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พระราชบัญญัติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๒) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บุคลากรกีฬา”  หมายความว่า  บุคคลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการกีฬา  เช่น  ผู้ตัดสิน  ผู้ฝึกสอน  

และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
“ภาษี”  หมายความว่า  ภาษีตามกฎหมายวา่ด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
“สมาคมกีฬา”  หมายความว่า  สมาคมกีฬาที่ดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬาและได้จดทะเบียน

จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
“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  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  ทุน  และทุนสํารอง 

 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งองค์การข้ึนเรียกว่า  “การกีฬาแห่งประเทศไทย”  เรียกโดยย่อว่า  “กกท.”  
และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “SPORTS  AUTHORITY  OF  THAILAND”  เรียกโดยย่อว่า  “SAT”  
และให้มีตราเครื่องหมายของ  “กกท.” 

รูปลักษณะตราเคร่ืองหมายตามวรรคหน่ึง  ให้กําหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ ให้  กกท.  เป็นนิติบุคคล  มีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดใกล้เคียง  

และจะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน  ณ  ที่อื่นใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้  แต่การตั้ง
สํานักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๘ กกท.  มีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมการกีฬา 
(๒) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเก่ียวกับการกีฬา 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําโครงการ  แผนงาน  และสถิติเก่ียวกับการส่งเสริมการกีฬา  

รวมทั้งประเมินผล 
(๔) จัด  ช่วยเหลือ  แนะนํา  และร่วมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา 
(๕) สํารวจ  จัดสร้าง  และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา 
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(๖) ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๗) สอดส่องและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา 
(๘) ริเร่ิม  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ 
(๙) ประกอบกิจการอื่น ๆ  อันเก่ียวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา 
มาตรา ๙ ให้  กกท.  มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  

และอํานาจเช่นว่านี้ใหร้วมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  หรือมีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  สร้าง  ซื้อ  จัดหา  ขาย  

จําหน่าย  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  ยืม  ให้ยืม  รับจํานํา  รับจํานอง  ทําการแลกเปล่ียน  โอน  รับโอน  
หรือดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) กู้ยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ  กกท.  

ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๐ ทุนของ  กกท.  ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา  ๑๓๑ 
(๒) เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินให้เป็นทุนหรือเพื่อดําเนินงาน 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) เงินรายได้ตามมาตรา  ๙๙ 
มาตรา ๑๑ กกท.  อาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของ  กกท. 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) รายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬา 
(๔) รายได้อื่น 
มาตรา ๑๒ เงินสํารองของ  กกท.  ให้ประกอบด้วยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาดเงินสํารอง

เพื่อการไถ่ถอนหนี้สินและเงินสํารองอื่น ๆ  ตามความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๓ ทรัพย์สินของ  กกท.  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการและผู้ว่าการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย”  
ประกอบด้วย 
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(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ  ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และประธาน
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้ คําว่า   “แห่งประเทศไทย”  ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ 
นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสามคน  โดยอย่างน้อยสองคนให้แต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านกฎหมายจํานวนหนึ่งคน  และด้านการแพทย์  
การบริหารการกีฬา  หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย 

มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ดําเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงสามสิบวัน  จะไม่เลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๗)  เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกหรือแต่งตั้งไว้แล้ว 

เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง   หากยังมิได้ มีการเลือกหรือแต่งตั้ งกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๔  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ขึน้ใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่ง
เพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๖  กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๕)  
(๖)  และ  (๗)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๕ 
กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๕)  หรือ  (๖)  นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงแล้ว   

ให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือพ้นจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  หรือนายกสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๗)  นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้พ้นจากตําแหน่ง
เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ออก 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่
ตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่  แต่จะต้องมีจํานวนกรรมการรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ  กกท.  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใดของ  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  การพ้นจากตําแหน่ง  

วินัย  การลงโทษ  และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง 
(๗) ออกระเบียบวา่ด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน  

ลูกจ้าง  และครอบครัว 
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน  ให้แก่ประธานกรรมการ  กรรมการ   

ผู้ว่าการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานให้แก่  กกท.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๑๐) ออกระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบผู้ว่าการ  พนักงาน  และลูกจ้าง 
(๑๑) ออกระเบียบว่าด้วยการเงินและการบริหารเงินรายได้ของ  กกท. 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑๒) ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การบริหารกองทุน   
และการจัดหาผลประโยชน์  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๑๓) จําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 
ข้อบังคับหรือระเบียบตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีข้อความจํากัดอํานาจของผู้ว่าการในการทํานิติกรรมไว้

ประการใด  ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๒๑ ผู้ว่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจการกีฬา 
(๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ  กกท.  หรือในกิจการที่กระทําให้แก่  กกท.  ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในกิจการที่กระทําการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  หรือเป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ดําเนินกิจการในบริษัทจํากัด  
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่  กกท.  เป็นผู้ถือหุ้น 

มาตรา ๒๒ ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๕) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง 
(๖) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 
มติของคณะกรรมการให้เลิกจ้างตาม  (๕)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นอกจากผู้ว่าการ  และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อํานวยการฝ่าย  หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง  และออกระเบียบการปฏิบัติงาน 
ของ  กกท.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๕ ให้รองผู้ว่าการมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งรองจากผู้ว่าการ  
และมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการของ  กกท.  ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงและ 
ยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ  ให้รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการ  ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการ  หรือรองผู้ว่าการไม่อาจ
ปฏิบัติหนา้ที่ได้   ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตามวรรคหนึ่ง  ให้รองผู้ว่าการ
หรือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการ  เว้นแต่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะ
กรรมการ 

มาตรา ๒๗ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของ  กกท.  และเพื่อการนี้  
ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ  ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ 
คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระทําโดยฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบตามมาตรา  ๑๙  ย่อมไม่ผูกพัน  กกท.  
มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๙ ในแต่ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการกีฬาจังหวัด  และ
ให้สํานักงาน  กกท.  จังหวัด  ทําหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้น  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวนหนึ่งคน  

เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัดนั้น  จํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินแปดคน   

เป็นกรรมการ  โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านกีฬาคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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  และหน่วยงานกีฬาที่เก่ียวข้อง

ในการแข่งขันกีฬาและการดําเนินกิจกรรมกีฬาของจังหวัด 
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ให้นํามาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 

โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 

 
 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  คณะกรรมการมีอํานาจให้ทุน  
ทรัพย์สิน  หรือสิทธิประโยชน์อื่น  แก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด  สมาคมกีฬา  นักกีฬา  หรือบุคลากรกีฬา  
เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  ตลอดจนให้คณะกรรมการมีอํานาจให้การสงเคราะห์อื่น 
เพื่อสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาได้ด้วย 

การให้ทุน  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิประโยชน์อื่น  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  หรือ 
การสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไข 
ในการให้ไว้ด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาและการกําหนดประเภทของบุคคลซ่ึงพึงได้รับทุน  ทรัพย์สิน  หรือ 
สิทธิประโยชน์อื่น  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการกีฬาจังหวัด  สมาคมกีฬา  นักกีฬา  หรือบุคลากรกีฬาใดประสงค์
จะขอรับทุน  ทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์  หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา  ๓๓  ให้ย่ืนคําขอต่อ  กกท.   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด  สมาคมกีฬา  นักกีฬา  หรือบุคลากรกีฬา 
ที่ได้รับทุน  ทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์  หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา  ๓๓  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ที่คณะกรรมการกําหนด  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยกเลิกการให้ทุน  ทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์  หรือ 
การสงเคราะห์อื่นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า  การที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นมิได้เป็นการกระทําโดยจงใจ  
คณะกรรมการจะเตือนเป็นหนังสือให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดก็ได้  และเม่ือพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการกีฬาจังหวัด  สมาคมกีฬา  นักกีฬา  หรือบุคลากรกีฬานั้นมิได้แก้ไข
หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๕ 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๓๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า  “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”   
ใน  กกท.  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  คุ้มครอง  ช่วยเหลือ   
และจัดสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๗ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา  ๑๓๓ 
(๓) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น 
(๕) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) รายได้ที่เกิดจากการดําเนินการของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๘) รายได้อื่น ๆ 
ให้   กกท .   เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนและดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงให้เป็นของ  กกท.  เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๓๗ ให้กองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ  ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหน่ึง  หากมีเศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ง 
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบํารุงกองทุน 
(๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุน  เพื่อนําส่ง

เป็นรายได้ของกองทุน  โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) เงินบํารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้นําไปรวมคํานวณเป็นมูลค่าของภาษี 
มาตรา ๓๙ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ  มีหน้าที่

ส่งเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา  ๓๗  พร้อมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี  ให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงินบํารุงกองทุนด้วย  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนไม่ส่งเงินบํารุงกองทุนหรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนด  หรือส่งเงินบํารุงกองทุนไม่ครบตามจํานวนที่ต้องส่ง  นอกจากจะมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่ กําหนดหรือจํานวนเงินที่ส่งขาดไป  แล้วแต่กรณี  นับแต่วันครบกําหนดส่งจนถึงวันที่ 
ส่งเงินบํารุงกองทุน  แต่เงินเพิ่มที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้ 
เป็นเงินบํารุงกองทุนด้วย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  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 
นอกจากการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
(๓) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สาม 
(๕) ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 



หน้า   ๑๑ 
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(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้ คําว่า   “แห่งประเทศไทย”  ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ 
นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่เป็นพนักงานจํานวนสองคน  โดยให้แต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินจํานวนหนึ่งคน  
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 
บริหารกองทุนว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารกองทุนเหลือไม่ถึงสามสิบวัน  จะไม่เลือกหรือแต่งตั้ง
กรรมการบริหารกองทุนแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่ง 
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา  ๔๓  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ขึ้นใหม่  ให้กรรมการบริหารกองทุนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกองทุนซึ่งได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๔๔  กรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา  ๔๓  (๖)  (๗)  และ  (๘)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๔๓ 
กรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา  ๔๓  (๖)  หรือ  (๗)  นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่ง 

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือพ้นจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
หรือนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา  ๔๓  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
หรือในกรณีที่ตําแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน  ให้คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนประกอบด้วยกรรมการบริหารกองทุนเท่าที่เหลืออยู่  แต่จะต้องมีจํานวนกรรมการบริหาร
กองทุนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารกองทุนทั้งหมด 

มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนรวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนและติดตามผล 

การดําเนินการของโครงการดังกล่าว 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา  บุคลากรกีฬา  และ

สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษา  และอนุมัติทุนการศึกษาแก่

นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเง่ือนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่บุคคล 

ตามมาตรา  ๔๒ (๖) 
(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
(๗) วางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหน่ึง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายก็ได้ 
มาตรา ๔๗ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การบริหารกองทุน  และการจัดหา

ผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

หมวด  ๖ 
สมาคมกีฬา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดตั้งสมาคมกีฬา 

 
 

มาตรา ๔๙ สมาคมกีฬาจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
สมาคมกีฬาตามวรรคหน่ึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา   

โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  และอาจมีการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกับ 
การกีฬา 

มาตรา ๕๐ สมาคมกีฬาต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน  เม่ือได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้ งสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬาขึ้นใน   กกท .   เพื่อควบคุม 
การจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาทั่วราชอาณาจักร  และทําหน้าที่เป็นสํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬา 
ประจํากรุงเทพมหานคร 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้สํานักงาน  กกท.  จังหวัด  ทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
ทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด 

ให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาและนายทะเบียนสมาคมกีฬา
ประจํากรุงเทพมหานคร  และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน  กกท.  จังหวัด  หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย 
เป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
สมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๓ การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา  ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 
เจ็ดคนย่ืนคําขอพร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมกีฬาอย่างน้อยสามฉบับต่อนายทะเบียนประจําท้องที่ 
ที่จะตั้งสํานักงาน 

คุณสมบัติของผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมกีฬา  หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอจดทะเบียน   
และการจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๔ ในการขอจดทะเบียน  ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๓  
มีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา  ๕๖  และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา 
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กับทั้งผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมกีฬาทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้  และให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้แก่สมาคมกีฬานั้น 

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาและการเลิกสมาคมกีฬา  ให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหน่ึง   
ให้นายทะเบียนมีคําสั่งให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เม่ือได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้ว  
ให้นายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมกีฬานั้น 

ถ้าผู้ ย่ืนคําขอไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันทราบคําสั่งนายทะเบียน  หรือหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า  วัตถุประสงค์ตามที่ย่ืนคําขอมิได้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งคําสั่งไม่รับ 
จดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันย่ืนคําขอ 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อคณะกรรมการได้  โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ 
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว  และให้นายทะเบียนส่งหนังสืออุทธรณ์
ต่อไปยังคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการวนิิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับหนังสืออุทธรณ์  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้นายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้เม่ือสมาคมกีฬาร้องขอ 

การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน  การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน  
และแบบใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๖ ข้อบังคับของสมาคมกีฬาอย่างน้อยต้องมีข้อความเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  ซึ่งต้องมีคําว่า  “สมาคมกีฬา”  กํากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งสํานกังานและวันเวลาเปิดทําการ 
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๖) อัตราค่าบํารุง 
(๗) ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการสมาคมกีฬา  ได้แก่  จํานวนกรรมการ  การตั้งกรรมการ  

วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬา 
(๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมกีฬา  การบัญชี  และทรัพย์สินของสมาคมกีฬา 
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(๙) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อกําหนดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
การกําหนดระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน่งตาม  (๗)  ของกรรมการสมาคมกีฬาทั่วไปและ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  ต้องกําหนดให้ไม่เกินสี่ปี 
การกําหนดระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน่งตาม  (๗)  ของกรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  

“แห่งประเทศไทย”  ชนิดกีฬาใด  ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการบริหารสหพันธ์กีฬานานาชาติของชนิดกีฬานั้นด้วย 

มาตรา ๕๗ สมาคมกีฬาต้องใช้ชื่อซึ่งมีคําว่า  “สมาคมกีฬา”  ประกอบกับชื่อของสมาคมกีฬา 
มาตรา ๕๘ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาจะกระทําได้ก็แต่โดยมติของ 

ที่ประชุมใหญ่  และต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงานของสมาคมกีฬาตั้งอยู่
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เม่ือนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

การยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

นายทะเบียนมีอํานาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาได้เม่ือเห็นว่า
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาหรือขัดต่อกฎหมาย 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬา  ให้นํา
มาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ การแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาข้ึนใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สมาคมกีฬา  ให้กระทําตามข้อบังคับของสมาคมกีฬานั้น  และสมาคมกีฬาต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
แห่งท้องที่ที่สํานักงานของสมาคมกีฬาตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการสมาคมกีฬานั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการสมาคมกีฬาตามวรรคหน่ึงผู้ใด  มีฐานะ  ความประพฤติ  หรือ
คุณสมบัติไม่เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
เปล่ียนแปลงกรรมการสมาคมกีฬาขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬา  นายทะเบียนจะไม่รับ 
จดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาผู้นั้นก็ได้  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬา  
นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนให้สมาคมกีฬาทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ย่ืนคําขอ 
จดทะเบียน  โดยให้นาํมาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่  หากข้อบังคับของสมาคมกีฬา
มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้กรรมการสมาคมกีฬาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคมกีฬาต่อไปจนกว่า
จะได้มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า  “สมาคมกีฬา”  หรืออักษร
ต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า  “สมาคมกีฬา”  ในดวงตรา  ป้ายชื่อ  หรือเอกสารต่าง ๆ  โดยมิได้เป็น
สมาคมกีฬา  เว้นแต่เป็นการใช้ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา 

มาตรา ๖๑ ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาสอบถาม  
หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ 

ส่วนที่  ๒ 
ประเภทของสมาคมกีฬา 

 
 

มาตรา ๖๒ สมาคมกีฬาแบ่งออกเป็นสามประเภท  คือ 
(๑) สมาคมกีฬาทั่วไป 
(๒) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
(๓) สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย” 
มาตรา ๖๓ สมาคมกีฬาทั่วไปเป็นสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬาแก่สมาชิกเป็นการทั่วไป 
มาตรา ๖๔ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเป็นสมาคมกีฬาทั่วไปท่ีจัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัด  โดยมี

ผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬาซึ่งมีความหลากหลายของชนิดกีฬา  
และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สมาคมกีฬาทั่วไปท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  ต้องใช้คําว่า  “สมาคมกีฬา 
แห่งจังหวัด”  ประกอบในชื่อของสมาคมกีฬานั้น 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอาจรับสมาชิกจากสมาคมกีฬาทั่วไป  ชมรม  สโมสร  องค์กร  หรือบุคคลทั่วไป
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้น 

มาตรา ๖๕ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา  ๖๔  สามารถ
ดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มี
การแข่งขันกีฬา  โดยแสดงว่าเป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ในนามของจังหวัด 

มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่มิได้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแสดงตนว่า
เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๗ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  เป็นสมาคมกีฬาทั่วไปที่จัดตั้งขึ้น  
โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ  และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
จากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้า 
และวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สมาคมกีฬาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ต้องใช้คําว่า  
“แห่งประเทศไทย”  ประกอบในชื่อของสมาคมกีฬานั้น 

สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  อาจรับสมาชิกจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด   
สมาคมกีฬาทั่วไป  ชมรม  สโมสร  องค์กร  หรือบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  นั้น 

ในกรณีที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
ให้สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  นั้นพิจารณาถึงชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้น 
ดําเนินกิจกรรมอยู่ประกอบการพิจารณารับสมัครสมาชิกด้วย 

มาตรา ๖๘ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  สามารถดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การกีฬา  โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา  โดยแสดงว่า
เป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือ
ประเทศไทย 

ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนาม
ของชาติหรือประเทศไทยตามวรรคหน่ึง  ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาเป็นรายกรณีไป  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่มิได้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
แสดงตนว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”   

ห้ามมิให้สมาคมกีฬาทั่วไป  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  คณะบุคคล   หรือบุคคลใดใช้คําว่า   
“แห่งประเทศไทย”  หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดที่แสดงว่าเป็นสมาคม  คณะบุคคล  หรือบุคคล 
ซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา 

ห้ามมิให้สมาคมกีฬาทั่วไป  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  คณะบุคคล   หรือบุคคลใดเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬา  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองและวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา 

 

 

มาตรา ๗๐ ให้สมาคมกีฬามีคณะกรรมการสมาคมกีฬาเป็นผู้ดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา  
และเป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้  คณะกรรมการสมาคมกีฬา
จะมอบหมายให้กรรมการสมาคมกีฬาคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทําการแทนก็ได้ 

มาตรา ๗๑ กรรมการสมาคมกีฬาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
ในข้อบังคับของสมาคมกีฬา  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬาหรือ 
การส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬานั้น 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาตามมาตรา  ๘๖  (๔)  

เว้นแต่จะพ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๗๒ สมาชิกของสมาคมกีฬาที่มีสิทธิออกเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก

ที่มีสิทธิออกเสียง  มีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมกีฬาได้  โดยย่ืนคําขอเป็นหนังสือต่อ
สมาคมกีฬานั้น 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้สมาคมกีฬากระทําการใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการด้วยประการใด ๆ  อันอาจเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติ 
(๒) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสมาคม

กีฬาเข้าเป็นสมาชิก  หรือบังคับด้วยประการใด ๆ  ให้เข้าเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่สมัครใจหรือให้สมาชิกออกจาก
สมาคมกีฬาโดยเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคมกีฬา 

(๓) เปิดเผยข้อมูล  เอกสาร  หรือข้อความอันเก่ียวกับประโยชน์ได้เสียโดยเฉพาะของสมาชิกผู้ใด  
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 

(๔) ให้หรือยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการสมาคมกีฬาดําเนินกิจการในหน้าที่ของกรรมการ
สมาคมกีฬานั้น 

(๕) หาผลกําไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกัน 
(๖) ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
(๗) กีดกันหรือขัดขวางมิให้นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโดยมีเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับ

ของสมาคมกีฬา 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
การกํากับดูแลสมาคมกีฬา 

 
 

มาตรา ๗๔ สมาคมกีฬาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่สมาคมกีฬาใดดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคหน่ึง  ให้นายทะเบียนมีอํานาจ

สั่งให้สมาคมกีฬานั้นแก้ไขหรือระงับการดําเนินการฝ่าฝืนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยให้นํา
มาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการสมาคมกีฬาหรือสมาชิก
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสมาคมกีฬา  หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสมาคมกีฬาได้ 

มาตรา ๗๖ นายทะเบียนหรือพนักงานที่ผู้ว่าการมอบหมายอาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของ
สมาคมกีฬาและอาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๗๗ สมาคมกีฬาต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
กําหนด  และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่
สํานักงานของสมาคมกีฬา 

เม่ือมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทะเบียนสมาชิก  ให้สมาคมกีฬาแจ้งการรับ
สมาชิกใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๗๘ ให้สมาคมกีฬาจัดทํางบดุลอย่างน้อยคร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่า 
เป็นรอบปีในทางบัญชีของสมาคมกีฬานั้น 

งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพย์และหนี้สินของสมาคมกีฬากับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย  
งบดุลต้องทําให้แล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคมกีฬาภายในกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี 

มาตรา ๗๙ ให้สมาคมกีฬาจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินการของสมาคมกีฬา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งสําเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจหรือคัดเอกสาร  หรือขอให้คัดและรับรองสําเนาเอกสาร
เก่ียวกับสมาคมกีฬา  ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬากําหนด 

มาตรา ๘๑ นอกเหนือจากการกํากับดูแลสมาคมกีฬาตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๗๔  ถึง
มาตรา  ๘๐  เพื่อประโยชน์แก่การกํากับดูแลการดําเนินการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและสมาคมกีฬา 
ที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ให้นายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘๒  ถึง
มาตรา  ๘๘  ด้วย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬา  ให้นายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งให้คณะกรรมการสมาคมกีฬานั้นเรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือให้คณะกรรมการสมาคมกีฬามาประชุมกัน
เพื่อพิจารณาหรือวินิจฉัยปัญหาของสมาคมกีฬาได้ 

มาตรา ๘๓ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาคมกีฬาใดจะดําเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย   
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติ  
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้สมาคมกีฬานั้นแจ้งวันและเวลาประชุมทุกคราวมาให้นายทะเบียน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  ในกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนหรือพนักงานที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจ
เข้าไปฟังการประชุมได ้

สมาคมกีฬาใดไม่แจ้งวันและเวลาประชุมตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้สมาคมกีฬานั้นงดการประชุมได้คร้ังหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียน
มีคําสั่ง 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งให้งดการประชุม  ให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๔ เม่ือสมาชิกของสมาคมกีฬาซึ่งมีสิทธิออกเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกซึ่งมีสิทธิออกเสียง  กรรมการสมาคมกีฬาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
สมาคมกีฬาเท่าที่มีอยู่  หรือพนักงานซึ่งเข้าร่วมในการประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือการประชุมใหญ่ของ
สมาคมกีฬาร้องขอว่าการประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือการประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬานั้น  ได้นัดเรียก
หรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬา  ให้นายทะเบียนมีอํานาจ 
สั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุม 
ที่ได้เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬานั้นเสียได้ 

การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมกรรมการสมาคมกีฬาหรือมติของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคหน่ึง  
สมาชิกของสมาคมกีฬา  กรรมการสมาคมกีฬา  หรือพนักงาน  ต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมลงมติ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมตามวรรคหน่ึง  ให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้า
และวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่กรรมการสมาคมกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬากระทําการใด 
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมกีฬา  หรือกระทําการในประการที่น่าจะทําให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียง  
ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  ถ้าสมาคมกีฬาไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี  ให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้  
โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้ก็ได้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  หากจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้ทดรองจ่ายจากเงินกองทุน   
ให้สมาคมกีฬาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการร้องทุกข์  การฟ้องคดี  หรือการว่าต่างให้แก่กองทุน

หรือพนักงานอัยการ  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬากระทําการ 
หรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของสมาคมกีฬา  หรือ
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในประการที่น่าจะนําความเสื่อมเสียมาสู่การกีฬาของชาติไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาระงับการปฏิบัติการท่ีเป็นเหตุ 
ให้เกิดความเสื่อมเสียประโยชน์ของสมาคมกีฬาหรือการกีฬาของชาติ 

(๒) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการ 
และระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

(๓) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้เสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

(๔) ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะหรือให้กรรมการสมาคมกีฬาซึ่งเก่ียวข้อง
กับการนั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้าและวรรคหก  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ เม่ือนายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ   
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาชั่วคราวข้ึนคณะหนึ่งมีอํานาจหน้าที่  และมีสิทธิเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการสมาคมกีฬา 

ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๘๖  (๔)  ให้คณะกรรมการสมาคม
กีฬาชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้น
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๘๖  (๔)  ห้ามมิให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่จนกว่าคณะกรรมการจะได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จและให้คณะกรรมการ
สมาคมกีฬาชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้น
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ 

มาตรา ๘๘ เม่ือนายทะเบียนสั่งให้กรรมการสมาคมกีฬาคนใดพ้นจากตําแหน่งกรรมการ   
ให้สมาคมกีฬาดําเนินการตั้งผู้เป็นกรรมการสมาคมกีฬาแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสมาคมกีฬา
พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งไม่ได้ตามกําหนดเวลาและนายทะเบียนเห็นสมควร  นายทะเบียน 
อาจแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการสมาคมกีฬาแทน  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการสมาคมกีฬาเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระของกรรมการสมาคมกีฬาผู้นั้น
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  สมาคมกีฬาจะตั้งกรรมการสมาคมกีฬาแทนหรือนายทะเบียน 
จะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาแทนหรือไม่ก็ได้ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
การเลิกสมาคมกีฬา 

 

 

มาตรา ๘๙ สมาคมกีฬาย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เม่ือมีเหตุตามที่กําหนดในข้อบังคับของสมาคมกีฬา 
(๒) ถ้าสมาคมกีฬาตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใด  เม่ือสิ้นระยะเวลานั้น 
(๓) เม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
(๔) เม่ือสมาคมกีฬาล้มละลาย 
(๕) เม่ือนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนตามมาตรา  ๙๐ 
(๖) ศาลส่ังให้เลิกตามมาตรา  ๙๒ 
เม่ือเลิกสมาคมกีฬาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศการเลิกสมาคมกีฬาในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๙๐ ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนได้ในกรณี  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เม่ือปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า  วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาขัดต่อกฎหมาย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การกีฬาของชาติ  และนายทะเบียนได้สั่งให้
แก้ไขแล้วแต่สมาคมกีฬาไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

(๒) เม่ือปรากฏว่าการดําเนินกิจการของสมาคมกีฬาขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การกีฬาของชาติ 

(๓) เม่ือสมาคมกีฬาหยุดดําเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป 
(๔) เม่ือปรากฏว่าสมาคมกีฬาให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการสมาคมกีฬาเป็น 

ผู้ดาํเนินกิจการของสมาคมกีฬา 
(๕) เม่ือสมาคมกีฬามีสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบรายมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสองปี 
(๖) เม่ือสมาคมกีฬาไม่แก้ไขหรือระงับการดําเนินการตามที่นายทะเบียนสั่งตามมาตรา  ๗๔  

วรรคสอง  และการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคมกีฬาหรือก่อให้เกิด 
ความเสื่อมเสียแก่การกีฬาของชาติ   

ในกรณีที่สมาคมกีฬาตาม  (๖)  เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  นายทะเบียน 
จะเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  โดยไม่ถอนชื่อสมาคมกีฬานั้นออกจากทะเบียนก็ได้ 

มาตรา ๙๑ เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให้ถอนชื่อสมาคมกีฬาใดออกจากทะเบียนตามมาตรา  ๙๐  
วรรคหนึ่ง  หรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ตามมาตรา  ๙๐  วรรคสองแล้ว 
ให้นายทะเบียนแจ้งคําสั่งพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสมาคมกีฬานั้นโดยมิชักช้า 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

กรรมการสมาคมกีฬาคนหน่ึงคนใดหรือสมาชิกของสมาคมกีฬาจํานวนไม่น้อยกว่าสามราย   
มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการได้  โดยให้นํามาตรา  ๕๔  วรรคห้า 
และวรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ เม่ือมีกรณีตามมาตรา  ๙๐  ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อ
สมาคมกีฬาออกจากทะเบียนได้  ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคําร้องขอ  โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบ
ภายในเวลาอันสมควร  หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว  
ผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมกีฬานั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๙๓ เม่ือสมาคมกีฬามีเหตุต้องเลิกตามมาตรา  ๘๙  ให้คณะกรรมการสมาคมกีฬา 
ที่อยู่ในตําแหน่งขณะมีการเลิกสมาคมกีฬาแจ้งการเลิกสมาคมกีฬาต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่มีการเลิกสมาคมกีฬา 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้สมาคมกีฬาล้มละลายตามมาตรา  ๘๙  (๔)   
หรือมีคําสั่งถึงที่สุดให้เลิกสมาคมกีฬาตามมาตรา  ๙๒  ให้ศาลแจ้งคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าว 
ให้นายทะเบียนทราบด้วย 

มาตรา ๙๔ เม่ือสมาคมกีฬาใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ให้มีการชําระบัญชีสมาคมกีฬานั้น  
และให้นําความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  และบริษัทจํากัด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๕ เม่ือได้ชําระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดจะแบ่งให้แก่สมาชิกของ
สมาคมกีฬานั้นไม่ได้  ทรัพย์สินที่เหลือนั้นจะต้องโอนให้แก่สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์
เก่ียวกับการสาธารณกุศล  ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของสมาคมกีฬาหรือถ้าข้อบังคับไม่ได้ระบุชื่อไว้ 
ก็ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่  แต่ถ้าข้อบังคับของสมาคมกีฬาหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุผู้รับโอน
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้  หรือระบุไว้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

หมวด  ๗ 
การร้องทุกข์และการสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๙๖ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๙๗ ให้  กกท.  จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน  

ลูกจ้าง  และครอบครัว  ในกรณีพ้นจากตําแหน่ง  ประสบอุบัติเหตุ  เจ็บป่วย  ตาย  หรือกรณีอื่นอันควรแก่
การสงเคราะห์  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามวรรคหน่ึง  การกําหนดหลักเกณฑ์ 
การออกเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์  การกําหนดประเภทของผู้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์และหลักเกณฑ์
การสงเคราะห์  ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๘ 
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๙๘ กกท.  ต้องทํางบประมาณประจําปี  โดยให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทําการ   
สําหรับงบลงทุนให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  ส่วนงบทําการให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๙๙ รายได้ที่  กกท.  ได้รับจากการดําเนินงานในปีหนึ่ง ๆ  ให้ตกเป็นของ  กกท.  
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  และเม่ือได้หักรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน  ค่าภาระต่าง ๆ   
ที่เหมาะสม  รวมตลอดถึงค่าบํารุงรักษา  ค่าเสื่อมราคา  เงินสํารองตามมาตรา  ๑๒  และเงินสมทบกองทุน
สงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา  ๙๗  แล้ว  เหลือเท่าใดให้สะสมไว้เป็นเงินสําหรับใช้จ่ายต่อไป 

มาตรา ๑๐๐ กกท.  ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๑ กกท.  ต้องวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองโดยทั่วไป  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา 
มาตรา ๑๐๒ กกท.  ต้องจัดทํางบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชีกําไรขาดทุน  ส่งผู้สอบบัญชี 

ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
มาตรา ๑๐๓ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบรับรองบัญชี

และการเงินทุกประเภทของ  กกท.  ทุกปี 
มาตรา ๑๐๔ ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ  กกท.  

เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  พนักงาน  และลูกจ้างของ  กกท. 
มาตรา ๑๐๕ ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ

ภายในหนึ่งร้อยหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๐๖ ให้คณะกรรมการทํารายงานปีละคร้ังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  รายงานนี้ให้กล่าวถึง

ผลงานของ  กกท.  ในปีที่ล่วงมา  พร้อมทั้งคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงาน
ที่จะจัดทําในปีถัดไป 

ให้  กกท.  โฆษณารายงานประจําปีที่สิ้นไป  โดยแสดงงบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชีกําไรขาดทุน
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว  รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ  กกท. 

หมวด  ๙ 
การกํากับและควบคุม 

 

 

มาตรา ๑๐๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ  กกท.  เพื่อการนี้ 
จะสั่งให้  กกท.  ชี้แจงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของ  กกท.  ที่ขัดต่อ



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบาย 
ของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี  และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการได้ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่  กกท.  ต้องเสนอเร่ืองใด ๆ  ไปยังคณะรัฐมนตรี  ให้  กกท.  นําเร่ืองเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๐๙ กกท.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละห้าล้านบาท 
(๒) จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๐ ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนตามมาตรา  ๓๗  ผู้ใดไม่ส่งเงินบํารุงกองทุน  หรือส่งเงิน
บํารุงกองทุนไม่ครบตามจํานวนที่ต้องส่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงย่ีสิบเท่า
ของเงินบํารุงกองทุนที่จะต้องนําส่ง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
มีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ  มาใช้บังคับกับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดดําเนินกิจการของคณะบุคคลหรือสมาคมใดท่ีมิใช่สมาคมกีฬาโดยกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ากิจการนั้นเป็นสมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๒ ผู้ ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลหรือสมาคมใดที่ ใช้ชื่อหรือแสดงออกว่า 
เ ป็นสมาคมกีฬา  โดยรู้อยู่แล้วว่าคณะบุคคลหรือสมาคมนั้นมิได้ เป็นสมาคมกีฬาที่ ได้จดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดโฆษณา  ชี้ชวน  หรือจัดการให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกของ
คณะบุคคลหรือสมาคมที่ใช้ชื่อหรือแสดงออกว่าเป็นสมาคมกีฬา  โดยที่มิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๔ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑๕ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๗๓  (๒)  
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๗๙  หรือมาตรา  ๙๔  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  และปรับอีก 
ไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  หรือมาตรา  ๖๙  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๐ สมาคมกีฬาใดไม่ยอมให้สมาชิกของสมาคมกีฬาตรวจสอบกิจการและทรัพย์สิน

ของสมาคมกีฬานั้นตามมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๑ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๒๒ สมาคมกีฬาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๗๕  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา ๑๒๔ สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  หรือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดใด 

ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๘๓  วรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๒๕ กรรมการสมาคมกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาผู้ใดกระทําการอันก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาคมกีฬา  หรือกระทําการในประการท่ีน่าจะทําให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  
หรือถูกเกลียดชัง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๘๖  (๔)  หรือยังขืน 
เป็นกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมกีฬาที่เลิกตามมาตรา  ๘๙  หรือตามมาตรา  ๑๓๖  วรรคหน่ึงแล้ว   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการของสมาคมกีฬาไม่แจ้งการเลิกสมาคมกีฬาต่อนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๙๓  วรรคหน่ึง  กรรมการของสมาคมกีฬานั้นต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินคนละหนึ่งหม่ืนบาท  เว้นแต่กรรมการผู้ใดของสมาคมกีฬานั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการที่มิได้แจ้งนั้น
มิได้เกิดจากการกระทําของตน 

มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เม่ือได้ชําระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๙ ให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกีฬาจังหวัด  แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๓๐ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนครบวาระ 

มาตรา ๑๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  พนักงาน  ลูกจ้าง  และงบประมาณ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ไปเป็นของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๑๒๙  
หรือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๑๔  แล้วแต่กรณี  ทําหน้าที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ตลอดจนงบประมาณของกองทุน 
การศึกษาของนักกีฬาตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และกองทุนสวัสดิการนักกีฬาตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนักกีฬาว่าด้วยการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ไปเป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๔ ให้บรรดาสมาคมที่ได้รับอนุญาตจาก  กกท.  ตามมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นสมาคมกีฬาทั่วไปตามมาตรา  ๖๒  (๑)  แห่งพระราชบัญญัตินี้  
และให้นายทะเบียนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขีดชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียน
สมาคม 

ให้สมาคมตามวรรคหน่ึงที่ได้รับอนุญาตจาก  กกท.  ให้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาจังหวัดเป็นสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดตามมาตรา  ๖๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ให้สมาคมตามวรรคหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  ตามมาตรา  ๕๙  แห่ง
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  
ตามมาตรา  ๖๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาให้แก่สมาคมตามวรรคหน่ึง   
วรรคสอง  และวรรคสาม 

มาตรา ๑๓๕ ให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”   
หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดแสดงว่าเป็นคณะบุคคลหรือบุคคลซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาในนามของชาติ
หรือประเทศไทยตามมาตรา  ๕๙  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘  
เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๖๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดที่ได้ รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬา  หรือจัดหรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา  โดยแสดงว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหรือ
จัดการแข่งขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทยตามมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๖๙   
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๖ สมาคมท่ีได้รับการรับรองให้เป็นสมาคมกีฬาตามมาตรา  ๑๓๔  ต้องดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและการดําเนินการต่าง ๆ  ของสมาคมให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยหากไม่แก้ไขปรับปรุงหรือดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นอันเลิกและให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาขีดชื่อสมาคมนั้น
ออกจากทะเบียนสมาคมกีฬา 

ถ้าสมาคมไม่พอใจในคําสั่งของนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาที่ให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน 
สมาคมกีฬาก็มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นได้  โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว  และให้นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาส่งหนังสืออุทธรณ์
ต่อไปยังคณะกรรมการภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับหนังสืออุทธรณ์  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๓๗ บรรดาคําขออนุญาตจัดตั้งสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับการกีฬาหรือ
การส่งเสริมการกีฬาโดยตรง  คําขออนุญาตใช้คําว่า  “แห่งประเทศไทย”  หรือมีอักษรหรือเคร่ืองหมายใด
แสดงว่าเป็นสมาคม  สโมสร  หรือคณะบุคคลซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย  
และคําอุทธรณ์การไม่อนุญาตตามคําขอดังกล่าวที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคําขอจดทะเบียน  คําขออนุญาต  และคําอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  และหากจําเป็นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาอาจขอให้ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมได้ 

มาตรา ๑๓๘ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

   

 
(๑) ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน 
 จดัตัง้สมาคมกีฬา ฉบบัละ ๑,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน 
 จดัตัง้สมาคมกีฬา ฉบบัละ ๒๐๐  บาท 
(๓) ใบอนญุาตให้เป็นสมาคมกีฬาแหง่จงัหวดั ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนญุาตให้เป็นสมาคมกีฬา 
 ท่ีใช้คําวา่  “แหง่ประเทศไทย” ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๕) ใบอนญุาตอยา่งอ่ืนนอกจาก (๓) และ (๔) ฉบบัละ ๑,๐๐๐  บาท 
(๖) การตรวจหรือคดัเอกสารเก่ียวกบัสมาคมกีฬา ครัง้ละ ๕๐  บาท 
(๗) การขอให้คดัและรับรองสําเนาเอกสาร 
 เก่ียวกบัสมาคมกีฬา ครัง้ละ ๕๐  บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  จึงมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียใหม่  และกําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือใช้ในการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  คุ้มครอง  ช่วยเหลือ  
และจัดสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬา  เพ่ือให้
สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬาสามารถจดทะเบียนจัดต้ังเป็นสมาคมกีฬาได้
ตามพระราชบัญญัติน้ี  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินการของสมาคมกีฬา  
และการกระทําการต่าง ๆ  ของคณะกรรมการสมาคมกีฬาและกรรมการสมาคมกีฬา  เพ่ือให้การกํากับดูแล 
การดําเนินการของสมาคมกีฬาและการดําเนินกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการกีฬามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


