(รวมการแก้ไข)

พระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕8”
มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“บุคลากรกีฬา” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา เช่น ผู้ตัดสิน ผูฝ้ ึกสอน
และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา ทั้งนี้ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาสูบ
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและได้
จดทะเบียน จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๑/๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
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“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“รองผู้ว่าการ” หมายความว่า รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และหมายความรวมถึง
รองผู้ว่าการด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา นายทะเบียนสมาคมกีฬา
ประจํากรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด กิจการอื่น
หรือออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดตั้ง ทุน และทุนสํารอง

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กกท.”
และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SPORTS AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่า “SAT” และให้มี
ตราเครื่องหมายของ “กกท.” รูปลักษณะตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗ ให้ กกท. เป็นนิติบุคคล มีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
และจะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้ง
สํานักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘ กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการกีฬา
(๒) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา
รวมทั้งประเมินผล
(๔) จัด ช่วยเหลือ แนะนํา และร่วมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา
(๕) สํารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา
(๖) ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๗) สอดส่องและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา
(๘) ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ
(๙) ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา
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มาตรา ๙ ให้ กกท. มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘
และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จําหน่าย
เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยมื รับจํานํา รับจํานอง ทําการแลกเปลีย่ น โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สนิ ที่มผี อู้ ุทิศให้
(๒) กู้ยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ กกท.
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๐ ทุนของ กกท. ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๑๓๑
(๒) เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินให้เป็นทุนหรือเพื่อดําเนินงาน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อทุ ิศให้
(๔) เงินรายได้ตามมาตรา ๙๙
มาตรา ๑๑ กกท. อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของ กกท.
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬา
(๔) รายได้อื่น
มาตรา ๑๒ เงินสํารองของ กกท. ให้ประกอบด้วยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาดเงิน
สํารอง เพื่อการไถ่ถอนหนี้สินและเงินสํารองอื่น ๆ ตามความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ ทรัพย์สินของ กกท. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้ว่าการ

มาตรา ๑๔2 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ปลั ดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลั ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
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มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๔) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธาน
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายก
สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสามคน โดยให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย การแพทย์ การบริหารการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์
การกีฬา เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) และ (๗) ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง และต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจด้วย
มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการเลือกหรือแต่งตั้ง
กรรมการ ประเภทเดียวกันแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่เลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) หรือ (๗) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๗) เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกหรือแต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา
๑๔ (๕) (๖) หรือ (๗) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่ง เพื่อดําเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา
๑๔ (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
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กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) หรือ (๖) นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือนายกสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๗) นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ออก
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) หรือ (๗) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
ตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่ แต่จะต้องมีจํานวนกรรมการรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
มาตรา ๑๘ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง กิ จ การของ กกท. ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กกท. แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของ กกท. อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท.
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ
(๕) ออกข้อบังคับกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การพ้นจาก
ตําแหน่ง วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
(๗) ออกระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน
ลูกจ้าง และครอบครัว
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ กกท. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๑๐) ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง
(๑๑) ออกระเบียบว่าด้วยการเงินและการบริหารเงินรายได้ของ กกท.
(๑๒) ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และ
การจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๑๓) จําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ข้อบังคับหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีข้อความ
จํากัดอํานาจของผู้ว่าการในการทํานิติกรรมไว้ ประการใด ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๑ ผู้ว่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจการกีฬา
(๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กกท. หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ กกท. ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือเป็น
หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในกิจการที่กระทําการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่ง คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดําเนินกิจการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่ กกท. เป็นผู้ถือหุ้น
มาตรา ๒๒ ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๕) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง
(๖) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง มติของคณะกรรมการให้เลิกจ้างตาม (๕) ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นอกจากผู้ว่าการ และให้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
มาตรา ๒๓ ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ กกท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที่ของ กกท. และตามนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดกับมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กกท.
มาตรา ๒๔ ผู้ว่าการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการฝ่าย หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๒) กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบการปฏิบัติงาน
ของ กกท. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๕ ให้รองผู้ว่าการมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งรองจาก
ผู้ว่าการ และมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการของ กกท. ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยัง
มิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการ ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตามวรรคหนึ่ง ให้รองผู้ว่าการ
หรือผู้รั กษาการแทนผู้ว่าการมีอํานาจหน้าที่เช่นเดี ยวกั บผู้ว่าการ เว้ นแต่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะ
กรรมการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา ๒๗ ในกิจการที่เกีย่ วกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผูแ้ ทนของ กกท. และเพือ่ การนี้
ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด
นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระทําโดยฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบตามมาตรา ๑๙ ย่อมไม่ผูกพัน กกท.
มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
หมวด ๓
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด

มาตรา ๒๙ ในแต่ ละจังหวั ดนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีค ณะกรรมการกี ฬาจังหวั ด
และให้สํานักงาน กกท. จังหวัด ทําหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ด นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด นายกองค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัด และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้น จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัดนั้น จํานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ง ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด แต่ง ตั้ ง จํ า นวนไม่ น้อ ยกว่ าสี่ ค นแต่ ไม่ เ กิน แปดคน
เป็นกรรมการ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรอประสบการณ์ด้านกีฬาคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน
ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน กกท. จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการส่งเสริมกีฬาภายในจังหวัดต่อคณะกรรมการ
(๒) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กกท. ตามมาตรา ๘
(๓) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน กกท. สมาคมกีฬา และหน่วยงานกีฬาที่เกี่ยวข้อง
ในการแข่งขันกีฬาและการดําเนินกิจกรรมกีฬาของจังหวัด
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(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ให้นํามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
โดยอนุโลม
หมวด ๔
การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา คณะกรรมการมีอํานาจให้ทุน
ทรั พย์ สิ น หรื อ สิท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น แก่ ค ณะกรรมการกีฬ าจั ง หวั ด สมาคมกี ฬ า นัก กี ฬา หรื อบุ ค ลากรกี ฬ า
เพื่ อ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การกี ฬ า ตลอดจนให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจให้ ก ารสงเคราะห์ อื่ น
เพื่อสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาได้ด้วย
การให้ทุน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา หรือ การ
สงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไข
ในการให้ไว้ด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์การพิจารณาและการกําหนดประเภทของบุคคลซึ่งพึงได้รับทุน ทรัพย์สิน หรือ
สิท ธิประโยชน์อื่น ในการส่ งเสริ ม และสนับสนุนการกีฬา หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬาใดประสงค์
จะขอรั บ ทุ น ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ หรื อ การสงเคราะห์ อื่ น ตามมาตรา ๓๓ ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ กกท.
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬา
ที่ได้รับทุน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๓๓ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจสั่ ง ยกเลิ ก การให้ ทุ น ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ หรื อ
การสงเคราะห์อื่นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นมิได้เป็นการกระทําโดยจงใจ
คณะกรรมการจะเตื อ นเป็ น หนั ง สื อ ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งภายในเวลาที่ กํ า หนดก็ ไ ด้ และเมื่ อ พ้ น
กํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว คณะกรรมการกี ฬ าจั ง หวั ด สมาคมกี ฬ า นั ก กี ฬ า หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ านั้ น มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ข
หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้คณะกรรมการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๕
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

มาตรา ๓๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ใน กกท.
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครองช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๑๓๓
(๓) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
(๕) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๖) รายได้ที่เกิดจากการดําเนินการของกองทุน
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อทุ ิศให้
(๗/๑) 3 เงินที่โอนมาโดยผลของกฎหมาย
(๗/๒) 4 เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย
(๗/๓) 5 เงินค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
(๘) รายได้อื่น ๆ
ให้ กกท. เก็ บรั กษาเงิ นและทรั พย์ สิ นของกองทุ นและดํ าเนิ นการเบิ กจ่ ายเงิ นกองทุ นตาม
พระราชบัญญัตินี้
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นของ กกท. เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๗ ให้กองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย ว่าด้วย
สุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของ
หนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบํารุงกองทุน
(๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุน เพื่อนําส่ง
เป็นรายได้ของกองทุน โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกําหนด
(๒) เงินบํารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษีแต่ไม่ให้นําไปรวมคํานวณเป็นมูลค่าของภาษี
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มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๗/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๗/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
5
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๗/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๓๙ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ มีหน้าที่
ส่งเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๓๗ พร้อมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงินบํารุงกองทุนด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนไม่ส่งเงินบํารุงกองทุนหรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่ กํ า หนด หรื อ ส่ ง เงิ น บํ า รุ ง กองทุ น ไม่ ค รบตามจํ า นวนที่ ต้ อ งส่ ง นอกจากจะมี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญัติ นี้แ ล้ว ให้ เสีย เงิ น เพิ่ม ในอั ต ราร้อ ยละสองต่ อเดื อ นของจํ า นวนเงิ นที่ ไม่ ส่งหรื อ ส่งภายหลั ง
ระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกําหนดส่งจนถึงวันที่ ส่งเงินบํารุง
กองทุน แต่เงินเพิ่มที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้ เป็นเงินบํารุงกองทุนด้วย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๔๒ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๔) สนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
ซึ่งประกอบคุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ
(๕) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
(๖) ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับ
ความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
(๗)6 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
นอกจากการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม
(๕) ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง ประธานคณะกรรมการโอลิ ม ปิ ค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
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มาตรา ๔๒ (๗) เพิ่มโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
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(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ นายก
สมาคมกีฬาทีใ่ ช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่เป็นพนักงานจํานวนสองคน โดยให้
แต่งตั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินจํานวน
หนึ่งคน และด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ
กรรมการบริหารกองทุนตาม (๖) (๗) และ (๘) จะดํารงตําแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕)
(๖) หรือ (๗) ในขณะเดียวกันมิได้
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนตาม (๖)
(๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๔ กรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๔๓ (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้ดําเนินการเลือก
หรือแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนประเภทเดียวกันแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการ บริหาร
กองทุ น ว่ า งลง เว้ น แต่ ว าระของกรรมการบริ ห ารกองทุ น เหลื อ ไม่ ถึ ง สามสิ บ วั น จะไม่ เ ลื อ กหรื อ แต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริหารกองทุนแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่ง เท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการบริหาร
กองทุน ตามมาตรา ๔๓ (๖) (๗) หรือ (๘) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกองทุนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เพื่ อ ดํ า เนิ น งานต่ อ ไปจนกว่ า กรรมการบริ ห ารกองทุ น ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กหรื อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๔ กรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา ๔๓ (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓
การกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการบริ ห ารกองทุ น ตามมาตรา ๔๓ (๖) หรื อ (๗) นอกจากต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
หรือนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๔๓ (๖) (๗) หรือ (๘) พ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระ หรือในกรณีที่ตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกอบด้วยกรรมการบริหารกองทุนเท่าที่เหลืออยู่ แต่จะต้องมีจํานวนกรรมการบริหารกองทุนรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารกองทุนทั้งหมด
มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนและติดตามผล
การดําเนินการของโครงการดังกล่าว
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการให้เงินรางวั ลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา
และ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษา และอนุมัติทุนการศึกษา
แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
(๕) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารแก่ บุ ค คล
ตามมาตรา ๔๒ (๖)
(๕/๑) 7 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
กีฬาอาชีพ
(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๗) วางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการบริห ารกองทุ น อาจแต่ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่อ พิ จ ารณาและปฏิ บัติ ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายก็ได้
มาตรา ๔๗ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหา
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
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มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๔๘/๑ 8 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ทํ า รายงานประจํ า ปี ข องกองทุ น เสนอ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี รายงาน
นี้ให้กล่าวถึงผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
หมวด ๖
สมาคมกีฬา
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งสมาคมกีฬา

มาตรา ๔๙ สมาคมกีฬาจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
สมาคมกีฬาตามวรรคหนึ่งต้องมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และอาจมีการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
มาตรา ๕๐ สมาคมกีฬาต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล
มาตรา ๕๑ ให้ จัดตั้ง สํ านัก งานกลางทะเบี ย นสมาคมกี ฬาขึ้ น ใน กกท. เพื่ อควบคุ ม การ
จดทะเบี ย นเป็ น สมาคมกี ฬ าทั่ ว ราชอาณาจั ก ร และทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น สํ า นั ก งานทะเบี ย นสมาคมกี ฬ าประจํ า
กรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้สํานักงาน กกท. จังหวัด ทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
ทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด
ให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาและนายทะเบียน
สมาคมกีฬา ประจํากรุงเทพมหานคร และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน กกท. จังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
เป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด
มาตรา ๕๒ ให้ค ณะกรรมการประกาศกําหนดชนิดกี ฬาที่ส ามารถขอจดทะเบีย นจัดตั้ ง
สมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า
เจ็ ด คนยื่ น คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมกี ฬ าอย่ า งน้ อ ยสามฉบั บ ต่ อ นายทะเบี ย นประจํ า ท้ อ งที่
ที่จะตั้งสํานักงาน
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มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

การกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณสมบั ติของผู้เริ่ม ก่อการจัดตั้งสมาคมกีฬา หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน
และการจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๔ ในการขอจดทะเบียน ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๓
มีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๕๖ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬากับทั้ง
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมกีฬาทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๓
วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้ และให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดให้แก่สมาคมกีฬานั้น
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาและการเลิกสมาคมกีฬา ให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้านายทะเบียนเห็นว่ าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
ให้นายทะเบียนมีคําสั่งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้ว
ให้นายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมกีฬานั้น
ถ้ า ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่แ ก้ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงให้ ถู กต้ อ งตามวรรคสามภายในสามสิ บวั น นับ แต่
วันทราบคําสั่งนายทะเบียน หรือหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ตามที่ยื่นคําขอมิได้เป็นไป
ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรา ๔๙ วรรคสอง ให้ น ายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง ไม่ รั บ จดทะเบี ย นและแจ้ ง คํ า สั่ ง ไม่ รั บ
จดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคําขอ
ให้ผู้ขอจดทะเบียนมี สิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อคณะกรรมการได้ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไป
ยังคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้นายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมกีฬาร้องขอ
การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน และแบบใบแทน
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด
มาตรา ๕๖ ข้อบังคับของสมาคมกีฬาอย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคําว่า “สมาคมกีฬา” กํากับไว้กับชื่อนั้นด้วย
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งสํานักงานและวันเวลาเปิดทําการ
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๖) อัตราค่าบํารุง
(๗) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการสมาคมกีฬา ได้แก่ จํานวนกรรมการ การตั้งกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬา
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(๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมกีฬา การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคมกีฬา
(๙) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้อกําหนดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
การกําหนดระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน่งตาม (๗) ของกรรมการสมาคมกีฬาทั่วไป
และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ต้องกําหนดให้ไม่เกินสี่ปี การกําหนดระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน่งตาม (๗)
ของกรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ชนิดกีฬาใด ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของวาระการดํารงตําแหน่งของ กรรมการบริหารสหพันธ์กีฬานานาชาติของชนิดกีฬานั้นด้วย
มาตรา ๕๗ สมาคมกีฬาต้องใช้ชื่อซึ่งมีคําว่า “สมาคมกีฬา” ประกอบกับชื่อของสมาคมกีฬา
มาตรา ๕๘ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาจะกระทําได้ก็แต่โดยมติของ
ที่ประชุมใหญ่ และต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงานของสมาคมกีฬาตั้งอยู่ ภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
การยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
นายทะเบียนมีอํานาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาได้
เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาหรือขัดต่อกฎหมาย
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬา ให้นํา
มาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ การแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สมาคมกีฬา ให้กระทําตามข้อบังคับของสมาคมกีฬานั้น และสมาคมกีฬาต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ สํ า นั ก งานของสมาคมกี ฬ าตั้ ง อยู่ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
กรรมการสมาคมกีฬานั้น
ถ้า นายทะเบี ย นเห็ น ว่ า กรรมการสมาคมกี ฬ าตามวรรคหนึ่ ง ผู้ใ ด มี ฐ านะ ความประพฤติ
หรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ ย นแปลงกรรมการสมาคมกี ฬ าขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมกี ฬ า นายทะเบี ย นจะไม่ รั บ
จดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาผู้นั้นก็ได้ ในกรณีที่ นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬา
นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่รั บจดทะเบียนให้สมาคมกีฬาทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นคําขอ
จดทะเบียน โดยให้นามาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่ หากข้อบังคับของสมาคมกีฬา
มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการสมาคมกีฬาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคมกีฬาต่อไปจนกว่า
จะได้มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่
มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า “สมาคมกีฬา” หรืออักษร
ต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า “สมาคมกีฬา” ในดวงตรา ป้ายชื่อ หรือเอกสารต่าง ๆ โดยมิได้เป็น สมาคมกีฬา
เว้นแต่เป็นการใช้ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา
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มาตรา ๖๑ ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถาม
หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้
ส่วนที่ ๒
ประเภทของสมาคมกีฬา

มาตรา ๖๒ สมาคมกีฬาแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
(๑) สมาคมกีฬาทั่วไป
(๒) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
(๓) สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
มาตรา ๖๓ สมาคมกีฬาทั่วไปเป็นสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแก่สมาชิกเป็นการทั่วไป
มาตรา ๖๔ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเป็นสมาคมกีฬาทั่วไปที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัด โดยมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาซึ่งมีความหลากหลายของชนิดกีฬา
และได้ รับ อนุญ าตให้ เป็ น สมาคมกี ฬาแห่ง จัง หวัด จากนายทะเบีย นตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้
บังคับโดยอนุโลม สมาคมกีฬาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ต้องใช้คําว่า “สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด” ประกอบในชื่อของสมาคมกีฬานั้น
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอาจรับสมาชิกจากสมาคมกีฬาทั่วไป ชมรม สโมสร องค์กร หรือบุคคล
ทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้น
มาตรา ๖๕ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๖๔ สามารถ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มี
การแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาในนามของจังหวัด
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่มิได้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแสดงตน
ว่าเป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
มาตรา ๖๗ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” เป็นสมาคมกีฬาทั่วไปที่จัดตั้งขึ้น โดยมี
ผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นระดั บ ชาติ และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น สมาคมกี ฬ าที่ ใ ช้ คํ า ว่ า “แห่ ง ประเทศไทย”
จากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๕๔ วรรคห้า
และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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สมาคมกีฬาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ต้องใช้คําว่า
“แห่งประเทศไทย” ประกอบในชื่อของสมาคมกีฬานั้น
สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” อาจรับสมาชิกจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬา
ทั่วไป ชมรม สโมสร องค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ ของสมาคมกีฬา
ที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” นั้น
ในกรณี ที่ ส มาคมกี ฬ าแห่ ง จั ง หวั ด ได้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของสมาคมกี ฬ าที่ ใ ช้ คํ า ว่ า
“แห่งประเทศไทย” ให้สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” นั้นพิจารณาถึงชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดนั้น ดําเนินกิจกรรมอยู่ประกอบการพิจารณารับสมัครสมาชิกด้วย
มาตรา ๖๘ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬาโดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่า
เป็ น การส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น หรื อ จั ด หรื อ ร่ ว มในการจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าในนามของชาติ
หรือ ประเทศไทย
ในการส่งนั กกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่ วมในการจัดให้มี การแข่งขันกีฬา
ในนามของชาติหรือประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาเป็นรายกรณีไป
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่มิได้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
แสดงตนว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
ห้ า มมิ ใ ห้ ส มาคมกี ฬ าทั่ ว ไป สมาคมกี ฬ าแห่ ง จั ง หวั ด คณะบุ ค คล หรื อ บุ ค คลใดใช้ คํ า ว่ า
“แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดที่แสดงว่าเป็นสมาคม คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
สมาคมกีฬา
ห้ามมิให้สมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด คณะบุคคล หรือบุคคลใดเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยให้นํามาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา

มาตรา ๗๐ ให้สมาคมกีฬามีคณะกรรมการสมาคมกีฬาเป็นผู้ดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา
และเป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ คณะกรรมการสมาคมกีฬา
จะมอบหมายให้กรรมการสมาคมกีฬาคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทําการแทนก็ได้
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มาตรา ๗๑ กรรมการสมาคมกีฬาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
ในข้อบังคับของสมาคมกีฬา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหรือ
การส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬานั้น
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาตามมาตรา ๘๖ (๔)
เว้นแต่จะพ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๗๒ สมาชิกของสมาคมกีฬาที่มีสิทธิออกเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก
ที่มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง มี สิ ท ธิ ข อตรวจสอบกิ จ การและทรัพ ย์ สิ น ของสมาคมกี ฬ าได้ โดยยื่ น คํ า ขอเป็ น หนั ง สื อ
ต่อสมาคมกีฬานั้น
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้สมาคมกีฬากระทําการใด ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติ
(๒) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสมาคม
กีฬาเข้าเป็นสมาชิก หรือบังคับด้วยประการใดๆ ให้เข้าเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่สมัครใจหรือให้สมาชิกออกจาก
สมาคมกีฬาโดยเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคมกีฬา
(๓) เปิดเผยข้อมูล เอกสาร หรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์ได้เสียโดยเฉพาะของสมาชิกผู้ใด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น
(๔) ให้หรือยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการสมาคมกีฬาดําเนินกิจการในหน้าที่ของกรรมการ
สมาคมกีฬานั้น
(๕) หาผลกําไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกัน
(๖) ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
(๗) กีดกันหรือขัดขวางมิให้นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโดยมีเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับ
ของสมาคมกีฬา
ส่วนที่ ๔
การกํากับดูแลสมาคมกีฬา

มาตรา ๗๔ สมาคมกีฬาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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ในกรณีที่สมาคมกีฬาใดดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
มีอํานาจ สั่งให้สมาคมกีฬานั้นแก้ไขหรือระงับการดําเนินการฝ่าฝืนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้นํา
มาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคบโดยอนุโลม
มาตรา ๗๕ ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการสมาคมกีฬาหรือสมาชิก
มาชี้ แจงข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บกิ จการของสมาคมกี ฬา หรื อให้ ส่ งเอกสารเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานหรื อรายงาน
การประชุมของสมาคมกีฬาได้
มาตรา ๗๖ นายทะเบียนหรือพนักงานที่ผู้ว่าการมอบหมายอาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่
ของ สมาคมกีฬาและอาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๗ สมาคมกีฬาต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
กําหนด และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่สํานักงาน
ของสมาคมกีฬา
เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้สมาคมกีฬาแจ้งการ
รับ สมาชิกใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่
หรือมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๗๘ ให้สมาคมกีฬาจัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็น
รอบปีในทางบัญชีของสมาคมกีฬานั้น
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพย์และหนี้สินของสมาคมกีฬากับทั้งบัญชีรายรับ
รายจ่าย งบดุลต้องทําให้แล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคมกีฬาภายในกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี
มาตรา ๗๙ ให้สมาคมกีฬาจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินการของสมาคมกีฬา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
มาตรา ๘๐ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจหรือคัดเอกสาร หรือขอให้คัดและรับรองสําเนาเอกสาร
เกี่ยวกับสมาคมกีฬา ให้ยื่นคําขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬากําหนด
มาตรา ๘๑ นอกเหนือจากการกํากับดูแลสมาคมกีฬาตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗๔ ถึง
มาตรา ๘๐ เพื่อประโยชน์แก่การกํากับดูแลการดําเนินการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและสมาคมกีฬาที่ใช้
คําว่า “แห่งประเทศไทย” ให้นายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ ถึง มาตรา ๘๘ ด้วย
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬา ให้นายทะเบียน
มีอํ า นาจสั่ งให้ ค ณะกรรมการสมาคมกี ฬ านั้ น เรีย กประชุม ใหญ่ วิส ามัญ หรื อ ให้ ค ณะกรรมการสมาคมกี ฬ า
มาประชุมกันเพื่อพิจารณาหรือวินิจฉัยปัญหาของสมาคมกีฬาได้

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา ๘๓ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาคมกีฬาใดจะดําเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติ
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้สมาคมกีฬานั้นแจ้งวันและเวลาประชุมทุกคราวมาให้นายทะเบียน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนหรือพนักงานที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจเข้าไป
ฟังการประชุมได้
สมาคมกีฬาใดไม่แจ้งวันและเวลาประชุมตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้สมาคมกีฬานั้นงดการประชุมได้ครั้งหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียน
มีคําสั่ง
ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง ให้ ง ดการประชุ ม ให้ นํ า มาตรา ๕๔ วรรคห้ า และวรรคหก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๔ เมื่อสมาชิกของสมาคมกีฬาซึ่งมีสิทธิออกเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกซึ่งมีสิทธิออกเสียง กรรมการสมาคมกีฬาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
สมาคมกีฬาเท่าที่มีอยู่ หรือพนักงานซึ่งเข้าร่วมในการประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือการประชุมใหญ่ของ
สมาคมกีฬาร้องขอว่าการประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือการประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬานั้น ได้นัดเรียกหรือ
ได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬา ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้เพิก
ถอนมติของที่ประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ได้เรียกหรือได้
ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬานั้นเสียได้
การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือมติของที่ประชุมใหญ่ตาม
วรรคหนึ่ง สมาชิกของสมาคมกีฬา กรรมการสมาคมกีฬา หรือพนักงาน ต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมลงมติ
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๕๔ วรรคห้า
และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่กรรมการสมาคมกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬากระทําการใด
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมกีฬา หรือกระทําการในประการที่น่าจะทําให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ถ้าสมาคมกีฬาไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้
โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้ก็ได้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้ทดรองจ่ายจากเงินกองทุน
ให้สมาคมกีฬาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การฟ้องคดี หรือการว่าต่างให้แก่กองทุน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๖ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการสมาคมกี ฬาหรือ กรรมการสมาคมกี ฬ ากระทํา การ
หรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของสมาคมกีฬา หรือ ดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดในประการที่น่าจะนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาระงับการปฏิบัติการที่เป็นเหตุ
ให้เกิดความเสื่อมเสียประโยชน์ของสมาคมกีฬาหรือการกีฬาของชาติ
(๒) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการ
และระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
(๓) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้เสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
(๔) ให้ ค ณะกรรมการสมาคมกี ฬ าพ้น จากตํ าแหน่ ง ทั้ง คณะหรื อให้ก รรมการสมาคมกีฬ า
ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการนั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้นํามาตรา ๕๔ วรรคห้าและวรรคหก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ เมื่อนายทะเบีย นสั่ งให้ ค ณะกรรมการสมาคมกีฬ าพ้ น จากตํ าแหน่ งทั้งคณะ
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ และมีสิทธิเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการสมาคมกีฬา
ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๖ (๔) ให้คณะกรรมการสมาคม
กี ฬ าชั่ ว คราวจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสมาคมกี ฬ าขึ้ น ใหม่ ทั้ ง คณะให้ เ สร็ จ สิ้ น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๖ (๔) ห้ามมิให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่จนกว่าคณะกรรมการจะได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จและให้คณะกรรมการ
สมาคมกีฬาชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสั่งให้กรรมการสมาคมกีฬาคนใดพ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ให้สมาคมกีฬาดําเนินการตั้งผู้เป็นกรรมการสมาคมกีฬาแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสมาคมกีฬา
พ้นจากตําแหน่ง ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งไม่ได้ตามกําหนดเวลาและนายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียน อาจแต่งตั้ง
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการสมาคมกีฬาแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตําแหน่ง กรรมการสมาคม
กีฬาเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของกรรมการสมาคมกีฬาผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน สมาคมกีฬาจะตั้งกรรมการสมาคมกีฬาแทนหรือนายทะเบียนจะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสมาคม
กีฬาแทนหรือไม่ก็ได้
ส่วนที่ ๕
การเลิกสมาคมกีฬา

มาตรา ๘๙ สมาคมกีฬาย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุตามที่กําหนดในข้อบังคับของสมาคมกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๒) ถ้าสมาคมกีฬาตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อสิ้นระยะเวลานั้น
(๓) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(๔) เมื่อสมาคมกีฬาล้มละลาย
(๕) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนตามมาตรา ๙๐
(๖) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๙๒
เมื่อเลิกสมาคมกีฬาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศการเลิกสมาคมกีฬาในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๐ ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การกีฬาของชาติ และนายทะเบียนได้สั่งให้
แก้ไขแล้วแต่สมาคมกีฬาไม่ปฏบิฎติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
(๒) เมื่อปรากฏว่าการดําเนินกิจการของสมาคมกีฬาขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การกีฬาของชาติ
(๓) เมื่อสมาคมกีฬาหยุดดําเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป
(๔) เมื่อปรากฏว่าสมาคมกีฬาให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการสมาคมกีฬาเป็น
ผู้ดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา
(๕) เมื่อสมาคมกีฬามีสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบรายมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสองปี
(๖) เมื่อสมาคมกีฬาไม่แก้ไขหรือระงับการดําเนินการตามที่นายทะเบียนสั่งตามมาตรา ๗๔
วรรคสอง และการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคมกีฬาหรือก่อให้เกิด ความเสื่อมเสีย
แก่การกีฬาของชาติ
ในกรณีที่สมาคมกีฬาตาม (๖) เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” นายทะเบียน
จะเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” โดยไม่ถอนชื่อสมาคมกีฬานั้นออกจากทะเบียนก็ได้
มาตรา ๙๑ เมื่ อ นายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง ให้ ถ อนชื่ อ สมาคมกี ฬ าใดออกจากทะเบี ย นตาม
มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง หรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ตามมาตรา ๙๐ วรรคสองแล้ว
ให้นายทะเบียนแจ้งคําสั่งพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสมาคมกีฬานั้นโดยมิชักช้า
กรรมการสมาคมกีฬาคนหนึ่งคนใดหรือสมาชิกของสมาคมกีฬาจํานวนไม่น้อยกว่าสามราย
มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ของนายทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ คณะกรรมการได้ โดยให้ นํ า มาตรา ๕๔ วรรคห้ า
และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อ
สมาคมกีฬาออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคําร้องขอ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบ
ภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว
ผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมกีฬานั้นเสียก็ได้
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มาตรา ๙๓ เมื่อสมาคมกีฬามีเหตุต้องเลิกตามมาตรา ๘๙ ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬา
ที่อยู่ในตําแหน่งขณะมีการเลิกสมาคมกีฬาแจ้งการเลิกสมาคมกีฬาต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มี
การเลิกสมาคมกีฬา
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้สมาคมกีฬาล้มละลายตามมาตรา ๘๙ (๔)
หรือมีคําสั่งถึงที่สุดให้เลิกสมาคมกีฬาตามมาตรา ๙๒ ให้ศาลแจ้งคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าว ให้นายทะเบียน
ทราบด้วย
มาตรา ๙๔ เมื่อสมาคมกีฬาใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการชําระบัญชีสมาคมกีฬานั้น
และให้นําความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จํากัด และบริษัทจํากัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๕ เมื่อได้ชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดจะแบ่งให้แก่สมาชิกของ
สมาคมกี ฬานั้ นไม่ ได้ ทรั พย์สิ นที่ เ หลือนั้นจะต้องโอนให้ แ ก่ส มาคม มู ล นิธิ หรือนิติบุค คลที่ มีวัตถุป ระสงค์
เกี่ยวกับการสาธารณกุศล ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาหรือถ้าข้อบังคับไม่ได้ระบุชื่อไว้ ก็ให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าข้อบังคับของสมาคมกีฬาหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุผู้รับโอน ทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๗
การร้องทุกข์และการสงเคราะห์

มาตรา ๙๖ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๗ ให้ กกท. จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว ในกรณีพ้นจากตําแหน่ง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตาย หรือกรณีอื่นอันควร
แก่ การสงเคราะห์ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหนึ่ง การกําหนดหลักเกณฑ์
การออกเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ การกําหนดประเภทของผู้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์และหลักเกณฑ์
การสงเคราะห์ ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๘
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ

มาตรา ๙๘ กกท. ต้องทํ างบประมาณประจําปี โดยให้แยกเป็ นงบลงทุนและงบทําการ
สํ า หรั บ งบลงทุ น ให้ นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบ ส่ ว นงบทํ า การให้ นํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา ๙๙ รายได้ที่ กกท. ได้รับจากการดําเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ กกท. สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม
รวมตลอดถึงค่าบํารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสํารองตามมาตรา ๑๒ และเงินสมทบกองทุน สงเคราะห์หรือการ
สงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๙๗ แล้ว เหลือเท่าใดให้สะสมไว้เป็นเงินสําหรับใช้จ่ายต่อไป
มาตรา ๑๐๐ กกท. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด มาตรา ๑๐๑ กกท. ต้องวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
มาตรา ๑๐๒ กกท. ต้องจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๑๐๓ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของ กกท. ทุกปี
มาตรา ๑๐๔ ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กกท.
เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างของ กกท.
มาตรา ๑๐๕ ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐๖ ให้ ค ณะกรรมการทํ า รายงานปี ล ะครั้ ง เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของ กกท. ในปีที่ล่วงมา พร้อมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานที่จะจัดทําในปีถัดไป
ให้ กกท. โฆษณารายงานประจํ าปีที่สิ้น ไป โดยแสดงงบดุล บัญ ชีทํา การ และบั ญ ชี กํา ไร
ขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ กกท.
หมวด ๙
การกํากับและควบคุม

มาตรา ๑๐๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กกท. เพื่อการนี้จะสั่งให้
กกท. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของ กกท. ที่ขัดต่อนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบาย ของรัฐบาลหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได้
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ กกท. ต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให้ กกท. นําเรื่อง
เสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๑๐๙ กกท. ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ นจึ ง จะดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละห้าล้านบาท
(๒) จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๑๐ ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนตามมาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ส่งเงินบํารุงกองทุน หรือส่งเงิน
บํารุงกองทุนไม่ครบตามจํานวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่า
ของเงินบํารุงกองทุนที่จะต้องนําส่ง หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บได้ ทั้ ง นี้ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บคดี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ร า
และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ มาใช้บงั คับกับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดดําเนินกิจการของคณะบุคคลหรือสมาคมใดที่มิใช่สมาคมกีฬาโดยกระทํา
การ อย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ากิจการนั้นเป็นสมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลหรือสมาคมใดที่ใช้ชื่อหรือแสดงออกว่าเป็น
สมาคมกีฬา โดยรู้อยู่แล้วว่าคณะบุคคลหรือสมาคมนั้นมิได้เป็นสมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดโฆษณา ชี้ชวน หรือจัดการให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิก
ของคณะบุคคลหรือสมาคมที่ใช้ชื่อหรือแสดงออกว่าเป็นสมาคมกีฬา โดยที่มิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๕ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๓ (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๐ สมาคมกีฬาใดไม่ยอมให้สมาชิกของสมาคมกีฬาตรวจสอบกิจการและทรัพย์สิน
ของสมาคมกีฬานั้นตามมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๑ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๒ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน
ห้าพันบาท
มาตรา ๑๒๔ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดใด
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๒๕ กรรมการสมาคมกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาผู้ใดกระทําการอันก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาคมกีฬา หรือกระทําการในประการที่น่าจะทําให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ
ถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๖ ผู้ ใ ดไม่ ปฏิ บัติ ต ามคํา สั่ ง ของนายทะเบี ย นตามมาตรา ๘๖ (๔) หรือ ยัง ขื น
เป็ น กรรมการหรื อ สมาชิ ก ของสมาคมกี ฬ าที่ เ ลิ ก ตามมาตรา ๘๙ หรื อ ตามมาตรา ๑๓๖ วรรคหนึ่ ง แล้ ว
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๗ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการของสมาคมกี ฬ าไม่ แ จ้ ง การเลิ ก สมาคมกี ฬ าต่ อ
นายทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง กรรมการของสมาคมกีฬานั้นต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินคนละหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่กรรมการผู้ใดของสมาคมกีฬานั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการที่มิได้แจ้งนั้น มิได้
เกิดจากการกระทําของตน
มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ชําระบัญชีแล้วให้ แก่บุคคลใด
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๙ ให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกีฬาจังหวัด แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๐ ให้ ผู้ ว่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนครบวาระ
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มาตรา ๑๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และงบประมาณ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปเป็นของการกีฬา
แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๒๙
หรือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๔ แล้วแต่กรณี ทําหน้าทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุน
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ตลอดจนงบประมาณของกองทุน
การศึกษาของนักกีฬาตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา
พ.ศ. ๒๕๔๗ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกองทุนสวัสดิการนักกีฬาตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนักกีฬาว่าด้วยการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๔ ให้บรรดาสมาคมที่ได้รับอนุญาตจาก กกท. ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาคมกีฬาทั่วไปตามมาตรา ๖๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้และให้
นายทะเบียนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขีดชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียนสมาคม
ให้ส มาคมตามวรรคหนึ่งที่ ได้รั บอนุ ญาตจาก กกท. ให้จั ดตั้ง เป็ น สมาคมกี ฬาจั งหวั ดเป็ น
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามมาตรา ๖๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้สมาคมตามวรรคหนึ่งที่ได้รับอนุ ญ าตให้ใ ช้ คํ าว่า “แห่งประเทศไทย” ตามมาตรา ๕๙
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
ตามมาตรา ๖๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาให้แก่สมาคมตามวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม
มาตรา ๑๓๕ ให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดแสดงว่าเป็นคณะบุคคลหรือบุคคลซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทยตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญั ติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘
เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้ ค ณะบุ ค คลหรื อ บุค คลใดที่ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เข้า ร่วมการแข่ ง ขัน หรื อส่ งนัก กีฬาเข้า ร่ว ม
การแข่งขันกีฬา หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหรือจัดการ
แข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๓๖ สมาคมที่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาคมกีฬาตามมาตรา ๑๓๔ ต้องดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและการดําเนินการต่างๆ ของสมาคมให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยหากไม่แก้ไขปรับปรุงหรือดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นอันเลิกและให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาขีดชื่อสมาคมนั้น
ออกจากทะเบียนสมาคมกีฬา
ถ้าสมาคมไม่พอใจในคําสั่งของนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาที่ให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน
สมาคมกีฬาก็มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นได้ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาส่งหนังสืออุทธรณ์ ต่อไปยังคณะกรรมการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓๗ บรรดาคําขออนุญาตจัดตั้งสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือ
การส่งเสริมการกีฬาโดยตรง คําขออนุญาตใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใด แสดงว่า
เป็นสมาคม สโมสร หรือคณะบุคคลซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย และคําอุทธรณ์
การไม่อนุญาตตามคําขอดังกล่าวที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอจดทะเบียน คําขออนุญาต และคําอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี และหากจําเป็นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาอาจขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้
มาตรา ๑๓๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
จัดตั้งสมาคมกีฬา
(๒) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
จัดตั้งสมาคมกีฬา
(๓) ใบอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
(๔) ใบอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬา
ทีใ่ ช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
(๕) ใบอนุญาตอย่างอื่นนอกจาก (๓) และ (๔)
(๖) การตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับสมาคมกีฬา
(๗) การขอให้คัดและรับรองสําเนาเอกสาร
เกี่ยวกับสมาคมกีฬา

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ครัง้ ละ
ครั้งละ

๕๐ บาท

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียใหม่ และกําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา เพื่อให้
สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาสามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬา
ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินการของสมาคม
กีฬาและการกระทําการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสมาคมกีฬาและกรรมการสมาคมกีฬา เพื่อให้การกํากับดูแล
การดํ า เนิ น การของสมาคมกี ฬ าและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬา
ของประเทศ9
ข้อ ๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนกีฬามวยและของคณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ และกองทุ น ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ข้อ ๕ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความคืบหน้าและการดําเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. ๒๕๕๘ และคําสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๖ ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๗ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
9

10

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง/หน้า ๖/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
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มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มาตรา 7 ให้ กรรมการตามมาตรา 14 (5) (6) และ (7) แห่ งพระราชบัญ ญัติการกี ฬ า
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๘ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การ
ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อควบรวมกองทุนทั้งสามกองทุนดังกล่าวแล้ว ในการนี้ เพื่อให้
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสามารถดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับการควบรวมกองทุน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินกาของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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(รวมการแก้ไข)

พระราชบัญญัติ
กีฬามวย
พ.ศ. ๒๕42
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕42
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ 11 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติหมวด ๒ และหมวด ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับ แต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กีฬามวย” หมายความว่า การแข่งขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬา มวยสากล
“นักมวย” หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬามวย
“สนามมวย” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณอื่นใด สําหรับใช้ในการ แข่งขันกีฬา
มวยเป็นปกติ
“นายสนามมวย” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่จัดการหรือดําเนินกิจการสนามมวย
“ผู้จัดการนักมวย” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่เป็นผู้แทนและจัดการดูแล ผลประโยชน์ของ
นักมวยโดยได้รับค่าตอบแทน
“ผู้จัดรายการแข่งขันมวย” หมายความว่า ผู้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวย
“หัวหน้าค่ายมวย” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของค่ายมวย
“ผู้ตัดสิน” หมายความว่า ผู้ห้ามมวยบนเวทีและผู้ให้คะแนนในการแข่งขันกีฬามวย
“ผู้ฝึกสอน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทําหน้าที่ฝึกสอนศิลปะมวยไทยหรือมวยสากล
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“การล้มมวย” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแสร้งชกแพ้และให้หมาย รวมถึง
การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการกําหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการล่วงหน้า หรือมีเจตนา เพื่อให้ผลการ
แข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่กําหนดผลล่วงหน้า
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่ให้เป็นค่าตอบแทนแก่นักมวยในการแข่งขันกีฬา มวยแต่ละครั้ง
ตามที่ได้ทําความตกลงไว้
“บุคคลในวงการกีฬามวย” หมายความว่า นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการ นักมวย หัวหน้า
ค่ายมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬามวย
“การกีฬาแห่งประเทศไทย” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย และ ผู้ซึ่งผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยมอบหมาย
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ * ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคล ในวงการกีฬามวย และกําหนดกิจการอื่น ๆ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการกีฬามวย
มาตรา ๕ * ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกีฬามวย” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา*มอบหมายเป็นประธาน กรรมการ ผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทน กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทน กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมกีฬา
มวยอาชีพแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการกีฬามวยเป็น กรรมการและเลขานุการ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยคําแนะนําของประธาน กรรมการและ
กรรมการโดยตําแหน่งตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ซึ่งมี ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกีฬา
มวย ในจํานวนนี้ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีภูมิลําเนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอย่างน้อยสี่คน
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มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีมีการแต่งตั้ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน ตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระดั ง กล่ า วในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อ ดําเนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ไม่เกิน สองวาระ
ติดต่อกัน
มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้พ้นจากตําแหน่งตาม คําแนะนําของประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จํานวนกรรมการทั้งหมด
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน การลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย
(๒) วางแผนและกําหนดมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุ้มครองความ ปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักมวย
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง กําหนด มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดจนออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดําเนินงาน ของคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจ หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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มาตรา 10 ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้นํามาตรา ๘ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีอํานาจเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือ ความเห็น หรือให้บุคคล
ดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ตามที่เห็นสมควร
หมวด 2
การส่งเสริมและการคุ้มครอง
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อส่งเสริม สวัสดิการ
แก่นักมวย ผูฝ้ กึ สอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยที่เป็นบุคคลธรรมดาในกรณีที่ประสบ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยจาก
การแข่งขันกีฬามวยหรือกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดตาม วรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ส่งเสริม
สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กิจกรรมกีฬามวย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๔ ในการจัดการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง นายสนามมวยและผู้จัด รายการแข่งขัน
มวยต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับนักมวย อย่างน้อยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) จั ดให้ แพทย์ แผนปั จจุ บั นตรวจสุ ขภาพของนั กมวยแต่ ละคนก่ อนการแข่ งขั น กี ฬามวย
เพื่อรับรองว่านักมวยมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมทําการแข่งขัน
(๒) จัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันหรือพยาบาลวิชาชีพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจําสนามมวย
ในขณะที่มีการแข่งขัน
(๓) จัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬามวย สําหรับ
นักมวย
การจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๑๕ ในการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้งผู้จัดรายการแข่งขันมวย หัวหน้าค่ายมวย หรือ
ผู้จัดการนักมวยตามที่ได้ตกลงกัน แล้วแต่กรณีต้องจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักมวย ซึ่งต้องไม่น้อย กว่าร้อยละห้าสิบของ
ค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดที่ผู้จัดรายการแข่งขันมวยตกลงจ่ายให้แก่นักมวย หัวหน้าค่ายมวย และผู้จัดการนักมวย
ความตกลงเกี่ยวกับส่วนแบ่งค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ
นักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการนักมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการกําหนด
ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณีและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการแบ่งและ การจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
บรรดาทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่นักมวยโดยตรงในการแข่งขันกีฬามวย ให้ตกเป็น ของนักมวย
ทั้งหมด ข้อตกลงใด ๆ เพื่อแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวจากนักมวยให้ตกเป็นโมฆะ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การแข่งขันกีฬามวยบางประเภท ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖ กฎกระทรวงดังกล่าวให้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินรางวัลไว้ด้วย
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบและกติกามาตรฐานสําหรับการ แข่งขันกีฬามวย
เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามวย ทั้งนี้โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ความปลอดภัยของ นักมวย และจารีตประเพณี
ในการแข่งขันกีฬามวย
หมวด 3
การควบคุม
มาตรา ๑๗ ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยขึ้นมีฐานะเป็นหน่วยงานของ การกีฬา
แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๘ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ แต่งตั้ง
พนั กงานของการกี ฬาแห่ งประเทศไทยคนหนึ่ งระดั บไม่ ต่ํ ากว่ าผู้ อํ านวยการกอง เป็ นผู้ อํ านวยการสํ านั กงาน
คณะกรรมการกีฬามวย
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน เจ้าหน้าที่
พนักงาน และลูกจ้างในสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย
มาตรา ๑๙ สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดมีหน้าที่ช่วยนายทะเบียน ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่นายทะเบียนมอบหมาย โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
มาตรา ๒๐ ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยและออก บัตร
ประจําตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายมวย
ทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยและแบบบัตรประจําตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้า
ค่ายมวยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๑ ในการควบคุมกีฬามวยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสนามมวยในระหว่างเวลาที่ทําการอยู่เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต สภาพ และลักษณะ
ของสถานที่ทําการ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพื่อการพยาบาลที่ใช้ในการจัดการ แข่งขันกีฬามวย ตลอดจน
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามวย
(๒) เรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาให้ถ้อยคํา หรือชี้แจงหรือให้ส่ง เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยเพื่อตรวจสอบ
มาตรา ๒๒ การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ให้นายทะเบียน
มอบหมายเป็นหนังสือ
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย พบว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐
แล้วแต่กรณีแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
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มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดแข่งขันกีฬามวย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบี ยน เว้นแต่
ในกรณีการจัดการแข่งขันกีฬามวยบางประเภทตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวย สําหรับนักมวยที่มี
อายุต่ํากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์จะกําหนดได้เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ในการป้องกันความ ปลอดภัยในการแข่งขัน
ในการออกใบอนุญาต นอกจากต้องปฏิบัติตามวรรคสองแล้ว นายทะเบียนอาจ กําหนดเงื่อนไข
อื่น ๆ ได้เท่าที่จําเป็นเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามระเบียบและกติกาที่ คณะกรรมการกําหนด
การจัดการแข่งขันกีฬามวยที่ไม่ต้องขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งให้นาย ทะเบียนทราบ
ก่อน และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้นํามาตรา ๒๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยมีสิทธิที่จะจัดการแข่งขันกีฬามวยได้ทุก ประเภท
โดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรา ๒๖
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย ดําเนินกิจการอื่นในสนามมวย เว้นแต่เป็น กิจการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นการเฉพาะ
มาตรา 29 นักมวยที่จะจดทะเบียนได้ต้อง
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการ กําหนด
(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซึ่งความเสื่อม เสียแก่
วงการกีฬามวย
ผู้เยาว์ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยแล้วอาจทํานิติกรรมอันเกี่ยวกับการเข้าแข่งขันกีฬามวย ได้โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีก
มาตรา 30 นักมวยที่จดทะเบียนแล้วต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งในการชก แต่ละครั้ง
แต่เพียงค่ายมวยเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยที่ได้รับความเห็นชอบของ คณะกรรมการโดย
เคร่งครัด
ข้อตกลงจํากัดไม่ให้นักมวยย้ายสังกัดค่ายมวยเป็นโมฆะ เว้นแต่จะเป็นไปตาม ระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 31 ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยต้อง
(๑) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการ กําหนด
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซึ่งความเสื่อม เสียแก่
วงการกีฬามวย
มาตรา ๓๒ ให้นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยมาจดทะเบียนต่อ นายทะเบียน
และขอมีบัตรประจําตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือหัวหน้าค่ายมวย แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยด้านศิลปะมวยไทย นักมวยด้านมวยสากล ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ
หัวหน้าค่ายมวย ต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด
การจดทะเบียนผู้เยาว์เป็นนักมวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทน โดยชอบ
ธรรมก่อน
มาตรา ๓๓ ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นนักมวยด้านศิลปะมวยไทยจะเข้าแข่งขันกีฬามวย ด้านมวย
สากลไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็นนักมวยสากลด้วย
มาตรา ๓๔ นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือหัวหน้าค่ายมวยที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา
๓๒ หากภายหลังปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา ๒๙ หรือ
มาตรา ๓๑ แล้วแต่กรณีให้นายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว
มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการ แข่งขันมวย
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอรั บ ใบอนุ ญ าต คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต และแบบ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา ๒๖ มาตรา
๒๗ และมาตรา ๓๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียน ได้รับคําขอรับ
ใบอนุญาต
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลที่ไม่อนุญาตไว้ในหนังสือ แจ้งให้ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบด้วย
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๕ ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๕ ซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้กระทําการในเรื่องที่ได้รับ
อนุญาตต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุ ใบอนุญาต ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนต่อ คณะกรรมการ โดยยื่นเป็น
หนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ออก ใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให้นายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 39 ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๒ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๕
(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
(๒) ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียนหรือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต ได้โดยมี
กําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับจดทะเบียนหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือ ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต จะกระทําการใด ๆ ตามที่ได้รับจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในระหว่างนั้น ไม่ได
มาตรา ๔๐ เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๒ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๕ ผู้ใดเคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ มาแล้ว และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ (๑) หรือ (๒) อีก ให้นายทะเบียน
มีอํานาจเพิกถอนทะเบียนหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาต นั้นให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่ง
ให้ส่งคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งดังกล่าว
มาตรา ๔๑ ผู้ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๒ หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๓๕ ซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้โดยยื่นเป็นหนังสือต่อ นายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนเสนอหนังสือ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์การเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว การเพิกถอนทะเบียน คําสั่งพักใช้ ใบอนุญาต
หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับดังกล่าว เว้นแต่ จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับ
มาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต อีกจนกว่า
จะพ้นกําหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๓ นายสนามมวยมีสิทธิโดยกฎหมายที่จะจัดให้นักมวยแข่งขันกีฬามวยได้
มาตรา ๔๔ นายสนามมวยที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕ นอกจากจะต้อง ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการหรือจัดการแข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาการ แข่งขันกีฬา
มวยซึ่งออกโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖
(๒) สอดส่องดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในสนามมวยที่ได้รับอนุญาตนั้น
(๓) จัดทําทะเบียนประวัตินักมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ที่แข่งขันในสนามมวย นั้นส่งให้
นายทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินรางวัล ตลอดจนควบคุมการรับจ่ายเงินรางวัลของ นักมวยที่
แข่งขันในสนามมวยนั้นตามมาตรา ๑๕ (๕) สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือบุคคลในวงการกีฬามวย
มาตรา ๔๕ ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินการแข่งขันกีฬามวยตามระเบียบและกติกาซึ่ง ออกโดย
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๖
มาตรา 46 หัวหน้าค่ายมวยต้องจัดการค่ายมวยให้มีมาตรฐาน และจัดให้มี สวัสดิการแก่
นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในค่ายมวยที่ตนเองดูแลรับผิดชอบตาม ระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา 47 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยและผู้จัดการนักมวยที่ได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๓๕
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความร่วมมือกับนายสนามมวยในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ปฏิบัติตามระเบียบของสนามมวยที่คณะกรรมการเห็นชอบ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ นักมวย
หรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวย
มาตรา ๔๙ ห้ามมิให้ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ ผู้ตัดสิน
หรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้นักมวยรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเอง
หรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวย
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้ตัดสินรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม
หมวด 4
กองทุนกีฬามวย 12 (ยกเลิก)
มาตรา 52 13 (ยกเลิก)
หมวด 5
บทลงโทษ
มาตรา ๕๓ ผู้ใด
(๑) ไม่มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามคําสั่งของ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณีตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๙ (๔)
และมาตรา ๒๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน หรือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ (๑)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้จัดรายการแข่งขันมวย หัวหน้าค่ายมวย หรือผู้จัดการนักมวยซึ่งไม่ปฏิบัติ ตาม
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
ผู้จัดรายการแข่งขันมวย หัวหน้าค่ายมวย หรือผู้จัดการนักมวย ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๕
วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดจัดการแข่งขันกีฬามวยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ต้อง ระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ผู้จัดรายการแข่งขันมวยหรือนายสนามมวยผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน เงื่อนไขในการ
อนุญาตที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในสาระสําคัญ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
12

หมวด ๔ กองทุนกีฬามวย ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน
และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
13
มาตรา 52 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการ
กีฬาของประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ถ้าการฝ่าฝืนเงื่อนไขในการอนุญาตที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ซึ่งไม่ใช่
เงื่อนไขในสาระสําคัญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกิน สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อให้นักมวย เสพย์
หรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือทําให้นักมวยเสื่อมถอย กําลังที่จะชกมวย
ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๒ ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์
จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ภายในหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบ กิจการดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะ
ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
ผู้จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบ
กิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต
มาตรา ๖๓ ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย อยู่แล้ว
ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการ
แข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็น ผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัด
รายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้จนกว่าจะได้รับ แจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

การกีฬาแห่งประเทศไทย

อัตราค่าธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย
๒. ใบอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีเฉพาะคราว
๓. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย
หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย
๔. ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
5. ใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย
หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย
๖. การต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท

ฉบับละ ๓๐๐ บาท
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาต

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการ ต่อสู้และเป็น
วัฒนธรรมประจําชาติที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทยและชาว ต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขัน
มวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ใน ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแล
การแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการ
ดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวยและบุคคล ในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 14

ตาม

มาตรา 39 ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคํา ว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” คําว่า “ผู้แทนกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น
“ผู้แทนกระทรวงแรงงาน” และคําว่า “ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี การตราพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราช กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ หน่วยงานใดหรือ
ผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน ส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่
มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

การกีฬาแห่งประเทศไทย

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป การกีฬา
ของประเทศ 15
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกหมวด ๔ กองทุนกีฬามวย มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติกีฬา มวย พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิหน้าที่ รวมทั้งพนักงานและ ลูกจ้างของกองทุนกีฬามวย
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการ กีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ให้สิทธิและหน้าที่ของ พนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการ
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนกีฬามวย และของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ใช้บังคับ ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ข้อ ๕ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความคืบหน้าและการดําเนินการ เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และคําสั่งนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๖ ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอ ให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ 7 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง/หน้า ๖/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

การกีฬาแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พ.ศ. ๒๕55
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕55
เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พระราชบั ญญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา พ.ศ. ๒๕55”
มาตรา ๒ 16 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สารต้องห้าม” หมายความว่า สารที่นําเข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้ได้เปรียบทางการกีฬา ทั้งนี้
ตามรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย
“การกีฬาแห่งประเทศไทย” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ
กีฬาแห่งประเทศไทย
“การแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดรายการหนึ่งตาม
ระดับ ประเภท หรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกําหนด
“นักกีฬา” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬา และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬาหรือเข้าแข่งขันกีฬาในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาให้การรับรอง
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“บุ คคลซึ่ งสนับสนุ นการกี ฬา” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ หารสมาคมกี ฬา ผู้ฝึ กสอน
ผู้ฝึกซ้อม ผู้จัดการ ตัวแทน เจ้าหน้าที่ร่วมทีม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทํางานให้แก่
นักกีฬาหรือทําการรักษานักกีฬา
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการ

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด
อธิบดีกรมพลศึกษา อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และประธานฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูบถัมภ์
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา จํานวนไม่เกินสามคน
ให้ ผู้ ว่ าการการกี ฬาแห่ งประเทศไทยเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และผู้ อํ านวยการเป็ นผู้ ช่ วย
เลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(3) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรั ฐ
หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ที่ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิพ้ น จากตํา แหน่ ง ก่อนวาระ ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
แทนก็ได้ หรือในกรณีที่ รัฐ มนตรี แ ต่ งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิเพิ่ม ขึ้ นในระหว่างที่ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 6
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการดําเนินการของสํานักงาน
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการกําหนดรายชื่อของสารต้องห้าม
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาโทษ มาตรฐาน และมาตรการการลงโทษ
(4) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้องห้ามแก่นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา
และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกีฬา
(5) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมกาตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการ
คนที่สองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของที่ ประชุ มให้ ถื อเสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี หนึ่ งเสี ยงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการการแพทย์
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(2) คณะกรรมการพิจารณาโทษ
(3) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
กรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และให้นํามาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8
และมาตรา 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการเฉพาะเรื่องตาม (2) และ (3) จะเป็นกรรมการในคราวเดียวกันไม่ได้
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาหรือ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ส่งสารต้องห้าม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามได้
ในการนี้จะเรียกนักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยวาจาก็ได้
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการการแพทย์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นมีจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรม
และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม
ให้คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของสํานักงานเป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการพิจารณาโทษประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นมี
จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การแพทย์ ด้านกฎหมาย และด้านกีฬา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของสํานักงานเป็นเลขานุการ
มาตรา 16 คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นมี
จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การแพทย์ ด้านกฎหมาย และด้านกีฬา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งของสํานักงานเป็นเลขานุการ
มาตรา 17 ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 18 ให้จัดตั้งสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬา
แห่งประเทศไทย และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(2) ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
(5) จัดทําฐานข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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(6) จัดให้มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามในการสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน
(7) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(8) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล
(9) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย
มาตรา 19 ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง
จากพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีอํานาจหน้าบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามมอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงาน และตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 2
การควบคุมการใช้สารต้องห้าม

มาตรา

20 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดรายชื่อสารต้องห้ามโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการ
มาตรา 21 เมื่อรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้สารใดเป็นสารต้องห้ามตามมาตรา 20 แล้ว
ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแข่งขันที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ประกาศตามวรรคหนึ่งจะกําหนดการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาและนอก
การแข่งขันกีฬาด้วยก็ได้
มาตรา 22 เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา 21 แล้ว ห้ามนักกีฬากระทําการ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้สารต้องห้าม
(2) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขนส่ง หรือครอบครอง สารต้องห้ามไม่ว่าเพื่อตนเองหรือนักกีฬาอื่น
(3) จูงใจ ชักนํา ยุยง แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญให้นักกีฬาอื่นใช้
สารต้องห้าม
(4) ยักย้าย ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ้อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง
สารต้องห้าม เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสารต้องห้าม หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหลีกเลี่ยง
การตรวจสอบการใช้สาต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 29
(5) กระทําการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 23 เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา 21 แล้ว ห้ามบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา
กระทําการ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้สารต้องห้ามกับนับกีฬา
(2) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขนส่ง หรือครอบครอง สารต้องห้ามสําหรับนักกีฬา
(3) จูงใจ ชักนํา ยุยง แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญให้นักกีฬาใช้
สารต้องห้าม
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(4) ยักย้าย ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ้อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งสารต้องห้าม เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสารต้องห้าม หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อมิให้มีการตรวจสอบการใช้สาต้องห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 29
(5) กระทําการอื่นใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 24 การเก็บตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการตรวจสอบ และค่าบริการในการตรวจสารต้องห้าม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา 25 เมื่อมีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา 21 แล้ว นักกีฬาผู้ใดประสงค์จะใช้
สารต้องห้ามเพื่อการรักษา ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน และให้สํานักงานส่งคําขอดังกล่าวให้คณะกรรมการ
การแพทย์พิจารณา
การยื่นคําขอ การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์ให้เป็นที่สุด
มาตรา 26 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษได้รับรายงานจากสํานักงานว่า นักกีฬาหรือบุคคล
ซึ่งสนับสนุนการกีฬา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือมาตรา 23 แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการพิจารณา
โทษดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และแจ้งผลการ
กําหนดโทษต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อมีคําสั่งลงโทษตามที่คณะกรรมการพิจารณาโทษกําหนดต่อไป
มาตรา 27 ในกรณีที่นักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา ได้รับคําสั่งลงโทษของการกีฬา
แห่งประเทศไทยตามมาตรา 26 แล้ว ไม่พอใจคําสั่งลงโทษนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
มาตรา 28 เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์การพิจารณาโทษตามมาตรา 27 แล้ว ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคําสั่งลงโทษของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ และให้แจ้งคําวินิจฉัยเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หมวด 3
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 29 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ
การใช้สารต้องห้าม เก็บตัวอย่างส่งตรวจ รายงานผลการตรวจหาสารต้องห้าม และให้มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปเก็บตัวอย่างนอกการแข่งขันกีฬา เพื่อการตรวจหาสารต้องห้ามในสถานที่ใด ๆ ที่
นักกีฬาอยู่ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
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มาตรา 30 ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 ให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา สมาคมกีฬา หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมีหน้าที่
อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 29
มาตรา 32 ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 4
บทกําหนดโทษ

มาตรา 33 ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 ให้ได้รบั โทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษกําหนด
(2) ตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง จะไม่ลงโทษและให้
ภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้
มาตรา 34 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ให้ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษ
กําหนด
(2) ตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นว่า การฝ่าฝืนนั้นไม่ร้ายแรง จะไม่ลงโทษและให้
ภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์ กรกี ฬานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกี ฬา
ได้ประกาศให้ดําเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพ
และจิตสํานึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปด้วยความ
เสมอภาคและเป็ นธรรมโดยไม่ ต้อ งใช้ สารต้องห้าม รวมทั้งให้การคุ้ มครองต่อสุ ขภาพและความปลอดภั ย
ของนักกีฬา เพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องกับคําประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วย
การต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬาและส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานประเทศ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

(รวมการแก้ไข)
การกีฬาแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕56
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕56
เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ 17 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กีฬาอาชีพที่มีกฎหมายกําหนดการส่งเสริม หรือ
การคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“กีฬาอาชีพ” หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมี
นักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่ คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
“นักกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ
“บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย และมี
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

การกีฬาแห่งประเทศไทย

“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์
หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ
“การล้มกีฬา” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้หรือโดยกระทํา การ
หรือไม่กระทําการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬา อาชีพโดย
สมยอมกันเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
“กองทุน” 18 หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย การกีฬา
แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ การกีฬา
แห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม พระราชบัญญัติ
นี้และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง หรือออกระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการ

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณ และผู้ว่า
การการกีฬาแห่งประเทศไทย
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น
(ก) ผู้แทนนักกีฬาอาชีพซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนักกีฬาอาชีพให้เหลือสี่คน โดยต้อง
เป็นนักกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน
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มาตรา ๔ นิยามคําว่า “กองทุน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การ
ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
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(ข) ผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพจํานวนสี่คน ได้แก่ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้แทน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ และผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งมาจากการ เลือกกันเอง
ในแต่ละฝ่ายให้เหลือฝ่ายละหนึ่งคน โดยต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬา อาชีพจํานวนหกคน ซึ่งใน
จํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬาด้านการตลาดและ ระบบสิทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย
และด้านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้ ผู้ ว่าการการกีฬ าแห่ งประเทศไทยแต่ งตั้งรองผู้ ว่าการการกี ฬาแห่ งประเทศไทคนหนึ่ ง
เป็นเลขานุการ
มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ วิธีการเลือก
หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ สามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีดําเนินการ เพื่อให้มี
การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่ง ของกรรมการ
ผู้นั้นเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ใน ตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการชุดใหม
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔)
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘
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(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทน ตําแหน่งที่ว่าง
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์แ ละแผนแม่บทเกี่ยวกับการส่งเสริมและพั ฒนากีฬาอาชี พ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีอากร เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
กีฬาอาชีพ
(๓) เสนอความเห็นหรือให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันอาจ มีผลกระทบ
ต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
(๔) กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่ให้ถือว่าเป็นกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดลักษณะหรือนิยามความหมายของการเป็นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทํา หน้าที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพซึ่งให้ถือว่าเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นจดแจ้งการจดแจ้ง รายการ
หลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกําหนดแบบ
การจดแจ้ง การกําหนดแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง การออกหนังสือสําคัญ แสดงการจดแจ้งและใบแทน
หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ
บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอื่น
ที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
(๗) กําหนดมาตรฐานการจ้าง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(๘) ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๙) 19 ออกระเบียบกําหนดเงื่อนไขและมาตรการ และพิจารณาให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
๑๑) วินิจฉัยอุทธรณ์วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ และการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการกีฬาอาชีพ
(๑๒) 20 (ยกเลิก)
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(๑๓) 21 (ยกเลิก)
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา ทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของ คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสี่คน โดยในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน
คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา เรื่องร้องทุกข์
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
มอบหมายก็ได
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และ คณะอนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 16 22 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการและ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
หมวด 2
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ
มาตรา 17 ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ้งการดําเนินการต่อ นายทะเบียน
การจดแจ้งตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ และ บุคลากร
กีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแลของตน
เมื่อนายทะเบียนได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานแล้ว ให้รับจดแจ้ง และออก หนังสือสําคัญ
แสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ผู้ยื่นจดแจ้งดําเนินการไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน ให้นายทะเบียน
แนะนําให้ผู้ยื่นจดแจ้งดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนในคราว เดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบ
การจดแจ้งและหลักฐานการจดแจ้ง เมื่อได้ดําเนินการ ถูกต้องและครบถ้วน ให้รับจดแจ้งพร้อมออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
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หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง รายการหลักฐานการจดแจ้ง แบบการ
จดแจ้ง แบบหนังสือสําคัญ และการออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา 18 เมื่อได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งแล้ว สโมสรกีฬาอาชีพ หรือ สมาคม
กีฬาอาชีพนั้นอาจใช้คําซึ่งแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได้
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งมีสิทธิ ได้รับ
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึง
สิทธิประโยชน์อื่นที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 19 23 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดง การจด
แจ้งตามมาตรา ๑๗ ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจาก กองทุนให้ยื่นคําขอ
ต่อคณะกรรมการ
คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 20 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่น
ขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนาย ทะเบียนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง รายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิก
หลักฐานการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 21 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬาอาชีพหรือ บุคลากร
กีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดทําสัญญาจ้างหรือความตกลง ร่วมกัน แล้วแต่กรณี
เป็นหนังสือ
ข้อกําหนดในสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานการจ้าง
หรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้อง กําหนดเรื่องชั่วโมงทํางาน
ตามปกติวันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย และการ คุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพ การทําประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สําหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอัน เกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
รายได้การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ
มาตรา 22 ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วย
จรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลซึ่งต้องไม่ ขัดหรือแย้ง
กับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกําหนดบทลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือ บุคลากรกีฬา
อาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาตาม วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้
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ในกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือ บุคลากรกีฬา
อาชีพตามบทลงโทษตามวรรคสอง สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจถูก ตัดสิทธิตามมาตรา ๑๘
ได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการกํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ ให้สโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากร
กีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลตามมาตรา ๒๒ ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่ง ปีนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗
ในกรณี ที่ ร ะเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไป
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรา 24 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามมาตรา ๖๔ ถึง มาตรา ๖๗
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ อยู่ในสังกัดหรืออยู่
ในความดูแล ในการได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในนามสโมสร กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพในรายการใด ๆ ตามระยะเวลาที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา อาชีพกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ให้นําความในวรรคสามของมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือ สมาคม
กีฬาอาชีพที่ไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือ สมาคม
กีฬาอาชีพใดไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม กีฬาอาชีพอื่นด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา 26 ในกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบหรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งงดหรือระงับ
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนดังกล่าวได้ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
มาตรา 27 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ
มีหน้าที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการ แข่งขันซึ่งนิยมชมชอบ
นักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ใน ความเรียบร้อยตลอดระยะเวลา
ที่จัดการแข่งขันนัดที่ตนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น
มาตรา 28 บทบัญญัติในหมวดนี้เว้นแต่มาตรา ๒๗ ไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพของต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬา อาชีพที่จัดขึ้น
ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
หมวด 3
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากร กีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

คุ ณสมบั ติ ข องผู้ ข อจดแจ้ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการยื่ น ขอจดแจ้ ง การจดแจ้ ง
รายการหลั ก ฐานการจดแจ้ ง การเปลี่ ย นรายการหลั ก ฐานการจดแจ้ ง การยกเลิ ก หลั ก ฐานการจดแจ้ ง
การกําหนดแบบการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 30 เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอจดแจ้งตามมาตรา ๒๙ แล้ว ให้นายทะเบียนออกบัตร
ประจําตัวให้แก่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
แบบบัตรประจําตัว อายุบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 31 นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจําตัวตามมาตรา ๓๐
มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการ
กําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่กฎหมายกําหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่การขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา 32 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจะต้องมีกลไกและระบบในการ ดําเนินงาน
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามต้องเป็นไปตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา
การจัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง จะต้องรับฟังความ คิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง
มาตรา 33 ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสร กีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ให้เป็นไปตามสัญญาและความตกลงร่วมกันระหว่างนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬา
อาชีพ กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล
มาตรา 34 นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
อันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล ให้ผู้นั้น
มีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ เพื่อทําหน้าที่ไกล่ เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งไม่ พอใจคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยดังกล่าว
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 35 นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน เป็นองค์กร
เพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับ สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
องค์กรตามวรรคหนึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม อํานาจหน้าที่ขององค์กร ความสัมพันธ์ของ
องค์กรกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ การกํากับดูแลองค์กร โดยนายทะเบียน
หลักเกณฑ์วิธีการในการจดทะเบียน และการอันจําเป็นอื่น ให้กําหนดเป็นพระราช กฤษฎีกา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา 36 ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย เข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อเล่นกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพโดยมีสัญญาจ้าง หรือความตกลง
ร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงค์ที่จะให้การกีฬา แห่งประเทศไทยช่วยเหลือ
ประสานงาน หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วย
การทํางานของคนต่างด้าว ให้บุคคลดังกล่าวหรือสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพเจ้าสังกัดหรือดูแล
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคคลและระยะเวลาตามสัญญา หรือความตกลงร่วมกัน หรือข้อมูลอื่นอันจําเป็น
แก่การดําเนินการนั้นต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานและนําส่งข้อมูลที่จําเป็นต่อการพิจารณาอนุญาต
แก่ผู้มีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การทํางานของคนต่างด้าว
แล้วแต่กรณีหรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
หมวด 4
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

มาตรา 37 ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬา อาชีพ
แจ้งแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันซึ่งรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ ต่อนายทะเบียน
ก่อนการจัดการแข่งขันตามที่นายทะเบียนกําหนด และจัดให้มีมาตรฐานการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยสําหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผู้เข้าชม
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้องกําหนดเรื่องที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา อาชีพต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคาร สถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทางเข้าออก
อาคารและสถานที่นั้น สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และระบบที่จําเป็นต่อการควบคุม หรือดําเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพนั้น
(๒) มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่ใช้ในการ แข่งขันกีฬา
อาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๓) การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการ
ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพมิให้มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหาย แก่นักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๔) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และรับรองด้วยว่า
นักกีฬาอาชีพนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบ กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างปลอดภัย
(๕) การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและ เหมาะสมต่อการรักษา
สุขภาพร่างกายของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอยู่ประจําสนามแข่ง ขัน หรือสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาอาชีพ
ตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๖) การอํานวยความสะดวกแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
มาตรา 38 ในกรณีที่นายทะเบียนพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ และมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า
เป็นการกระทําผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ให้นายทะเบียนแจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือส่งเรื่อง ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
มาตรา 39 ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพซึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มีสิทธิได้รับ การช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์
อื่นที่กฎหมายกําหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่การขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการสนับสนุนจากกองทุน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้หรือคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
หมวด 5
กองทุน 24 (ยกเลิก)
มาตรา 40 25
มาตรา 41 26
มาตรา 42 27
มาตรา 43 28
มาตรา 44 29
มาตรา 45 30
มาตรา 46 31
มาตรา 47 32

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

24

หมวด ๕ กองทุน ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และ
ปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
25
มาตรา 40 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
26
มาตรา 41 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
27
มาตรา 42 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
28
มาตรา 43 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
29
มาตรา 41 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
30
มาตรา 45 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
31
มาตรา 46 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ
32
มาตรา 47 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป
การกีฬาของประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา 48 33
มาตรา 49 34
มาตรา 50 35
มาตรา 51 36

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
หมวด 6
การยกย่องเชิดชูเกียรติ

มาตรา 52 นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งตามมาตรา ๒๙ แล้ว อาจได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬา อาชีพ
แห่งชาติการประกาศยกย่อง รวมตลอดถึงประโยชน์ตอบแทนซึ่งนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือ บุคลากรกีฬาอาชีพ
แห่งชาติจะได้รับจากเงินกองทุน การถูกถอด และการถูกตัดสิทธิการได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 นักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติต้องดํารงตนให้ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและรักษาเกียรติความเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ
ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๒ หรือถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา ให้นายทะเบียนดําเนินการถอดผู้นั้นออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพ แห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
แห่งชาติและให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากเงินกองทุน ในฐานะที่เป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติเป็นอันระงับ
หมวด 7
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจ ดังต่อไปนี้

การกีฬาของประเทศ
การกีฬาของประเทศ
การกีฬาของประเทศ
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มาตรา 48 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป

34

มาตรา 49 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป

35

มาตรา 50 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป

36

มาตรา 51 ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป

การกีฬาของประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๑) เข้ าไปในที่ ทํ าการสโมสรกี ฬาอาชี พหรื อสมาคมกี ฬาอาชี พ สถานที่ จั ดการแข่ งขั นกี ฬา
หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแข่งขัน
กีฬา รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีพหรือกิจกรรมกีฬาที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกีฬาอาชีพ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทําการของสถานที่นั้น เมื่อมีเหตุ อันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้
มาตรา 55 ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔
ให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง หรืออยู่ใน
สถานที่นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 56 ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
มาตรา 57 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
ส่วนที่ 1
โทษทางปกครอง
มาตรา 58 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่จดแจ้งการดําเนินการตามมาตรา
17 วรรคหนึ่ง หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้ง
ไว้แล้วตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 59 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่จัดทําสัญญาจ้างหรือความตกลง
ร่วมกันเป็นหนังสื อ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างที่คณะกรรมการประกาศกํ าหนดตามมาตรา 21
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 60 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 มาตรา 23
หรือมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 61 สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา
อาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยู่ภายใน
บริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตามมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา 62 ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา 63 การกําหนดโทษปรับทางปกครองในส่วนนี้ และการพิจารณาโทษทางปกครอง
ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทําความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ 2
โทษอาญา
มาตรา 64 ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักกีฬา อาชีพ
หรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระทําการล้มกีฬา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือ ปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับ ตนเอง
หรือผู้อื่นเพื่อให้มีการกระทําการล้มกีฬา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สอง แสนบาทถึง
ห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 66 ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ตัดสิน หรือผู้อื่น
เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินทําหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน หรือทําหน้าที่ ตัดสินอย่างไม่ถูกต้อง
เที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้า แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผู้ตัดสินใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น เพื่อทําหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขันหรือทําหน้าที่ ตัดสินอย่างไม่ถูกต้อง
เที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สามแสน บาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68 ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) ไม่มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามคําสั่งของ คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔
บทเฉพาะกาล

มาตรา 69 มาตรา ๖๙ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (ก) และ (ข) และ (๔)
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง แรงงาน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อทําหน้าที่ คณะกรรมการไปพลางก่อน โดยให้รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่ง ประเทศไทยแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา 70 ให้โอนบรรดากิจการ เงิน และทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิและหนี้ของ กองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหา ผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมกีฬา อาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 71 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพตามมาตรา ๖๙ หรือ คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๖ แล้วแต่กรณีทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางก่อนจนกว่า จะมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 72 สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพที่ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้มาจดแจ้งการดําเนินการต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างนี้มิให้นํามาตรา ๕๘ มาใช้บังคับ
มาตรา 73 มิให้นําความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๒ มาใช้บังคับแก่การจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพรายการที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่เสร็จสิ้น
มาตรา 74 ให้ออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บรรดาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาอาชีพที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ ต่อไปเพียง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬา ที่นานา
ประเทศให้ความสําคัญและเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ กีฬาอาชีพ ยังเป็น
ปัจจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของ ประเทศ แต่ปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายที่ส่งเสริมกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกําหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา อาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจน จึง
สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬา อาชีพ เพื่อกําหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
ให้สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับ มาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป การกีฬาของ
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ข้อ 3 ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
(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 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิหน้าที่ รวมทั้งพนักงาน
และลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สิทธิ
และหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่กําหนด ไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการ
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนกีฬามวย และของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ใช้บังคับ ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ข้อ 5 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความคืบหน้าและการดําเนินการ เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และคําสั่งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 6 ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๗ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
37

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง/หน้า ๖/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่ 63/2559
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ

ประกาศว่า
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ควบรวมกองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดภาระและความซ้ําซ้อนในด้านการงบประมาณ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
บูรณาการ การส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นเอกภาพและมีความ
ต่อเนื่อง อันเป็นการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ดังนั้น ในระหว่างที่ต้อง
รอกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ดําเนินการอีกระยะหนึ่ง จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
“(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกหมวด ๔ กองทุนกีฬามวย มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนกีฬามวย
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “กองทุน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
แห่งประเทศไทย”
(๒) ให้ยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๙) ออกระเบียบกําหนดเงื่อนไขและมาตรการ และพิจารณาให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนั บสนุ นนั กกี ฬาอาชี พ บุ คลากรกี ฬาอาชี พ ผู้ จั ดการแข่ งขั นกี ฬาอาชี พ สมาคมกี ฬาอาชี พและสโมสร
กีฬาอาชีพ”
(๓) ให้ ย กเลิ ก (๑๒) และ (๑๓) ของมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๔) ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทํา หน้าที่เป็นสํา นักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์”
(๕) ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง
ตามมาตรา ๑๗ ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุนให้ยื่นคําขอ
ต่อคณะกรรมการคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด”
(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 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ รวมทั้งพนักงาน
และลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สิทธิและหน้าที่ของ
พนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนกีฬามวย และของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ คํา สั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ข้อ ๕ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความคืบหน้าและการดําเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และคําสั่งนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๖ ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๗ 39 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(รวมการแก้ไข)
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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕1๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕1๘
เป็นปีที่ 3๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘”
มาตรา ๒ 40 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผู้ทํางานในองค์การของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๘
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่รวมถึงองค์การ
หรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ
(๒) บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ หรือ
(๓) บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความ
รวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย
“ผู้บริหาร” 41 หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น
40
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“พนักงาน” 42 หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ และให้รวมตลอดถึงที่
ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารง
ตํ
า
แ
ห
น่
ง
ที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะเพื่อการกําหนดคุณสมบัติ
มาตรฐานและการพ้นจากตําแหน่งเท่านั้น
มาตรา ๕ กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
(๔) 43 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕/๑) 44 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕/๒) 45 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕/๓) 46 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(๖) 47 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดํารงตําแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
(๗) 48 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๗/๑) 49 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(8) 50 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
(๙) 51 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็น
ผู้ถือหุ้น
41

มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้บริหาร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

42

มาตรา ๔ นิยามคําว่า “พนักงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
43
มาตรา ๕ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
44
มาตรา ๕ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
45
มาตรา ๕ (๕/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
46
มาตรา ๕ (๕/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
47
มาตรา ๕ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
48
มาตรา ๕ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
49
มาตรา ๕ (๗/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
50
มาตรา ๕ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
51
มาตรา ๕ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๑๐) 52 ไม่ เป็ นกรรมการ หรื อผู้ บริ หาร หรื อผู้ มี อํ านาจในการจั ดการ หรื อมี ส่ วนได้ เสี ยใน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่
เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศที่รัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องแต่งตั้งตาม
ข้อผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ
ความใน (๘) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตําแหน่ง
หรือเงินเดือนประจําตําแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการ
หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่ 53
มาตรา ๖ ให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการได้รวมทัง้ สิ้นไม่เกินสิบเอ็ดคน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกําหนด
ให้มีกรรมการน้อยกว่าสิบเอ็ดคนก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้นั้น
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติ
จาคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้ จํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน 54
มาตรา ๗ 55 ผู้ใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าสามแห่งมิได้ ทั้งนี้ให้นับรวม
การเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย
การนับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว กรรมการ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่
กรรมการโดยตําแหน่งตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มาตรา ๘ ทวิ 56 ให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไม่มฐี านะเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติให้พนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘ ตรี 57 ผู้บริหารนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
58
(๑/๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
52

มาตรา ๕ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
54
มาตรา ๖ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๖เรื่อง กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
55
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐
56
มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
57
มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
53
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(๒) สามารถทํางานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) 59 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) 60 ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร
(๘) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๐) 61 ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๑๑) 62 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๑๒) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์ได้เสีย
เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
มาตรา ๘ จัตวา 63 ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนห้าคน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒)
ให้คณะกรรมการสรหาทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสม
ที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น เว้นแต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดย
ตําแหน่ง และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
เมื่อได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น
ต่อไป โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ ทั้งนี้ การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง
การจ้างผู้บริหาร ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ
58
59

พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๘ ตรี (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘ ตรี (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕)

60

มาตรา ๘ ตรี (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗)

61

มาตรา ๘ ตรี (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖)

62

มาตรา ๘ ตรี (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ (ฉบับที่ ๖)

63

มาตรา ๘ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
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ในการทําสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และให้การจ้าง
ตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
สัญญาจ้างตามวรรคห้า อย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งเงื่อนไขการทํางาน
การพ้นจากตําแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทํางานและค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นของ
ผู้บริหาร
การกําหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาจ้างเพราะเห็นว่าผู้บริหารเดิมมีผลการทํางานดีมีประสิทธิภาพและการจ้างผู้บริหารเดิมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได้โดย
ไม่ต้องดําเนินกระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๘ เบญจ 64 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว
ผู้บริหารพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ตรี
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
(๖) ถูกเลิกสัญญาจ้าง
มาตรา ๙ 65 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) 66 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
(๕/๑) 67 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕/๒) 68 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
64

มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2543
มาตรา ๙ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
66
มาตรา ๙ (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๙ (5/1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕)
65

พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๙ (5/2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
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(๖) 69 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
(๗) 70 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๘) 71 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานชาวต่างประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความจําเป็นต้องจ้าง
ตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ 72 พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นใน
รัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
มาตรา ๑๑ 73 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว
พนักงานพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐สําหรับการพ้น
จากตําแหน่งของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้พ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
มาตรา ๑๒ รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ให้ปรับปรุงให้มีกรรมการไม่เกินจํานวน
ดังกล่าวภายในสองเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒/๑ 74 ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด
ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น
การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผู้ใดดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าที่กําหนดในมาตรา ๗
ให้ผู้นั้นลาออกจากตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ถ้ามิได้ลาออกให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวันที่ครบกําหนด
หนึ่งเดือน
มาตรา ๑๔ ให้กรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
69

มาตรา ๙ (6) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙ (7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
71
มาตรา ๙ (8) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมกาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
72
มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
73
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
74
มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
70
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มาตรา ๑๕ กําหนดเวลาสามปีตามวรรคสองของมาตรา ๘ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่กรรมการ
ได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้าย
ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งเกินสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้าย พ้นจากตําแหน่ง
เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา 1๖ 75 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
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มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยองค์การของรัฐบาล
และกฎหมายว่าด้วยกิจการที่เป็นของรัฐได้บัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ และลัษณะต้องห้ามของกรรมการ
และพนักงานไว้แตกต่างกัน นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดช่องให้แต่งตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจได้หลายวิสาหกิจ สภาพการดังกล่าวเป็นเหตุหนึ่งให้การดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไม่เจริญก้าวหน้า
เท่าที่ควร สมควรกําหนดให้ระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 76
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนด
ให้สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อวางรากฐานการปกครองที่เหมาะสมแก่ภาวะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาการ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบการต่าง ๆ จึงสมควรให้กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาหนึ่งมีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๐ 77
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ แต่กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจได้กําหนดให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจพ้นจากตําแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจพ้น
จากตําแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เช่นเดียวกับข้าราชการ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 56 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 78
โดยที่กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้บัญญัติ
จํากัดจํานวนกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ บัดนี้ รัฐวิสาหกิจบางแห่งจําเป็นต้องมีจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ข้อ ๒ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 79
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้นําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ผู้บริหารของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ มี ฐ านะเป็ น พนั ก งาน และให้ เ ป็น การจ้ า งบริห ารโดยทํ า สั ญ ญาจ้า ง โดยกํ า หนดค่ า จ้ า งหรื อ
ผลประโยชน์อื่นตามผลงานในการบริหาร เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีผู้บริหารที่มีความรู้และความสามารถในเชิงธุรกิจ
อย่างแท้จริง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อ กํ า หนดให้ ผู้ บริ ห ารในทุ กรั ฐ วิ ส าหกิจ ไม่มี ฐ านะเป็น พนัก งานแต่ เป็ น การจ้ า งบริห ารโดยทํ าสั ญ ญาจ้า ง
และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหา การจ้าง การปฏิบัติหน้าที่ ค่าจ้างหรือผลประโยชน์
อื่นและการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 80
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๗ ให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้า ๑๔/๕ กันยายน ๒๕๕๐
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มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคบรรดาที่ ช นชาวไทยเคยได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมาตรา ๕ (๔)มาตรา ๘ ตรี (๔)
และ (๕) และมาตรา ๙ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องสถานะของบุคคล สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลที่เคยได้รับความคุ้มครอง
ตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ 81
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผู้ใดดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เกินกว่าจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใด หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ลาออก ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่ได้รับแต่งตั้ง
ครั้งหลังสุดตามลําดับ ในวันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ถ้ามิได้มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการ
แทน ให้กระทรวงการคลังรายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติให้มีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวต่อไป
มาตรา 17 บทบัญญัติมาตรา ๕ (๗) มาตรา ๘ ตรี (๑๐) และมาตรา ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ไม่ใช้บังคับกับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งดํารงตําแหน่งใดในพรรค
การเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยบุคคลดังกล่าวได้ลาออก
จากตํ าแหน่ งในพรรคการเมื องหรื อการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ของพรรคการเมื องนั้ น ภายในสามสิ บวั นนั บแต่ วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๘ ตรี (๑/๑) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ซึ่งดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้บุคคลนั้นดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างที่ทําขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะสิ้นสุดลง
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มาตรา ๑๙ บทบัญญัติมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ซึ่งเป็นพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่มูลเหตุที่ทําให้มีลักษณะต้องห้ามนั้นเกิดขึ้นภายหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๐ บทบัญญัติมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังมิให้ใช้บังคับจนกว่าจะมีการจัดทํา
บัญชีรายชื่อกรรมการแล้ว
ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๑ การดําเนินการจ้างหรือแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดที่ได้กระทําไปแล้ว
ตามมาตรา ๘ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จสิ้น เว้นแต่
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามมาตรา ๘ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 22 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นรวมทั้งแก้ไขวิธีการ
นับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาให้แก่การทํางานในรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สมควรปรับปรุงวิธีการสรรหา
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นโดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการสรร
หาผู้ที่มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่สอดคล้องกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกําหนดให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่งจากบัญชีรายชื่อกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
อื่นของรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 82
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ
ต้องห้ามของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตาม
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กฎหมายโดยกํ า หนดให้ รั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ นผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับภารกิจของกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(รวมการแก้ไข)

การกีฬาแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2543
เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เลือกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 83 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบ้างประการเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพ
ในเคหสถาน และการจํ ากั ด เสรี ภาพในการรวมกั นเป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร
องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกําหนดไว้เช่นไรก็ตาม เว้นแต่รัฐวิสาหกิจที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
(2) บริษั ทหรื อห้างหุ้ นส่ วนนิ ติ บุ คคลที่ กระทรวง ทบวง กรม หรื อทบวงกรมเมื องที่ มี ฐานะ
เทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง
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“นายจ้ า ง” หมายความว่ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ตกลงรั บ ลู ก จ้ า งเข้ า ทํ า งานโดยจ่ า ยค่ า จ้ า งให้
และให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอํานาจ
กระทําการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย
“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้จ้างระดับผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจ้าง ลูกจ้าง ขึ้นค่าจ้าง
ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง
“สภาพการจ้ าง” หมายความว่ า หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการจ้ างหรื อการทํ างานกํ าหนดวั น
และเวลางาน ค่ าจ้ าง สวั สดิ การ การเลิ กจ้ าง หรื อประโยชน์ อื่ นของนายจ้ างหรื อลู กจ้ างอั นเกี่ ยวกั บการจ้ าง
หรือการทํางาน
“ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
“ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
“ปิดงาน” หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทํางานชั่วคราวเนื่องจาก
ข้อพิพาทแรงงาน
“นัดหยุดงาน” หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทํางาน เฉื่อยงาน หรือถ่วงงานเพื่อให้การ
ดําเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจต้องหยุดชะงักหรือช้าลง
“สหภาพแรงงาน” หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“สหพันธ์แรงงาน” หมายความว่า สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้ซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน* รักษาการพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ
แต่งตั้งพระนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
หมวด 1
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์”
ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

และกรรมการอื่ น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ง ตั้ ง จากฝ่ า ยนายจ้ า งห้ า คนและจากฝ่ า ยลู ก จ้ า งห้ า คน และให้ อธิ บ ดี ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชิออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจ
ฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในระหว่างประธานสหภาพ
แรงงานด้วยกัน การเลือกตั้งให้เป็นไปจามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 กรรมการซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง มี ว าระอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสองปี ก รรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พ้นจากการเป็นนายจ้างหรือพ้นจากการเป็นประธานสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณี
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นคนไร้ค่าสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
(7) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
การแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระของกรรมการฝ่ายลูกจ้างให้แต่งตั้งจาก
ประธานสหภาพแรงงาน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ลําดับถัดไปของการเลือกตั้งคราวที่กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระที่ได้รับเลือกตั้ง
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งดํารงตําแหน่งครบตามวาระแล้วแต่ยังมิได้
มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนจึงเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมคราวใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้ง
หนึ่งภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันนัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ แม้จะไม่มีกรรมการฝ่ายนายจ้างหรือฝ่าย
ลูกจ้างมาประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้าง
(2) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา 28
(4) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 31
(5) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานก่อนมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดตามมาตรา 31 วรรคห้า
(6) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38
(7) พิจารณาวินิจฉัยและออกคําสั่งตามมาตรา 39
(8) เสนอความเห็นและให้คําแนะนําแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
(9) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างตาม (1) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้
มาตรา 14 คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
เพื่อให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 16 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถานที่ทํางานของนายจ้าง สถานที่ที่ลูกจ้างทํางานอยู่หรือสํานักงานของนายจ้าง
สหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน ในระหว่างเวลาทําการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้
ตามความจําเป็น
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก ชี้แจงข้อเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม หรือส่งสิ่งของ
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา 17 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรืผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้
มาตรา 18 ให้มีสํานักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการแรงงานและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด 2
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งประกอบด้วย
กรรมการของรั ฐ วิ ส าหกิจนั้นคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการรัฐ วิสาหกิ จ แห่ งนั้นกําหนด เป็ นประธานกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นตามจํานวนที่รัฐวิสาหกิจ
กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน
ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงานเสนอ มีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ
ในกรณีไม่มีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดหรือในระหว่างที่สหภาพแรงงานต้องเลิกไปตาม
มาตรา 65 ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดให้ลูกจ้างที่มิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจํานวนเท่ากับจํานวน
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ให้ลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคสองอยู่ในตําแหน่งกรรมการจนกว่าจะสามารถเลือกตั้ง
ผู้แทนของสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ค่าสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหารหรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่สําหรับ
กรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
(5) พ้ น จากการเป็ น สมาชิ ก ของสหภาพแรงงานหรื อ เมื่ อ สหภาพแรงงานเห็ น ควรให้ มี
การเปลี่ยนผู้แทนใหม่หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้าง สําหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
(6) ได้ รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการกิจการ
สัม พันธ์แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ ที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ใ นตํ าแหน่งเท่ากั บวาระที่ เหลืออยู่ ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
มาตรา 22 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
และให้นําความในมาตรา 12 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามร้องขอ ให้คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์จัดให้มีการประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ

มาตรา 23 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
(2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทํางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง
และรัฐวิสาหกิจนั้น
(4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
มาตรา 24 ให้ นายจ้ างอํ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของกรรมการปฏิ บั ติ หน้ าที่
ของกรรมการกิจการสัมพันธ์หรืองดเว้นการกระทําใด ๆ อันเป็นผลให้กรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่สามารถทํางาน
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไปได้
นายจ้างจะเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง หรือตัดค่าจ้าง กรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากศาลแรงงานก่อน เว้นแต่กรรมการกิจการสัมพันธ์ผู้นั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือเป็นการเลิกจ้าง
เพราะเหตุเกษียณอายุ
หมวด 3
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน

มาตรา 25 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีระยะเวลาใช้บังคับตามที่นายจ้างให้มีระยะเวลา
ใช้บังคับตามที่นายจ้างและสหภาพแรงงานได้ตกลงกัน แต่จะตกลงกันให้มีผลใช้บังคับเกินกว่าสามปีไม่ได้ถ้ามิได้
กําหนดระยะเวลาไว้ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้างและลูกจ้าง
ได้ตกลงกัน หรือนับแต่วันที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน แล้วแต่กรณี

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ระยะเวลาที่กําหนดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลงถ้ามิได้มีการเจรจา
ตกลงกันใหม่ ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี
การเรียกร้องให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือสหภาพแรงงานต้องยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และให้ฝ่าย
ที่ยื่นข้อเรียกร้องส่งสําเนาข้อเรียกร้องให้นายทะเบียนทราบโดยมิชักช้า
ให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องระบุชื่อผู้ซึ่งมีอํานาจทําการแทนเป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีจํานวน
ไม่เกินเจ็ดคน
ผู้แทนในการเจรจาฝ่ายนายจ้างต้องแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น และผู้แทน
ในการเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานต้องแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น
มาตรา 26 เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อผู้แทนในการเจรจา
จํานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้าและให้ทั้งสองผ่ายเริ่มเจรจากัน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง
นายจ้างหรือสหภาพแรงงานจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้แทนของตนก็ได้
แต่ต้องมีจํานวนฝ่ายละไม่เกินสองคน
มาตรา 27 ถ้านายจ้างกับสหภาพแรงงานสามารถตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องได้แล้วให้ทําข้อตกลง
เกี่ ยวกั บสภาพการจ้ างงานนั้ นเป็ นหนั งสื อลงลายมื อซึ่ งผู้ แทนในการเจจาของนายจ้ างและสหภาพแรงงาน
ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนฝ่ายตนและให้นายจ้างประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดย
เปิ ด เผยไว้ ณ สถานที่ ที่ ลู กจ่ า งทํ า งายอยู่ เ ป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น โดยเริ่ ม ประกาศภายในสามวั น
นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
ให้นายจ้างนําข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่ง ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
มาตรา 28 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนด
ตามมาตรา 13 (2) นายจ้ า งจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการและคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ น
จึงจะดําเนินการได้
มาตรา 29 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน
ห้ามมิให้นายจ้างแรงงานกับลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณค่าแก่ลูกจ้างแรงงานยิ่งกว่า
มาตรา 30 ในกรณีที่มีการเจรจากันภายในกําหนดตามมาตรา 26 หรือมีการเจรจากัน
แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และให้ฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่พ้นกําหนดหรือนับแต่เวลา
ที่ตกลงกันไม่ได้แล้วแต่กรณี
มาตรา 31 เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งตามมาตรา 30 แล้วให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทภายในกําหนดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ถ้าได้มีการตกลงกันภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อพิพาทแรงงานนั้น
เป็นข้ อพิ พาทแรงงานที่ ต กลงกั นไม่ได้ และให้ ฝ่ ายที่ แ จ้งข้อเรียกร้ องนําข้ อพิ พาทแรงงานที่ตกลงกั นไม่ไ ด้
ส่งให้คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาทแรงงานดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวก่อนมีการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
มาตรา 32 คํ าวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของคณะกรรมการให้ เป็ นที่ สุ ด ฝ่ ายยื่ นข้ อเรี ยกร้ องและฝ่ ายรั บ
ข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าเป็นคําวินิจฉัยชี้ขาดที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือกําหนดตามมาตรา 13 (2)
จะมีผลบังคับได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วและให้คําวินิจฉัยชี้ขาดมีผลบังคับได้เป็นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้วินิจฉัยชี้ชาดหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
มาตรา 33 ไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน
มาตรา 34 เมื่อได้มีการยื่นข้อเรียกร้องตามมาตรา 25 แล้ว ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่าง
การเจรจา การประนอม การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28
มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง
กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเว้นแต่บุคคลดังกล่าว
(1) ทุจริตหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งาน หรื อ ระเบี ย บหรื อ คํ า สั่ ง อั น ชอบด้ ว ยกฎหมาย
ของนายจ้าง โดยนายจ้างได้ว่ากล่าวหรือตักเตือนเป็นหนังสือแล้วและยังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบ
หนังสือเตือนนั้น ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ต้องมิได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการ
เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือน
(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรห้ามมิให้ลูกจ้าง
ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุน หรือ
ก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน
มาตรา 35 ห้ามมิให้นายจ้าง
(1) เลิกจ้างหรือกระทําการใดๆอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุ
ที่ลูกจ้างได้ดําเนินการขอจัดตั้งสหภาพแรงาน สหพันธ์แรงงาน หรือเข้าเป็นสมาชิก หรือกรรมการสหภาพแรงงาน
กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรืออนุกรรมการ หรือ
ดํ า เนิ น การฟ้ อ งร้ อ ง เป็ น พยาน หรื อ ให้ ห ลั ก ฐานต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ นายทะเบี ย นหรื อ คณะกรรมการ
หรือต่อศาลแรงงาน
(2) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน สหพันธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพันธ์ หรือให้ หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือ
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เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานเพื่อมิให้สมัครหรือรับสมัครลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพื่อให้ออกจากการเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพั นธ์แรงงาน หรือขั ดขวางการใช้สิ ทธิ
ของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(4) เข้าแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บังคับหรือขู่เข็ญ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ลูกจ้างต้องเป็นหรือห้ามไม่ให้เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานหรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ
(2) กระทําการใดๆอันอาจเป็นผลให้ฝ่ายนายจ้างฝ่าฝืนมาตรา 35
มาตรา 37 ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งหรือคําชี้ขาด
ตามมาตรา 32 มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของกรรมการ อนุกรรมการ
หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่มีการยกเลิกรัฐวิสาหกิจ หรืองานส่วนหนึ่งส่วน
ใดของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลดังกล่าวได้กระทําการ ดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง
(2) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบหรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง
โดยนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว และยังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบหนังสือเตือนนั้น
ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ต้องไม่ได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวารเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง
เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จําต้องตักเตือน
(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกัน โดยไม่มีเห็นผลอันสมควร
(5) กระทําการใดๆเป็นการยุยง สนับสนุนหรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างหรือคําชี้ขาด
มาตรา 38 ให้ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา 35 หรือมาตรา 37 ยืนคําร้องได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับความเสียหายกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ยชี้ ข าดและออกคํ า สั่ ง ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คํ า ร้ อ ง
และให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้น ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให้นายจ้าง
รับลูกจ้างกับเข้าทํางาน หรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
เห็นสมควรได้
มาตรา 39 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า กรรมการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน
ผู้ใดดําเนินการผิดวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานแล้วแต่กรณีและการดําเนินการนั้นเป็น
ภยันตรายต่อความสงบสุขต่อประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศให้ส่งเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยโดยมิช้า
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ให้คณะกรรมการวินิจฉัยและออกคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและให้ผู้ฝ่าฝืน
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
หมวด 4
สหภาพแรงงาน

มาตรา 40 สหภาพแรงงานจะมีขึ้นได้ ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
สหภาพแรงงานต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
(2) พิจารณาช่วยหรือสมาชิกตามคําร้องทุกข์
(3) แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสหภาพการจ้างของลูกจ้าง
(4) ดําเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ
ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว
มาตรา 41 บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานได้
(1) เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใช่ฝ่ายบริหาร
(2) บรรลุนิติภาวะแล้ว และ
(3) มีสัญชาติไทย
มาตรา 42 สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นได้ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้าง
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทํางานอันมีรับสั่งเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ
ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล
มาตรา 43 การขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน ให้ลูกจ้างมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานจํานวน
ไม่น้อยกว่าสิบคน เป็นผู้เริ่มก่อการ ยื่นคําขอเป็นหนังสือนายทะเบียน พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสหภาพ
แรงงานอย่างน้อยสามฉบับ บัญชีรายชื่อและรายมือชื่อของผู้แสดงความจํานงเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทํางานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร
เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ
คําขอและบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด
ลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้เพียงอย่างเดียว
เมื่อนายทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานแล้ว ให้นายทะเบียนปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้า เพื่อให้ลูกจ้างทั้งหมดทราบ
มาตรา 44 ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ต้องมีคําว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” กํากับไว้หน้าชื่อนั้นด้วย
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
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(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราเงินค่าสมัครและค่าบํารุงวิธีการชําระเงิน
(6) ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(7) ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการ ได้ แ ก่ จํ า นวนกรรมการ การเลื อ กตั้ ง กรรมการ
วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(8) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุม
(9) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารสภาพแรงงาน
(10) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการทําบัญชี
และการตรวจบัญชี
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสาระที่สามารถเอื้ออํานวยให้การดําเนินงานของสหภาพแรงงานเป็นไป
โดยเกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของสมาชิกและลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และต้องไม่มีสาระเป็นการกีดกัน
การเข้าเป็นสมาชิกภาพโดยไม่มีเหตุอันควร
มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนรับคําขอทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดและตรวจสอบ
แล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ถูกต้องตามขอบเขตของมาตรา 40 และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา 41 คําขอดังกล่าว มีข้อความตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 43 และขอบังคับถูกต้องตามมาตรา 44 มีรายชื่อและรายมือชื่อผู้แสวงหาความจํานง
เข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง
ซึ่งทํางานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ และยังไม่มีการ
จดทะเบียนสหภาพแรงงานขึ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนสภาพแรงงาน ให้แก่สหภาพแรงงานนั้น
คําขอจดทะเบียนรายใด มีข้อความตลอดจนเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้องอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือมีผู้แสดงความจํานงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ถึงร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนรายดังกล่าวดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ทราบ ถ้าผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไม่ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลานั้น ให้ถือว่าคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานรายดังกล่าวเป็นอันจบไป
มาตรา 46 ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดเกินหนึ่งราย
ถ้าปรากฏว่าคําขอจดทะเบียนรายใดมีข้อความและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตลอดจนได้แจ้งจํานวน
ผู้ แ สดงความจํ า นงเข้ า เป็ น สมาชิ ก สหภาพแรงงานถึ ง ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า ของลู ก จ้ า งทั้ ง หมดตามมาตรา 45
เป็นลําดับแรก ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานนั้น แต่ถ้ามีคําขอที่มีลักษณะครบถ้วนดังกล่าว
เกินหนึ่งราย ให้นายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนแต่ละรายมาร่วมพิจารณาทําความตกลง
เพื่อร่วมเป็นคําขอเดียวกัน ถ้าไม่สามมารถตกลงกันได้ ให้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่มีจํานวนผู้แสดงความ
จํานงเข้าเป็นสมาชิกมากที่สุด ถ้ายังปรากฏว่ามีคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยมีจํานวนรายชื่อผู้แสดง
ความจํานงเข้าเป็นสมาชิกมากที่สุดเท่ากันเกินหนึ่งรายให้นายทะเบียนดําเนินการจับฉลากโดยเปิดเผยระหว่าง
ผู้ยื่นคําขอดังกล่าวและรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่จับฉลากได้
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มาตรา 47 ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อรัฐมนตรีโดยทํา
เป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 48 เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 49 ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและมอบหมายการทั้งปวง
ให้ แ ก่ คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลือกตั้งผู้สอบบัญ ชี และอนุมัติร่างข้ อบั งคั บที่ได้ยื่นต่ อนายทะเบียน
ตามมาตรา 45
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและอนุมัติร่างข้อบังคับแล้วให้นําสําเนา
ข้อบังคับและรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงานไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
มาตรา 50 การแก้ ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สหภาพแรงงาน จะกระทําได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานตามวรรคหนึ่ง จะมีผล
บังคับใช้ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว
ให้นํามาตรา 45 มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สหภาพแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 51 สมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใดจะต้องเป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจนั้น
ตลอดเวลาที่ยังเป็นสมาชิก
ห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 52 สมาชิกของสหภาพแรงงานมีสิทธิขอตรวจสอบสมาชิก เอกสารหรือบัญชี เพื่อทราบ
การดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้ในเวลาเปิดทําการ
ในการขอตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานต้องให้ความสะดวกตามสมควร
มาตรา 53 สมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพแรงงานสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่ให้ออก เพราะมีเหตุตามที่กําหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51
มาตรา 54 เพื่อ ประโยชน์ ข องสมาชิก สหภาพแรงงาน ให้ ส หภาพแรงงานมี สิท ธิห น้า ที่
ดังต่อไปนี้
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(1) ยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างแทนสมาชิก
(2) ยื่นคําร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาตามมาตรา 23 (4)
(3) ตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(4) จั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก หรื อ จั ด สรรเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
สาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(5) เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับของ
สหภาพแรงงาน
(6) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40
มาตรา 55 ให้สภาพแรงงานมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทน
ของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการสหภาพแรงงานมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําแทนก็ได้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานอาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสหภาพแรงงานปฏิ บั ติ ต าม
ที่มอบหมายได้
คณะกรรมการสหภาพแรงงานประกอบด้วย ประธานสหภาพแรงงานเป็นประธานกรรมการ
และมีกรรมการอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับ
มาตรา 56 กรรมการสหภาพแรงงานหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ต้องเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
กรรมการสหภาพแรงงานซึ่งนายทะเบียนสั่งให้ออกจากตําแหน่งตามาตรา 63 จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการสหภาพแรงงานใหม่ได้ ต่อเมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งให้ออกจากตําแหน่ง
มาตรา 57 สหภาพแรงงานจะกระทําการดังต่อไปนี้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รับรองงบดุล รายงานประจําปี
และงบประมาณ
(3) จั ดให้ มี ก ารให้ บริ ก ารเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก หรื อจั ด สรรเงิ น หรื อทรั พย์ สิ น เพื่ อ
สาธารณประโยชน์
(4) ร่วมจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน
(5) รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(6) เลิกสหภาพแรงงาน
มาตรา 58 เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหภาพ
แรงงานให้สหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการสหภาพแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสหภาพ
แรงงาน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือแพ่ง
(1) เข้าร่วมเจรจาทําความตกลงกับนายจ้าง เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
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(2) ชี้แจงหรือโฆษณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทแรงงาน หรือการดําเนินงาน
ของสหภาพแรงงาน
ทั้งนี้ เว้ น แต่เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ ยวกั บการก่ อ ให้เกิดภยันตราย
ต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพละชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดในทางแพ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญาในลักษณะดังกล่าว
มาตรา 59 การให้ ก รรมการสหภาพแรงงานหรื อ ไปร่ ว มการประชุ ม สหภาพแรงงาน
หรือสัมมนาใดๆโดยถือเสมือนว่าการไปดําเนินงานดังกล่าวเป็นการทํางานให้กับนายจ้างให้เป็นไปตามที่สหภาพ
แรงงานและนายจ้างจะได้ตกลงกัน
ลู กจ้ างซึ่ งเป็ นกรรมการของสหภาพแรงงานมี สิ ทธิ ลาไปร่ วมประชุ มสหภาพแรงงานหรื อร่ วม
การประชุมหรือสั มมนาอื่นได้ ทั้งนี้ ให้สหภาพแรงงานแจ้งให้นายจ้ างทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าวันเวลา
ที่ลูกจ้างไปดําเนินงานดังกล่าวเป็นวันทํางานให้กับนายจ้าง
มาตรา 60 สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกําหนด และเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ในเวลาทําการ
สหภาพแรงงานประกาศวันและเวลาเปิดทําการไว้ที่สํานักงานของสหภาพแรงงาน
มาตรา 61 สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและต้องเสนองบดุลพร้อมด้วย
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสําเนาหนึ่งชุดให้แก่นายทะเบียน
ภายในสามสิบวันที่ที่ประชุมใหญ่มีติรับรอง
มาตรา 62 ให้ นายทะเบี ยนหรื อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ซึ่ งนายทะเบี ยนมอบหมายมี อํ านาจ
สั่งให้นายจ้าง กรรมการของสหภาพแรงงาน หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน กระทําการหรืองดเว้นการกระทําใดๆ
เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
แล้วแต่กรณี และให้มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในรัฐวิสาหกิจหรือสํานักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทําการ เพื่อสอบข้อเท็จจริง
หรือตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน
(2) สั่ งให้ นายจ้ าง กรรมการสหภาพแรงงาน อนุ กรรมการสหภาพแรงงาน หรื อเจ้ าหน้ าที่
ของสหภาพแรงงาน หรือส่งแสดงเอกสาร หรือบัญชีของสหภาพแรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีปัญหา
เกิดขึ้น
(3) สอบถามบุคคลใน (2) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสภาพแรงงาน
มาตรา 63 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดผู้หนึ่งหรือคณะกรรมการ
สหภาพแรงงาน ออกจากตําแหน่งได้ เมื่อปรากฏว่า
(1) กระทําการอั นมิ ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เป็นการขัดขวางการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ฝ่าฝืนมาตรา 57 (5)
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(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา 62
(4) ดําเนินการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจจะเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือ
(5) ให้ ห รื อ ยิ น ยอมให้ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก รรมการสหภาพแรงงานเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การ
ของสหภาพแรงงาน
คําสั่งตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องและสหภาพแรงงานทราบโดยมิช้า
มาตรา 64 ผู้ซึ่งได้รับคําสั่งให้ออกจากตําแหน่งกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 63
มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีโดยทําเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
อุทธรณ์ คําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 65 สหภาพแรงงานยอมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีข้อบังคับของสหภาพแรงงานกําหนดให้เลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น
(2) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(3) ล้มละลาย
(4) นายทะเบียนมีคําสั่งให้เลิกตามมาตรา 66
มาตรา 66 นายทะเบียนมีคําสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและพบภายหลังว่า การรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานแก่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46
(2) เมื่อปรากฏว่าการดําเนินการของสหภาพแรงงานขัดต่อวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย
หรื อ เป็ น ภั ย ต่ อ เศรษฐกิ จ หรื อ ความมั่ น คงของประเทศ หรื อ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน
(3) เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งให้เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหญ่ทั้งคณะ และไม่ดําเนินการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนขยายระยะเวลาให้จนสิ้นระยะเวลา
ดังกล่าว
(4) เมื่อสหภาพแรงงานไม่ดําเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี หรือ
(5) เมื่ อมีจํานวนสมาชิกเหลื อน้อยกว่าร้อยละยี่ สิ บห้าของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่ รวมถึงลูกจ้ าง
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือทํางานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งให้เลิกสหภาพแรงงานใด ให้แจ้งคําสั่งเป็นหนังสือให้สหภาพแรงงาน
นั้นทราบโดยมิชักช้า
มาตรา 67 คํ าสั่ งให้ เลิ กสหภาพแรงงานตามาตรา 66 กรรมการเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ถูกสั่งให้เลิก มีสิทธิเข้าชื่อกันอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อรัฐมนตรี โดยทําเป็น
หนังสื่อยื่นต่อหน้าทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

การอุทธรณ์คําสั่งต่อรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่งของนายทะเบียน
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
คําสั่งเลิกสหภาพแรงงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์
หรือเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด แล้วแต่กรณี
มาตรา 68 เมื่อสหภาพแรงงานต้องเลิกตามมาตรา 65 ให้แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีและให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด
และบริษัทจํากัด มาใช้บังคับแก่การสมัครบัญชีสหภาพแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา 69 เมื่อชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ห้ามมิให้นําไปแบ่งให้แก่สมาชิกของ
สหภาพแรงงาน แต่ให้โอนทรัพย์สินนั้นไปให้แก่สหภาพแรงงานอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการ
จัดการของสหภาพแรงงาน หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่
ในกรณีที่ในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่ มิได้ร ะบุใ ห้สหภาพแรงงานใดเป็นผู้รับทรัพย์สิน
ที่ เ หลื อ นั้ น ให้ ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ม อบทรั พ ย์ สิ น นั้ น ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ห รื อ สมาคมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การสงเคราะห์
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน
หมวด 5
สหพันธ์แรงงาน

มาตรา 70 สหภาพแรงงานตั้งแต่สิบสหภาพแรงงานขึ้นไป อาจรวมกันจัดตั้งสหพันธ์แรงงานได้
เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสหภาพการจ้างและเพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในรัฐวิสาหกิจ
สหพันธ์แรงงานต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว
ให้สหพันธ์แรงงานเป็นนิติบุคคล
มาตรา 71 ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงานในหมวด 4 มาใช้บังคับแก่สหพันธ์แรงงาน
โดยอนุโลม
มาตรา 62 สหพันธ์แรงงานอาจเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ได้
หมวด 6
บทกําหนดโทษ

มาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง หรือมาตรา 24 ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา 74 ผู้ใดไม่อํานายความสะดวก ไม่ตอบหนังสือสอบถาม ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่ง
สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 16 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายงานมาตรา 62 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 75 ผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายสหภาพแรงงานตามมาตรา 25 หรือที่ปรึกษา
ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายสหภาพแรงงานตามมาตรา 26 ผู้ใดรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่ง
เพื่อกระทําการอันเป็นเหตุให้รัฐวิสาหกิจหรือสหภาพแรงงานต้องเสียผลประโยชน์ที่ควรได้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 76 ผู้ใ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตรา 27 วรรคสอง หรือฝ่าฝืน
มาตรา 29 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยที่ชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 77 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 33 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดยุยงปลุกปั่นเพื่อให้มีการกระทําความวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 39 วรรคสอง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34 หรือมาตรา 36 หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 80 ผู้ ใดเป็ นสมาชิ กของสหภาพแรงงานโดยรู้ อยู่ ว่ าสหภาพแรงงานนั่ นยั งไม่ ได้
จดทะเบียนตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 81 ผู้เริ่มก่อการจําตั้งสหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 49 หรือกรรมการ
สหภาพแรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยู่
มาตรา 82 สหภาพแรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา 51 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 83 สหภาพแรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 60 หรือมาตรา 61 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
กรรมการสหภาพแรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหภาพแรงงานกระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 84 ผู้ใดเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงานโดยรู้อยู่ว่าสหพันธ์แรงงานนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน
ตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ใ ดดํ า เนิ น การสหพั น ธ์แ รงงานที่ ยั งไม่ ได้ จ ดทะเบี ย น ต้ อ งระวางโทษจํ า คุก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 85 สหพันธ์แรงงานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบด้วยมาตรา 60
หรือมาตรา 61 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
กรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดรู้เห็นเป็นใจให้สหพันธ์แรงงานเข้ากระทําการตามวรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 86 ผู้เริ่มก่อการแต่งตั้งสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามาตรา 71 ประกอบด้วย
มาตรา 49 หรือกรรมการสหพันธ์แรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 ประกอบด้วยมาตรา 50 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินวันละห้าสิบบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา 87 สหพันธ์แรงงานใดรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกโดยฝ่าฝืนมาตรา 71 ประกอบด้วย
มาตรา 50 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 88 ผู้ใดใช้คําว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ” “สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ” หรืออักษร
ต่างประเทศซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกัน ประกอบกับชื่อในดวงตรา ป้ายชื่อจดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสาร
อย่างอื่นเกี่ยวกับกิจการธุรกิจโดยมิได้เป็นสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาทและปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา 89 เมื่อสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานได้เลิกตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ
อนุกรรมการ หรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของผู้ชําระบัญชี
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 90 ผู้ใดยังคงดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานซึ่งได้เลิกไปแล้ว
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การชําระบัญชีของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานต้องระวางโทษจําคุกไม่
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเกินสาม
มาตรา 91 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับให้นายทะเบียนมาอํานาจ
เปรียบเทียบได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายัง
นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามให้ดําเนินคดีต่อไปได้
บทเฉพาะกาล

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มาตรา 92 ให้ถือว่าสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2534 เป็ น สหภาพแรงงานตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละมี สิ ท ธิ ห น้ า ที่
ดําเนินการได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
เมื่อครบกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าสหภาพแรงงานตามวรรค
หนึ่งแห่งใดมีสมาชิกไม่ครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 ให้ถือว่าสหภาพแรงงานนั้นเป็นอันสิ้นสุดและให้นํา
บทบัญญัติตามมาตรา 68 และมาตรา 69 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 93 เมื่อครบกําหนดตามมาตรา 92 วรรคสอง ให้สหภาพแรงงานตามมาตรา 92
วรรคหนึ่ง ที่มีสมาชิกครบตามที่กําหนดในมาตรา 42 จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม่โดย
มิชักช้า
ให้กรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 92
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานขึ้นใหม่แล้ว หรือเมื่อพ้นหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อบังคับของสหภาพแรงงานนั้นจะกําหนดไว้อย่าไร
มาตรา 94 ให้ถือว่าคําขอจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นคําขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 95 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัยชี้ขาด หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
ให้ถือว่าบรรดาสภาพการจ่ายที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 96 บรรดาคําร้อง คําร้องทุกข์ และข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ตาม
พระราชบัญ ญัติพนั กงานรัฐ วิ สาหกิ จสัม พันธ์ พ.ศ. 2534 และยั งมิ ได้มี การพิ จารณาวินิจฉั ยถึงที่สุดก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 97 บทบัญญัติกฎหมายใด อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยกฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ และคําว่า “พนักงาน” ตามกฎหมายดังกล่าวให้หมายถึง “ลูกจ้าง”
ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุนี้ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 254584
มาตรา 94 85 ในพระราชบั ญญั ติ แรงงานรั ฐวิ สาหกิ จสั มพั นธ์ พ.ศ. 2543 ให้ แก้ ไขคํ าว่ า
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” คําว่า “ปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” และคําว่า “อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็น “ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนราชการเดิมมาเป็นส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่โอน
ไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดย
ไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบ
ตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้ง
ตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา 94 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255186
หมายเหตุ :เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คื อ โดยมี มาตรา 14 และมาตรา 140
แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติให้โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของสํานักรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง และโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไป
เป็นของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ.2545
มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว จึงสมควร
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49 และมาตรา 94 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่
ของส่ วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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รายชื่อพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของงานกฎหมาย กองนิติการ สํานักผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
าดับ
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นายอภัย ไชยอมร (อาร์)

นิติกร 6
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นางสาวกษมา สามเพชรเจริญ (ฝ้าย)

นิติกร 3
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นางสาวธีรยา ลิมาภิรักษ์ (พัฟ)

นิติกร 3
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5
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