนามรับรองว่าเป็นสําเนาที่ถูกต้องกับต้นฉบับจริงก็ได้
ข้อ ๒๑ ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการ
พิจารณาได้
การใดที่ ท นายความหรื อ ที่ ป รึ ก ษาได้ ทํ า ลงต่ อ หน้ า คณะอนุ ก รรมการสอบสวนถื อ ว่ า เป็ น
การกระทําของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกล่าวหา เว้นแต่ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๒๒ ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแล้วกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในการพิจารณาได้ ในการนี้คณะอนุกรรมการ
สอบสวนจะดําเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
กีฬาอาชีพกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาได้ เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่
โดยตรงที่จะต้องทําการนั้นด้วยตนเอง และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทําการแทนทราบด้วย
ข้อ ๒๓ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการสอบสวนได้ แ สวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอแล้ ว
ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมสรุปประเด็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพร้อ ม
พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว จั ด ส่ ง ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ โ ต้ แ ย้ ง หรื อ ชี้ แ จงเพื่ อ ป้ อ งกั น สิ ท ธิ ข องตน
โดยให้ทําคําชี้แจงเป็นหนังสือส่งมายังคณะอนุกรรมการสอบสวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากคํ า ชี้ แ จงของผู้ ถู ก กล่ า วหายั ง ไม่ ชั ด เจน คณะอนุ ก รรมการสอบสวนสามารถเรี ย กผู้ ถู ก
กล่าวหามาให้ถ้อยคําต่อหน้าคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ภายในเวลาที่กําหนดพร้อมทั้งให้จัดทําบันทึก
หลักฐานไว้ด้วย
ข้อ ๒๔ รายงานการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนอย่างน้อยต้อง
ปรากฏรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อผู้กล่าวหา
(๒) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหา
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๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(๔) รายชื่อพยานบุคคล
(๕) รายการพยานเอกสารหรือวัตถุพยาน
(๖) ข้อเท็จจริง
(๗) ข้อกฎหมาย
(๘) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการให้ความเห็น
(๙) มติ โดยให้ปรากฏจํานวนอนุกรรมการผู้เข้าประชุม จํานวนเสียงข้างมาก จํานวนเสียงข้างน้อย
และจํานวนผู้งดออกเสียง
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่อนุกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแตกต่างไปจากอนุกรรมการสอบสวน
ฝ่ายข้างมากและต้องการบันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระทําได้
หมวด ๓
การพิจารณาโทษทางปกครอง
ข้อ ๒๖ เมื่ อ คณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ได้ รั บ รายงานการสอบสวนและความเห็ น
ของคณะอนุกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณารายงานการสอบสวนและความเห็น
ดังกล่าว ดังนี้
(๑) กรณีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
กําหนดประเด็นที่ต้องการให้คณะอนุกรรมการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) กรณี ที่ ค ณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ไ ด้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมกีฬาอาชีพซึ่งมีโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพออกคําสั่งยกข้อกล่าวหานั้น
และให้แจ้งมติดังกล่าวไปยังผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเพื่อทราบ
(๓) กรณีที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทําความผิด ให้พิจารณา
ลงโทษปรับทางปกครอง
ข้อ ๒๗ ในการกํ า หนดค่ า ปรั บ ทางปกครอง ให้ ค ณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ พิ จ ารณาปั จ จั ย
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
(๑) พฤติการณ์แห่งการกระทําให้พิจารณาจาก
(ก) ความผิดเกิดขึ้นโดยจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
(ข) พฤติการณ์แห่งความผิดอันเป็นสาระสําคัญที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
(ค) ประโยชน์ที่ผู้กระทําผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดหรือบุคคลอื่นได้รับหรือ
จะได้รับจากการกระทํานั้น
(๒) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้นให้พิจารณาจาก
(ก) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเสียหายที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือ

182

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(ข) ระดับของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประวัติการกระทําความผิด
(ก) ความถี่ของการกระทําความผิด
(ข) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา
ข้อ ๒๘ การพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณากําหนดโทษ
ตามอัตราโทษ ดังนี้
(๑) กรณี เ ป็ น การกระทํ า ผิ ด ครั้ ง แรกสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดอั ต ราโทษขั้ น ต่ํ า ไว้
ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินสองในห้าของอัตราโทษสูงสุดที่กําหนดไว้
สําหรับความผิดนั้น
(๒) กรณีเป็นการกระทําผิดครั้งแรกสําหรับความผิดที่กําหนดอัตราโทษขั้นต่ําไว้ ให้คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพกําหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินสองในห้าของอัตราโทษสูงสุดที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
เว้นแต่อัตราโทษขั้นต่ําของความผิดนั้นจะสูงกว่าสองในห้าของอัตราโทษสูงสุด ในกรณีเช่นนี้ให้กําหนดเงิน
ค่าปรับทางปกครองเท่ากับอัตราโทษขั้นต่ําสําหรับความผิดนั้น
(๓) การกระทําความผิดครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปในความผิดเดียวกัน ให้คณะกรรมการกีฬา
อาชีพลงโทษปรับเพิ่มขึ้นจากโทษที่เคยได้รับมาแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งในห้าของอัตราโทษสูงสุดที่กําหนดไว้
สําหรับความผิดนั้น แต่เมื่อเพิ่มโทษแล้วจํานวนเงินค่าปรับทางปกครองมีอัตราเกินกว่าอัตราโทษสูงสุด
ที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนดเงินค่าปรับทางปกครองเท่ากับอัตรา
โทษสูงสุดของความผิดนั้น
หมวด ๔
คําสั่งลงโทษทางปกครอง
ข้อ ๒๙ คําสั่งลงโทษทางปกครองตามข้อ ๒๘ ให้ทําเป็นหนังสือระบุ วัน เดือน ปี ที่ออก
คําสั่งลงโทษทางปกครอง ลงลายมือชื่อประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
ข้อ ๓๐ คํ า สั่ ง ลงโทษทางปกครองต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลไว้ ด้ ว ยและเหตุ ผ ลนั้ น อย่ า งน้ อ ย
ต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณา เหตุผลและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพแจ้งคําสั่งลงโทษทางปกครองตลอดจนแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์แก่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

เรื่อง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของ
นั ก กี ฬ าอาชี พ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ และผู้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ รวมทั้ ง ผู้ เ ข้ า ชม
การแข่งขันกีฬาอาชีพ จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกําหนดให้
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ของไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๗) และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการแข่งขัน
กีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้จัดการแข่งขัน” หมายความว่า ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็น
กีฬาอาชีพ ของประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
ซึ่งออกตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
“สถานที่ที่จัดการแข่งขัน” หมายความว่า สนาม อาคาร หรือสถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
และให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพด้วย
“ชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ” หมายถึง ชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามประกาศ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๑ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
บททั่วไป
ข้อ ๕ มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หากไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมกีฬาอาชีพใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

มาตรฐานที่สมาคมกีฬาอาชีพใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมาตรฐาน
ที่สหพันธ์กีฬาของกีฬาอาชีพชนิดหรือประเภทนั้นกําหนด
ข้อ ๖ ในการแจ้ ง แผนการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การจั ด การแข่ ง ขั น ต่ อ นายทะเบี ย น
ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการแข่งขันของแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพจัดส่งรายละเอียด
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของประกาศนี้ ในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน
เพื่อให้ความเห็นชอบด้วย
หมวด ๑
มาตรฐานการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๗ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการทั่วไป
ข้อกําหนดนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของนักกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ ที่มีสิทธิเข้าร่วม
การแข่งขัน
(๒) วิธีการแข่งขันและระบบการแข่งขัน รวมทั้งวิธีการสมัครและอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
เข้าแข่งขัน
(๓) กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขัน
(๔) ลักษณะของสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
(๕) ระยะเวลาการแข่งขันและตารางการแข่งขัน
(๖) คุณสมบัติของผู้ตัดสินและบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน
(๗) จํานวนและประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน
(๘) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศเพิ่มเติม
ข้อ ๘ ภายในกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพรายการใด
รายการหนึ่ง ให้ผู้จัดการแข่งขันจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาอาชีพในรายการนั้นสําหรับนักกีฬาอาชีพ
และบุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การแข่ ง ขั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น การ
โดยผู้จัดการแข่งขันจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพด้วยก็ได้
ให้ผู้จัดการแข่งขัน จัดส่งคู่มือตามวรรคหนึ่งให้แก่นายทะเบียนเพื่อทราบด้วย
ข้อ ๙ ผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการให้ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่สมาคมกีฬาอาชีพของชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพนั้นกําหนด
ข้อ ๑๐ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ และผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามสมควรสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

(๑) ห้องพักหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้แก่นักกีฬาอาชีพและผู้ฝึกสอน
(๒) ห้องพักหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้แก่ผู้ตัดสิน
(๓) ห้องพักหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้แก่สื่อมวลชน
(๔) ห้องหรือสถานที่สําหรับรับรองผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๕) สถานที่จอดรถ
ข้อ ๑๑ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีระบบที่จําเป็นต่อการควบคุมหรือการดําเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุม หรือ การดําเนิ นการจั ดการแข่ งขั นกีฬาอาชีพ ผู้จั ดการแข่ งขั น
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยกัน และระหว่างผู้จัดการแข่งขัน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๒) อุปกรณ์ที่ใช้แสดงเวลาในการแข่งขัน และแสดงผลการแข่งขัน
(๓) อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสถานที่จัดการแข่งขัน และบริเวณที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ในการประสานงาน
และอํานวยความสะดวกแก่ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
โดยต้องแต่งกายหรือแสดงเครื่องหมายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา
สถานที่ที่จัดการแข่งขันนั้น
ข้อ ๑๓ ผู้จัดการแข่งขันต้องตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกต้องตามมาตรฐานที่ใช้สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในชนิดและประเภทกีฬาที่จะจัดการแข่งขันนั้น
ในกรณีที่สถานที่ที่จั ดการแข่งขันตามวรรคหนึ่งจัดขึ้นในอาคาร อาคารที่จัดการแข่งขันนั้ น
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบอาคารที่จัดการแข่งขันให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีแสงสว่างและอากาศอย่างเพียงพอ
รวมถึงการระบายหรือถ่ายเทอากาศ
(๒) จัดให้มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน รวมทั้งต้องมีระบบสัญญาณเตือนภัยและเครื่องดับเพลิง
ประจําจุดต่าง ๆ
(๓) จัดให้มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีห้องน้ําหรือห้องส้วมอย่างเพียงพอและต้องอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงเส้นทางเข้าออกภายในอาคารให้เห็นได้อย่างชัดเจน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๔ ผู้จัดการแข่งขันต้องควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
โดยให้ดําเนินการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจํานวนที่เหมาะสม และกรณีที่จําเป็นให้ประสานงาน
ขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานตํารวจที่ประจําอยู่ในท้องที่ที่จัดการแข่งขันหรือที่ใกล้เคียงเพื่อให้ช่วย
รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่จัดการแข่งขันนั้นด้วย
(๒) จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบอาวุธ ระเบิด พลุไฟ หรือเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อื่น
ที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายหรือเหตุร้ายต่าง ๆ
(๓) จัดให้มีมาตรการควบคุมการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาอื่นเข้ามาในสถานที่
ที่จัดการแข่งขัน
(๔) จัดให้มีระบบป้องกันภัยที่เกิดจากเหตุจลาจล อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น รวมทั้งจัดให้มี
มาตรการในการระงับหรือยับยั้งเหตุดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) กําหนดเส้นทางสัญจรเข้า - ออก และที่นั่งของผู้ชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยแยกผู้ชม
ซึ่งนิยมชมชอบของแต่ละทีมซึ่งเข้าแข่งขัน รวมทั้งกําหนดเวลาออกจากสถานที่ชมการแข่งขันเมื่อจบการแข่งขัน
ให้ต่างกันตามความเหมาะสม
ในการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ผู้ จัด การแข่ง ขัน ต้อ งคํ านึ งถึ งชนิด และประเภทกี ฬาอาชี พ
ที่จัดการแข่งขัน ลักษณะของภยันตรายหรือเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น จํานวนนักกีฬาอาชีพที่เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันด้วย
หมวด ๒
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ข้อ ๑๕ ผู้จัดการแข่งขันต้องสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
กี ฬ าอาชี พ หรื อ การประกอบกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ เพื่ อ มิ ใ ห้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
มีพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่ปรากฏว่า บุคคลตามวรรคหนึ่ง มีพฤติกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้ผู้จัดการแข่งขันดําเนินการ
ตักเตือนและระงับยับยั้งการกระทําของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งแจ้งผู้มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันเห็นว่า บุคคลใดมีพฤติกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันอาจให้บุคคลดังกล่าวออกไป
จากสถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้นได้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

หมวด ๓
การบริการทางการแพทย์
ข้อ ๑๗ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
โดยต้องมีการรับรองด้วยว่านักกีฬาอาชีพนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้นได้
ผู้จัดการแข่งขันอาจจัดให้มีการประกันสุขภาพให้แก่นักกีฬาอาชีพเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
ในกรณีที่มีการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาอาชีพด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น
และเหมาะสมต่อการดูแลและรักษานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยต้องอยู่ประจําสถานที่
ที่จัดการแข่งขันตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน
กีฬาอาชีพนั้น
ผู้จัดการแข่งขันต้องเตรียมการประสานงานกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วย
หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาโดยเร็ว หรือรองรับกรณีที่มีเหตุจลาจล อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

เรื่อง มาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครอง
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่มาตรา ๑๑ (๗) แห่งพระราชบั ญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้
คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนดมาตรฐานการจ้าง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาตรฐาน
ความปลอดภัยให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อ ง มาตรฐานการจ้ าง
และมาตรการในการคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“นายจ้าง” หมายความว่า สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
“ผู้รับจ้าง” หมายความว่า นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
“ค่ า จ้ า ง” หมายความว่ า เงิ น ทุ ก ประเภทที่ น ายจ้ า งจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น ค่ า ตอบแทน
การทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ ไม่ว่าจะคํานวณตามระยะเวลา หรือคํานวณตามผลงานที่ผู้รับจ้างทําได้
และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในวันหยุดและวันลา ซึ่งผู้รับจ้างไม่ได้ทํางานด้วย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกําหนด คํานวณ หรือจ่ายในลักษณะใด และโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
ข้อ ๔ สัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันที่นายจ้างทํากับผู้รับจ้าง ต้องมีมาตรฐานการจ้าง
หรือมาตรการในการคุ้มครอง ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
หรือระเบียบที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ (๒) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ข้อ ๕ ให้นายจ้างที่ได้รับผู้รับจ้างเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลทําสัญญาจ้างหรือความ
ตกลงร่ ว มกั น เป็ น หนั ง สื อ โดยให้ จั ด ทํ า เป็ น ภาษาไทย และในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น จะจั ด ทํ า เป็ น
ภาษาต่างประเทศก็ได้
สัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกําหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ชั่วโมงทํางานตามปกติ วันหยุด และวันลา
(๒) การเลิกจ้าง
(๓) มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้รับจ้าง
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

(๔) การทําประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
(๕) การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อม
หรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๖) ค่าจ้าง
(๗) การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับผู้รับจ้าง
(๘) ระยะเวลาในการจ้าง
ข้อ ๖ นายจ้างอาจกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันให้ผู้รับจ้างทดสอบ
ความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะของร่างกายได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ตกลงในสัญญาจ้าง
ในกรณีที่นายจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะ
ของร่างกายและจะไม่จ้างผู้นั้น ให้นายจ้างแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับจ้างทราบและบอกเลิกสัญญาจ้าง
หรือความตกลงร่วมกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๗ นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างผู้รับจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) จงใจกระทําการทุจริตหรือล้มกีฬา
(๒) ถูกลงโทษเพราะจงใจใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
(๓) ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพอันเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่นายจ้างหรือวงการกีฬาอย่างร้ายแรง
(๔) ละทิ้งการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันติดต่อกันเป็นระยะเวลาสามวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ในกรณี (๕) ถ้ า เป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษต้ อ งเป็ น กรณี
ที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ข้อ ๘ ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ฝึกซ้อมให้มีสภาพที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
เพื่อมิให้ผู้รับจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้รับจ้างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๙ นายจ้างต้องจัดให้มีประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต หรือเพื่อการเยียวยารักษากรณีมีความเสียหาย
หรืออันตรายอันเกิดจากบาดเจ็บในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาอาชีพ จึงสมควรกําหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งมาตรฐานกีฬาอาชีพ
อาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ส่ ง เสริม กี ฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๑
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ข้อ ๔ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพต้องประพฤติตนตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เต็มความสามารถ และปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขัน
(๒) ต้องเคารพกติกาและผลการตัดสินของการแข่งขัน
(๓) ใช้วาจาสุภาพและให้เกียรติบุคคลอื่น ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อบุคคลอื่นโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
หรืออายุ
(๔) ไม่ละเมิดกฎหมาย ศีลธรรม และประเพณี
(๕) ไม่ติดการพนัน ติดยาเสพติด หรือเสพสุราเป็นอาจิณ
(๖) ต้องไม่ทําการล้มกีฬา
(๗) เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบในเรื่องนั้นกําหนดไว้
(๘) ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๙) เป็นมิตรที่ดีกับผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

(๑๐) ไม่กระทําการอันเป็นการยั่วยุนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าชมการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ
(๑๑) ต้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของวงการกีฬาอาชีพของตน
(๑๒) ต้องละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หรื อ วงการกี ฬ าอาชี พ รวมทั้ ง ต้ อ งไม่ ก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซงการทํ า หน้ า ที่ ข องผู้ อื่ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การแข่งขันกีฬาอาชีพหรือวงการกีฬาอาชีพโดยมิชอบ
(๑๓) ไม่กระทําการใดหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
(๑๔) ในกรณีที่รู้เห็นว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องแจ้งข้อมูลหรือรายงาน
การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมทั้งส่งพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการต่อไป
(๑๕) ต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
(๑๖) ในกรณีเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาหรือดําเนินการใดและพบว่ามีการกระทําฝ่าฝืนจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณ จะต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าวโดยพลัน
(๑๗) ในกรณีเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาหรือดําเนินการใดและตนมีส่วนได้เสียจะต้องแจ้งเรื่อง
ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
หมวด ๒
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้อ ๕ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้อ งประพฤติ ปฏิบัติแ ละวางตนอยู่ในกรอบ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่อง
ให้ เป็ น ที่ป ระจั กษ์ ต่ อ สาธารณชนทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ให้ ส โมสรกี ฬาอาชี พ หรื อ สมาคมกีฬ าอาชี พ กํา กั บ ดู แ ล
การประพฤติปฏิบัติของนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้อ ๖ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพประพฤติปฏิบัติ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ
ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่มีนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามข้อ ๖ อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล
ข้อ ๘ หากดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๗ แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยสั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพนั้น ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยสั่งลงโทษสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพนั้น
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๙ การสั่งการของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริง
ในภายหลังที่อาจทําให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๓
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๑๐ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนและมีการสั่งการลงโทษตามข้อ ๘ แล้ว ให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๑ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ
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พระราชกฤษฎีกา

การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม อานาจหน้าที่
ขององค์กร ความสัมพัน ธ์ขององค์กรกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และ
การกากับดูแลองค์กรโดยนายทะเบียน ตลอดจนวิธีการจดทะเบียนและการอันจาเป็นอื่นในการจดทะเบียน
การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๕
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ่มกันเป็นองค์ กร
ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“องค์กร” หมายความว่า องค์กรนักกีฬาอาชีพหรือองค์กรบุคลากรกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี
“ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก ” หมายความว่ า ประโยชน์ ใ ด ๆ อั น เกิ ด จากสั ญ ญาหรื อ
ความตกลงร่วมกันที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทากับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
และหมายความรวมถึงมาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครองตามที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ประกาศกาหนด ตลอดจนความคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพกาหนดด้วย
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬาอาชีพใด อาจรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรนักกีฬาอาชีพหรือองค์กร
บุคลากรกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬาอาชีพนั้นได้ โดยจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ ให้องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรกับสมาชิก
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนาหรือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากสมาชิกเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสมาชิก การยื่นคาร้องเรียน คาร้องขอ หรือคาแนะนาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของสมาชิกแทนสมาชิก หรือการเสนอความคิดเห็นในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
การปรับเปลี่ยนใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กร
กับสมาชิก หรือการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
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(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกกรณีเกิดปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน หรือระหว่างสมาชิก
กับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือระหว่างสมาชิกกับสมาคมกีฬาอาชีพ
(๔) ดาเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ในข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัตงิ านแก่สมาชิกหรือการแจ้งหรือให้ขอ้ มูลต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อได้ทราบหรือพบเห็นเหตุ
ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
มาตรา ๗ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรได้มากกว่า
หนึ่งองค์กรตามชนิดกีฬาอาชีพที่ตนได้รับการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพไว้
หมวด ๒
การจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กร
มาตรา ๘ การขอจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กร ให้นักกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งเป็นนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ขององค์กรนั้น จานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยยื่นคาขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยข้อบังคับ
ขององค์กร บัญชีรายชื่อ และลายมือชื่อของผู้แสดงความจานงเข้าเป็นสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าสิบคน
คาขอและบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๙ ข้อบังคับขององค์กรอย่างน้อยต้องมีรายการสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อองค์กร
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งสานักงาน
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราค่าสมัคร ค่าบารุง และวิธีการชาระเงิน
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการชาระบัญชี
และการตรวจสอบบัญชี
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
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(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการองค์กร จานวนกรรมการองค์กร การเลือกตั้ง วาระ
ของการเป็นกรรมการองค์กร การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการองค์กร และการประชุมของคณะกรรมการ
องค์กร
(๑๐) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร
มาตรา ๑๐ องค์กรนักกีฬาอาชีพต้องใช้ชื่อซึ่งมีคาว่า “องค์กรนักกีฬา” นาหน้า และ
ระบุชนิดกีฬาอาชีพหรือประเภทกีฬาอาชีพประกอบกับชื่อขององค์กรด้วย
องค์กรบุคลากรกีฬาอาชีพต้องใช้ชื่อซึ่งมีคาว่า “องค์กร” นาหน้า และระบุประเภทของบุคลากร
กีฬาอาชีพและชนิดกีฬาอาชีพประกอบกับชื่อขององค์กรด้วย
มาตรา ๑๑ เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรพร้อมทั้งเอกสารประกอบ
คาขอแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบว่าคาขอจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กรถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๘
ข้อบังคับขององค์กรถูกต้องตามมาตรา ๙ และวัตถุประสงค์ขององค์กรไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นไปตามมาตรา ๖
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคาขอจดทะเบี ยนจัดตั้งองค์กร ข้อบังคับ หรือเอกสารประกอบ
คาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๖ ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร ข้อบังคับ เอกสารประกอบ
คาขอ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง
ให้นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร โดยทาคาสั่งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่รับ
จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรา ๘ ข้อบังคับขององค์กรถูกต้องตามมาตรา ๙ และวัตถุประสงค์ขององค์กรไม่ขัดต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นไปตามมาตรา ๖ หรือกรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้
แก้ไขเพิ่มเติมคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร ข้อบังคับ เอกสารประกอบคาขอ หรือวัตถุประสงค์ของ
องค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียน
รับจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรและออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนด

200

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
การดาเนินการขององค์กร
มาตรา ๑๓ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ อ อกหนั ง สื อ รับ รองการจดทะเบีย นจั ด ตั้ง องค์ ก รให้ แ ก่
องค์กรใดแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อตั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กร ตั้งผู้สอบบัญชี และ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการองค์กร
เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญได้เลือกคณะกรรมการองค์กรแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งรายชื่อ และ
ที่อยู่ของประธานกรรมการองค์กรและกรรมการองค์กรต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติ
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการองค์กรเป็นผู้ดาเนินกิจการขององค์กรและเป็นผู้แทนขององค์กร
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการองค์กรจะมอบหมายให้ประธานกรรมการ
องค์กรหรือกรรมการองค์กรคนหนึ่งหรือหลายคนดาเนินกิจการแทนก็ได้
คณะกรรมการองค์กรอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์กรเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการองค์ กรและกรรมการองค์กรต้อ งเป็นสมาชิกขององค์กร
ที่ตนเป็นประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการองค์กร แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๖ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กร
หรือกรรมการองค์กรก่อนครบวาระ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องมีหนังสือแจ้งต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการ
องค์กรจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้ว
ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ขององค์กรและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กรและกรรมการองค์กรโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ องค์กรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการองค์กรจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
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หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดขององค์กรนั้น จะทาหนังสือร้องขอ
ต่อคณะกรรมการองค์กรให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุม
เพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
องค์กรเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
มาตรา ๑๙ การประชุม ใหญ่ขององค์กรต้องมี สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง หากการประชุมใหญ่นั้นได้เรียก
ตามคาร้องขอของสมาชิก ให้ งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ
ให้คณะกรรมการองค์กรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
นัดประชุมครั้งแรก และการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจานวนเท่าใด ให้ถือว่าเป็น
องค์ประชุม
มาตรา ๒๐ มติข องที่ป ระชุม ใหญ่ใ ห้ถือ เสีย งข้า งมาก สมาชิก คนหนึ่ง มีห นึ่ง เสีย งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
สมาชิกจะมอบอานาจให้สมาชิกด้วยกันคนใดคนหนึ่งมาเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับขององค์กรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การมอบอานาจให้ทาเป็นหนังสือ และสมาชิกคนหนึ่งจะรับมอบอานาจจากสมาชิกได้เพียงคนเดียว
มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิก สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี
(๔) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับขององค์กร
มาตรา ๒๒ องค์กรต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและเก็บรักษาไว้
ณ ที่ทาการขององค์กรพร้อมที่จะให้ตรวจดูได้
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ให้องค์กรมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ยื่นคาร้องเรียน คาร้องขอ หรือคาแนะนาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสมาชิกต่อสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแทนสมาชิก
(๒) ช่วยเหลือในการให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกกรณีเกิดปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน
หรือระหว่างสมาชิกกับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือระหว่างสมาชิกกับสมาคมกีฬาอาชีพ
(๓) จั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารหรื อ สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก หรื อ จั ด สรรเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๔) เก็บค่าสมัครเป็นสมาชิกและค่าบารุงตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับขององค์กร
(๕) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
มาตรา ๒๔ รายได้ขององค์กรได้มาจาก
(๑) ค่าสมัครเป็นสมาชิกและค่าบารุง
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กร
(๓) เงินอุดหนุนที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
(๕) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์กร
(๖) รายได้อื่น ๆ
มาตรา ๒๕ ให้ อ งค์ ก รจั ด ท าบัญ ชี เงิ นและทรั พ ย์ สิ นขององค์ก รไว้เ ป็ นการเฉพาะ และ
การฝากเงินให้ฝากไว้กับสถาบันการเงินในนามขององค์กร
การใช้จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือ
ระเบียบขององค์กร
มาตรา ๒๖ องค์กรต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุลพร้อมด้วย
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสาเนาแก่นายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
มาตรา ๒๗ องค์กรย่อมเลิกด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับ
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หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(๓) นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๒๘ เมื่อองค์กรต้องเลิก ให้แต่งตั้งผู้ชาระบัญชี และให้นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับแก่การชาระบัญชีองค์กร
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่อชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้โอนทรัพย์สินนั้นไปให้แก่องค์กรอื่น
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่
ในกรณี ที่ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้ มี อ งค์ ก รใดเป็ น ผู้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ นั้ น
ให้ผู้ชาระบัญชีมอบทรัพย์สินนั้นให้กับองค์กรอื่นที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๔
การควบองค์กร
มาตรา ๓๐ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามชนิดกีฬาอาชีพเดียวกันตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปอาจควบเข้ากัน
เป็นองค์กรเดียวกันได้
การควบองค์ ก รเข้ า กั น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ มติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องแต่ ล ะองค์ ก ร
ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดและต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให้ส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ขององค์กรซึ่งลงมติ
ให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๓๑ เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๐ แล้ว ให้องค์กรแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบองค์กรเข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้
ผู้มีข้อคัดค้านในการควบองค์กรเข้ากันนั้น ส่งคาคัดค้านไปยังองค์กรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง
ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้านและองค์กร
อาจควบเข้ากันได้
ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน องค์กรจะควบเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ชาระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
มาตรา ๓๒ ให้ ค ณะกรรมการองค์ ก รของแต่ ล ะองค์ ก รที่ ค วบเข้ า กั น ตั้ ง ผู้ แ ทนของตน
ขึ้นองค์กรละสามคน เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๓๓
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มาตรา ๓๓ องค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นองค์กรใหม่ตามชนิด
กีฬาอาชีพเดิม โดยยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
คาขอจดทะเบียนองค์กรใหม่ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกันด้วย
(๑) หนังสือขององค์กรที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา ๓๑
วรรคหนึ่ง แล้ว ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านองค์กรได้
ชาระหนี้ หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
(๒) ข้อบังคับขององค์กรใหม่ที่ขอจดทะเบียน จานวนสองฉบับ
(๓) สาเนารายงานการประชุมขององค์กรที่ควบเข้ากัน จานวนหนึ่งฉบับ
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอ
จดทะเบียนองค์กรใหม่โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ องค์กรใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ
องค์กรเดิมที่ได้ควบเข้ากัน
หมวด ๕
การกากับดูแล
มาตรา ๓๕ ให้ น ายทะเบี ย นมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจก ากั บ ดู แ ล แนะน า และติ ด ตาม
การดาเนินกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกองค์กรได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่าการดาเนินกิจการขององค์กรขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖
(๒) เมื่อองค์กรไม่ดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี
(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่ประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการองค์กรเป็นผู้ดาเนิน
กิจการขององค์กร
(๔) เมื่อมีจานวนสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคนเป็นเวลาต่อเนื่องกันเกินสองปี
เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกองค์กรใด ให้แจ้งคาสั่งเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเหตุผลให้องค์กรนัน้
ทราบโดยมิชักช้า
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หมวด ๖
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๑๑
หรือไม่รับจดทะเบียนองค์กรใหม่ที่ควบเข้ากันตามมาตรา ๓๓ ให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการกีฬาอาชีพได้
ในกรณีที่น ายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรหรือ
การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการองค์กรตามมาตรา ๑๖ หรือมีคาสั่งให้เลิกองค์กร
ตามมาตรา ๓๖ ให้ประธานกรรมการองค์กร กรรมการองค์กร หรือสมาชิก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพได้
มาตรา ๓๘ การอุทธรณ์ต ามมาตรา ๓๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ทาคาอุทธรณ์เป็นหนั งสือ
ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยัง
คณะกรรมการกีฬาอาชีพโดยมิชักช้า
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘ แล้ว ให้พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ดั ง กล่ า วและให้ ข ยายระยะเวลาได้อี กไม่ เกิ นสี่ สิ บ ห้า วัน พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก แสดงเหตุผ ลความจ าเป็น
ที่ต้องขยายระยะเวลาไว้ด้วย และเมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว
ให้นายทะเบียนแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพให้เป็นที่สุด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน
เป็นองค์กรเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพได้ และบัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มกันของ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรนักกีฬาอาชีพหรือองค์กรบุคลากรกีฬาอาชีพ
รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่และความสัมพั นธ์ขององค์กรดังกล่าวกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพ การกากับดูแลองค์กรโดยนายทะเบียน การจดทะเบียนและการอันจาเป็นอื่น กาหนดเป็น
พระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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