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พระราชบญัญตัสิง่เสริมกฬีาอาชพี พ.ศ. 2556 มเีจตนารมณ์ 
ส�าคญัในการใหก้ารชว่ยเหลอื สง่เสรมิ สนบัสนนุ นกักฬีาอาชพี 
บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ  
ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาอยู่ในรูปแบบกฎหมาย อาจท�าให้ผู้อ่าน 
เขา้ใจยาก การกฬีาแหง่ประเทศไทยจงึไดจ้ดัท�าหนงัสือคูมื่อการ 
ด�าเนนิงานตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. 2556  
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิและหน้าท่ีของ
สมาคมกฬีาอาชพี สโมสรกีฬาอาชีพ และผูจ้ดัการแข่งขันกีฬา
อาชีพ โดยมีระเบียบที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมไว้ใน
หนังสือคู่มือด้วย

การกีฬาแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือ
การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
พ.ศ. 2556 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกีฬา
อาชีพและประชาชนทั่วไป
    
    การกีฬาแห่งประเทศไทย

ค�ำน�ำ
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ของพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

เจตนำรมณ
์

เพ่ือก�าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬา 
อาชีพให้สอดคล้องกับสากลเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
กีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือ  
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากร 
กีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ
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ค�ำนิยำม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานสากล และมนีกักฬีาอาชพีเข้าร่วมการแข่งขนักนั 
โดยมีรายได้จากการแข่งขันตามชนิดหรือประเภทท่ี
คณะกรรมการประกาศก�าหนด

หมายความว่า ผูต้ดัสนิ ผูฝึ้กสอน หรือผูท้�าหน้าทีเ่กีย่วข้อง 
กับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด

หมายความว่า ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ

กีฬาอาชีพ

บุคลากรกีฬาอาชีพ

นักกีฬา
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ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

การล้มกีฬา
หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้ 
หรือโดยกระท�าการหรือกระท�าการแข่งขันกีฬา
อาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึง 
การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพื่อให้ 
ผลการแข่งขันเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้เป็นการ
ล่วงหน้า

สมาคมกีฬาอาชีพ
หมายความว่า สมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ด้จดทะเบยีน  
แล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยว 
กับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

นายทะเบียน
หมายความว่า ผูว่้าการการกฬีาแห่งประเทศไทย 
หรือผู ้ซึ่งผู ้ว ่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
มอบหมายเป็นหนังสือ

พนักงานเจ้าหน้าที่
หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ซ่ึง 
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ

นายทะเบียนและเจ้ำหน้ำที ่
เข้าไปตรวจสอบสถานท่ีจดัการแข่งขนักฬีาอาชพีหรอืสถานที่
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

มีหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าส่งเอกสาร หรือวัตถุท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ของ
นายทะเบียน

อ�านาจ

หน้าที่

ทะเบียน
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54  
ให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตลอดจน
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสถานที่นั้นอ�านวยความสะดวกตามสมควร

ในการปฏิบัตหิน้าท่ี นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจ�าตัว 
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียน

การปฏิบัติ
หน้าที่ของ
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สโมสรกีฬาอาชีพ
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หมายความว่า คณะบคุคล หรอืนติบิคุคลท่ีก่อตัง้ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเกีย่วกบั 
กีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม  
แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ

สโมสร

สิทธิ

สิทธิและหน้าที่
ของสโมสร
กีฬาอาชีพ

มีอะไรบ้างน้า?

ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม  
การสนับสนุนด้านกีฬาอาชีพ
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จดแจ้งการด�าเนินการต่อนายทะเบียน

จัดท�าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันแล้วแต่
กรณีกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพใน
สังกัด

ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส�าหรับ
นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

ก�าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา (กรณีไม่ลงโทษตาม
บทลงโทษก็อาจถูกตัดสิทธิได้รับการช่วยเหลือ  
ส่งเสริม สนับสนุนได้)

หน้าที่
1

2

3

4
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ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์  
หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซึ่งนิยมชมชอบ
นักกีฬาอาชีพหรือทีมของตน

หมายเหตุ
หน้าท่ีดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่สโมสรกีฬาอาชีพของ 
ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการการแข่งขัน
กีฬาอาชีพที่จัดขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว

5

6
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 ตอบ

ถ้าสโมสร
ของผมไม่จดแจ้ง
มีผลอะไรต่อการ
ด�าเนินงานของ

สโมสรผม
รึป่าวครับ

หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษ

ปรับทางปกครอง
ตั้งแต่ 10,000 บาทถึง  

100,000 บาทครับ 
และไม่ได้รับการช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนับสนุน
ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพนะครับ
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ขั้ นตอนการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ
ตามพ

ระราชบัญ
ญ

ัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
 พ

.ศ. 2556

02
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1.1 คณะบุคคล
 1 ส�าเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ  
  และวัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ
 2 รายชื่อคณะบุคคล และรายชื่อประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 3 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือเอกสารประจ�าตัวอย่างอื่น 
  ที่ทางราชการออกให้ของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 4 ส�าเนาทะเบียนบ้านของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 5 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
  จ�านวน 2 รูป ของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ
 6 รายชื่อและจ�านวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู ่ใน 
  สังกัดหรือในความดูแล พร้อมส�าเนาสัญญาจ้าง
 7 แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
 8 ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ

ด�า เนินการตามระเบียบ 
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสร
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558

สโมสรกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้ยื่นขอจดแจ้งต ่อนายทะเบียน  
ตามแบบ จจ 1 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

การจดแจ้ง สโมสรกีฬำอำชีพ
ตำมพ

ระรำชบัญ
ญ

ัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ
 พ

.ศ. 2556

1
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นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้งแก่
สโมสรกีฬาอาชีพ

1.2 นิติบุคคล
1) หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและรายชื่อ

กรรมการและผูม้อี�านาจลงนามผกูพนันติิบคุคล ซึง่ออกโดยผูมี้อ�านาจให้ค�ารบัรองตาม
กฎหมายไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกหนังสือรับรองนั้น

2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือเอกสารประจ�าตัวอย่างอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

3) ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
4) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ�านวน 2 รูป  

ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
5) รายชื่อและจ�านวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยู่ในสังกัดหรือ 

ในความดูแล พร้อมส�าเนาสัญญาจ้าง
6) แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
7) ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ

ให้สโมสรกีฬาอาชีพยื่นจดแจ้ง ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

3.1

เมือ่นายทะเบยีนได้รบัแบบการจดแจ้งและหลกัฐานของสโมสรกฬีาอาชพี
แล้ว ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายละเอยีดและความถกูต้องของเอกสารหรอืหลกัฐาน ในกรณท่ีี 
ผู้ขอจดแจ้งด�าเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนด

2

3
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หนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ ตามแบบ จจ2 
กรณีหนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้งหายหรือช�ารุด ตามแบบ จจ3
การออกใบแทน ตามแบบ จจ2 และประทับตราว่า ใบแทน

ให้แจ้งผู้ขอจดแจ้งด�าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกเรื่องในคราว
เดียวกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบการจดแจ้งและเอกสาร
หรือหลักฐานการจดแจ้ง

นายทะเบยีนตรวจสอบรายละเอยีดและความถกูต้องของเอกสารหรอื
หลักฐานที่ได้แก้ไขแล้ว ในกรณีที่ผู้ขอจดแจ้งด�าเนินการถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก�าหนด

นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้งแก่
สโมสรกีฬาอาชีพ

นายทะเบียนจ�าหน่ายเรื่องออกจากระบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ 
ผู้ยื่นจดแจ้งทราบ

ในกรณทีีผู่ข้อจดแจ้งยังด�าเนนิการไม่ถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้  
ในระเบียบนี้

ในกรณีทีผู่ข้อจดแจ้งไม่ด�าเนินการให้ถกูต้องและครบถ้วนในเวลาทีก่�าหนด

3.2

3.3
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SPORTS 
AUTHORITY 
OF THAILAND 03

ตัวอย่างแบบการจดแจ้ง
การด�าเนินการสโมสรกีฬาอาชีพ
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แบบ จจ ๑ 
 
 

แบบการจดแจ้งการดําเนนิการสโมสรกีฬาอาชพี 
ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

          สํานักงาน ................................................................. 

          วันที่ ....... เดือน ....................................... พ.ศ. ....... 

 
 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................ 

เป็นบุคคลประเภท  คณะบุคคล     นิติบุคคล 

จดทะเบียนเมื่อ ......................................  เลขทะเบียน........................................................................ 

มีสํานักงานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............................. ถนน .................................................... 

ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ..................................จังหวัด ......................................... 

รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ................................................... 

โดยมี ..................................................................................... เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนผูย้ื่นจดแจ้ง  

สัญชาติ ........ อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ........................................................... 

หรือเอกสารประจําตัวอย่างอ่ืน (ระบุ) ..................................... เลขที่ ................................................. 

ออกให้ ณ ...................... อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ....................................... 

อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ................................................................. 

ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ........................................ 

รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ................................................. 

 ๒. ขอยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพ ........................................................................................................................... 

อักษรย่อ (ถ้าม)ี ................................................................................................................................... 

ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................................................................... 

อักษรย่อ (ถ้าม)ี .................................................................................................................................. 

ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ...........................ตรอก/ซอย ................................. ถนน ......................................... 

ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................................... 

รหัสไปรษณีย์ .....................โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ..................................................... 

   

 

เลขรับท่ี................................. 
วันท่ี....................................... 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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พร้อมกับแบบการจดแจ้งนี้ ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ เพ่ือขอจดแจ้งการ
ดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
   คณะบุคคล 
            สําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดต้ังสโมสรกีฬาอาชีพ และ
วัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ 
            รายช่ือคณะบุคคล และรายช่ือประธานสโมสรกีฬาอาชีพ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ 
            สําเนาทะเบียนบ้านของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ 
            รูปถ่ายของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง 
ไม่สวมหมวก จาํนวนสองรูป 
            รายช่ือและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือ 
ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง 
            แผนที่แสดงที่ต้ังของสโมสรกีฬาอาชีพ 
            ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ 

 นิติบุคคล 
            หนังสือรับรองการจัดต้ังนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และรายช่ือ
กรรมการและผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองน้ัน 

          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอ่ืน 
ที่ทางราชการออกให้ของผู้มอํีานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร คร่ึงตัว 
หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป 
            รายช่ือและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือ 
ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง 
            แผนที่แสดงที่ต้ังของสโมสรกีฬาอาชีพ 
            ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ 
  ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริงทกุ
ประการ และยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมลูตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้ 
 
  ๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ย่ืนแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลกัฐานถูกต้องและครบถ้วนแลว้ นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณา
คําขอให้ข้าพเจ้า  
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๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบแบบการจดแจ้งเพ่ิมเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่ 

นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอใหน้ายทะเบียน

จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

 

 

    (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ยื่นจดแจ้ง 

           (..........................................................) 
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แบบ จจ ๒   

 

 
หนังสือสาํคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 

ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 

เล่มที่ ........................... 

เลขที่ ........... /.............   

 
หนังสือสําคัญฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า ................................................................................................... 
ใบทะเบียน เลขที่ ........................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณยี์ ....................... โทรศัพท์ ...............................................  
โทรสาร .......................................... 
ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................. 
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ....................................................................................... 
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ ....................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ...................................................... 

ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................. 
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................................. 

และมีรายการหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของสโมสรกีฬาอาชีพแนบท้ายหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสร

กีฬาอาชีพน้ี 

 

ให้ไว้ ณ วันที ่.......... เดือน .......................................... พ.ศ. .... 

 

 

  (ลงช่ือ) ............................................นายทะเบียน 

          (..................................................) 

 

 

รูปถ่าย 

๔x๖ ซ.ม. 

ประทับตราการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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แบบ จจ ๓ 
    เลขรับท่ี................................. 

   วันท่ี....................................... 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

 
คําขอรบัใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชพี 

ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 

เขียนที่ ............................................................. 

วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ....... 

 

ช่ือผู้รับหนังสือสําคัญ ............................................................................................................................. 
ใบทะเบียน เลขที่ ........................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณยี์ ....................... โทรศัพท์ ...............................................  

โทรสาร .......................................... 

ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................. 

ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ....................................................................................... 

ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ ....................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ...................................................... 

ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................. 

รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................................. 

มีความประสงค์จะขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกฬีาอาชีพ เน่ืองจาก 

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

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

และได้แนบ   ใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจที่แสดงว่าหนังสือสําคัญน้ันสูญหาย 

  หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
  หนังสือมอบอํานาจของผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 

ให้เป็นผู้ยื่นคําขอ 

 

    (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ยื่นคําขอ 

           (..........................................................) 
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 ตอบ

หมายความว่า สมาคมกีฬาท่ีได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและ 
มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

กีฬาอาชีพ

สมาคม
กีฬาอาชีพจ�าเป็น

ต้องท�าสัญญาจ้าง
หรือความตกลงร่วมกัน
กับนักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพ

หรือไม่

ต้องท�าครับ
มาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. 2556
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จดแจ้งการด�าเนินการต่อนายทะเบียน

จัดท�าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน
แล้วแต่กรณีกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพในสังกัด

ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

หน้าที่
ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านกีฬาอาชีพ

1

2

3
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ก�าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนระเบียบ
หรือข้อบงัคบัว่าดว้ยจรรยา (กรณไีมล่งโทษ
ตามบทลงโทษก็อาจถูกตัดสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนได้)

ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตนิี ้หรอืค�าสัง่ หรือค�าวนิจิฉัย
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬาอาชีพ  
บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์
หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งนิยมชมชอบ
นักกีฬาอาชีพหรือทีมของตน

4

5

6

หมายเหตุ
หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่สมาคมกีฬาอาชีพของ 
ต่างประเทศทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัในรายการแข่งขนักีฬาอาชพี 
ที่จัดขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
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ถ้าสมาคม
ไม่จดแจ้งมีผล
อะไรต่อการ

ด�าเนินงานของ
สมาคมรึป่าวคะ?

Q

ตอบ

หากฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครอง

ตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 
100,000 บาทครับ และไม่

ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

กีฬาอาชีพด้วยนะครับ

A

PAGE 35

คู่มือการด�าเนินงานตามพ
ระราชบัญ

ญ
ัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ

 พ
.ศ. 2556

�������-���.indd   35 6/22/2564 BE   10:59 AM



SPORTS 
AUTHORITY 
OF THAILAND

PAGE 36

�������-���.indd   36 6/22/2564 BE   10:59 AM



05

ขั้ นตอนการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามพ

ระราชบัญ
ญ

ัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
 พ

.ศ. 2556
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สมาคมกีฬาอาชีพท่ีประสงค์จะขอจดแจ้งการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้ยื่นขอจดแจ้งต ่อนายทะเบียน  
ตามแบบ จจ 4 พร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้

1 หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 กีฬาอาชีพ และรายช่ือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬา 
 อาชีพ ซึ่งออกโดยผู้มีอ�านาจให้ค�ารับรองตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือน 
 นับแต่วันออกหนังสือรับรองนั้น
2 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือเอกสารประจ�าตัวอย่างอื่นท่ีทาง 
 ราชการออกให้ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
3 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามสมาคมกีฬาอาชีพ
4 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ�านวน  
 2 รูป ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
5 รายชือ่และจ�านวนนกักีฬาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพีทีอ่ยูใ่นสังกดั 
 หรือในความดูแล พร้อมส�าเนาสัญญาจ้าง
6 แผนที่แสดงที่ตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ
7 ระเบียบหรือข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับสมาคมกีฬาอาชีพ

ขั้ นต
อนการจด

แจ้งสมำคมกีฬำอำชีพ
ตำมพ

ระรำชบัญ
ญ

ัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ
 พ

.ศ. 2556

ด�า เนินการตามระเบียบ 
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
ว่าด้วยการจดแจ้งสมาคม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558

1
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ให้สมาคมกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจ้ง ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมือ่นายทะเบยีนได้รบัแบบการจดแจ้งและหลกัฐานของสมาคมกฬีาอาชีพ
แล้ว ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายละเอียดและความถกูต้องของเอกสารหรอืหลกัฐาน ในกรณี
ที่ผู้ขอจดแจ้งด�าเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�าหนด

ในกรณีผู้ขอจดแจ้งยังด�าเนินการไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้
ในระเบียบนี้

3.1

3.2

นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้ง 
แก่สมาคมกีฬาอาชีพ

ให้แจ้งผูข้อจดแจ้งด�าเนนิการให้ถูกต้องและครบถ้วนทกุเรือ่งในคราว
เดยีวกันภายใน 15 วนันบัแต่วันท่ีได้รบัแบบการจดแจ้งและเอกสาร
หรือหลักฐานการจดแจ้ง

นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของเอกสาร
หรือหลักฐานที่ได้แก้ไขแล้ว ในกรณีที่ผู ้ขอจดแจ้งด�าเนินการ 
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนด

2

3
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นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้งแก่
สมาคมกีฬาอาชีพ

ในกรณีที่ผู ้ขอจดแจ้งไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเวลาท่ี
ก�าหนด

3.3

นายทะเบียนจ�าหน่ายเรื่องออกจากระบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือให ้
ผู้ยื่นจดแจ้งทราบ

หนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ ตามแบบ จจ 5
กรณหีนงัสอืส�าคญัแสดงการจดแจ้งหาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ จจ 6
การออกใบแทน ตามแบบ จจ 5 และประทับว่า ใบแทน
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แบบ จจ ๔ 
 

 

 

แบบการจดแจ้งการดําเนนิการสมาคมกีฬาอาชพี 
ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    

 

          สํานักงาน ................................................... 

          วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....... 

 

  ๑. ข้าพเจ้า ................................................................................................................. 
ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพ ............................................................................................................................. 

จดทะเบียนเมื่อ .......................................................เลขทะเบียน .......................................................... 

มีสํานักงานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ..................................................... 

ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด .................................. 

รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .................................................. 

โดยมี ............................................... เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันผู้ขอจดแจ้ง สญัชาติ .........................  

อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................................................... หรือบัตรอ่ืน 

(ระบุ) ................................................ เลขที่ ............................... ออกให้ ณ ........................................ 

อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด ..................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ...................................................... 

ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................. 

รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................................. 

 

  ๒. ขอยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพ ............................................................................................................................. 

อักษรย่อ (ถ้าม)ี ...................................................................................................................................... 

ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ...................................................................................... 

อักษรย่อ (ถ้าม)ี ...................................................................................................................................... 

ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ...................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน .............................................. 

ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ..............................จังหวัด ............................................... 

รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................ 

เลขรับท่ี................................. 
วันท่ี....................................... 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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  พร้อมกับแบบการจดแจ้งน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพ่ือขอ 

จดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

   หนังสือรับรองการจัดต้ังสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพ 

และรายช่ือกรรมการและผู้มอํีานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรอง

ตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองน้ัน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการออกให้

ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ 

   สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ 

   รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว 

หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป 

   รายช่ือและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือ 

ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง 

   แผนทีแ่สดงที่ต้ังของสมาคมกีฬาอาชีพ 

   ระเบียบหรือข้อบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ 
 
  ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคม

กีฬาอาชีพ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่นํามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริง

ทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้ 

 

  ๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นแบบการจดแจ้งการดําเนินการสมาคมกีฬา

อาชีพ พร้อมเอกสารและหลกัฐานถูกต้องและครบถ้วนแลว้ นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณา

คําขอให้ข้าพเจ้า  
 

๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบแบบการจดแจ้งเพ่ิมเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่ 

นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอใหน้ายทะเบียน

จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

  

 

    (ลงช่ือ) .................................................. ผู้ยื่นจดแจ้ง 

          (.....................................................) 
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แบบ จจ 5   

 

 
หนังสือสาํคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชพี 

ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    

 

เล่มที่ ........................... 

เลขที่ ........... /.............   

 

หนังสือสําคัญฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า……............................................................................................... 

ใบทะเบียน เลขที่ .......................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................. 

ถนน ................................... ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ......................................... 

จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ..................................................  

โทรสาร .................................................. 

ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  

ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพ ............................................................................................................................. 

ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ...................................................................................... 

ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ......................................................................................................................... 

ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ..................................................... 

ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด ................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................ 

และมีรายการหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของสมาคมกีฬาอาชีพแนบท้ายหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง

สมาคมกีฬาอาชีพน้ี 

 

ให้ไว้ ณ วันที ่.......... เดือน ............................. พ.ศ. .... 

 

 

(ลงช่ือ) ........................................................... นายทะเบียน 

           (............................................................) 

 

รูปถ่าย 

๔ x ๖ ซ.ม. 

ประทับตราการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๕

PAGE 44

�������-���.indd   44 6/22/2564 BE   10:59 AM



SPORTS 
AUTHORITY 
OF THAILAND

 

 

แบบ จจ ๖ 
 

เลขรับท่ี................................. 
วันท่ี....................................... 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

 
คําขอรบัใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ 

ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

เขียนที่ .......................................................... 

วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ....... 

 

ช่ือผู้รับหนังสือสําคัญ ............................................................................................................................. 

ใบทะเบียน เลขที่ .......................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................. 

ถนน ................................... ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ......................................... 

จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ .................................................  

โทรสาร .................................................. 

ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพ ............................................................................................................................. 

ช่ือสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ...................................................................................... 

ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ......................................................................................................................... 

ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ..................................................... 

ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด ................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................ 

มีความประสงค์ที่จะขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ เน่ืองจาก 

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

และได้แนบ   ใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจที่แสดงว่าหนังสือสําคัญน้ันสูญหาย หรือถูกทําลาย 

 หนังสือสํ าคัญแสดงการจดแจ้ งสมาคมกีฬาอาชีพที่ ถูกทํ าลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ 
 หนังสือมอบอํานาจของผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ 

ให้เป็นผู้ยื่นคําขอ 

 

    (ลงช่ือ) ...................................................... ผู้ยื่นคําขอ 

           (..........................................................) 
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07

การเปลี ่ยนแปลงการจดแจ้ง
สโมสรกีฬาอาชีพ

หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามพ

ระราชบัญ
ญ

ัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
 พ

.ศ. 2556
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สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพท่ีได้รับหนังสือส�าคัญแสดง 
การจดแจ้งการด�าเนนิการเกีย่วกบักฬีาอาชพีแล้ว หากมีการเปลีย่นแปลง 
รายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานท่ีได้เคยจดแจ้งไว้แล้ว  
ให้ยื่นค�าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน  
สามารถขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดข้อมลู หรอืรายการหลกัฐานได้ดงันี้

1.1 สโมสรกีฬาอาชีพ
1)  ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ
2)  อักษรย่อชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ
3)  ชื่อสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ
4)  อักษรย่อชื่อสโมสรกีฬาอาชีพ
 อักษรต่างประเทศ
5)  วัตถุประสงค์
6)  รายชื่อกรรมการ/คณะบุคคล
7)  ผู้จัดการสโมสรกีฬาอาชีพ
8) รายช่ือนักกฬีาอาชพี/บคุลากรกฬีาอาชพี
9) ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ
10) ที่ตั้ง
11) ระเบียบหรือข้อบังคับ
12) อื่นๆ

1.2 สมาคมกีฬาอาชีพ
1) ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ
2) อักษรย่อชื่อสมาคมกีฬาอาชีพ
3) ชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ
4) อักษรย่อชื่อสมาคมกีฬาอาชีพอักษร
 ต่างประเทศ
5)  วัตถุประสงค์
6)  รายชื่อกรรมการ/คณะบุคคล
7)  ผูม้อี�านาจลงนามผกูพนัสมาคมกฬีาอาชพี
8) รายชือ่นกักฬีาอาชพี/บคุลากรกฬีาอาชพี
9) ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ
10) ที่ตั้ง
11) ระเบียบหรือข้อบังคับ
12) อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงการจดแจ้ง
สโมสรกฬีาอาชพี หรือสมาคมกฬีาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

ด�าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
ว ่าด ้วยการเปล่ียนแปลงรายการหลักฐาน  
การจดแจ้งและยกเลกิหลักฐานการจดแจ้งสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559

1
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เมื่อนายทะเบียนได้รับแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือส�าคัญ
แสดงการจดแจ้งสโมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกีฬาอาชีพ และหลกัฐานแล้ว  
ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ให้สโมสรกีฬาอาชีพ/สมาคมกีฬาอาชีพยื่นขอเปลี่ยนแปลงการจดแจ้ง  
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบรายละเอียดและความถกูต้องของเอกสารหรอืหลกัฐาน ในกรณี 
ทีผู่ข้อเปลีย่นแปลงการจดแจ้งด�าเนนิการถกูต้องหรือครบถ้วนตามทีก่�าหนด

ในกรณีที่ผู ้ขอเปลี่ยนแปลงการจดแจ้งยังด�าเนินการไม่ถูกต้องหรือ 
ครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

3.1

3.2

นายทะเบียนรับเปลี่ยนแปลงการจดแจ้งและออกหนังสือส�าคัญ 
แสดงการจดแจ้งแก่สโมสรกีฬาอาชีพ/สมาคมกีฬาอาชีพ

นายทะเบียนรับเปลี่ยนแปลงการจดแจ้งและออกหนังสือส�าคัญ 
แสดงการจดแจ้งแก่สโมสรกีฬาอาชีพ/สมาคมกีฬาอาชีพ

ให้ค�าแนะน�าผู้ขอเปล่ียนแปลงการจดแจ้งด�าเนินการให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ

นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของเอกสาร
หรือหลักฐานที่ได้แก้ไขแล้ว ในกรณีท่ีผู้ขอเปลี่ยนแปลงการจดแจ้ง 
ด�าเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนด

2

3
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3.3

นายทะเบียนแจ้งไม่รับค�าขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูลและ
รายการหลักฐานการจดแจ้ง

ไม่รับเปลี่ยนแปลงการจดแจ้งแก่สโมสรกีฬาอาชีพ/สมาคมกีฬาอาชีพ  
ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลแก่สโมสรกีฬาอาชีพ/สมาคมกีฬา
อาชีพที่ขอเปลี่ยนแปลง
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ขั้ นตอนการขอรับการช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน

สโมสรกีฬาอาชีพ
 หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
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ส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงการจดแจ้ง

รายละเอยีด วตัถปุระสงค์ เหตุผลและความจ�าเป็น ประมาณการรายรบั 
รายจ่ายในเรื่องที่ขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน 
พร้อมทั้งจ�านวนเงินกรณีที่ขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ 
การสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

ชื่อผู้ให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกฬีาอาชพีรายอืน่ พร้อมทัง้รายละเอียดทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื  
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน

งบดุลหรอืเอกสารเกีย่วกบัสถานะทางการเงนิของสโมสรกฬีาอาชพีหรอื
สมาคมกีฬาอาชีพ

เอกสารอื่น (โปรดระบุ) ........................................................

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ

1

2

3

4

5
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สโมสร/สมาคมกีฬาอาชีพ ที่ได้รับหนังสือส�าคัญการจดแจ้ง

สโมสร/สมาคมกีฬาอาชีพ ยื่นค�าขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุน พร้อมด้วยหลักฐานตามแบบ ครช 1

กกท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา

กกท. จัดท�าแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนรายงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณา

สโมสร/สมาคมกฬีาอาชพี ท�าความตกลงการให้การช่วยเหลอื การส่งเสรมิ 
หรอืการสนบัสนนุเป็นหนงัสอืตามแบบภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
กีฬาอาชีพก�าหนด

สโมสร/สมาคมกีฬาอาชีพ ด�าเนินการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

สโมสร/สมาคมกฬีาอาชพี ต้องปฏบัิตติามระเบียบ ประกาศ หรอืข้อบังคบั 
และจัดท�ารายงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

กกท. ท�าการประเมนิและวเิคราะห์รายงานเพือ่พจิารณาผลการด�าเนนิงาน
ว่าเป็นไปตามการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือการสนับสนุนหรือไม่ 
แล้วน�าเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณา

หากไม่ปฏบิติัตามข้อ 7 คณะกรรมการกฬีาอาชพีอาจระงบัการช่วยเหลอื 
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือ 
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนของ

1

2

6

3

7

4

8

5

9

PAGE 53

คู่มือการด�าเนินงานตามพ
ระราชบัญ

ญ
ัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ

 พ
.ศ. 2556

�������-���.indd   53 6/22/2564 BE   10:59 AM



สโมสรกีฬา
อาชีพ สมาคมกีฬา

อาชีพ ที่จดแจ้งแล้ว
จะได้รับประโยชน์

อะไรบ้างนะ? 

Q

ถาม : 

สโมสรกีฬาอาชีพ 
สมาคมกีฬาอาชีพ

มีสิทธิได้รับการช่วย
เหลือ การส่งเสริม 
หรือการสนับสนุน 
จาก กกท. ดังนี้

A
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สทิธปิระโยชน์ทีส่โมสรกฬีาอาชีพ
สมาคมกีฬาอาชีพ

การศึกษาวิจัย การวิจัย และการพัฒนากีฬาอาชีพ

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

การพัฒนานักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ

ขอ้มลูเกีย่วกบันกักฬีาอาชพี บคุลากรกฬีาอาชพี การจดัแขง่ขนั 
กีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ มาตรฐานการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ และมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ

การขอใชห้รอืการเชา่อาคารสถานที ่เครือ่งมอื และอปุกรณกี์ฬา 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

การใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์

1

2

6

3

7

4

5
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นักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ

09
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หมำยควำมวำ่ ผูตั้ดสนิ ผูฝึ้กสอนหรอืผูท้�าหนา้ที่ 
เก่ียวขอ้งกบัการแขง่ขนักฬีาอาชพี ทัง้นีต้ามที่ 
คณะกรรมการประกาศก�าหนด

นักกีฬาอาชีพ
และบุคลำกรกีฬำอำชีพ

“นักกีฬา

“บุคลากร

ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ

สิทธิและหน้าที่
ของนักกีฬาอาชีพ

และบุคลากร
กีฬาอาชีพ

มีอะไรบ้างน้า?
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หน้าที่

สิทธิ
ได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม  
การสนบัสนนุตามเงือ่นไขและมาตรการทีค่ณะกรรมการ 
ก�าหนด รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่กฎหมายก�าหนด

มีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน

มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรเพ่ือผดุง
ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของสมาชิก

จดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพต่อ
นายทะเบียน

1

2

3
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10

ขั้ นตอนการจดแจ้งนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

ตามพ
ระราชบัญ

ญ
ัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ

 พ
.ศ. 2556

PAGE 61

�������-���.indd   61 6/22/2564 BE   10:59 AM



การจดแจ้งนักกีฬำอำชีพ
หรือบุคลำกรกีฬำอำชีพ

ตำมพ
ระรำชบัญ

ญ
ัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ

 พ
.ศ. 2556

ด� า เนิ นการตามระ เบี ยบ 
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็น
นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559

นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะขอ 
จดแจ้งการเป็นนักกฬีาอาชีพหรอืบุคลากรกีฬาอาชีพให้ยืน่
ขอจดแจ้งต่อนายทะเบียน ตามแบบ จจ 11 และ จจ 15 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1 ผู้ขอจดแจ้งต้องมีสัญชาติไทย
 1.1 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือเอกสารประจ�าตัวอย่างอ่ืน 
  ที่ราชการออกให้
 1.2 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 1.3 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
  จ�านวน 2 รูป
 1.4 ส�าเนาสญัญาจ้างหรอืส�าเนาความตกลงร่วมกนั หรอืหนงัสอืรบัรอง 
  จากสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ใน 
  สังกัดหรือความดูแล
 1.5 ในกรณีที่ไม่มีสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือ 
  รับรองจากสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ผู้ประสงค์  
  ขอจดแจ้งต้องแสดงเอกสารแสดงอันดับของตนซ่ึงสหพันธ์กีฬา  
  (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กร  
  กีฬาอาชีพของชนิดกีฬาน้ันๆ ได้ประกาศคร้ังหลังสุดก่อนการขอ  
  ยื่นจดแจ้ง
 1.6 ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
  ที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายใน 
  30 วันก่อนวันขอจดแจ้ง

1
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เมื่อนายทะเบียนได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานของนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแล้ว ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ดังต่อไปนี้

ให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีอาชีพยื่นขอจดแจ้ง ณ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

ตรวจสอบรายละเอยีดและความถกูต้องของเอกสารหรอืหลกัฐานในกรณี
ที่ผู้ขอจดแจ้งด�าเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนด

ในกรณีที่ผู้ขอจดแจ้งยังด�าเนินการไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก�าหนด
ไว้ในระเบียบนี้

3.1

3.2

นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกบัตรประจ�าตัวให้แก่นักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

ให้แจ้งผู้ขอจดแจ้งด�าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกเร่ืองในคราว
เดียวกนั ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแบบการจดแจ้งและเอกสาร
หรือหลักฐานการจดแจ้ง

นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของเอกสาร
หรอืหลกัฐานทีไ่ด้แก้ไขแล้ว ในกรณทีีผู่ข้อจดแจ้งด�าเนนิการถกูต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก�าหนด

นายทะเบยีนจดแจ้งและออกบตัรประจ�าตวัให้แก่นักกฬีาอาชพีหรอื
บุคลากรกีฬาอาชีพ

2

3
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3.3

นายทะเบียนจ�าหน่ายเรื่องออกจากระบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ยื่นจดแจ้งทราบ

ในกรณีท่ีผู้ยื่นจดแจ้งไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาท่ี
ก�าหนด
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การเปลี ่ยนแปลง
รายการหลักฐานการจดแจ้ง

และยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง
นักกีฬาอาชีพ

หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
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1

การเปลี ่ยนแปลงรำยกำรหลักฐำนกำรจดแจ้งและยกเลิก
หลักฐำนกำรจดแจ้งนักกีฬำอำชีพ

หรือบุคลำกรกีฬำอำชีพ

ด� า เ นิ นกา รตามระ เบี ยบ 
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็น
นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559

นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจ�าตัวฯ แล้ว 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่
ได้ใช้ยื่นประกอบการขอจดแจ้ง ให้ยื่นค�าขอตามแบบ จจ 12 หรือ 
จจ 16 แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลง

1.1 นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ เตรียมเอกสารดังนี้
 1 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 2  ส�าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแก้ไขทะเบียนบ้าน)
 3 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ�านวน 2 รูป
 4 ส�าเนาสัญญาจ้างหรือส�าเนาความตกลงร่วมกัน หรือหนังสือรับรองจากสโมสร 
  กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในกรณีที่ตนอยู่ในสังกัดหรือความดูแล
*หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อ/นามสกุล ชนิดกีฬาอาชีพ
             ประเภทกีฬาอาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
    ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

นักกีฬาอาชีพ
5 ความตกลงร่วมกันหรอืหนังสอืรับรอง 
จากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา 
อาชพี หรอืเอกสารแสดงอนัดบัของตน 
ซึ่งสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือ 
สมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือ
องค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้นๆ  
ได้ประกาศครั้งหลังสุด

บุคลากรกีฬาอาชีพ
 5 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองประสบการณ์
การตัดสินการแข่งขันการฝึกสอน
นกักฬีา หรือท�าหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการ 
แข่งขนักฬีาอาชีพทีอ่อกให้โดยสหพนัธ์
กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา 
(Confederation) หรือองค์กรกีฬา
อาชีพของชนิดกีฬานั้นๆ
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1.2 นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว
 1 ส�าเนาใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าวหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง
 2 ส�าเนาใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าวหรือใบรับรองว่าผู้ขอจดแจ้งสามารถ 
  ท�างานได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว
 3 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ�านวน 2 รูป

นักกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว
 4 ส�าเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองสโมสรกีฬา 
  อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ

บุคลากรกีฬาอาชีพเป็นคนต่างด้าว
 4 ส�าเนาสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันหรือหนังสือรับรองจากสโมสร 
  กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
 5 ส�าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การตัดสินการแข่งขันการฝึกสอน 
  นักกีฬา หรือท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ออกให้โดย 
  สหพันธ์กีฬา (Federation) หรือ สมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือ 
  องค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้นๆ

เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าขอและเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
หลักฐานการจดแจ้งครบถ้วน ให้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ให้ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงการจดแจ้ง ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
หรือส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย2

3
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ตรวจสอบรายละเอยีดและความถกูต้องของเอกสารหรอืหลกัฐานในกรณี
ที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการจดแจ้งด�าเนินการถูกต้องหรือ 
ครบถ้วนตามที่ก�าหนด

3.1

นายทะเบียนรับเปลี่ยนแปลงการจดแจ้ง และออกบัตรประจ�าตัวให้
แก่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

ในกรณีที่ผู้ขอจดแจ้งยังด�าเนินการไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก�าหนด
ไว้ในระเบียบนี้

3.2

ให้แจ้งผู้ขอเปลี่ยนแปลงการจดแจ้งด�าเนินการให้ถูกต้องภายใน  
15 วัน นับแต่ที่ได้รับแบบจดแจ้งและเอกสาร

นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของเอกสาร
หรอืหลกัฐานทีไ่ด้แก้ไขแล้ว ในกรณทีีผู่ข้อจดแจ้งด�าเนนิการถกูต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก�าหนด

นายทะเบยีนจดแจ้งและออกบตัรประจ�าตวัให้แก่นักกฬีาอาชพีหรอื
บุคลากรกีฬาอาชีพ

3.3

นายทะเบียนจ�าหน่ายเรื่องออกจากระบบแล้วแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ยื่นจดแจ้งทราบ

ในกรณีที่ผู้ยื่นจดแจ้งไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาท่ี
ก�าหนด
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แบบค�าร้องขอการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556  ตามแบบ จจ 11

แบบค�าขอเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 12

แบบค�าขอยกเลิกการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 13

แบบค�าร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 14

แบบค�าร้องขอการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 15

แบบค�าขอเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 16

แบบค�าขอยกเลิกการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 17

แบบค�าร้องขอผ่อนผันการเพิกถอนการจดแจ้งการเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามแบบ จจ 18
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คู่มือการด�าเนินงานตามพ
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ขั้ นตอนการขอรับการคุ้มครอง
การช่วยเหลือ การส่งเสริม

หรือการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

12
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ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแสดงการ
จดแจ้ง

รายละเอียด วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจ�าเป็น ประมาณการ 
รายรับ รายจ่ายในเรื่องที่ขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม  
และการสนับสนุน พร้อมทั้งจ�านวนเงินกรณีที่ขอรับการช่วยเหลือ  
การส่งเสริม และการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................

นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

1

2

3

4
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ขั้นตอน

นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ได้รับบัตรประจ�าตัวการจดแจ้ง

นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ยื่นค�าขอรับการช่วยเหลือ  
การส่งเสริมหรือสนับสนุน พร้อมหลักฐานตามแบบ ครช 3, ครช 4

กกท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา

กกท. จัดท�าแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนรายงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจาณา

นกักฬีาอาชพี หรอืบคุลากรกฬีาอาชพี ท�าความตกลงการให้การช่วยเหลอื 
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน เป็นหนังสือตามแบบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกีฬาอาชีพก�าหนด

นักกฬีาอาชพี หรือบคุลากรกฬีาอาชีพ ด�าเนนิการตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้

นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
หรือข้อบังคับ และจัดท�ารายงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

กกท. ท�าการประเมนิและวเิคราะห์รายงานเพือ่พจิาณาผลการด�าเนนิงาน
ว่าเป็นไปตามการให้การช่วยเหลอื การส่งเสริม หรอืการสนบัสนนุหรอืไม่ 
แล้วน�าเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณา

หากมไิด้ปฏบิตัติามข้อ 7 คณะกรรมการกีฬาอาชีพอาจจะระงบัการคุม้ครอง  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน

1

2

6

3

7

4

8

5

9
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13

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
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ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม การสนับสนุน 
ในการจัดการแข่งขัน

ผู้จัดการแข่งขัน

สิทธิ

หมำยควำมว่ำ บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคล 
ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
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แจง้แผนการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการจดัการแขง่ขัน
กีฬาอาชีพ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายได้
ต่อนายทะเบียน

จัดให้มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และ
มาตรฐานความปลอดภัย ส�าหรับนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ รวมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ

1

2
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14

ขั้ นตอนการขอรับการช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุน

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
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แผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (แบบ ผจข)

รายละเอยีด วตัถปุระสงค์ เหตุผลและความจ�าเป็น ประมาณการ รายรบั
รายจ่ายในเรื่องที่ขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน 
พร้อมทั้งจ�านวนเงิน กรณีที่ขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ 
การสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

ชือ่ผูใ้ห้การช่วยเหลอื การส่งเสริม หรอืการสนบัสนนุผู้จัดการแข่งขันกฬีา
อาชีพรายอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดท่ีได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม  
หรือการสนับสนุน

งบดุลหรือเอกสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้จัดการแข่งขันกีฬา
อาชีพ

เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

1

2

3

4

5
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ผูจ้ดัการแข่งขนักฬีาอาชพี แจ้งแผนบริหารจดัการแข่งขนั และปฏบิตักิาร 
ตาม ม.37 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ยื่นค�าขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุน พร้อมด้วยหลักฐานตามแบบ ครช 2

กกท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจาณา

กกท. จัดท�าแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนรายงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณา

ผูจั้ดการแข่งขนักฬีาอาชีพ ท�าความตกลงการให้การช่วยเหลอื การส่งเสรมิ 
หรอืการสนบัสนนุเป็นหนงัสอืตามแบบภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
กีฬาอาชีพก�าหนด

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ด�าเนินการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

ผูจั้ดการแข่งขนักฬีาอาชพี ต้องปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ หรอืข้อบงัคบั 
และจัดท�ารายงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

กกท. ท�าการประเมนิและวเิคราะห์รายงานเพือ่พจิารณาผลการด�าเนนิงาน
ว่าเป็นไปตามการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือการสนับสนุนหรือไม่ 
แล้วน�าเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณา

หากมิได้ปฏบิติัตามข้อ 7 คณะกรรมการกฬีาอาชีพอาจระงบัการช่วยเหลอื 
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน

1

2

6

3

7

4

8

5

9

ขั้นตอน
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ระราชบัญ
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ผู้จัดการแข่งขัน
ที่ยื่นแผนบริหารจัดการ

แข่งขันกีฬาอาชีพ
แล้วจะได้รับประโยชน์

อะไรบ้างนะ?

Q

ถาม : 

ผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพมีสิทธิ

ได้รับการช่วยเหลือ 
การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนจาก 

กกท. ดังนี้

A
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สิทธิประโยชน์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน

เงินอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

สนับสนุนผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาอาชีพ

สนับสนุนด้านสถานที่จัดการแข่งขัน

ข้อมลูเกีย่วกบันักกฬีาอาชพี บคุลากรกฬีาอาชพี สโมสรกฬีาอาชพี สมาคม
กฬีาอาชพี การจดัการแข่งขันกฬีาอาชพี หรอืการอืน่ทีเ่กีย่วกบักฬีาอาชพี

ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษามาตรฐานสนามแข่งขันและความปลอดภัย

การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

การช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์

1

2
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7

4
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5
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โทษทางปกครอง
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โทษทางปกครอง

58

59

60

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่จดแจ้งการด�าเนิน
การตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ข้อมลู หรอืรายการหลกัฐานทีไ่ด้เคยยืน่ขอจดแจ้งไว้แล้วตามมาตรา 20 
วรรคหนึ่ง

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่จัดท�าสัญาจ้างหรือ
ความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างที่
คณะกรรมการประกาศก�าหนดตามมาตรา 21

สโมสรกฬีาอาชีพหรือสมาคมกฬีาอาชพีใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา 22 
มาตรา 23 หรือมาตรา 24

ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท
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61

63

62

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา
อาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ 
หรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตาม
มาตรา 27

การก�าหนดโทษปรับทางปกครองในส่วนนี้ และการพิจาณาลงโทษทางปกครอง 
ให้คณะกรรมการค�านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท�าความเสียหาย
ทีเ่กิดจากการกระท�านัน้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์วธิกีาร และอตัราทีค่ณะกรรมการก�าหนด

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกิน 10,000 บาท
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โทษทางอาญ
า

64

65

66

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
นักกีฬาอาชีพหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท�าการล้มกีฬา

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส�าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้มีการกระท�าการล้มกีฬา

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
ผู้ตัดสิน หรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินท�าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน หรือท�าหน้าท่ีตัดสินอย่างไม่ถูกต้อง
เที่ยงธรรม

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
200,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
200,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
200,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

PAGE 90

�������-���.indd   90 6/22/2564 BE   11:00 AM



67

68

ผู้ตัดสินใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส�าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน เพ่ือท�าหน้าทีตั่ดสนิไม่เป็นไปตามระเบยีบหรอืกตกิาการแข่งขันหรอืท�าหน้าท่ี
ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม

ผู้ใดกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
200,000 บาท ถึง 600,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ไม่มาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามค�าสั่งของคณะ
กรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการนายทะเบียน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54

1

2
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กฎหมายล�าดับรอง
ที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว
สามารถดูได้
ที่ไหนครับ???

Q

สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ได้ที่ 
www.thaips.org  

ครับ

และสามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร

การประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ได้ที่เว็ปไซต์นี้ ได้เลยนะครับ 

เป็นเว็ปไซต์ของ
กีฬาอาชีพครับ

A
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