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ค าน า 

   ----------------------    
 

ในปัจจุบัน การกีฬาได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาในชีวิตประจ าวันเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและ เสริมสร้าง
ความสุขทางจิตใจ ไปจนถึงการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประเทศ ไปจนถึงการแข่งขันระหว่างประเทศ ระหว่างทวีป และระดับโลก โดยการ
แข่งขันกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์ด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจแล้ว ยังเป็นส่วนที่ช่วยผลักดัน
ให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงสามารถสร้างรายได้และโอกาสในการได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากอาชีพได้ และด้วยเห ตุที่ กีฬาอาชีพเก่ียวข้องกับบุ คคล คณะบุคคล
หลากหลายทั้งในสายการกีฬาประเภทนั้น ๆ และที่มิใช่สายการกีฬา  แต่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
และการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการกีฬาอาชีพ ซ่ึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับหรืออาจจะได้ 
จากการด าเนินการประกอบกับผลประโยชน์ที่สืบเนื่องจากการแข่งขันนั้นก็มีมหาศาล การส่งเสริม
สนับสนุน การก ากับดูแล การด าเนินการ  หรือการบริหารจัดการการกีฬาอาชีพจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
และจ าเป็น  ทั้งนี้  เพ่ือให้การกีฬาอาชีพของประเทศพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเกิดขึ้นเพ่ือสร้างองค์กร 
กฎเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับแวดวงกีฬาทั้งระบบ ต้ังแต่ผู้ชมกีฬา กองเชียร์ นักกีฬา องค์กร ที่ควบคุมดูแล
นักกีฬา รวมถึงการก าหนดให้มีคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพ่ือบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ  ตามกฎหมายนี้  
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีมาตรการในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวงการกีฬา ให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

จากกรณีดังกล่าว จึงได้มีการจัดท าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมารายมาตรา และแนวคิดและทฤษฎี  
ทางกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบบังคับใช้  
และการตีความกฎหมาย 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมจึงหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าเจตนารมณ์แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
และค้นคว้าส าหรับประกอบการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนที่เก่ียวข้องที่สนใจกีฬาหรือเก่ียวข้องในแวดวงการกีฬาต่อไป 
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ภาคผนวก ข. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  
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ภาคผนวก ง. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  

 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา ตรวจพิจารณาแล้ว 
ภาคผนวก จ. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  

 ที่คณะกรรมาธิการร่วมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตรวจพิจารณาแล้ว 
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 ส่วนท่ี ๑ 
ความเป็นมาและหลักการของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ----------------------     

 
๑. ความเป็นมาของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖๑ 

ในอดีต ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเก่ียวกับกีฬาอาชีพโดยตรง มีเพียงพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวยและส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย 
ให้มีมาตรฐาน โดยกฎหมายดังกล่าวควบคุมดูแลกีฬามวยทั้งในส่วนที่เป็นมวยอาชีพและที่มิใช่อาชีพ
ต่อมาภายหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและควบคุมกีฬาอาชีพ 
ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมกีฬาอาชีพ  ให้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริม 
กีฬา อาชีพในการ กีฬา แห่งประเทศไทย และควบคุมการประกอบธุ รกิจทางด้าน กีฬ าอาชีพ  
โดยก าหนดให้การประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพและการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียน รวมทั้งก าหนดให้การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน  
และต้องมีบั ตรประจ าตัวนักกีฬ าอาชีพ หา กฝ่าฝืนจ ะมีโทษอาญา ให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณา  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
โดยให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
และไม่ ให้ มีการจัดต้ังกองทุ นขึ้นใหม่  อย่างไรก็ดี เม่ือได้มีการส่ งร่างพระราชบัญญัติดังกล่ าว 
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้ตรวจ
พิจารณาแล้วเห็นว่า มติของคณะรัฐมนตรีข้างต้นมีผลให้เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติมีวัตถุประสงค์
ในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยส่วนที่เพ่ิมเติม 
มีแต่เฉพาะเรื่องการส่งเสริมกีฬาอาชีพ จึงอาจด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกีฬา  
แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมการส่งเสริมกีฬาอาชีพได้โดยไม่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่
อีกฉบับหนึ่ง  นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาจเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
เกินความจ าเป็นและไม่เป็นการคุ้มค่าเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่จะต้องใช้เทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็น ในการตรากฎหมาย จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้พิจารณาทบทวนหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกครั้ง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพได้ประกาศก าหนดชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพไว้ ๑๑ ชนิดกีฬา๒  
ได้แก่ ๑) กอล์ฟ ๒) ฟุตบอล ๓) ตะกร้อ ๔) เทนนิส ๕) แบดมินตัน ๖) วอลเลย์บอล ๗) บิลเลียดและ
สนุกเกอร์ ๘) เทเบิลเทนนิส ๙) โบว์ลิ่ง ๑๐) การแข่งขันรถจักรยานยนต์ และ ๑๑) การแข่งขันรถยนต์  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬ าได้น าข้อสังเกตของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) กลับไปพิจารณาทบทวน และเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

                                                 
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๑๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๒กองแข่งขันกีฬาอาชีพ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, คู่มือการขอรับ

การส่งเสริมกีฬาอาชีพ, กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ ๕๐, ๒๕๕๔, น. ๓. 
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มีมติอนุมั ติหลักการร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวตามที่ กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬาเสนอ  
โดยให้แยกเป็นพระราชบัญญัติต่างหากจากพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘   
ในการตรวจพิจารณาครั้งหลังนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เป็น ผู้ตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับความไม่ชัดเจนในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว รวมทั้งได้ก าหนดกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็น
จากบุคคลที่เก่ียวข้องแล้ว ๔ ประการ๓ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยสรุป คือ  

(๑) ร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรเป็นกฎหมายที่มีหลักการเป็นการส่งเสริมและคุ้มครอง
กีฬาอาชีพมากกว่าควบคุม โดยการควบคุมหรือการจัดระเบียบกีฬาอาชีพต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการตรากฎหมายและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย  

(๒) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ควรมีบทบัญญัติก าหนดรายละเอียดไว้ในทุกเรื่อง 
แต่ควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดหลักการหรือกรอบกว้าง ๆ เพ่ือให้อ านาจผู้ที่เก่ียวข้องไปจัดให้มีการตรา
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติหรือก าหนดรายละเอียดตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ต่อไป  

(๓) การก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ ในบทนิยามตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เช่น กีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และธุรกิจกีฬาอาชีพ ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของกีฬาอาชีพ  

(๔) ควรมีการก าหนดมาตรการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้มีระเบียบการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพที่มีความเที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนมีมาตรการดูแลสัญญา
ระหว่างนักกีฬาอาชีพและสโมสรหรือสมาคมที่นักกีฬาอาชีพนั้นสังกัด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔๔ เห็นชอบกรอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) และให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและจัดท าร่างพระราชบัญญัตินี้ตามกรอบการพิจารณาดังกล่าว  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ... . ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียว 

และกีฬาเสนอ 
๒.๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการกีฬาอาชีพขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ เสนอนโยบายเก่ียวกับ

แนวทางการส่งเสริมกีฬาอาชีพต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ 
ก าหนดชนิดกีฬา มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการแข่งขัน และจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณกีฬาอาชีพระหว่างประเทศ ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์

                                                 
๓หนัง สือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๐๑๗ ลงวันท่ี ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๔ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๔หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๑๙๙๐๗ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔  

ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การจ่ายค่าตอบแทนระหว่างนักกีฬาอาชีพกับผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ และมีอ านาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

๒.๒ ก าหนดให้ มีการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพขึ้นในการกีฬ า  
แห่งประเทศไทย มีผู้อ านวยการซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนั กงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบงานธุรการ และสนั บสนุนการด าเนิน งาน  
ของคณะกรรมการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬ าอาชีพ บุคลากร กีฬาอาชีพ และ 
ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ 

๒.๓ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ประสงค์จะเป็นนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยจะต้องยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียน อีกทั้งนักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่คณะกรรมการก าหนด  

๒.๔ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ
หรือจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ  โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และในการ
จัดการแข่งขันกีฬาหรือประกอบกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการ  จะต้องจัดให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการแข่งขันตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๒.๕ ก าหนดมาตรการคุ้มครองกีฬาอาชีพ เช่น ห้ามมิให้ผู้ ใดให้ ขอให้  หรือรับว่า 
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬาอาชีพ เพ่ือจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท าการแข่งขัน
หรือไม่กระท าการแข่งขันโดยทุจริต หรือจูงใจให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบ กติกา
การแข่งขัน หรือห้ามมิให้นักกีฬาหรือผู้ตัดสินเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
เพ่ือกระท าการแข่งขันหรือไม่กระท าการแข่งขันกีฬาโดยทุจริต หรือท าหน้าที่ ตัดสินไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน 

๒.๖ ก าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทีม่าหรือรายได้ของกองทุน โดยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

๒.๗ ก าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนที่เพิกถอนบัตรประจ าตัว
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ หรือเ พิกถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ 
หรือให้จัดแข่งขันกีฬาอาชีพ  

๒.๘ ก าหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบ
กิจการ สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา  เพ่ือตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแข่งขัน เครื่องมือและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  

๒.๙ ก าหนดบทลงโทษในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจกีฬาอาชีพฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนบทลงโทษแก่บุคคล
ที่ให้สินบนแก่นักกีฬาอาชีพหรือผู้ตัดสิน เพ่ือจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท าการแข่งขันหรือไม่กระท า
การแข่งขันโดยทุจริต หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้ ตัดสินท าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กติกาการแข่งขัน  
หรือใช้ดุลพินิจอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม  
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๒.๑๐ ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพที่มีอยู่แล้วก่อนหรือวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ต้องมายื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอรับหนังสืออนุญาตจากนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และก าหนดให้โอนบรรดาเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬา  
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหาประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริม 
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามร่างพระราชบัญญัตินี้  
 
๓. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้ 

๓.๑ ก าหนดหลักการของร่างพระราชบัญญัติเป็นลักษณะการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
แทนการควบคุมการประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ  

๓.๒ ก าหนดวันใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้มีระยะเวลาเตรียมการในการบังคับใช้กฎหมาย  

๓.๓ ก าหนดยกเว้นการน ากฎหมายนี้ไปใช้บังคับกับกีฬามวยและกีฬาอาชีพอ่ืน  
ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือมิให้การบังคับใช้กฎหมายมีความซ้ าซ้อนกัน  

๓.๔ ก าหนดบทนิยามค าว่า “กีฬาอาชีพ” “นักกีฬาอาชีพ” “บุคลากรกีฬาอาชีพ” 
“ผู้จัดการแข่งขัน กีฬาอาชีพ” “สมาคมกีฬาอาชีพ” “สโมสรกีฬาอาชีพ” และ “การล้มกีฬา”  
ให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ  

๓.๕ ก าหนดให้มีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน  ได้แก่ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้ เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพจ านวนหกคน และกรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงในจ านวนนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 
เก่ียวกับกีฬาอย่างน้อยหนึ่งคน และให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬา 
แห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือการส่งเสริม  
และพัฒนากีฬาอาชีพ และก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับกีฬาอาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 

๓.๖ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จ านวนห้าคน เพ่ือท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  

๓.๗ ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ้งการด าเนินการ  
ต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและเพ่ือประโยชน์ในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน 
และในกรณีที่ มีการรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล 
จะมีหน้าที่ต้องจัดท าสัญญาจ้าง หรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจ้าง
หรือมาตรการคุ้มครองทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด เพ่ือคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
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อาชีพ รวมทั้งมีหน้าที่ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลซ่ึงต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
เพ่ือใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน และมีหน้าที่ ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดา
กองเชียร์หรือผู้ เข้าชมการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่จัดการแข่งขัน เพ่ือให้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้น  

๓.๘ ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและเพ่ือประโยชน์แก่การขอรับ 
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน และก าหนดความสัมพันธ์ของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬ าอาชีพให้ เป็น ไปตามสัญญาและ 
ความตกลงร่วมกัน และก าหนดให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพมีสิทธิร้องทุกข์อันเนื่องจาก
การกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  ทั้งนี้ นักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพสามารถรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรเพ่ือผดุงศักด์ิศรีและรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพได้ 

๓.๙ ก าหนดให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การจัดการแข่งขัน ซ่ึงรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ ต่อนายทะเบียนก่อนการจัดการแข่งขัน 
และจัดให้มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขันด้วย  

๓.๑๐ ก าหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ 
ใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานเก่ียวกับการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุน 
การพัฒนา และการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ  
โดยก าหนดให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพ่ือกิจการในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพ สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ เชิดชูเกียรติ 
แก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬา เพ่ือให้เป็นนักกีฬาอาชีพและ 
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือหารายได้เข้ากองทุน ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  

๓.๑๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
ผู้ว่าการการกีฬ าแห่งประเทศไทย  ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านั ก
งบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่จัดสรรเงินกองทุนและบริหารกองทุนให้เป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

๓.๑๒ ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพอาจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพ
แห่งชาติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และก าหนดให้นักกีฬาอาชีพแห่งชาติต้องด ารงตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและรักษาเกียรติความเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติด้วย  

๓.๑๓ ก าหนดให้มีโทษทางปกครองที่เป็นโทษในกรณีที่สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสร
กีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพไม่ด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนด เช่น  
การไม่แจ้งการด าเนินการ การไม่จัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ การไม่ออกระเบียบ
หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซ่ึงอยู่ในสังกัดหรืออยู่ใน  
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ความดูแล การไม่ดูแลกองเชียร์ที่อยู่ในสถานที่จัดการแข่งขัน  ฯลฯ และก าหนดให้มีโทษอาญาเพ่ือใช้
เป็นมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  โดยโทษอาญาส่วนใหญ่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดเก่ียวกับการให้หรือรับทรัพย์สินเพ่ือให้มีการล้มกีฬาหรือเพ่ือให้ ผู้ตัดสินท าหน้าที่ตัดสิน
ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน หรือท าหน้าที่ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม 

๓.๑๔ ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการกีฬาอาชีพชั่วคราวเพ่ือท า
หน้าที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งก าหนดให้โอนเงินและทรัพย์สิน 
ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การ
จัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

 
๔. หลักกฎหมายต่างประเทศท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๒) ได้ศึกษาหลักกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๔.๑ ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดท าประมวลกฎหมายการกีฬ า (Code du sport)  

ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการกิจกรรมพลศึกษาและการกีฬา บุคลากรที่เก่ียวกับการกีฬา รูปแบบ
การฝึกซ้อมกีฬา ความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ฝึกซ้อม การจัดแสดงกีฬา  และการจัดหา
เงินทุนส าหรับการกีฬา ซ่ึงเป็นการก ากับดูแลการกีฬาในภาพรวมไม่จ ากัดเฉพาะกีฬาอาชีพเท่านั้น  
โดยในประมวลกฎหมายนี้ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพหมายถึง บุคคลที่ได้ท าสัญญาจ้างท างานกับบริษัท
ที่ต้ังโดยสมาคมกีฬา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในสัญญาเป็นการแข่งกีฬา และก าหนดให้ข้อก าหนดต่าง ๆ 
ในสัญญาจ้างของนักกีฬาอาชีพต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ส าหรับกีฬาแต่ละ
ประเภท  

๔.๒ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการก ากับดูแลหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

เป็นการเฉพาะ แต่มีกฎหมายที่ห้ามรัฐหรือผู้ซ่ึงกระท าการตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐให้การ
สนับสนุ น ด าเนิน งาน  ส่ งเสริม หรื ออนุญาตให้มีการพนัน ในกีฬ าส มัครเล่นหรือ กีฬ าอาชี พ
(Professional and Amateur Sports Protection Act 1992)  

๔.๓ สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรมีแนวความคิดว่า “การแข่งขันเป็นการก ากับที่ ดีที่สุด” จึงไม่มี

กฎหมายก ากับดูแลกีฬาอาชีพหรือส่งเสริมกีฬาอาชีพเป็นการเฉพาะ แต่จะมี กระทรวงวัฒนธรรม 
สื่อสารมวลชน  และกีฬา (Department for Culture, Media and Sport) เป็นหน่ วยงา นที่ ให้
ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อกีฬาอาชีพ รวมทั้งมีองค์กรที่ใช้ชื่อว่า UK Sport 
ซ่ึงจัด ต้ั งขึ้ น โดย  Royal Charter 1997 อยู่ ภ าย ใต้การก ากับ ดูแลของกร ะทร วงวัฒ นธร รม 
สื่อสารมวลชน และกีฬา ท าหน้าที่สนับสนุนนักกีฬาอาชีพที่ มีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีระหว่าง
ประเทศโดยใช้เงินที่ได้รับจาก National Lottery และจากกระทรวงการคลัง 
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๔.๔ ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียมีการตรากฎหมาย Australian Sports Commission 

Act 1989 (CTH) ซ่ึงก าหนดให้ มีคณะกรรมการ (Australian Sports Commission) และกองทุ น 
เพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศออสเตรเลีย (Australian Sports Foundation) เพ่ือส่งเสริมกีฬา
ในภาพรวมไม่จ ากัดเฉพาะกีฬาอาชีพ โดยกองทุนเพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศออสเตรเลีย 
จะบริหารงานในรูปแบบทรัสต์ (Trust) รายได้และทรัพย์สินของกองทุนฯ ภายใต้กฎหมายดังกล่าว 
จะได้รับการยกเว้นภาษีตามที่ก าหนดในกฎหมาย  

๔.๕ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นมีการตรากฎหมาย Sport Fundamental Act 2011 เพ่ือสนับสนุน

การเล่นกีฬาของประชาชนเป็นการทั่วไปและสนับสนุนนักกีฬาที่มีผลการแข่งขันในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับการออกนโยบายเก่ียวกับกีฬา  
ในภาพรวมและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นการผลักดันการกีฬาของประเทศญี่ปุ่นให้มีความ
เข้มแข็งในการแข่งขันระดับโลก ตลอดจนคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้เล่นกีฬาทุกคน ได้แก่ การจัดให้มี
สวัสดิการพิเศษแก่นักกีฬาที่มีผลการแข่งขันในระดับดีเยี่ยมและแก่ผู้ฝึกสอน เช่น การจัดให้มีการ  
ให้ความรู้  การฝึกซ้อม และการจัดหาอุปกรณ์การกีฬา การคุ้มครองดูแลสุขภาพจิตใจ ร่างกาย  
และความปลอดภัยของนักกีฬาทุกคน 
 
๕. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอสภาผู้แทนราษฎร 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬ าอาชีพ พ.ศ. .... ที่ คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๒) ตรวจพิจารณา และให้ส่ ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
ซ่ึงคณะกรรมการประสาน งานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการกลั่น กรอง 
ร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  

โดยคณะอนุ กรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน  
สภาผู้แทนราษฎรมีข้อสังเกตในการประชุ มเพ่ือพิจ ารณาร่างเม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ในสองประเด็น คือ (๑) บทบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบและวิธีการได้มาซ่ึงคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
โดยประสงค์ให้มีการปรับลดจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งลง และเพ่ิมสัดส่วนภาคเอกชนโดยวิธีการ
เลือกต้ังเข้ามาแทน รวมทั้งก าหนดกรอบการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ชัดเจนด้วย 
และ (๒) บทบัญญัติเก่ียวกับอัตราโทษอาญา โดยประสงค์ ให้มีการปรับลดอัตราโทษจ าคุกลง  
ซ่ึงฝ่าย เลขานุการฯ จึงได้หารือร่วมกับผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศและได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามข้อสังเกต โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
และวิธีการได้มาซ่ึงคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และแก้ไขอัตราโทษอาญา ดังนี้ 

(๑) ตัดปลัดกระทรวงการคลั ง และปลัดกระทรวงแรงงาน ออกจากการเป็ น
กรรมการโดยต าแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นต าแหน่งที่มีผลกระทบกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
และการบังคับใช้กฎหมายน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถใช้การประสานงานเป็นการภายในระหว่าง
เจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติได้ เพ่ิมจ านวนกรรมการจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพจากจ านวนสามคน เป็น
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จ านวนสี่คน และใช้วิธีการเลือกกันเอง เพ่ิมจ านวนกรรมการจากผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ จากจ านวนสามคนเป็นสี่คน และใช้
วิธีการเลือกกันเอง รวมทั้งก าหนดกรอบการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือให้รัฐมนตรีแต่งต้ัง 
จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการ
บริหารจั ดการกีฬ า ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ ด้านสื่อสารมวลชน เก่ียวกับกีฬ า  
และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ จ านวนหกคน ตลอดจนแก้ไขบทเฉพาะกาลให้สอดคล้องกัน 

(๒) ลดจ านวนโทษจ าคุกส าหรับความผิดเก่ียวกับการให้หรือรับทรัพย์สินเพ่ือให้มี
การล้มกีฬาหรือเพ่ือให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขันลงจากห้าปี
เป็นสองปี และกรณีผู้ตัดสินตัดสินใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากสิบปี
เป็นสามปีตามล าดับ ส่วนโทษปรับยังคงไว้ในอัตราเดิม แม้ว่าการก าหนดอัตราส่วนระหว่างโทษจ าคุก 
กับโทษปรับตามร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็น
ตามอัตราโทษที่เหมาะสมกับนิตินโยบายและได้สัดส่วนกันแล้ว และยังเป็นไปในท านองเดียวกันกับ
อัตราโทษจ าคุกในความผิดที่มีลักษณะเป็นการให้ เรียก รับสินบน เพ่ือให้มีการทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ด้วยแล้วก็ตาม  

ต่อมา เม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย 
ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ปรับแก้แล้ว  
มีมติเห็นควรให้มีกรรมการโดยต าแหน่งจ านวนห้าคน โดยคงต าแหน่งปลัดกระทรวงกา รคลังไว้  
เพราะเป็นต าแหน่งที่ มีความส าคัญและสามารถช่วยผลักดันมาตรการ ทางภาษีที่จ า เป็นแก่การ 
ส่งเสริมกีฬาอาชีพให้เป็นผลส าเร็จได้  ส่วนประเด็นเรื่องโทษอาญามีมติให้คงอัตราโทษเดิมตามร่าง 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ รับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อสังเกต
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

ดังนั้น ร่างพร ะราชบัญญั ติส่งเส ริมกีฬ าอาชีพ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรจึงมีสาระส าคัญท านองเดียวกับร่างพระราชบัญญั ติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  
ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติ
ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เฉพาะในส่วนขององค์ประกอบและวิธีการได้มา 
ซ่ึงคณะกรรมการกีฬ าอาชีพ คือ คณะกรรมการกีฬ าอาชีพ ประกอบ ด้วย  รั ฐมนตรีว่ ากา ร 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต า แหน่งจ านวนห้าคน ได้แก่  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผูซ่ึ้งได้รับ
เลือกให้เป็นผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพซ่ึงมาจากการเลือกกันเองจ านวน
แปดคน และกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน โดยในจ านวนนี้ ต้องเป็น 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ และด้านสื่อสารมวลชน
เก่ียวกับกีฬา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ในวาระที่สาม แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณา วุฒิสภา 
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... ในวาระที่สาม  แต่อย่างไรก็ดี ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ ที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ . .... ของวุฒิสภา จึงต้องต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือ พิจา รณาร่างพระราชบัญญั ตินี้  
และในชั้นที่สุดสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ลงมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติส่ งเสริมกีฬ าอาชีพ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน พิจารณาเสร็จแล้ ว  
และได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... เพ่ือด าเนินการต่อไป  

 
๖. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๖.๑ ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายโดยยกเว้นการน ากฎหมายนี้ไปใช้บังคับ
กับกีฬามวยและกีฬาอาชีพอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และก าหนดบทนิยามที่เก่ียวข้อง 

๖.๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจาก
ผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้องกับกีฬา และกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการกีฬาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬ าอาชีพต่อคณะรัฐมนตรี  
รวมทั้งเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 
และก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับกีฬาอาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 

๖.๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนอีกสี่คน เพ่ือท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  

๖.๔ ก าหนดหน้าที่ ของสโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพให้ต้องจดแจ้ง 
การด าเนินการต่อนายทะเบียน และในกรณีที่มีการรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ใน
สังกัดหรืออยู่ในความดูแล จะมีหน้าที่ ต้องจัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ  
รวมทั้งมีหน้าที่ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลเพ่ือใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน ตลอดจนมีหน้าที่ ดูแลนักกีฬา
อาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอด
ระยะเวลาที่จัดการแข่งขัน เพ่ือให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาความวุ่นวายที่อาจจะเ กิดขึ้น
จากการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้น  
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๖.๕ ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน  และก าหนดความสัมพันธ์ของนักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพให้เป็นไปตามสัญญาและความตกลง
ร่วมกัน รวมทั้งก าหนดให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพมีสิทธิร้องทุกข์อันเนื่องจากการกระท า
ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  นอกจากนี้  นักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพสามารถรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรเพ่ือผดุงศักด์ิศรีและรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพได้ 

๖.๖ ก าหนดให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การจัดการแข่งขัน ซ่ึงรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ ต่อนายทะเบียนก่อนการจัดการแข่งขัน 
และจัดให้มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขันด้วย  

๖.๗ ก าหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่าย
เพ่ือการด าเนินงานเก่ียวกับการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุน  
การพัฒนา และการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ  
โดยก าหนดให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพ่ือกิจการในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพ สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ เชิดชูเกียรติ 
แก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬา เพ่ือให้เป็นนักกีฬาอาชีพ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือหารายได้เข้ากองทุน ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน  

๖.๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนส านัก
งบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนแปดคน เพ่ือท าหน้าที่จัดสรรเงินกองทุนและบริหาร
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

๖.๙ ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซ่ึงได้จดแจ้งแล้ว อาจได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และก าหนดให้นักกีฬา
อาชีพแห่งชาติต้องด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาเกียรติความเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติด้วย  

๖.๑๐ ก าหนดให้มีโทษทางปกครองและโทษอาญาเพ่ือใช้เป็นมาตรการลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติพระราชบัญญัตินี้  

๖.๑๑ ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการกีฬาอาชีพชั่วคราวเพ่ือท า
หน้าที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งก าหนด ให้โอนเงิน และทรัพย์สิน 
ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน  
การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
   ----------------------    
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 ส่วนท่ี ๒ 
ค าอธิบายรายมาตราของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ----------------------     

 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็นปีท่ี ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสม เด็จพ ระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุลย เดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
 

พระราชบัญญัติน้ีมี บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

ชื่อพระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าปรารภ 
 
บทจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ชื่อพระราชบัญญัติ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก าหนดชื่อของพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสาระของบทบัญญัติ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....” 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....” 
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๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 

หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
วันใช้บังคับ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้  โดยก าหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้น
ก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้มีระยะเวลา
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาในประเด็นการก าหนดวันใช้บังคับ

ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  โดยในเบื้องต้นผู้แทนหน่วยงานได้มีการชี้แจงว่ามีความพร้อมในการ
บังคับใช้กฎหมาย จึงเห็นควรให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ๕ แต่เม่ือได้ 
มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของบทบัญญัติแล้ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ได้ก าหนดให้ต้องออกกฎหมายล าดับรองเป็นจ านวนมาก หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีระยะเวลาในการ
เตรียมการก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ จึงเห็นควรก าหนดให้ร่างพระราชบัญญั ตินี้ มีผลใช้บังคับ
เม่ือพ้นก า หนดเก้า สิบวันนั บแต่วันปร ะกาศในร าช กิจ จา นุเบกษา เป็ น ต้นไป ๖  อย่าง ไรก็ ดี  
เม่ือได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใกล้จะแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขวันใช้บังคับ  
จากเก้าสิบวัน เป็น หกสิบวัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่มีความ เหมาะสม และการกีฬ า 
แห่งประเทศไทยสามารถด าเนินการเตรียมกฎหมายล าดับรองที่จ าเป็นต้องใช้ได้ทันภายในระยะเวลา
หกสิบวัน๗ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                 
๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๒ วันศุกร์ ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาประเด็นการก าหนดวันใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
โดยเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ มิได้มีสาระส า คัญเป็นการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ จึงไม่มีภารกิจใดที่ ต้อง 
ใช้เวลาในการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้ าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน สมควรก าหนดให้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
แต่ได้มีมติให้รอการพิจารณาในเรือ่งนี้ไว้ก่อน๘  ทั้งนี้ เม่ือได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ใกล้จะแล้วเสรจ็ 
ที่ประชุมได้คงวันใช้บังคับตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด๙ 

 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่กีฬาอาชีพ 

ท่ีมีกฎหมายก าหนดการส่งเสริมหรือการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
ซ่ึงเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพน้ันไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ขอบเขตการ 
ใช้บังคับกฎหมาย 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ใช้บังคับกับ กีฬาอาชีพที่ มี
กฎหมายก าหนดการส่งเสริมหรือการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากรซ่ึงเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพนั้น
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เพ่ือไม่ให้กฎหมายฉบับนี้มีความซ้ า ซ้อนกับกฎหมายฉบับอ่ืนที่มีบทบัญญัติ 
ในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลในวงการกีฬามวยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกีฬามวย 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาว่า ต่อไปอาจมีกฎหมายเก่ียวกับ

กีฬาอาชีพชนิดต่าง ๆ ที่มีกฎหมายใช้บังคับไว้เป็นการเฉพาะนอกจากกีฬามวย ซ่ึงสมควรให้เป็น  
ไปตามกฎหมายเฉพาะเหล่านั้น หากบัญญัติไม่ใช้บังคับเฉพาะกีฬามวยตามกฎหมายว่า ด้วยกีฬามวย
เท่านั้ น อาจเกิดกรณีที่ ต้องตีความได้หากมีการบัญญั ติกฎหมายว่าด้วยกีฬาอาชีพชนิดอ่ืน  ๆ  
 

                                                 
๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่ง เสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่ง เสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ในภายหลัง จึงเห็นควรแก้ไขร่างมาตรานี้  โดยก าหนดกรอบการใช้บังคับมิให้ใช้บังคับแก่กีฬามวย  
ตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวยและกีฬาอาชีพที่มีกฎหมายก าหนดการส่งเสริมหรือการคุ้ มครองนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรซ่ึงเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว๑๐ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย 

และกีฬาอาชีพที่ มีกฎหมายก าหนดการส่งเสริมหรือการคุ้มครองนักกีฬ าอ าชีพและบุคลากร 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรณีที่ มีผู้ขอแปรญัตติร่างมาตรานี้ โดยให้ตัดกรณีการมิให้ใช้บังคับแก่
กีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวยออก และก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กีฬาอาชีพ
ที่มีกฎหมายก าหนดการส่งเสริมหรือการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากรซ่ึงเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ
นั้น ไว้เป็น กา รเฉพาะแล้ว  โดยผู้แปรญั ตติมีข้อสงสั ยว่า เห ตุใดจึงมีการก าหนดมิให้ ใช้บั งคับ
พระราชบัญญัตินี้แก่กีฬามวยเพียงประเภทเดียว ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการอภิปรายว่าเหตุที่ มี
การก าหนดมิให้บังคับแก่กีฬามวยชนิดเดียว เนื่องจากกีฬาอาชีพทั้งสิบสามชนิดกีฬาในปัจจุบัน  
มีกีฬามวยเพียงชนิดเดียวท่ีมีกฎหมายก ากับดูแลไว้เป็นการเฉพาะ แต่กีฬาอาชีพชนิดอ่ืนยังไม่ปรากฏ
ว่ามีกฎหมายก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  อย่างไรก็ดี  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่เจตนารมณ์
ของร่างมาตรานี้ ต้องการก าหนดขอบเขตการใช้บังคับเพ่ือให้ก ากับดูแลกีฬาอาชีพอ่ืนที่ไม่มีกฎหมาย
ก ากับ ดูแล ไว้เป็ นการเฉพาะ ซ่ึ งหากจะตัดกรณีของกีฬ ามวยออกตามที่ ผู้ขอแปรญัต ติเสนอ 
ก็จะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงเห็นควรแก้ไขให้พระราชบัญญัตินี้มิให้ 
ใช้บังคับแก่กีฬาอาชีพที่มีกฎหมายก าหนดการส่งเสริมหรือการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากร  
ซ่ึงเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว๑๑ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“กีฬ าอาชีพ ” หมายความว่ า กีฬา ท่ี จัดการแข่ ง ขั น 

อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน 
โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

บทนิยาม 
กีฬาอาชีพ 

                                                 
๑๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒ ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๑๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๑. หลักการ 
ก าหนดความหมายของค าว่า “กีฬาอาชีพ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กีฬาอาชีพ” หมายความว่า การแข่งขันกีฬ าซ่ึงมี ค่าตอบแทนตามชนิดกีฬ า  

ที่คณะกรรมการก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาบทนิยามค าว่า “กีฬาอาชีพ” แล้ว 

เห็นว่า หลักการของกีฬาอาชีพจะต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาที่มีความสามารถสูง เป็นกีฬาที่ได้รับ
ความนิยม การจัดองค์กรกีฬานั้น ๆ มีมาตรฐาน และนักกีฬาและบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องมีรายได้จากการ
แข่งขันเพ่ือการยังชีพ ซ่ึงถือเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล ในเบื้องต้นจึงเห็นควรแก้ไขบทนิยามดังกล่าว
โดยให้ หมายความว่ ากีฬ า ที่จั ดการแข่งขั น โดยผู้ ป ระกอบธุรกิจกีฬ าอา ชีพอย่ างเป็ นร ะบบ  
ตามมาตรฐานสากล และมีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันโดยมีค่า ตอบแทน   ทั้งนี้  ตามประเภท 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด แต่ไม่รวมถึงกีฬามวยและกีฬาอาชีพอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว๑๒ 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติที่ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งต่อมา ที่ประชุมได้
พิจารณาเห็นว่าบทนิยามค านี้ไม่ควรก าหนดยึดโยงกับการจัดการแข่งขันโดยผู้ประกอบธุรกิจกีฬา
อาชีพ เพราะอาจท าให้กีฬาที่จัดการแข่งขันโดยผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพทั้งหมดเป็นกีฬาอาชีพได้ 
และเห็นว่าค่าตอบแทนที่นักกีฬาอาชีพได้รับนั้นจะต้องมาจากการแข่งขันด้วย จึงเห็นควรให้แก้ไข  
บทนิยามค านี้โดยให้หมายความว่ากีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และ 
มีนักกีฬาอาชีพเข้าแข่งขัน โดยมีค่าตอบแทนจากการแข่งขัน (ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจ
กีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพที่ผู้นั้นสังกัด) ตามประเภทหรือชนิดกีฬาที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด แต่ไม่รวมถึงกีฬามวยและกีฬาอาชีพอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว๑๓ 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเพ่ิมเติมว่า การก าหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพเป็น  
ผู้ประกาศก าหนดประเภทหรือชนิดกีฬานั้ นจะมีความครอบคลุมกีฬ าทั้งหมดหรือไม่ ๑๔  ทั้ งนี้  
ที่ประชุมได้มีการแก้ไขจากการมี “ค่าตอบแทน” เป็น “รายได้” เพ่ือให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติ 
ของกีฬาอาชีพ และเห็นควรให้แก้ไข “ประเภทหรือชนิดกีฬา” เป็น “ชนิดหรือประเภท” เพ่ือให้
ครอบคลุมชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพทั้งหมด๑๕ ต่อมาที่ประชุมได้มีประเด็นอภิปรายถึงความชัดเจน
                                                 

๑๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ วันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๓ วันศุกร์ ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๑๔บันทึการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๒๐  

วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๑๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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ของค าว่า “รายได้” ว่าหมายถึงรายได้ของบุคคลใด ระหว่างรายได้ของผู้จัดการแข่งขัน รายได้ของ
สโมสรกีฬาอาชีพ หรือรายได้ของนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซ่ึงผู้แทนหน่วยงานชี้แจงว่า 
ในทางปฏิบัติรายได้ของกีฬาอาชีพนั้น เกิดจากการจัดการแข่งขันซ่ึงผู้จัดการแข่งขันจะแบ่งรายได้จาก
การแข่งขันให้แก่สโมสรกีฬาอาชีพตามข้อตกลงระหว่างผู้จัดการแข่งขันและสโมสร จากนั้นสโมสร
กีฬาอาชีพจึงน าเงินที่ได้จากผู้จัดการแข่งขันและเงินก าไรจากการประกอบกิจการในส่วนอ่ืนของ
สโมสรกีฬาอาชีพจ่ายเงินให้แก่นักกีฬาอาชีพ รายได้ในขั้นต้นจึงเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน  
ซ่ึงร่างที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการมานั้ น มีการก าหนดบท นิย ามค าว่า “ค่าตอบแทน ”  
ให้หมายความว่า เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่นักกีฬาอาชีพหรือผู้เก่ียวข้องได้รับจาก  
การแข่งขันกีฬาอาชีพ แต่ที่ประชุมได้มีการแก้ไขจากค าว่า “ค่าตอบแทน” เป็น “รายได้” มาแล้ว  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หากประสงค์ให้ “รายได้” เป็นรายได้ของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ  
ก็ควรตัดบทนิยามค าว่า “รายได้” ออก เพ่ือมิให้เกิดความสับสน และเห็นควรให้แก้ไขบทนิยามค าว่า 
“กีฬาอาชีพ” ให้หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และ 
มีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด๑๖ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กีฬ าอา ชี พ” หมา ยควา มว่ า  กีฬ า ที่ จั ดกา ร แข่ งขั น อย่า งเป็ น ระบบตา ม

มาตรฐานสากล และมีนั กกีฬ าอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน  ตามชนิ ด 
หรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีมีผู้ขอแปรญัตติบทนิยามค านี้ โดยให้หมายความรวมถึงกีฬาคนพิการด้วย 
แต่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงไว้ตามบทนิยามเดิม๑๗ 

 
“นัก กีฬาอาชีพ” หมายความว่ า ผู้ซ่ึ งเล่นกีฬาอาชีพ 

เป็นอาชีพ 
บทนิยาม 
นักกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “นักกีฬาอาชีพ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๗ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“นักกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาบทนิยามค าว่า “นักกีฬาอาชีพ” แล้ว 

เห็นว่า การแข่งขันกีฬาอาชีพจะมีสองประเภท คือ กีฬ าประเภทเด่ียว ซ่ึงนักกีฬาไม่จ าเป็นต้อง 
สังกัดสโมสร แต่ในทางปฏิบัตินักกีฬามักจะมีผู้ให้การสนับสนุนเพ่ือให้การแข่งขันของตนประสบ
ความส าเร็จ และกีฬาประเภททีม ซ่ึงนักกีฬาจะต้องสังกัดสโมสร๑๘  ทั้งนี้ นักกีฬาอาชีพน่าจะต้อง 
มีรายได้หลักจากการเล่นกีฬาเป็นอาชีพด้วย แต่หากก าหนดให้มีรายได้หลักอาจจะมีผลกระทบ  
จึงเห็นควรแก้ไขบทนิยามดังกล่าวโดยให้หมายความว่าผู้ ซ่ึงเล่นกีฬาเป็นอาชีพ (มีรายได้หลักจากการ
เล่นกีฬาเป็นอาชีพ) ซ่ึงมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ๑๙  นอกจากนี้ ที่ประชุม 
ได้พิจารณาในประเด็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประสงค์จะคุ้มครองนักกีฬาอาชีพที่เป็นคนไทย 
แต่ไปเล่นกีฬาอาชีพในต่างประเทศด้วยหรือไม่ ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่าควรจะคุ้มครองด้วย เพราะต้องการ
ให้นักกีฬาไปเล่นกีฬาอาชีพในต่างประเทศเพ่ือน ารายได้เข้าประเทศ  อีกทั้งยังสมควรจะคุ้มครอง
นักกีฬาอาชีพที่เป็นตัวส ารองหรือที่ เคยเล่นแต่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างเล่นจนต้องหยุดเล่นด้วย  
จึงมีการพิจารณาว่า สมควรจะแก้ไขบทนิยามค านี้  เป็น “ผู้ ซ่ึงเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพหลัก”  
จะชัดเจนกว่าหรือไม่๒๐ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรก าหนดว่าเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพหลัก 
เนื่องจากสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันบางสโมสรกีฬามีต ารวจหรือทหารเป็นนักกีฬาในสังกัดด้วย  
จึงไม่ควรให้ กระทบ กับนัก กีฬาในลั กษณะดังกล่าวที่ เล่น กีฬาอาชี พ ที่ประชุ มจึงมีมติให้แ ก้ไข  
บทนิยามค านี้ โดยให้หมายความว่า ผู้ซ่ึงเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ๒๑ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“นักกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ  

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาบทนิยามค าว่า “นักกีฬาอาชีพ” แล้ว เห็นว่า ควรจะต้องพิจารณา 
ให้ชัดเจนว่า นักกีฬาอาชีพหมายถึงผู้ ซ่ึงเล่นกีฬาอาชีพอย่างเดียวเป็นอาชีพโดยมีสัญญาเป็นระยะเวลา
กับส โมสรกีฬ าอา ชีพ หรือจะหมายถึงเล่นกีฬาอาชีพแล้วประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้ด้วย  เช่ น  

                                                 
๑๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ วันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๓ วันศุกร์ ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๒๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๒๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๘ - 

เป็ นเจ้าหน้าที่ รัฐ หรือ เป็ นพนัก งานบริษัท เอกชน  ซ่ึงอาจ จะมีผลต่อการขอรับการคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การส่งเสริมและการสนับสนุนของนักกีฬาอาชีพจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  ทั้งนี้  
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า หากในอนาคตร่างพระราชบัญญั ติส่งเสริมกีฬ าอาชีพ พ.ศ. ....  
มีผลใช้บังคับแล้ว การเล่นกีฬาอาชีพไม่ควรให้สิทธิของบุคคลที่มีสถานะเป็นข้าราชการ พนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเล่นกีฬาอาชีพ เพราะเห็นว่าการท าสัญญาระหว่างสโมสรหรือสมาคม  
และนักกีฬาอาจขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการ และหากมีกรณีฝ่าฝืนนักกีฬาผู้นั้น
จะต้องเป็ นคนที่รับผิดชอบด้วยตน เอง แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะมีการออกประกาศ 
เพ่ือการผ่อนผันในกรณีดังกล่าวเพ่ือให้ไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการ เพ่ือให้โอกาส
บุคคลที่มีสถานะดังกล่าวสามารถเข้ามาเล่นกีฬาอาชีพในลักษณะก่ึงอาชีพหรือกรณีอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน  
ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงบทนิยามดังกล่าวไว้ตามร่างเดิม๒๒ 

 
“บุ ค ลา ก ร กี ฬ าอ า ชี พ ” ห ม าย ค ว า ม ว่ า  ผู้ ตั ด สิ น  

ผู้ฝึกสอน หรือผู้ท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ  ท้ัง น้ี ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

บทนิยาม 
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “บุคลากรกีฬาอาชีพ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ท าหน้าที่ เก่ียวเนื่อง

กับการแข่งขันกีฬาอาชีพตามที่คณะกรรมการก าหนด 
“ผู้ตัดสิน” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ตัดสิน ผู้ท าหน้าที่ให้คะแนน ผู้ท าหน้าที่ชี้ขาด 

และผู้ท าหน้าที่ด้านเทคนิคเก่ียวเนื่องกับการตัดสินกีฬาอาชีพ 
“ผู้ฝึกสอน” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ฝึกสอนหรือท าหน้าที่ อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ 

การฝึกฝนหรือการแข่งขันของนักกีฬาอาชีพ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้พิจารณาบทนิยามค าว่า “บุคลากรกีฬา

อาชีพ” “ผู้ตัดสิน” และ “ผู้ฝึกสอน” แล้ว เห็นควรให้ตัดบทนิยามค าว่า “ผู้ตัดสิน” และ “ผู้ฝึกสอน” 
ออก เนื่องจากขอบเขตความหมายอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดประเภทกีฬาได้ ประกอบกับ
บุคคลดังกล่าวอยู่ในบทนิยามค าว่า “บุคลากรกีฬาอาชีพ” ซ่ึงเปิดช่องให้คณะกรรมการก าหนด
ลักษณะของบุคคลที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้อยู่แล้ว  ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า ควรจะเพ่ิมเติม

                                                 
๒๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๙ - 

ถ้อยค าเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า “บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือ
ผู้ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการแข่ งขันกีฬาอาชีพ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” เพ่ือให้
คณะกรรมการกีฬาอาชีพมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหรือขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือบุคลากรกีฬาอาชีพอ่ืน ตามแต่ละชนิดและประเภทกีฬาอาชีพ เนื่องจากกีฬา
อาชีพแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน การท าหน้าที่ในบางลักษณะของชนิดกีฬาอาชีพอาจยังไม่เป็น 
ผู้ตัดสิน แต่บางชนิดเป็นผู้ตัดสินแล้ว ซ่ึงการเป็นผู้ตัดสินจะมีความแตกต่างจากบุคลากรกีฬาอาชีพ
ประเภทอ่ืนเพราะมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าและอาจได้รับโทษอาญาในกรณีที่ มีการเรียก  
หรือรับสินบนด้วย๒๓ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ท าหน้าที่เก่ียวข้อง

กับการแข่งขันกีฬาอาชีพ  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
“ผู้จัดการแข่ง ขัน กีฬาอาชีพ ” หมายความว่ า บุคคล  

คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
บทนิยาม ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“ธุรกิจกีฬาอาชีพ” หมายความว่า การด าเนินการเก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาอาชีพ การเรียนการสอนกีฬาอาชีพ หรือการอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 
“ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

กีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาบทนิยามค าว่า “ธุรกิจกีฬาอาชีพ” 

และ “ผู้ ประกอบธุรกิจกีฬ าอาชีพ” แล้ว  เห็ นควรให้แ ก้ไขนิ ยามค าว่ า “ธุรกิจ กีฬ าอา ชีพ”  
ให้หมายความว่า การประกอบธุรกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ การพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชี พ 

                                                 
๒๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๐ - 

การเรียนการสอนกีฬาอาชีพ หรือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด   นอกจากนี้ เห็นควรให้ตัด 
บทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ” ออก เนื่องจากอยู่ในความหมายของบทนิยามค าว่า 
“ธุรกิจกีฬาอาชีพ” แล้ว๒๔ 

ต่อมา ที่ประชุมได้มีการเพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้จัดการแข่งขัน” โดยให้หมายความว่า 
บุคคลหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และได้พิจารณาว่าเม่ือมีการก าหนด
เรื่องผู้จัดการแข่งขั นแล้ว และไม่ได้ มีบทบัญญัติ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพใน ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ อีก รวมทั้งการก าหนดบทนิยามค าดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกิ จการบางประเภท 
ที่มีกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว เช่น กรณีโรงเรียนสอนกีฬาซ่ึงมีกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก ากับ
ดูแลอยู่ จึงเห็นควรให้ตัดบทนิยามค าว่า “ธุรกิจกีฬาอาชีพ” ออก  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา
ประเด็นว่า กรณีบุคคลธรรมดาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้หรือไม่ โดยผู้แทนหน่วยงานได้มี
การชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติยังไม่เคยมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้จัดการแข่งขัน มีแต่กรณีที่เป็นคณะบุคคล  
ในรูปของคณะกรรมการ หรือเป็นนิติบุคคล  แต่อย่างไรก็ดี กีฬาอาชีพบางชนิดก็ไม่มีระเบียบห้าม
บุคคลธร รมดาเป็นผู้จั ดการแข่ งขั น ที่ประชุ มจึงเห็นคว รก าหนดครอบคลุมให้บุคคลธรรมดา 
เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้ โดยได้มีมติแก้ไขบทนิยามค าว่า “ผู้จัดการแข่งขัน” ให้หมายความว่า
บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ๒๕ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ”  หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล 

ซ่ึงจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
“สมาคม กีฬาอาชีพ” หมายความว่ า สมาคม กีฬาท่ี ได้ 

จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพ 
หรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

บทนิยาม 
สมาคมกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “สมาคมกีฬาอาชีพ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับกีฬาอาชีพ 

                                                 
๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๓ วันศุกร์ ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๒๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ังท่ี ๒๐  

วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๐ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๑ - 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาบทนิยามค าว่า “สมาคมกีฬ า

อาชีพ” แล้ว มีประเด็นพิจารณาว่า สมาคมนั้นมีทั้งกรณีที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน หากจด
ทะเบียนก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ใช่การจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาอ่ืนแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงเห็นควร
แก้ไขบทนิยามค านี้ให้หมายความว่าสมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์
หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ๒๖ 

ต่อมา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นว่า ในปัจจุบันมีสมาคมกีฬาจ านวนมา ก
ที่ดูแลทั้งกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ จึงอาจจะต้องแยกให้ชัดเจนหรือไม่ว่าเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ
และสมาคมกีฬาสมัครเล่น ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากสมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬา
อาชีพได้รับการจดแจ้ งจากนายทะเบียนแล้ ว จะต้องใช้ค าว่า “(กีฬาอาชีพ)” ต่อท้ายสมาคม 
หรือสโมสรในลักษณะท านองเดียวกับบริษัทมหาชนจ ากัด จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดบทนิยามค าว่า 
“สมาคมกีฬาสมัครเล่น”๒๗ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย

และมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้มีประเด็นพิจารณาเก่ียวกับวิธีการในการจดทะเบียน เนื่องจากมีสมาคมกีฬา
อาชีพที่ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่มีวัตถุประสงค์เป็นการด าเนินการทั้งกีฬา
สมัครเล่นและกีฬาอาชีพในสมาคมเดียว ซ่ึงจดทะเบียนกับกรมการปกครองตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพา ณิชย์ป ระกอบ กับพระรา ชบัญญั ติการกีฬ าแห่ งประเทศไทย พ.ศ . ๒๕๒๘ แล้ ว  
ซ่ึงเม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้จึงอาจเป็นการซ้ า ซ้อนกับ
สมาคมกีฬาที่จดทะเบียนก่อนแล้วดังกล่าว  อย่างไรก็ดี ในส่วนของบทนิยามค านี้  ที่ประชุมได้มีมติ  
ให้คงไว้ตามร่างเดิม๒๘  

 
 

                                                 
๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๓ วันศุกร์ ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๒๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๒ - 

“สโมสร กีฬาอาชีพ” หมายความว่า คณะบุคคล หรื อ 
นิ ติ บุ คค ลท่ี ก่ อ ต้ัง ขึ้ น โดย มี วั ต ถุป ระสง ค์ห ลัก เ ก่ียว กับกี ฬ าอาชี พ 
หรื อการส่งเสริม กีฬาอาชีพ  ไม่ ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ ก็ตาม  
แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ 

บทนิยาม 
สโมสรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “สโมสรกีฬาอาชีพ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติม 

บทนิยามค าว่า “สโมสรกีฬาอาชีพ” โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างบทนิยามค านี้ โดยให้หมายความว่า
กิจการ (การด าเนินงาน) ที่บุคคลหรือคณะบุคคลก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพ 
หรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ และไม่ใช่สมาคมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม  
ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สโมสรกีฬาอาชีพนั้น จะต้องหมายความถึงกิจการที่มิใช่ตัวบุคคล 
รวมทั้งจะต้องมีความหมายที่ไม่ซ้ า กับสมาคมกีฬ าอาชีพด้วย ที่ประชุมจึงได้แก้ไขบทนิยามค านี้ 
ให้หมายความว่า คณะบุคคลหรือนิติบุคลที่ ก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพ  
หรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคม
กีฬาอาชีพ๒๙ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“ส โมสรกีฬ า อา ชีพ” หมายควา มว่ า คณ ะบุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่ ก่ อต้ั งขึ้ น 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสร
หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร มีประเด็นพิจารณาว่า จะต้องก าหนดบทนิยามและหลักเกณฑ์การพิจารณา  

                                                 
๒๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๓ วันศุกร์ ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๓ - 

ให้ชัดเจน เนื่องจากสโมสรกีฬาอาชีพจะต้องจดแจ้งต่อนายทะเบียนเหมือนกับสมาคมกีฬาอาชีพ  
แต่สโมสรกีฬาอาชีพไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ตามกฎหมายทั้งที่ในปัจจุบันการด าเนิน
กิจกรรมของสโมสรกีฬาอาชีพได้กระท าภายใต้การดูแลของมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนได้ตาม
กฎหมายหรือบางกรณีสโมสรกีฬาอาชีพก็มีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ด้วย การด าเนิน
กิจกรรมของสโมสรกีฬาอาชีพจึงมีความซ้ าซ้อน และเก่ียวเนื่องกับสมาคมกีฬาอาชีพอยู่  ซ่ึงอาจเกิด
ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ได้  อย่างไรก็ดี ในส่วนของบทนิยามค านี้  
ที่ประชุมได้มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๓๐ 

 
“การล้มกีฬา” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพ

โดยแสร้ งแพ้หรือโดยกระท าการหรือไม่กระท าการแข่ งขัน กีฬาอาชีพ  
โดยมี เจตนา ทุจริ ต และให้หมายรวม ถึง การเข้ าแข่ง ขั น กีฬาอาชีพ  
โดยสมยอมกันเพ่ือให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า 

บทนิยาม การล้มกีฬา 

 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “การล้มกีฬา” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติม 

บทนิยามค าว่า “การล้มกีฬา” โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างบทนิยามค านี้  โดยให้หมายความว่า  
การเข้าแข่งขันกีฬาโดยแสร้งแพ้ หรือโดยกระท าการหรือไม่กระท าการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมี 
เจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาโดยได้มีการก าหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการ
ล่วงหน้า หรือมีเจตนาเพ่ือให้ผลการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามที่ก าหนดผลล่วงหน้า ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่า บทนิยามค าว่า “การล้มกีฬา” ในส่วนที่ให้หมายถึงการก าหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการ
ล่วงหน้านั้น อาจมีความหมายกว้างเกินไป และอาจท าให้มีการตีความครอบคลุมไปถึงกรณีมีการ
ต้ังเป้าหมายของการแข่งขันเอาไว้ล่วงหน้า เช่น กรณีที่โค้ชประกาศว่าการแข่งขันนัดนี้จะต้องยิงประตู
ได้สามลูกขึ้นไป เป็นต้น จึงอาจจะต้องพิจารณาว่าการล้มกีฬานั้น ควรจะเป็นกรณีที่ ต้องมีการทุจริต
เกิดขึ้นด้วยหรือไม่ แต่การจะพิจารณาเรื่องเจตนาทุจริตก็จะมีปัญหาว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ค่อนข้าง
ยาก ซ่ึงในเรื่องนี้ผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงว่า ค าว่า “การล้มกีฬา” นั้น หมายถึงการสมยอมเพ่ือให้ผล
การแข่งขันเป็นไปตามที่ได้มีการก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า ไม่จ าเป็นต้องก าหนดผลแพ้ชนะหรือเปลี่ยนผล 

                                                 
๓๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๔ - 

แพ้ชนะ เพียงแค่ท าให้จ านวนผลต่างของลูกได้เสียเป็นไปตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าก็ถือเป็น
การล้มกีฬาแล้ว มีลักษณะคล้ายกับการฮั้วประมูล ซ่ึงในต่างประเทศ ก็จะมีการก าหนดในเรื่องการ 
“Fixed game” เอาไว้เช่น กัน  โดยกร ณีที่จ ะถื อว่ าเป็น กา รล้ม กีฬ า ได้ จะต้องประกอบ ด้วย
องค์ประกอบสองประการ ได้แก่ การสมยอมและการก าหนดผลเอาไว้เป็ นการล่วง หน้า  ทั้งนี้  
ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า การล้มกีฬาจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ โดยเฉพาะในส่วนของการ
พิสูจน์ความผิดของผู้ล้มกีฬา เนื่องจากมีลักษณะที่จะต้องพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬานั้น ๆ 
เป็นอย่างมาก แต่โดยที่บทนิยามค าดังกล่าวได้น าแนวทางมาจากค าว่า “ล้มมวย” ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกีฬามวย ซ่ึงผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เสนอให้ใช้ค าว่าสมยอม และยืนยันว่าสามารถ
พิสูจน์ความผิดของการล้มกีฬาได้ ที่ประชุมจึงได้มีการแก้ไขบทนิยามค านี้  โดยให้ หมายความว่า  
การเข้าแข่งขันกีฬาโดยแสร้งแพ้ หรือโดยกระท าการหรือไม่กระท าการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนา
ทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาโดยสมยอมกันเพ่ือให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า๓๑ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“การล้มกีฬา” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้ หรือโดย

กระท าการหรือไม่กระท าการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขัน
กีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพ่ือให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร มีประเด็นพิจารณาว่า ควรก าหนดความหมายของค าว่า “การล้มกีฬา” ให้ชัดเจน
ครอบคลุมและรวมถึงการกระท าของบุคคลที่เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพทั้งหมด เช่น เจ้าของสโมสร  
กีฬาอาชีพ บรรดาผู้บริหารสโมสรกีฬาอาชีพ และอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยอาจจะแก้ไขดังนี้  

“การล้มกีฬา” หมายความว่า  
(๑) การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้ หรือ 
(๒) การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยกระท าการหรือไม่กระท าการแข่งขันกีฬาอาชีพ

โดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึง 
(๓) การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพ่ือให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๔) การกระท าหรือไม่กระท าการใดโดยเจตนาทุจริตอันมีผลให้การแข่งขันเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า...” 

                                                 
๓๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๒ วันศุกร์ ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

และคร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๕ - 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  การเพ่ิมบทนิยามตาม (๔) จะท าให้ 
บทนิยามค านี้กว้างยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้ เนื่องจากเป็นกรณี 
ที่มีบทก าหนดโทษด้วย จึงเห็นควรให้คงบทนิยามค านี้ไว้ตามร่างเดิม๓๒ 

 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ บทนิยาม กองทุน 
 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “กองทุน” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬาอาชีพ บทนิยาม คณะกรรมการ 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดความหมายของค าว่า “คณะกรรมการ” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

                                                 
๓๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๖ - 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่ าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ 
บทนิยาม  
นายทะเบียน 
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “นายทะเบียน” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

หรือผู้ซ่ึงผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพมอบหมาย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรก าหนดให้รองผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการกีฬาอาชีพเป็นนายทะเบียนจะเหมาะสมกว่า 
จึงได้แก้ไขบทนิยามค านี้ให้หมายความว่า รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย ต่อมา ที่ประชุมได้พิจารณา 
เห็นว่า นายทะเบียนควรจะเป็น ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ ซ่ึงผู้ว่าการกา รกีฬ า 
แห่งประเทศไทยมอบหมาย  ทั้งนี้  ควรจะมอบหมายเป็นหนังสือด้วย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ 
เป็นที่ทราบโดยทั่วไป จึงได้แก้ไขบทนิยามดังนี้โดยให้หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ๓๓ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

                                                 
๓๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒ ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๑๓ วันศุกร์ ท่ี ๑ ๐  
มิถุนายน ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

บทนิยาม 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดความหมายของค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“พนักงาน เจ้ าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ั งให้ ปฏิบั ติการตา ม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“พนักงาน เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิ บัติการตา ม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความว่ า รัฐมนตรีผู้รั กษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

บทนิยาม รัฐมนตรี 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดความหมายของค าว่า “รัฐมนตรี” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
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มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬารักษาการตามพระราช บัญญัติ น้ี  และให้มี อ านาจแต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวง หรือออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 
 
 

 
วันใช้บังคับของ
กฎหมายล าดับรอง 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้มีอ านาจรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การปฏิบัติการเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งก าหนดวันใช้บังคับของกฎหมายล าดับรอง
ดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพ่ือให้วันใช้บังคับของกฎหมาย
ล าดับรองมีความชัดเจน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕  ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไข

ร่างมาตรานี้  โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างโดยก าหนดเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่ องเที่ย วและกีฬ ามีอ าน าจในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนี ยมไม่เกิน อัตร า
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ านาจในการยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วย ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตว่า ไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการจดแจ้งของสโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพ และบัตรประจ าตัวของนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ เนื่องจากจะเป็นภาระ
แก่บุคคลดังกล่าว และหากพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมก็เป็นเพียงจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น ที่ประชุม 
จึงได้มีการแก้ไขร่างมาตรานี้  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืน 
หรือออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งก าหนดวันใช้บังคับ 
ของกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ให้มีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว๓๔ 
                                                 

๓๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔  คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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- ๒๙ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา  ๕  ให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงกา รท่ องเที่ ย วและกีฬ ารั กษา กา ร  

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง หรือออก
ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

   
 

มา ตรา  ๖  ใ ห้ มี คณ ะก รรม กา รคณ ะห น่ึ ง เรี ยก ว่ า 
“คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็น
ประธานกรรมการ 

(๒ ) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงได้รับเลือกให้เป็น 
(ก) ผู้แทนนักกีฬาอาชีพซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของ

นักกีฬาอาชีพให้เหลือส่ีคน โดยต้องเป็นนักกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน 
(ข) ผู้แทนผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพจ านวนส่ีคน ได้แก่ 

ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้แทนสโม สร
กีฬาอาชีพ และผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองในแต่ละ
ฝ่ายให้เหลือฝ่ายละหน่ึงคน โดยต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคล 
ท่ีมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ 
ในด้านต่าง ๆ อัน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพจ านวนหกคน  
ซ่ึ ง ใน จ าน วน น้ี ต้อ งเป็ น ผู้ทร ง คุณ วุ ฒิ ด้านการบริ หาร จัดการ กีฬ า  
ด้านก ารตล าดแล ะระบบ สิท ธิประ โยช น์ ด้านก ฎห ม าย แ ละ ด้า น
ส่ือสารมวลชนเก่ียวกับกีฬาอย่างน้อยด้านละหน่ึงคน 

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
กีฬาอาชีพ 
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๑. หลักการ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ โดยก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ 
โดยต าแหน่งจากหัวหน้าหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัตินี้  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แต่ง ต้ังจ ากผู้ ซ่ึงได้ รับ เลื อก ให้เป็ นผู้ แทนนั กกีฬ าอาชีพ และผู้ แทนผู้ เก่ี ยวข้อ งกับ กีฬ าอาชีพ  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการกีฬาอาชีพมีความหลากหลาย  
และประกอบด้วยผู้แทนในแต่ละภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพโดยตรง 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

   
 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกีฬ าอาชีพ”  

เรียกโดยย่อว่า “กอช.” และให้ ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Professional Sport Committee” 
เรียกโดยย่อว่า “PSC” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการท่องเที่ยว  
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๓) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ  
ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ ฝ่ายละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน  
ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  

คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการตาม (๓) 

และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒) ได้ พิจารณาร่า งมา ตร านี้ แล้ ว เห็น ว่ า 

องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ควรใหญ่เกินไป และควรประกอบด้วยผู้ เก่ียวข้องโดยตรง 
ซ่ึงมีความสนใจในกีฬาชนิดนั้นมากกว่าการก าหนดให้ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงซ่ึงมีภารกิจมาก
จนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  นอกจากนี้ ควรก าหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่า  
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จะเป็นสมาคมกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาอาชีพ จึงเห็นควรให้ตัดกรรมการโดยต าแหน่งบางต าแหน่ง 
ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงออก และเพ่ิมสัดส่วนของกรรมการซ่ึงมาจากนักกีฬาอาชีพและบุคลากร  
ในวงการกีฬาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน เพ่ือให้สัดส่วนกรรมการแต่ละประเภทเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้  ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่ างมาตรานี้ตามแนวทางที่ท่ีประชุม 
ให้ ไว้ โดยฝ่าย เลขานุ กา รฯ ได้ปรับปรุ งแก้ ไข ร่าง โดยก า หนดให้ มีคณะกรรมกา รคณะหนึ่ ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” เรียกโดยย่อว่า “กอช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Professional Sport Committee” เรี ยก โดยย่ อว่ า “PSC” และก าหน ดอ ง ค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ว่าการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากนักกีฬาอาชีพจ านวนสามคน โดยจะต้อง
เป็นนักกีฬาต่างประเภทหรือชนิด และบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ และสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพอีกฝ่ายละหนึ่งคน และกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนหกคน โดยให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นเลขานุการ และก าหนดให้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ตัดชื่อย่อและชื่อภาษาอังกฤษของคณะกรรมการ
กีฬ าอาชีพออก เนื่ องจากเห็ นว่าค าแปลภาษาอังกฤษและค าย่อภาษาอังกฤษจะใช้อย่างไรนั้ น  
เป็นเรื่องทางบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะไปก าหนดเอง โดยไม่ต้องก าหนดไว้ในกฎหมาย 
และกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังในส่วนของบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ และ
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ควรจะต้องก าหนดว่าต้องเป็นกีฬาต่างประเภทหรือชนิด
เดียวกันด้วย เพ่ือให้มีตัวแทนที่เป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ หรือสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพหลากหลายต่างชนิดกีฬ ากัน  นอกจากนี้ เห็นควรก าหนดคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการกีฬาอาชีพไว้ให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
โดยให้แยกเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกีฬาอาชีพไว้เป็นอีกมาตราหนึ่ง๓๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรานี้  และได้เพ่ิมเติมในส่วนของ
กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ  โดยต้องเป็ นผู้ท รงคุณวุฒิ ด้า นสื่อสารมวลชนอย่างน้ อยหนึ่งคน ด้วย  
ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนนั้น ควรระบุ 
ให้ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนเก่ียวกับกีฬาเพ่ือป้องกันมิให้สื่อมวลชนด้านอ่ืน 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับกีฬามาเป็นกรรมการ รวมทั้งในกรณีของผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพนั้น เห็นควรแก้ไข
ให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพจ านวนสามคน ซ่ึงต้องเป็นผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ 

                                                 
๓๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ังท่ี ๘ วันอังคาร ท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๔ คร้ัง ท่ี ๑๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ คร้ัง ท่ี ๑๒ วันอังคาร ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บันทึก 
การประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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ผู้จัดการแข่งขัน และสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ฝ่ายละหนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นกีฬ า  
ต่างชนิดกัน๓๖ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” 

ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการ โดยต า แหน่ ง จ าน วนหกคน  ได้แ ก่ ปลั ดกระทรวงกา รคลั ง 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจาก 
(ก) ผู้แทนนักกีฬาอาชีพ จ านวนสามคน ซ่ึงต้องเป็นนักกีฬาต่างชนิดกัน  
(ข) ผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ จ านวนสามคน ซ่ึงต้องเป็นผู้แทนบุคลากรกีฬา

อาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ฝ่ายละหนึ่งคน  
ซ่ึงต้องเป็นกีฬาต่างชนิดกัน 

(๔) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน โดยในจ านวนนี้ 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนเก่ียวกับกีฬาอย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุ ม คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ร่างกฎหมายของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

คณะอนุ กรรมการกลั่น กรองร่ างกฎหมายของคณะกรรมการประสาน งา น  
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นควรให้แก้ไขจ านวนของกรรมการโดยต าแหน่ง 
ให้น้อยลง โดยตัดปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงแรงงานออก เนื่องจากเป็นต าแหน่ง  
ที่มีผลกระทบกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและการบังคับใช้กฎหมายน้อยที่สุด ซ่ึงสามารถใช้
การประสานงานเป็นการภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติได้  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้พิจารณา
เห็นว่า ในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังนั้น ยังคงมีความจ าเป็นจะต้องคงไว้ เนื่องจากจะช่วยผลักดัน

                                                 
๓๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

และคร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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มาตรการทางภาษีที่จ า เป็นแก่การส่งเสริมกีฬาอาชีพให้เป็นผลส าเร็จได้ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้  
ตัดเฉพาะปลัดกระทรวงแรงงานออก  นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังนั้น เห็นควร
ให้แก้ไขวิธีการได้มา โดยก าหนดให้รัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวจากผู้ ซ่ึงได้รับเลือกเป็นผู้แทน
นักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้ เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ และให้เพ่ิมจ านวนกรรมการเพ่ือให้ผู้ที่ มีความ
เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพโดยตรงสามารถเข้ามาก ากับดูแลกันเองได้ โดยในกรณีของผู้แทนนักกีฬาอาชีพ
เห็นควรให้มาจากการเลือกกันเองของนักกีฬาอาชีพ โดยให้มีจ านวนสี่คน ส่วนผู้แทนผู้ เก่ียวข้องกับ
กีฬาอาชีพนั้น เห็นควรให้ก าหนดจ านวนไว้สี่คนเช่นเดียวกัน โดยให้มาจากผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ และผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ โดยให้แต่ละ
ฝ่ายเลือกกันเองให้เหลือฝ่ายละหนึ่งคน และต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน ส าหรับในส่วนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น นอกจากที่ก าหนดในด้านการสื่อสารมวลชนเก่ียวกับกีฬาแล้ว เห็นควรให้
เพ่ิมบุ คคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็ นที่ประจักษ์ ในด้าน  
การบริหารจัดการกีฬาและด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ด้วย๓๗ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาค าแปรญัตติกรณีจ านวนกรรมการซ่ึงมาจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพ 
จากเดิมที่ก าหนดให้เลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็น ไม่เกินสี่คน จ านวนกรรมการจากผู้แทนผู้เก่ียวข้อง
กับกีฬาอาชีพจากเดิมที่ก าหนดไว้จ านวนสี่คน เป็น ไม่เกินสี่คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม 
ที่ก าหนดไว้จ านวนหกคน เป็น ไม่เกินหกคน เพ่ือเป็นการยืดหยุ่นให้การด าเนินการง่ายขึ้น ในกรณีที่ มี
การพิจารณาคัดสรรคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว แต่อาจมีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามจ านวนที่ ก าหนดไว้ก็ส ามารถอนุโลมให้ด าเนิน การได้  แม้ มีคณะกรรมการไม่ครบจ าน วน  
ตามกฎหมาย ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กีฬาอาชีพในปัจจุบันประกอบด้วยชนิดกีฬาทั้งหมด 
สิบสามชนิดกีฬา ซ่ึงมีบุคลากรทางการกีฬาและผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จ านวนมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่อง
การสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมหรือมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนี้ 

“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่ า “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงได้รับเลือกให้เป็น 
(ก) ผู้แทนนักกีฬาอาชีพซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของนักกีฬาอาชีพให้เหลือสีค่น 

โดยต้องเป็นนักกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน 

                                                 
๓๗บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน 

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๔ - 

(ข) ผู้แทนผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพจ านวนสี่คน ได้แก่ ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ และผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงมาจากการ
เลือกกันเองในแต่ละฝ่ายให้เหลือฝ่ายละหนึ่งคน โดยต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬา
อาชีพจ านวนหกคน ซ่ึงในจ านวนนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาด
และระบบสิทธิประโยชน์ และด้านสื่อสารมวลชนเก่ียวกับกีฬา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ให้ผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นเลขานุการ”   

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ตามมาตรา ๖ (๓) (ข) ที่ ต้องเป็นกีฬาอาชีพ 
ต่างชนิดกันนั้น จะต้องมีการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้มีปัญหา
ในทางปฏิบัติ และอาจจะเป็นการจ ากัดสิทธิของบุคคลในการที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพตามกฎหมาย ซ่ึงขณะนี้ได้มีการยกร่างระเบียบว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม และวิธีการคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนนักกีฬาอาชีพ และผู้เก่ียวข้องไว้แล้ว โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดการซ้ าซ้อนในชนิดกีฬา๓๘ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปรายถึงความจ าเป็นในการก าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ รวมทั้งก าหนดให้ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในด้านต่าง  ๆ ของคณะกรรมการ เม่ือการด าเนินการ
ของคณะกรรมการเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้แล้ว รัฐมนตรีอาจจะลดบทบาทของตนเอง 
เป็นผู้ก ากับดูแล โดยการแก้ไขกฎหมายเพ่ือก าหนดให้ผู้ที่ มีความช านาญในด้านนั้น  ๆ เข้ามาด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการแทนได้ ส่วนกรณีของผู้อ านวยการส านักงบประมาณนั้น เนื่องจาก 
ร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้ได้มีการก าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ  ซ่ึงสมควร 
จะก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเข้ามาเป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดจนจะเป็นประโยชน์  
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก าหนดเก่ียวกับการประกอบอาชีพ และการจ้างงานระหว่างสโมสร
หรือสมาคมกับนักกีฬา จึงเห็นควรให้เพ่ิมปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการโดยต าแหน่งด้วย และ
ในส่วนของกรรมการผู้ท รงคุณวุฒินั้ น  เห็นควรให้ เพ่ิมผู้ท รงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายด้วย๓๙  
                                                 

๓๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๕ - 

ซ่ึงสอดคล้องกับที่มีผู้แปรญัตติให้เพ่ิมปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เพ่ือรองรับ
พัฒนาการด้านการกีฬาของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงอาจ มีปัญหาในเรื่องการจ้างแรงงาน
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในส่วนที่ผู้แปรญัตติขอเพ่ิมจ านวน
กรรมการจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพ จากเดิมที่ก าหนดให้เลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็น ห้าคน เพ่ือให้
ผู้แทนนักกีฬาอาชีพสามารถเข้ามามีส่วนเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มากขึ้น  และให้เพ่ิม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาคนพิการด้วยนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันกีฬาอาชีพมีจ านวน
ทั้งหมดสิบสามชนิดกีฬา การก าหนดจ านวนกรรมการดังกล่าวไว้สี่คนจึงมีความเหมาะสมแล้ว๔๐ 

 
มาตรา ๗   ภายใต้บังคับมาตรา ๘ คุณสมบัติ ลักษณะ

ต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๖ 
(๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

การก าหนดระเบียบเก่ียวกับ 
คุณสมบัติ ลักษณะตอ้งห้าม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ของกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตง่ตั้ง 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกระเบียบก าหนด
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจาก 
ผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๖  วรรคสาม 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการตาม (๓) 

และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด (ไม่มีการก าหนดเป็นมาตราเฉพาะ) 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาแล้ว เห็นควรน าหลักการในเรื่องการ

ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้อง
กับกีฬาอาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเดิมบัญญัติไว้รวมกับบทบัญญัติเรื่ององค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการ  มาก าหนดไว้ เป็ น ร่างมาตร าใหม่ โดย ให้ เพ่ิม เติมเรื่อ งลักษณะต้องห้า ม  
ของกรรมการดังกล่าวด้วย เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมาย
เก่ียวกับคณะกรรมการ๔๑ 
 

                                                 
๔๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๔๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๘ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุ ม คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ร่างกฎหมายของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

คณะอนุ กรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้วเห็นควรเพ่ิมเติมถ้อยค าให้สอดคล้องกับที่ได้แก้ไขในมาตรา ๖ โดยเพ่ิมเติม
เป็น “ภายใต้บังคับมาตรา ๘ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือแต่งต้ัง
กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ต้องมี

สัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(๕ ) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริต 
ต่อหน้าท่ี 

(๖ )  เคย ต้อ งค าพิ พ าก ษา ถึง ท่ี สุดว่ ากระท า ผิด ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม 
ของกรรมการซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง  
และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทน
นักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้กรรมการที่จะเข้ามา
เป็นคณะกรรมการกีฬาอาชีพเป็นผู้มีสัญชาติไทย รวมทั้งเป็นผู้ที่ มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอันจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๗  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้น าไปรวมไว้

เป็นอนุมาตราในบทบัญญัติเรื่องลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ โดยในเบื้องต้นได้มีการแก้ไขร่าง  
โดยก าหนดให้กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ  
และกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ  ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เป็นคน ไร้ความสามารถ  หรือคน เสมือน 
ไร้ความสามารถ เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะมีการ
รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้  
พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจาก
หน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขการเป็นบุคคล
ล้มละลาย โดยต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ส่วนผู้ที่ เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกนั้น เห็นควรตัดกรณีไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตามออก เนื่องจากเป็นการจ ากัดสิทธิ
มากเกินไป และไม่ควรห้ามผู้ที่ เคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เนื่องจาก
บุคคลดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ในการท าหน้าที่กรรมการ๔๒ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  

(๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

                                                 
๔๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑ ๔  

มิถุนายน ๒๕๕๔ คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ
บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุ ม คณะอนุกรรมการก ล่ันกรองร่า งกฎหมายของ คณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้วเห็นควรตัดลักษณะต้องห้ามกรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริห าร 
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ออก โดยเห็นว่าควรจะเป็น
เรื่องของคนในวงการกีฬาอาชีพที่จะพิจารณาเลือกกันเอง๔๓ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดลักษณะต้องห้ามกรณีเป็นหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริตนั้น จะท าให้บุคคลล้มละลายธรรมดาสามารถที่จะได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี  
ให้เป็นกรรมการได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการบัญญัติลักษณะต้องห้ามโดยทั่วไป ประกอบกับหากจะ
ก าหนดลักษณะต้องห้ามเพียงเป็นบุคคลล้มละลายก็ควรค านึงถึงเฉพาะกรณีสถานะในปัจจุบันเท่านั้น  
ส่วนกรณีบุคคลใดเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ย่อมไม่ใช่สาระส าคัญ   นอกจากนี้ เห็นควรเพ่ิม
ลักษณะต้องห้ ามอีกประการหนึ่ งว่า “เป็น ผู้ที่ถูกลงโทษโดยความผิดตามพระราชบัญญั ตินี้ ”  
เพ่ือให้บุคคลซ่ึงถูกลงโทษในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา
อาชีพโดยชอบธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เก่ียวข้องกับเรื่องการล้มกีฬา ที่ประชุมจึงแก้ไขร่างมาตรานี้  
โดยก าหนดให้กรณีของบุคคลล้มละลายว่าจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต และเพ่ิมกรณีไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่  
เป็นความผิดตามมาตรา ๖๕ ด้วย๔๔ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขถ้อยค าใน (๖) เล็กน้อยเป็น “(๖) เป็นผู้ เคยต้องค าพิพากษา 
ถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นความผิดตามมาตรา ๖๗”๔๕ 

 
 

                                                 
๔๓บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน 

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  
๔๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
๔๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๙ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ตัดกรณีที่ยกเว้นความผิดตามมาตรา ๖๗ 
ใน (๖) ออก๔๖ 

 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) มีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณี ท่ีกร รมการตามวรรคห น่ึ งพ้น จากต าแหน่ ง  
ก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือให้มีการแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ  
แทนต าแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้น้ันเหลือไม่ ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังแทน
ต าแหน่งท่ีว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง
กรรมการชุดใหม่ 

วาระการด ารง
ต าแหน่งของ
กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทน
นักกีฬาอาชีพและผู้ เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ให้กรรมการดังกล่าว
ด ารงต าแหน่งยาวนานเกินไป รวมทั้งก าหนดให้มีการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ ยกเว้นกรณีที่วาระกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพ่ือไม่ให้ขาดกรรมการ  
จากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนานเกินสมควร รวมทั้งก าหนดรองรับกรรมการการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระให้ด าเนิน งานต่อไปจนกว่ าจะมีการแ ต่งต้ังกรรมการชุด ให ม่ เพ่ือ ให้ การท าหน้า ที่  
ของกรรมการมีความต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงเนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้สิ้นสุดวาระการด ารง
ต าแหน่งและยังไม่ได้มาซ่ึงกรรมการชุดใหม่ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

                                                 
๔๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๔๐ - 

ในกรณีที่ กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งต้ัง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ัง
กรรมการขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ัง
บุคคลในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทนและให้ผู้ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ  
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไข

ปรับปรุง ทีก่ าหนดให้กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้องกับกีฬา
อาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ โดยในกรณีที่กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคลในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซ่ึงได้รับ
แต่งต้ังแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน และในกรณีที่
กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงาน ต่อไป จนกว่ากรรมการที่ได้รับ แต่งต้ังให ม่ 
เข้ารับหน้าที่  ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาเห็นควรให้แก้ไขกรณีที่ กรรมการพ้น จากต าแหน่งตามวาระ  
ให้กรรมการด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่ เพ่ือ ให้เป็นไปตามแบบ 
การร่างกฎหมาย๔๗ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่าง โดยได้เพ่ิมเติมให้ ในกรณีที่กรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคลจากฝ่ายเดียวกันเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
และให้ผู้ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตน
แทน ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  การใช้ค าว่าจากฝ่ายเดียวกันอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความ
ภายหลังได้ว่า หากมีกรณีแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแล้ว และกรรมการผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ งก่อนครบวาระจะต้องแต่งต้ังกรรมการใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้วยหรือไม่  
ซ่ึงเจตนารมณ์น่าจะต้องการให้การแต่งต้ังบุคคลจากฝ่ายเดียวกันมีเฉพาะกรรมการจากผู้เก่ียวข้องกับ
กีฬาอาชีพเท่านั้น ที่ประชุมจึงได้แก้ไขเป็นในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังแทนต าแหน่งที่ว่าง 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน๔๘ 

 
 
 

                                                 
๔๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๔๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๔๑ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ

สามปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวา ระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ัง

บุคคลเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งต้ัง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไป 
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่ 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาค าขอแปรญัตติกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ทีเ่สนอให้ 
ในกรณีวาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งปี จะไม่แต่งต้ังกรรมการแทนก็ได้  โดยมีประเด็นอภิปราย
กรณีการก าหนดวาระของกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ไว้คราวละสามปี ว่ามาตรฐานการ
ด ารงต าแหน่งจะก าหนดระยะเวลาการท าหน้าที่ไว้ประมาณสองปี ไม่เกินสองวาระ รวมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งสองวาระเท่ากับสี่ปี ยกเว้นกรณีของผู้บริหารของสมาพันธ์กีฬาโลกหรือสมาพันธ์เอเชีย 
อาจมีวาระการด ารงต าแหน่ งที่ย าวกว่ า เนื่ องจ ากกา รด ารงต าแหน่งดั งกล่ าวมีข้ อดีต่อกา ร  
เอ้ื อปร ะโยชน์ ต่อการพัฒนากา รกีฬ าให้เ กิดความส าเร็จ แต่จะเห็น ได้ว่าร ะยะเวลา เพียงสี่ ปี  
เป็นช่วงเวลาที่สั้น เกินไปท าให้การท างาน ไม่ต่อเนื่อง ส่วนกรณีระยะเวลาสี่ปี ไม่เกินสองวาระ  
รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งสองวาระเท่ากับแปดปี ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเกินไป  ดังนั้น  
จึงเห็นด้วยกับการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่ในส่วนของการแต่งต้ังกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้ น สมควรก าหนดเวลาในการด าเนินการให้ชั ดเจน  เพ่ือ ไม่ให้เกิดปัญหา  
การไม่ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง จนอาจท าให้การด าเนินการตามกฎหมายไม่มี
ภาคส่วนของกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔)  นอกจากนี้ ความในวรรคสองอาจเป็นการเปิด
โอกาสให้รัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าสมควรจะมีการแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่  
ซ่ึงแล้วแต่ความเหมาะสม ประกอบกับถึงแม้ไม่มีการแต่งต้ัง บทบัญญัติในวรรคสามก็ยังได้ก าหนดให้
กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งต้ัง
กรรมการชุดใหม่ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้ว  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้แก้ไขกรณีกรรมการ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือให้มีการแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน และให้ผู้ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 
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ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่มีการขอแปรญัตติ โดยผู้แปรญัตติเห็นว่ า 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการคือสามปี หากมีการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ โดยเหลือ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไม่ถึงหนึ่งปี ซ่ึงถือเป็นหนึ่ งในสามของวาระการด ารงต าแหน่ ง  
ก็ไม่ควรต้องมีการต้ังกรรมการแทน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ที่ประชุมได้มีการแก้ไขความ
ในวรรคสองเพ่ือให้ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือให้มีการ
แต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากจะก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีตามที่ผู้แปรญัตติเสนอ 
จะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ซ่ึงหากมีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระจ านวนหลายคน 
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของคณะกรรมการได้๔๙ 

 
มาตรา ๑๐   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓ ) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าท่ี  มีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 

หรือมาตรา ๘ 
(๕ ) ได้รับโทษจ า คุกโดยค าพิพากษาถึงท่ี สุดให้จ าคุก  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง และยังมิได้ด าเนินการ

ให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

การพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 
๑. หลักการ 

ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจาก 
ผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้กรรมการ 
ที่ได้รับแต่งต้ังมาสามารถพ้นจากต าแหน่งได้หากเข้าเหตุที่ก าหนดไว้ รวมทั้งก าหนดรองรับให้ในกรณี 
ที่มีต าแหน่งกรรมการว่างลง และยังไม่ได้มาซ่ึงกรรมการแทน ให้คณะกรรมการประกอบ ด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่  เพ่ือไม่ให้คณะกรรมการขาดองค์ประกอบด้วยเหตุว่ามีต าแหน่งของกรรมการ
ในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งไม่ครบ 

                                                 
๔๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คร้ัง ท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๙  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) 

พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทน

ต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณ ะกร รมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒) ได้ พิจ ารณา แล้ วมีมติมอบหมา ยให้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรานี้  โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างโดยแยกกรณี
ของการเป็นบุคคลล้มละลายมาไว้เป็นอนุมาตราใหม่ แก้ไขกรณีที่รัฐมนตรีให้ออก โดยก าหนดให้
รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ และตัด
กรณีที่ก าหนดให้ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ออก ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้คงความกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่ ไว้ เพ่ือเป็น การรับ รอง 
เรื่ององค์ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ๕๐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่าง โดยได้ตัดกรณีการเป็นบุคคลล้มละลาย  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ออก และก าหนดเป็นการขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แทนข้อความดังกล่าว ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว  
เห็นควรให้แก้ไข เป็น “...ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘” เพ่ือให้กรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตราใดมาตราหนึ่งก็มีผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่งได้ ซ่ึงหากใช้ค าว่า “และ” อาจท าให้
ต้องตีความว่าต้องขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั้งสองมาตราจึงจะพ้นจากต าแหน่ง๕๑ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) 

และ (๔) พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

                                                 
๕๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๕๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทน

ต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่ 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีทีก่ าหนดให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากรัฐมนตรีให้ออกเพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถตาม (๓) จะเป็นการเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรก าหนดให้คณะกรรมการมีมติให้ออก ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก
อ านาจในการแต่งต้ังกรรมการประเภทดังกล่าวเป็นอ านาจของรัฐมนตรี การก าหนดให้รัฐมนตรีให้ออก
จึงเป็นการเหมาะสมแล้ว  นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขกรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก โดยให้ยกเว้นส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เพ่ิมเติมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งกรณีต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เว้น แต่เป็ นควา มผิดตามมาตรา  ๖๗ เป็นความใน  (๖) เพ่ือ ให้ มีความสอดคล้ องกับกรณีกา ร 
เข้าสู่ต าแหน่ง๕๒ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ตัดกรณีที่ยกเว้นความผิดตามมาตรา ๖๗ 
ใน (๖) ออก๕๓ 
 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเก่ียวกับการ

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

อ านาจหน้าท่ี
คณะกรรมการ 
กีฬาอาชีพ 

                                                 
๕๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ 
คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๕๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
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(๒ ) เสนอแนะคณะรัฐมนตรี เก่ี ยวกับการใช้ มาตรการ 
ทางภาษีอากร เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 

(๓ ) เสนอความ เห็นหรือให้ค าปรึ กษา ต่อรัฐมนตรีหรื อ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องอันอาจมีผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 

(๔) ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาท่ีให้ถือว่าเป็นกีฬาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) ก าหนดลักษณะหรือนิยามความหมายของการเป็น 
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ท าหน้า ท่ีเก่ียวข้ องกับการแข่งขัน กีฬาอาชีพ  
ซ่ึงให้ถือว่าเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการย่ืนจดแจ้งการจดแจ้ง รายการหลักฐานการจดแจ้ง การเปล่ียน
รายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การก าหนด
แบบการจดแจ้ง การก าหนดแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้ง การออก
หนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งและใบแทน หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการ
จัดท าฐานข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ  และผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวกับกีฬาอาชีพ 

(๘) ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

(๙ )  ก าหนดม าตรการและ เงื่ อน ไข ใน การ คุ้ม ครอ ง 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 

(๑๐) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณา
เก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

(๑๑) วินิจฉัยอุทธรณ์ วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ และการด าเนินการท่ีเก่ียวกับการกีฬาอาชีพ 

(๑๒) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การน าส่งเงิน การบริหารกองทุน  และการจัดหาผลประโยช น์  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๑๓ ) ออกระเบียบเก่ียว กับการจัดท า รายงานสถานะ
การเงินและการบริหารกองทุน 

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้า ท่ีของคณะกรรมการหรือตาม ท่ีคณะรั ฐมนตรีหรื อนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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๑. หลักการ 
ก าหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายเก่ียวกับแนวทางในการส่งเสริมกีฬาอาชีพต่อคณะรัฐมนตรี  

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๒) ออกข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  
(๓) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา

อาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ  
(๕) ก าหนดชนิ ดกีฬ า มาตรฐานความปลอดภั ย มาตรฐา นการแข่งขัน และ

จรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณกีฬาอาชีพระหว่างประเทศ  
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ตัดสิน  
(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งระหว่างนักกีฬาอาชีพกับ 

ผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ  
(๘) ออกระเบียบเก่ียวกับการยื่นอุทธรณ์ การรับ อุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์  

และก าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
(๙) แ ต่ง ต้ังคณะกร รมการ เฉพาะกิจ  หรือคณะอนุ กร รมการ เพ่ือ พิจา รณ า  

หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาหลักการของร่างมาตรานี้แล้ ว  

เห็นควรก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักกีฬา 
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษกว่าสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไป รวมทั้ง  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลดหย่อนภาษีแก่ผู้สนับสนุนนักกีฬา  
หรือมาตรการสนับสนุนด้านอ่ืน เพ่ิมเรื่องจริยธรรมนักกีฬาอาชีพและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเห็นว่า
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควรจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และ  
แผนแม่บทเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ และให้คณะกรรมการมีอ านาจออกกฎหมาย  
ลูกบทเพ่ือก าหนดรายละเอียดในการก าหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ  รวมทั้งก าหนดประเภทหรือชนิด
กีฬาอาชีพ มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการแข่งขัน และจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพ  
และบุคลากรกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างโดยเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับนโยบาย  
หรือกฎหมายอ่ืนใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาอาชีพ เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การใช้มาตรการยกเว้นภาษีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอาชีพ ก าหนดแบบมาตรฐานสัญญาจ้าง
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ออกระเบียบเก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียน การจัดท าทะเบียน  
การรวบรวมข้อมูล หรือการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ และออกระเบียบว่าด้วยการจัด
สวัสดิการให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดให้
คณะกรรมการ มีอ าน าจหน้า ที่ เสนอนโยบาย เก่ี ยวกับแนวทางในกา รส่งเสริม กีฬ าอาชี พต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้ น การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเก่ียวกับกีฬาอาชีพเสนอต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 
จึงได้แก้ไขเป็นเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการของการกี ฬา 
แห่งประเทศไทย ส่วนกรณีการเสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
นโยบายหรือกฎหมายอ่ืนใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาอาชีพนั้น โดยปกติรัฐมนตรี 
จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนโยบายอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้เช่นนี้ จึงได้แก้ไข ให้เสนอ
ความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องอันอาจมีผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
อาชีพ ส่ วนกรณีการเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้มาตรการยกเว้นภาษีเพ่ือส่งเสริม  
และพัฒนาการกีฬาอาชีพนั้น เห็นว่า มาตรการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มิใช่มาตรการยกเว้นภาษี
เพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายความรวมถึงมาตรการทางภาษีอย่างอ่ืนด้วย จึงแก้ไขเป็นเสนอแนะ
คณะรั ฐมนตรี เก่ีย วกับกา รใช้ มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนากีฬ าอาชีพ  
ในเรื่องการก าหนดแบบมาตรฐานสัญญาจ้างนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพนั้น เห็นว่า ค าว่า 
“แบบมาตรฐานสัญญาจ้าง” น่าจะหมายถึง แบบสัญญาจ้างมาตรฐานคล้าย ๆ กับสัญญามาตรฐาน  
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าในสัญญาจ้างจะต้องระบุเรื่องอะไรไว้บ้าง  
แต่เจตนาของการกีฬาแห่งประเทศไทยน่าจะประสงค์ให้คณะกรรมการส่งเสริมกีฬาอาชีพท าหน้าที่
ดูแลเรื่องเก่ียวกับสภาพการจ้าง อัตราค่าตอบแทน วันหยุด วันลา หรือสวัสดิการต่าง ๆ ด้วย ค าว่า 
“แบบมาตรฐานสัญญาจ้าง” จึงมีความหมายแคบเกินไป เห็นควรใช้ค าว่า “มาตรฐานการจ้าง”  
จะเป็นค าที่มีความหมายกว้างกว่า จึงได้แก้ไขเป็นก าหนดมาตรฐานการจ้างนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ ในเรื่องการออกระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
นั้น เห็นว่า ควรจะต้องเป็นการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยในระเบียบ
ดังกล่าวก็จะไปก าหนดรายละเอียดให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพมีสิทธิประโยชน์หรือได้รับ
สวัสดิการอะไรบ้าง ส่วนกรณีการก าหนดประเภทหรือชนิดกีฬาอาชีพ มาตรฐานความปลอดภัย 
มาตรฐานการแข่งขัน และจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณ
กีฬาอาชีพระหว่างประเทศนั้น เห็นว่า ค าว่า “จรรยาบรรณกีฬาอาชีพระหว่างประเทศ” ไม่น่าจะมี 
จึงแก้ไขเป็น “ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” ส าหรับกรณีของการจ่ายค่าตอบแทนผู้ตัดสิน และ 
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งระหว่างนักกีฬาอาชีพกับผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพนั้น ตาม (๖) และ (๗) เดิมนั้น เห็นควรให้ตัดออก เนื่องจากอยู่ในความหมายค าว่า “มาตรฐาน
การจ้าง” อยู่แล้ว๕๔ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างตามมติที่ประชุม ดังนี้ 
“มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬา

อาชีพต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๒) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรี ในเรื่องอันอาจมีผลกระทบต่อ 

การส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 
(๓) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือการส่งเสริม

และพัฒนากีฬาอาชีพ 
(๔) ก าหนดชนิดและรายการกีฬาอาชีพ  
(๕) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง รายการ

หลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง  
การก าหนดแบบการจดแจ้ง ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งและใบแทน หรือการอ่ืนใดที่เก่ียวกับ
การจัดท าฐานข้อมูล การรักษาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ  
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขัน 

(๖) ก าหนดมาตรฐานการจ้าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการแข่งขัน และ
จรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

(๗) ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชพี  

(๘) ออกระเบียบเก่ียวกับการยื่นอุทธรณ์ การรับ อุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์  
และก าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์  

(๙) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของนายทะเบียน และวินิจฉัยเรื่องราว 
ร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ และการด าเนินการที่เก่ียวกับการกีฬาอาชีพ 

(๑๐) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์  และการ
จัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๑๑) ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน 
(๑๒) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
(๑๓) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

                                                 
๕๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๒ วันอังคาร ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

และคร้ังท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ และรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๔ 
วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรสลับการเรียงล าดับ (๒) กับ (๓) เพ่ือเป็ นการ
เรียงล าดับตามความส าคัญ โดยความใน (๒) ใหม่ เรื่องเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้
มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพนั้น เห็นว่า ไม่ขัดกับหลักกฎหมาย 
และในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นเพียงการเสนอนโยบายทางด้านภาษีไปยังคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหาก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยังต้องปรึกษาหารือกับกรมสรรพากรอีกครั้ง ส่วนความใน (๓) ใหม่ นั้น  
เห็นควรเพ่ิมเติมให้สามารถเสนอความเห็นหรือให้ ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันอาจ มี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพไว้ด้วย เพ่ือให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น ใน (๔) เห็นควร
แก้ไขให้สอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “กีฬาอาชีพ” เป็น “ก าหนดชนิดกีฬาที่จะประกาศก าหนดให้
เป็นกีฬาอาชีพ ใน (๕) แก้ไขเป็น “การเก็บรักษาข้อมูล” และเพ่ิมความ “การอ่ืนที่เก่ียวกับกีฬา
อาชีพ” เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับกรณีที่อาจตกหล่น และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ใน 
(๖) แก้ไขเป็น “มาตรฐานการจัดการแข่งขัน” เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใน (๙) แก้ไขเป็น “วินิจฉัยอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครองของนายทะเบียน ...” ส าหรับ (๑๑) และ (๑๓) นั้น เห็นควรเข้าไว้ด้วยกัน ซ่ึงจะต้อง
เป็นไปโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังด้วย และให้ตัดความใน (๑๔) ออก เนื่องจากมีการ
ก าหนดไว้ในร่างมาตราอ่ืนแล้ว๕๕ 

ต่อมา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาอาชีพแล้ว 
เห็นควรให้เพ่ิมอ านาจคณะกรรมการใน (๑๑) ให้ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ  
ของกระทรวงการคลัง และ (๑๑/๑) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและ 
การบริหารกองทุน เพ่ือให้รับกับอ านาจคณะกรรมการบริหารกองทุน  และตัด (๑๒) ติดตามผล 
การด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน ออก เนื่องจากเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน๕๖ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬา

อาชีพต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๒) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้มาตรการทางภาษีอากร เพ่ือการส่งเสริม

และพัฒนากีฬาอาชีพ 
(๓) เสนอความเห็นหรือให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันอาจ  

มีผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ 
(๔) ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่ให้ถือว่าเป็นกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  

                                                 
๕๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒ ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ คร้ังท่ี ๒๖ วันศุกร์ ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๕๖ราย งานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ัง ท่ี ๓๐  วันศุก ร์ ท่ี ๑ ๖  

กันยายน ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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(๕) ก าหนดลักษณะหรือนิยามความหมายของการเป็นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือ  
ผู้ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ซ่ึงให้ถือว่าเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง 
รายการหลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง 
การก าหนดแบบการจดแจ้ง การก าหนดแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้ง การออกหนังสือส าคัญ
แสดงการจดแจ้งและใบแทน  หรือการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล  
การเผยแพร่ข้อมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการอ่ืนที่เก่ียวกับกีฬาอาชีพ 

(๗) ก าหนดมาตรฐานการจ้าง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

(๘) ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
(๙) ก าหนดมาตรการและเง่ือนไขในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ  
(๑๐) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีพิจารณาเก่ียวกับการอุทธรณ์ 

และการร้องทุกข์  
(๑๑) วินิจฉัยอุทธรณ์ วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

และการด าเนินการที่เก่ียวกับการกีฬาอาชีพ 
(๑๒) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน 

การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
(๑๓) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  
(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ คือให้การส่งเสริม
หรือสนับสนุนในเรื่องที่ เก่ียวกับกีฬาอาชีพ ซ่ึงการควบคุมส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมในเชิงของ
บุคลากรมากกว่าในเชิงองค์กร กรณีมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดก าหนดโทษเท่านั้น ส่วนการ
ควบคุม ก ากับดูแลในเชิงองค์กรนั้น ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ งประเทศไทยบัญญัติไว้
โดยตรงแล้ว จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๕๗ 

 
 

                                                 
๕๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๑ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาความใน (๒) กรณีการเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้มาตรการทางภาษี
อากร เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ ว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการ
ได้สองทาง คือ กระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และคณะกรรมการกีฬาอาชีพเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  ส่วนกรณีการก าหนดมาตรฐานการจ้างตาม (๗) คือ อัตราการจ้างตามระดับ
ความสามารถ โดยก าหนดความสามารถสูงก็จะได้อัตราการจ้างสูง  ซ่ึ งมาตรฐานการจ้างตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้  ก็จะก าหนดตามมาตรฐานสากลอย่างเช่น  กีฬาฟุตบอลก็จะก าหนดตามที่
สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (Asian Football Confederation : AFC) ก าหนด โดยที่คณะกรรมการกีฬา
อาชีพจะได้ออกระเบียบเก่ียวกับเรื่ องดังกล่าวในอนาคต  ในการนี้ มีผู้ขอแปรญัตติใน (๑) โดยให้
เพ่ิมเติมกร ณีของกีฬ าคน พิกา รอาชีพ และแ ก้ไขความใน (๘) เป็ น “ออกประมวลจ ริยธรรม 
และจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ” เนื่องจากการใช้ทั้งค าว่า “ประมวล
จริยธรรม” และ “จรรยาบรรณ” จะท าให้เกิดปัญหาว่า เม่ือกฎหมายบังคับใช้จะต้องมีการออก 
ทั้งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณหรือไม่  โดยประมวลจริยธรรมเม่ือตีความตามบทบัญญั ติ 
ของมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งบทที่เป็ น 
ข้อให้กระท าและข้อห้าม อีกทั้งมีระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า  และในขณะเดียวกันก็ต้องมี 
การออก “จรรยาบรรณ” ซ่ึงจะระบุถึงสิ่งดีที่ควรกระท า จึงถือว่าเป็นออกกฎข้อบังคับที่ ซ้ า ซ้อนกัน  
จึงควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม๕๘ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นเก่ียวกับการใช้ถ้อยค าว่า “ระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา” หรือ “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” ว่าควรใช้ถ้อยค าตามร่างที่ผ่าน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือร่างที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ถ้อยค าทั้งสองนั้นมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยา” เป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ  
ในหมู่คณะนั้น ส่วน “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” เป็นการออกโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
และมุ่งหมายให้เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพกีฬาก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลวงการอาชีพ
กีฬ าของตน  ดังนั้ น ที่ ประชุมพิจารณา แล้วเห็ นควรให้คงไว้ ตามร่างพร ะราชบัญญั ติที่ สภ า
ผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ 

 

มาตรา ๑๒  ให้น าบทบบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมี
อ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

บทอนุโลมใช้
กฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 

                                                 
๕๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๒ - 

๑. หลักการ 
ให้การประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพมีมาตรฐานเดียวกับคณะกรรมการที่มี

อ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง   
จึงก าหนดให้น าบทบัญญั ติว่าด้ วยคณะกรรมการที่มีอ าน าจด าเนิน การพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกร รมการ 
กีฬาอาชีพโดยอนุโลม 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๑  การประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ หรือคณะอนุกรรมการ ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๕ ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขโดยก าหนดให้ น าบทบัญญั ติ 

ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม๕๙ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๒  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บั งคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม  

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร มีข้อสังเกตว่า การให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะกรรมการโดยอนุโลมนั้ น เป็นการบัญญั ติให้น ามาใช้เฉพา ะใน เรื่ องของกา รประชุ ม
คณะกรรมการเท่านั้น ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น เรื่องส่วนได้เสีย มิได้ก าหนดให้น าส่วนที่เป็นอ านาจ  
ของคณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครองมาใช้บังคับด้วย จึงมีมติให้คงตามร่างเดิม๖๐ 

                                                 
๕๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๔ วันอังคาร ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๖๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๓ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา มีข้อสังเกตว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกฎหมายที่เสนอโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  เช่น  
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ. .... ได้มีการก าหนดเก่ียวกับวิธีการ
ประชุมไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีการก าหนดเก่ียวกับวิธีการประชุม  
แต่ก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ  
โดยอนุโลม เป็นการบัญญัติที่แตกต่างกัน ซ่ึงกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นกฎหมายเก่ียวกับการกีฬา
เหมือนกัน จึงควรจะบัญญัติให้สอดคล้องกัน แต่ที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม๖๑ 

 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ัง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
อีกส่ีคน โดยในจ านวนน้ีจะต้องเป็นผู้ซ่ึ งมีความรู้ความ เชี่ ยวชาญหรื อ 
มีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อยหน่ึงคน 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติม าตรา ๑๒ มาใช้ บังคับกับการประชุ ม 
ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
 
 
 

คุณสมบัติและ 
การด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการฯ 
 

การประชุมกรรมการฯ 

 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้มีการต้ังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยให้คณะกรรมการกีฬา

อาชีพมีอ านาจประกาศก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการดังกล่าว 

 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่มากเกินไป โดยอาจก าหนดให้กรรมการที่มาจาก
ผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิมีสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการโดยต าแหน่ง และให้เทียบเคียงรูป แบบการ 
ร่างกฎหมายจากคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน๖๒ 
                                                 

๖๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๖๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๐ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
คร้ังท่ี ๓๘ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๔ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ประกอบด้วยประธาน

กรรมการและกรรมการอ่ืนอีกสี่คน โดยในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือ 
มีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์โดยอนุโลม 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้แก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซ่ึงคณะกรรมการ
แต่งต้ัง๖๓  

 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... วุฒิสภา แก้ไขเพ่ิมเติม๖๔ 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบั ติการ  
อย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง  
ร้องทุกข์มอบหมายก็ได้ 

การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
มีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือให้พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องที่คณะกรรมการดังกล่าว
มอบหมายได้ 

 
 

                                                 
๖๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๖๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๕ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๙) แ ต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ไม่มีการก าหนดเป็นมาตราเฉพาะ) 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมเติมให้ คณะกรรมการกีฬ าอาชีพ 

หรือคณะกรรมกา รพิจารณาเรื่องร้ องทุ กข์ มีอ าน าจแ ต่งต้ั งคณะอนุ กรรมการเพ่ือ พิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
มอบหมายได้ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จะแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจ ารณาหรือปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์มอบหมายก็ได้ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์  และคณะอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยช น์ 
ตอบแทนอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

เบ้ียประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ คณะกรรมการกีฬ าอาชีพ  คณะกรรมการ พิจา รณาเรื่องร้อ งทุกข์  
และคณะอนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
 
 
 
 
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๖ - 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรานี้  โดยเห็นควร

ก าหนดให้เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการ  
ไกล่เกลี่ยและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และอนุกรรมการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด๖๕ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา  ๑๕  ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่อ งร้องทุกข์ และ

คณะอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรีจะก าหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  และคณะอนุกรรมการโดยจะต้องก าหนดให้
เหมาะสมและตามมาตรฐานที่ให้แก่คณะกรรมการอ่ืน ๆ ด้วย โดยจะไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน  
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้คงตามร่างเดิม๖๖ 

 
มาตรา ๑๖  ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ีเป็น

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนรับผิดชอบงาน ธุรการ งานประชุ ม 
การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล และ กิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
และคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ส านักงานเลขานุการ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้การ กีฬาแห่งประเทศไทยท าหน้ าที่ เป็น ส านัก งา นเลขานุ การของ
คณะกรรมการ แทนการจั ดต้ังส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เพ่ือให้ เกิ ดความคล่องตัว  
ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 

                                                 
๖๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๘ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๖๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๗ - 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า เม่ือการกีฬาแห่งประเทศไทย

เป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงจัดต้ังตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยย่อมมีอ านาจออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานภายในได้ 
ไม่จ าเป็นต้องระบุให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพในการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด 
และเม่ือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องไปออกระเบียบ
จัดต้ังหน่ วยงานภายในเพ่ือท าหน้า ที่รับผิ ดชอบและสนับสนุ นงานของส านักงาน เลขานุกา ร  
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ๖๗ รวมถึงการท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงหากด าเนินการ  
ตามหลักวิชาการแล้วจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพได้อย่างมาก๖๘ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๖  ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และคณะกรรมการบริหารกองทุน รับผิดชอบ
งานธุรการ งานประชุม การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับ  
การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และคณะกรรมการบริหารกองทนุ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๙ ที่ให้สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพท าการจดแจ้งต่อนายทะเบียนนั้น การจดแจ้งตาม ๒ มาตรานี้ เป็นเพียงการแจ้ง
ให้น ายทะเบียนทราบว่า มีสโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดด าเนินกิจกรรมอยู่บ้ าง  
เพ่ือความสะดวกในการควบคุมและให้การสนับสนุนเท่านั้น แต่ไม่ได้ท าให้สโมสรกีฬาหรือสมาคมกีฬา
มีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นมาแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายแต่อย่างใด 

ส าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสมาคมกีฬาใดเป็นสมาคมกีฬาอาชีพตามประกาศ
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จะต้องมีองค์ประกอบ ๕ ข้อ คือ ๑. เป็นกีฬาที่นิ ยม 
ของประชาชนหรือไม่ ๒. นักกีฬามีความสามารถศักยภาพเพียงพอ สามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่  
๓. การบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐาน ๔. การบริหารจัดการแข่งขันได้มาตรฐาน และ ๕. มีรายได้
จากการเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้จริง โดยปัจจุบันคณะกรรมการได้ประกาศก าหนดกีฬาอาชีพไว้  
๑๓ ชนิดกีฬา จากสมาคมกีฬาทั้งหมด ๗๐ กว่าสมาคม ซ่ึงหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวนี้ 
เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าสมาคมกีฬาได้เป็นสมาคมกีฬาอาชีพตามมาตรา ๑๗ 
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

                                                 
๖๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๐ วันอังคาร ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๖๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๘ - 

  กรณีสมาคมกีฬ าที่ด าเนินกิจกรรมทั้งกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเล่นในสมาคม
เดียวกันนั้น ในทางปฏิบัติเม่ือร่างพระราชบัญญั ตินี้ เป็นผลใช้บังคับก็สามารถจดแจ้งเพ่ือขอรับ  
การสนับสนุนหรือด าเนินกิจกรรมกีฬ าอาชีพได้ตามปกติ เช่น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมรา ชู ปถั มภ์  ปั จ จุ บั น ด า เนิ น กิจ กรรมทั้ ง ด้ า น กีฬ า อา ชีพและกีฬ า ส มัคร เล่ น  
เม่ือร่างพระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็สามารถด าเนินกิจกรรมได้ทั้ง ๒ ด้าน ตามปกติ เพียงแต่ต้อง
มาจดแจ้งตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๖๙ ของร่างพระราชบัญญัตินี้๖๙ 
 

หมวด ๒ 
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 

   
 

มาตรา ๑๗  ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
จดแจ้งการด าเนินการต่อนายทะเบียน 

การจดแจ้งตามวรรคหน่ึ งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
เก่ียวกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยู่ในสังกัดหรือในความ
ดูแลของตน 

เมื่อนายทะเบียนได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานแล้ว 
ให้รับจดแจ้ง และออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ย่ืนจดแจ้ง  
โดยไม่ ชั กช้ า เว้ นแต่ ผู้ ย่ืนจดแจ้งด าเนินการไม่ ถูก ต้องหรื อครบถ้วน  
ให้นายทะเบียนแนะน าให้ผู้ย่ืนจดแจ้งด าเนินการให้ถูกต้องและคร บถ้วน 
ในคราวเดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี ได้รับแบบการจดแจ้งและ
หลักฐานการจดแจ้ง เมื่อได้ด าเนินการถูกต้องและครบถ้วน  ให้รับจดแจ้ง
พร้อมออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย่ืนจดแจ้ง การจดแจ้ง 
รายการหลักฐานการจดแจ้ง  แบบการจดแจ้ง แบบหนังสือส าคัญ และ 
การออกใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 

 

การจดแจ้งการ
ด าเนินงานสโมสร
กีฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพ 
 
 

หนังสือส าคัญ 
แสดงการจดแจ้ง 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข 
การย่ืนจดแจ้ง 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้สโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ้งการด าเนินการต่อ  
นายทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและประโยชน์ในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน 

 
 

                                                 
๖๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕๙ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรมี

หลักการเป็นการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม จึงได้ยกร่างบทบัญญัติในส่วนนี้ เสียใหม่ โดยก าหนดให้
สโมสรหรือสมาคมที่ประสงค์จะด าเนินการเก่ียวกับการกีฬาอาชีพจะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงจะท าให้ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ๗๐ ส าหรับ 
การขึ้นทะเบียนนั้นเห็ นควรให้น าวิธีการจดแจ้งมาใช้ และสามารถก าหนดเง่ือนไขการจดแจ้ง  
ไว้ในระเบียบที่ คณะกรรมการได้ เช่น การห้ามใช้ชื่อซ้ า กัน หรือก าหนดให้ สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องยื่นปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุก ๆ หนึ่งปี ซ่ึงหากไม่ได้ด าเนิน การ  
จะมีบทลงโทษปรับทางปกครอง รวมถึงการก าหนดให้นายทะเบียนแนะน าให้ผู้ยื่นจดแจ้งด าเนินการ
ให้ถูกต้องและครบถ้วนในคราวเดียวกัน๗๑ และให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับ 
การจดแจ้งดังกล่าวแล้วมีสิทธิใช้ค าว่า “กีฬาอาชีพ” ต่อท้ายชื่อสโมสรหรือสมาคม และมีสิทธิได้รับ
การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม การสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการ
ก าหนด รวมตลอดทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด ด้วย  
หากไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนอาจตัดสิทธิ การช่วยเหลือ หรือก าหนดมาตรการใดๆ แก่ สโมสร 
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นได้๗๒ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๒ 
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 

   
 
มาตรา ๑๗  ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ้งการด าเนินการ  

ต่อนายทะเบียน 
การจดแจ้งตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับนักกีฬาอาชีพและ

บุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแลของตน   
 

                                                 
๗๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๒ วันอังคาร ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๗๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๗๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๐ - 

เม่ือนายทะเบียน ได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานแล้ว  ให้รั บจดแจ้ง และ 
ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ผู้ยื่นจดแจ้งด าเนินการ  
ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้นายทะเบียนแนะน าให้ผู้ยื่นจดแจ้งด าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ในคราวเดียวกันภาย ในสิบห้ าวันนั บแต่วันที่ได้รั บแบบการจดแจ้งและหลักฐานการจดแจ้ ง  
เม่ือได้ด าเนินการถูกต้องและครบถ้วน ให้รับจดแจ้งพร้อมออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่  
ผู้แจ้ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง รายการหลักฐานการจดแจง้ 
แบบการจดแจ้ ง แบบหนั งสือส าคัญ  และการออกใบแทนหนังสื อส าคัญแสดงกา รจดแจ้ ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
  ไม่มีประเด็นพิจารณา 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งแล้ว 

สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ันอาจใช้ค าซ่ึงแสดงว่าเป็นกีฬา
อาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได้ 

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ท่ีได้รับหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดแจ้งมี สิท ธิได้รับการช่ วยเห ลือ การส่งเสริ ม และ  
การสนั บสนุน  ตาม เงื่ อน ไขและมาตรการ ท่ีคณ ะกรรมการก าหน ด  
รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 

การใช้ค าว่ากีฬา
อาชีพประกอบชื่อ
สโมสรหรือสมาคม 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือสร้า งแ รงจู งใจ ให้ สโมสร กีฬ าอาชีพหรื อสมาคมกีฬ าอา ชีพ มา จดแจ้ ง 
การด าเนินการ จึงก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม การสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด  
รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด ภายหลังจากทีไ่ด้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งแลว้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า ควรน าระบบการจดแจ้ง 

มาใช้บังคับกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแทนระบบการขึ้นทะเบีย น และให้สโมสร 
กีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งดังกล่าวแล้วมีสิทธิใช้ค าว่า “กีฬาอาชีพ”  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๑ - 

ต่อท้ายชื่อสโมสรหรือสมาคม๗๓ โดยที่การใช้ค าว่า “(กีฬาอาชีพ)” ต่อท้ายชื่อสโมสรหรือสมาคมนั้น  
ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด๗๔ ส าหรับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งไม่มีการก าหนดอายุและ 
ผู้ยื่นจดแจ้งต้องปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา๗๕ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๘  เม่ือได้รับหนั งสือส าคัญแสดงการจดแจ้งแล้ว สโมสรกีฬ าอาชีพ 

หรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจใช้ค าซ่ึงแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได้  
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งมีสิทธิ

ได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด 
รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาความในวรรคแรกแล้วเห็นว่า  บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับ 
เพราะไม่มีการก าหนดบทลงโทษเอาไว้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการบัญญัติกฎหมายโดยทั่วไป  ดังนั้น  
จึงควรมีบทก าหนดโทษไว้อย่างชัดเจน เช่น ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  ทั้งนี้ เพ่ือท าให้เห็นได้ว่ากฎหมาย
ต้องมีความแตกต่างจากจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมโดยทั่วไป  

ส่วนบทบัญญัติที่ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ อาจใช้ค า 
ซ่ึงแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมภายหลังการได้รับหนังสือส าคัญแสดง 
การจดแจ้งแล้วนั้น เห็นว่าเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติส าหรับกรณีที่สมาคมใดมีการเล่นกีฬา  
เพ่ืออาชีพ แต่มิได้ใช้ค าว่า “กีฬาอาชีพ” ต่อท้ายชื่อสมาคมที่จะต้องมีการมายื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อสมาคมใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ดังนั้น จึงได้เปิดช่องทางเลือกให้กับสมาคม ซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจ อีกทั้งในขั้นตอนการยกร่างกฎหมายได้มีการก าหนดให้สมาคมหรือสโมสรที่จดแจ้ง
ทะเบี ยนแล้ วต้องใช้ ค า ซ่ึงแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคม ใน เชิงบังคับ  
แต่ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะให้เป็นสิทธิของสมาคมหรือสโมสรที่จะตัดสินใจ๗๖ 

 
มาตรา ๑๙   สโมสรกีฬาอาชีพหรื อสมาคมกีฬาอาชีพ 

ท่ีได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗ ท่ีประสงค์จะขอรับ
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน ให้ย่ืนค าขอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

การขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุน 

                                                 
๗๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๗๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๗๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๗๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเ สริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๒ - 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การย่ืนค าขอ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดง 
การจดแจ้งแล้ว มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน โดยสามารถ 
ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า เม่ือสโมสรกีฬาอาชีพหรือ

สมาคมกีฬาอาชีพได้รับการจดแจ้งแล้ว ควรมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม  
การสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด รวมตลอดทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืน  
ที่กฎหมายก าหนด จึงได้ก าหนดหลักการดังกล่าวขึ้น๗๗ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๙  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดง 

การจดแจ้งตามมาตรา ๑๗ ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุ น  
จากกองทุน ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
  ไม่มีประเด็นพิจารณา 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูล 

หรือรายการหลักฐานท่ีได้เคยย่ืนขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ น้ันแจ้งการเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงน้ัน 

 

หน้าท่ีในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด 
ท่ีได้ย่ืนขอจดแจ้ง 

                                                 
๗๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

และคร้ังท่ี ๒๑ วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๓ - 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย่ืนค าขอเปล่ียนแปลง 
รายการหลักฐานการจดแจ้งการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้ฐานข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ทันสมัยอยู่ เสมอ จึ งก าหนดให้สโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬ าอาชีพแจ้ งการเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบ ห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า  ในบทบัญญัติที่ก าหนดให้
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องจดแจ้งการด าเนินการต่อนายทะเบียน ซ่ึงนายทะเบียน 
จะออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้ ต่อไปนั้น หากต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล 
หรือรายการหลักฐานที่ได้ยื่นขอจดแจ้งไว้แล้วจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียน ๗๘  
โดยควรก าหนดระยะเวลาให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องแ จ้งการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดข้อมูลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ิมการก าหนดเง่ือนไข  
การเปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานในระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย๗๙ 
 
  ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐาน 
ที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้น แจ้งการเปลี่ยนแปลง  
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง รายการหลักฐานการจดแจ้ง 
การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
  ไม่มีประเด็นพิจารณา 

 

                                                 
๗๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๑ วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๗๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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มาตรา ๒๑  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใด 
ท่ีได้รับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความ
ดูแล มีหน้าท่ีต้องจัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี  
เป็นหนังสือ 

ข้อก าหนดใน สัญญาจ้างหรือความตกลงร่วม กันตาม  
วรรคหน่ึง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครอง  
ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด โดยอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่องชั่วโม ง
ท างานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ  การท าประกัน  
เพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ ส าหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจาก
การบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่ง ขัน กีฬาอาชีพ  รายได้ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

สัญญาจ้างหรือ 
ความตกลงร่วมกัน 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นการคุ้มครองการเอาเปรียบ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ จึงก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดท าสัญญาจ้าง 
หรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการคุ้มครอง 
ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด เพ่ือคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ กับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ควรจะต้อง  
ก าหนดด้วยว่า ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจ้างที่
คณะกรรมการกีฬาอาชีพได้ก าหนดขึ้นด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักก่อนท าข้อตกลงกัน๘๐ 
และควรก าหนดเก่ียวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬ าอาชีพและนักกีฬาอาชีพ 
เนื่องจากสโมสรกีฬาอาชีพอาจมีรายได้หรือผลประโยชน์จากการโฆษณาขายสินค้าของนักกีฬาอาชีพ  

                                                 
๘๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๖ วันอังคาร ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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ดังนั้ น จึงเห็ นควรเพ่ิมบทบัญญั ติเก่ี ยวกับการแบ่ งปั นผลประโยชน์ ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพ 
และนักกีฬาอาชีพ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม๘๑ และในส่วนของถ้อยค า เห็นควรให้ 
ใช้ค าว่า “รายได้” แทนค าว่า “ค่าตอบแทน” เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามที่ได้มีการแก้ไข๘๒ 
  ในการพิจารณามีประเด็นที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า การประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ครอบคลุมถึงการประกันทุกรูปแบบ
หรือไม่ และขัดหรือแย้งกับถ้อยค าในสัญญาที่ท า กับบริษัทประกันหรือไม่๘๓ ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณา
เห็นว่า การใช้ค าว่า “การประกันชีวิตและสุขภาพ” ครอบคลุมถึงการประกันอุบัติเหตุด้วยแล้ว  
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีบทบัญญั ติที่ใช้ค าว่า “ประกันสุขภาพ” และ  
“ประกันอุบัติเหตุ” แต่มีการใช้ค าว่า “ประกันชีวิต” และได้บัญญัติกรณีเก่ียวกับการประกันภัยไว้ 
ในมาตรา ๘๖๑ มาตรา ๘๖๕ และมาตรา ๘๘๙ ถ้อยค าตามร่างมาตรานี้ มิใช่การการก าหนด 
ชื่อสัญญา แต่เป็ นการก าหนดเรื่องที่ ต้องมีในมาตรฐาน  ดังนั้น จึงเห็ นควรก าหนดไว้ทั้ งการ  
ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ ส่วนในทางปฏิบัติสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจะท า
สัญญาลักษณะใดเพ่ือให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวก็ย่อมเป็นหน้าที่ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพนั้นที่ต้องพิจารณาจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เลือกเอาประกันภัยไว้๘๔ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๑  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬ าอาชี พ 

หรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดท าสัญญาจ้าง หรือความ
ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ 

ข้อก าหนดในสัญญาจ้ างหรื อความตกลงร่ วมกันตา มวรรคหนึ่ง ต้องเป็น ไป  
ตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยอย่างน้อย
ต้องก าหนดเรื่องชั่วโมงท างานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้ าง มาตรการด้านความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การท าประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ  
และอุบัติเหตุ ส าหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหาย
หรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬ าอา ชีพ รายได้ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร มีประเด็นพิจารณาว่า วัตถุประสงค์เดิมของการบัญญัติมาตรานี้ เพ่ือต้องการที่จะ

                                                 
๘๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๒ วันศุกร์ ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๘๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๘๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๐ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
๘๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๑ วันอังคาร ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
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ให้นักกีฬาอาชีพต้องสมัครใจและทุ่มเทในการเล่นกีฬาอาชีพอย่างเต็มที่ กล่าวคือ จะต้องไม่มีสถานะ
ความเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพราะการด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
ยอ่มมีผลกระทบต่อการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬาโดยตรง แต่ในทางข้อเท็จจริงโดยสังคมไทย  
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถมีนักกีฬาอาชีพที่ไม่ต้องประกอบสัมมาอาชีพอ่ืนได้ ในกรณีนี้จึงควรมีการ
พิจารณาศึกษากฎหมายทุกฉบั บที่ มีความเก่ียวข้อง โดยเฉพาะข้อจ ากัดภายในของหน่วยงาน  
ที่ไม่อนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานไปกระท ากิจการอย่างอ่ืนที่ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือน ามาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการด้านกฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน ตลอดจน  
การด าเนิ นการของสถาบั นการพล ศึกษาและโรงเรียนกีฬา ที่อ าจมีกรณีที่ มีนักเรียนส มัครใจ  
ไปเล่นกีฬาให้กับสมาคมกีฬาต่าง ๆ 

การก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬาอาชีพ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดท าสัญญาจ้าง หรือความ
ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ เห็นได้ชัดว่ากรณีที่นักกีฬามีสถานะเป็นพนักงาน ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐและสมัครใจไปท าสัญญาจ้างเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬาของเอกชน 
ย่อมมีผลกระทบในหลายประการ เช่น อาจผิดวินัยของข้าราชการ เพราะเหตุละทิ้งหน้าที่หรือขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงท าให้บุคคลอ่ืนโต้แย้งได้ว่า
บุคคลดังกล่าวมิได้ทุ่มเทหรือเสียสละเวลาให้กับงานราชการอย่างแท้จริง โดยอาศัยพยานหลักฐานจาก
สัญญาจ้างที่นักกีฬาท าต่อสมาคม  ดังนั้น ในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน มิฉะนั้นแล้วอาจมีผล
เป็นการบั่นทอนก าลังใจของนักกีฬาที่จะสมัครใจเข้ามาเล่นกีฬาในอนาคต เพราะในที่สุดนักกีฬา
จะต้องเลือกแนวทางใน ด้านที่ มีควา มม่ันคงมากกว่า จนท าให้ เกิดการขาดแคลนนักกีฬ าที่ มี
ความสามารถในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ในภายหน้า   นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยควร
จะต้องมีการจัดท าโครงร่างการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการในร่างกฎหมายนี้อ ย่างชัดเจน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการหลายประการ  เช่น มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การท าประกันเพ่ือคุ้ม ครองชีวิต 
สุขภาพและอุบัติเหตุ การเยียวยารักษา๘๕ 

 
มาตรา ๒๒  ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ

ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ ท่ีอยู่ใน สังกัดหรืออยู่ ในความ ดูแลซ่ึ งต้องไม่ขั ดหรื อแย้งกับ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน 

ให้สโมสร กีฬาอาชีพหรือสมาคม กีฬาอาชีพก าหนด
บทลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยู่ในสังกัดหรืออ ยู่  
ในความดูแลท่ีฝ่าฝืนระเบียบหรือข้ อบังคับว่าด้วยจรรยาตามวรรคหน่ึ ง 

การออกระเบียบ 
หรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาส าหรับนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ 

                                                 
๘๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๗ - 

หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศ
ท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ลงโทษ
นัก กีฬาอาชีพหรือ บุคลากร กีฬาอาชีพตามบทลง โทษตามวรรคสอง  
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ันอาจถูกตัดสิทธิตามมาตรา ๑๘ ได้ 
ท้ังหมดหรือเพียงบางส่วน 
 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลซ่ึงต้องไม่ขัด  
หรือแย้งกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในให้ชัดเจน 
รวมทั้งบทก าหนดโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๑๗  นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่คณะกรรมการก าหนด 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ในหลักการควรให้

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพเป็นผู้ดูแลนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ แต่หากสโมสรกีฬาอาชีพหรือหรือสมาคมกีฬาอาชีพปล่อยปละละเลย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องเข้าไปด าเนินการและลงโทษสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพดังกล่าวต่อไป  ดังนั้น 
จึงเห็นควรเพ่ิมบทบัญญัติให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องมีหน้าที่ก าหนดจรรยาบรรณ
ของนั กกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ๘๖ โดยการก าหนดจรรยาบรรณของนักกีฬ าอาชี พ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรมกลางซ่ึงคณะกรรมการ  
เป็นผู้ก าหนดด้วย๘๗  นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเก่ียวกับกรณีนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
ที่ไม่มีสังกัด เพราะหากไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจะไม่มีต้นสังกัดเป็นผู้ท าหน้าที่ลงโท ษ  
และไม่ได้รับโทษทางปกครองด้วย เพราะไม่มีการก าหนดโทษไว้  แต่อย่างไรก็ดี ที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่า หากนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูตัดสิทธิในการ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือได้ 

 
 

                                                 
๘๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๒ วันศุกร์ ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๘๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๘ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๒  ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับ 

ว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬ าอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  
ซ่ึงต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน  

ให้ สโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพก าหนดบทลงโทษนักกีฬ าอาชี พ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ สโมสรกีฬ าอา ชีพหรือสมา คมกีฬ าอาชีพไม่ลงโทษนั ก กีฬ าอาชี พ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษตามวรรคสอง สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้น  
อาจถูกตัดสิทธิตามมาตรา ๑๘ ได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเก่ียวกับอ านาจในการออกระเบียบหรือข้อบังคับ  การออกจรรยา หรือ
การออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ก็เป็นไปเพ่ือต้องการให้เห็นความแตกต่างของถ้อยค า
และองค์กรที่เป็นผู้มีอ านาจในการออกเท่านั้น กล่าวคือ การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
เป็นการออกโดยสมาคมหรือสโมสร เป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะนั้น ส่วนการออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นการ
ออกโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และมุ่งหมายให้เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพกีฬา
ก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลวงการอาชีพกีฬาของตน ส่วนการก าหนดบทลงโทษ ควรจะให้คณะกรรมการกีฬา
อาชีพเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นการป้องกันการที่สมาคมหรือสโมสรอาจไปก าหนดหลักเกณฑ์การลงโทษที่ไม่
เหมาะสม 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีที่มีกรรมาธิการวิสามัญขอแปรญัตติ จาก “ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา” 
เป็น “ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยามาตรฐานจริยธรรม” ว่า ค าว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม” 
ภาษาอั งกฤษใช้ค าว่า  “Standard of Conduct” หมา ยถึ ง มาตรฐา นควา มประพฤติของคน  
เป็ นคุณภา พทางด้านจ ริย ธรรมของคนแต่ละส่ วน  การใช้ ถ้อยค า ดังกล่าวจึงมีความถูก ต้อง 
และเหมาะสมมากกว่า แต่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงความไว้
ตามร่างเดิม๘๘  

                                                 
๘๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖๙ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นเก่ียวกับการใช้ถ้อยค าว่า “ระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา” หรือ “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” ว่าควรใช้ถ้อยค าตามร่างที่ผ่าน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือร่างที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ถ้อยค าทั้งสองนั้นมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยา” เป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ 
ในหมู่คณะนั้น ส่วน “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” เป็นการออกโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
และมุ่งหมายให้เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพกีฬาก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลวงการอาชีพ
กีฬ าของตน  ดังนั้ น ที่ ประชุมพิจารณา แล้วเห็ นควรให้คงไว้ ตามร่างพร ะราชบัญญั ติที่ สภ า
ผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ 

 
มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับการด าเนินการให้

เป็น ไปตามมาตรา ๒ ๒ ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพส่ง
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพท่ีอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลตามมาตรา ๒๒ ต่อนายทะเบียน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗ 

ในกรณีท่ีระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาท่ีได้ย่ืนไว้ตาม
วรรคหน่ึงเปล่ียนแปลงไป ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแจ้ง
การเปล่ียนแปลงน้ัน เป็นหนังสือต่อนายทะเบี ยนภายในหน่ึงปีนับแต่วั น 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

หน้าท่ีในการส่ง
ระเบียบหรือข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาส าหรับ
นักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือควบคุมสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ ให้ด าเนินการอยู่ในกรอบของระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้มีการจัดท าขึ้น จึงมีการควบคุมจากภาครัฐอีกชั้นหนึ่งโดยก าหนดให้
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลต่อนายทะเบียน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- 
 
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗๐ - 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาในการด าเนินการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา   
ตามมาตรา ๒๒ ซ่ึงไม่ได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้ จึงไม่สามารถทราบระยะเวลาสิ้นสุดในการ 
ด าเนินการดังกล่าว  ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือเป็นมาตรการบังคับ
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาต่อนายทะเบียน
ภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี  ซ่ึงต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ออกกฎกระทรวง 
ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ที่ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามที่ก าหนดในมาตรา ๗๓ ที่ประชุมจึงมีมติ 
ให้เพ่ิมหลักการดังกล่าวเป็นมาตรา ๒๒/๑ ดังนี้ 

“มาตรา ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ 
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลตามมาตรา ๒๒ ต่อนายทะเบียนภายใน 
หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗  

ในกรณีที่ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาที่ได้ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน  
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”๘๙ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นเก่ียวกับการใช้ถ้อยค าว่า “ระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา” หรือ “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” ว่าควรใช้ถ้อยค าตามร่างที่ผ่าน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือร่างที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ถ้อยค าทั้งสองนั้นมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยา” เป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ  
ในหมู่คณะนั้น ส่วน “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” เป็นการออกโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
และมุ่งหมายให้เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพกีฬาก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลวงการอาชีพ
กีฬ าของตน  ดังนั้ น ที่ ประชุมพิจารณา แล้วเห็ นควรให้คงไว้ ตามร่างพร ะราชบัญญั ติที่ สภ า
ผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ 

 
 
 

                                                 
๘๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗๑ - 

มาตรา  ๒ ๔   ในกร ณี ท่ีศาลมี ค าพิพ ากษาถึงท่ี สุดว่ า 
มีความผิดตามมาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗ ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยู่ในสังกัดหรือ 
อยู่ในความดูแล ในการได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ  
ในนามสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในรายการใด ๆ ตามระยะเวลา 
ท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพก าหนด ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับ
กรณีท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพท่ีไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

การตัดสิทธินักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพกระท าความผิด  
จึงก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามมาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗ ตามระยะเวลาที่สโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพก าหนด ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า มาตรการห้ามนักกีฬาอาชีพ 

ลงแข่งขันอีกครั้ง อาจไม่สอดคล้องกับหลักสากลและซ้ า ซ้อนกับโทษที่ได้รับไปแล้ว เห็นควรแก้ไข  
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการติดตามการลงโทษของนักกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพ 
เพ่ือระงับการส่งเสริมแทน๙๐ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเพ่ิมเติมเป็นมาตรา ๒๒/๑ ดังนี้ 
“มาตรา ๒๒/๑  ในกรณีที่ศาล มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดทางอาญา  

ตามมาตรา ๖๑ ถึงมาตรา ๖๔ ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพลงโทษนักกีฬาอาชีพ 
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  โดยตัดสิทธิการได้รับการเสนอชื่อเข้ าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาชีพในนามสมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพรายการใด ๆ ตามระยะเวลา  
ที่สมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

                                                 
๙๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๐ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗๒ - 

ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับกรณีที่สมาคมกีฬาอาชีพ 
หรือสโมสรกีฬาอาชีพที่ไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม” 

จากมาตรา ๒๒/๑ คณะกรรมาธิการได้เพ่ิมโทษทางวินัยนอกจากโทษทางปกครอง
และโทษทางอาญา  โดยเป็นบทลงโทษเฉพาะตัวนักกีฬาคือ  ตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
ทั้งนี้  หากเป็นการกระท าโดยสมาคมกีฬาอาชีพหรือส โมสรกีฬาอาชีพจ ะบทลงโทษทางวินั ย  
โดยคณะกรรมการสามารถยกเลิกระงับการช่วยเหลือ  การส่งเสริมและการสนับสนุนที่ได้ให้แก่ 
สมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพดังกล่าวตามมาตรา ๒๓ ได้๙๑ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีการแก้ไขถ้อยค า ดังนี้ 
“มาตรา ๒๒/๑  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามมาตรา ๖๓  

ถึงมาตรา ๖๖ ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  ในการได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
ในนามสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในรายการใด  ๆ ตามระยะเวลาที่สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬาอาชีพก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ให้น าความในวรรคสามของมาตรา  ๒๒ มาใช้บังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม”๙๒ 

 
มาตรา ๒๕  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับกับ

กรณีท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ได้รับความเป็นธรรม  
อันเน่ืองจากการกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพอ่ืนด้วย 
โดยอนุโลม 

การร้องทุกข์ของ
สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬา
อาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือควบคุมการด าเนินการของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพให้เหมาะสม 
และก าหนดกระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพอ่ืน  จึงให้มีสิทธิ 
ร้องทุกข์ต่อนายทะเบียนได้ 

 
 

                                                 
๙๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
๙๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗๓ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นอกจากจะให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการได้แล้ว ควรก าหนดให้สโมสรหรือสมาคมมีสิทธิในการร้องขอความ
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการกระท าของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาอาชีพด้วย โดยเฉพาะในปัจ จุบัน 
มีกร ณีที่นั กกีฬา แอบไปท า สัญญาเข้า สังกัดสโมสรหรือสมาคมอ่ืน โดยพลการ  ซ่ึ งก่อ ให้เกิ ด  
ความเสียหาย ต่อสโมสรหรือสมาคม โดยบางกรณีอาจถือว่าผิดสัญญา แต่สโมสรหรือสมาคม 
ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดฐานผิดสัญญาได้๙๓  ดังนั้น เพ่ือให้ความคุ้มครองของบุคคลทั้งสองฝ่าย  
ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสโมสรอาชีพหรือ  
สมาคมกีฬ า อา ชีพในกรณีไม่ ได้รั บความเป็น ธรรม โดยก าหนดบทบัญญั ติดั งกล่ าว ขึ้น ดังนี้  
“มาตรา ๒๒/๒ ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๓๑ มาใช้บังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพใดไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
อ่ืนด้วยโดยอนุโลม”๙๔ 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา

อาชีพใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือค าส่ังหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้คณะกรรมการมีอ านาจส่ังง ด
หรือระงับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนดังกล่าวได้ท้ังหมด
หรือเพียงบางส่วน 

การงดหรือระงับ
ความช่วยเหลือ  

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ จึงก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งงดหรือระงับ
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจากการ
กระท าดังกล่าว 

                                                 
๙๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
๙๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ คณะกรรมการอาจให้เงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ  
หรือสมาคมกีฬาอาชีพใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ หรือสมาคม
กีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งงดหรือระงับ
การส่งเสริมหรือช่วยเหลือดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีบทบัญญั ติ

เก่ียวกับอ านาจคณะกรรมการในการสั่งงดหรือระงับการช่วยเหลือแก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬ าอาชีพ ในกรณีที่ไม่ปฏิ บัติตามระเบี ยบ  ประกาศ หรือค าสั่งที่ คณะกร รมการก าหนด๙๕  
โดยหลักการในเรื่องนี้เดิมได้มีการก าหนดรวมไว้ท้ังกรณีของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
นักกีฬ า หรือผู้ จัดการแข่งขันในมาตราเดียวกัน  ต่อมาที่ ประชุม เห็ น ว่าควรแยกการก าหนด 
เรื่องดังกล่าวของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขัน  
ออกจากกัน โดยน ามาก าหนดเป็นคนละมาตราและใช้วิธีการอนุโลมใช้ ซ่ึงต่อมา ที่ประชุมมีข้อสังเกต
ว่า การอนุโลมให้น าบทบัญญัติเรื่องการขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม การสนับสนุนจากกองทุน 
และการงดหรือระงับการให้ความช่วยเหลือที่ใช้กับสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพมาใช้กับ
นักกีฬาอาชีพและผู้จัดการแข่งขัน จะสามารถท าได้หรือไม่ ซ่ึงเม่ือตรวจสอบแล้วพบว่า การขอรับการ
ช่วยเหลือ การส่งเสริม การสนับสนุนจากกองทุน และการงดหรือระงับการให้ความช่วยเหลือของ
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขัน มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน 
การน าบทบัญญัติที่ใช้กับสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพทั้งหมดมาอนุโลมใช้กับนักกีฬาอาชีพ 
และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพอาจมีปัญหาในการตีความกฎหมายได้ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการ
ดังกล่าวเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น๙๖ 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งงดหรือระงับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนดังกล่าวได้
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 

                                                 
๙๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๙ วันศุกร์ ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

และคร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๙๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๘ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มาตรา  ๒ ๗   ใ นการเข้ า ร่วมการแข่ ง ขั น กีฬาอาชีพ  
ให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพมีห น้าท่ีดูแลนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซ่ึงนิยม
ชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนท่ีอยู่ภายในบริเวณสถานท่ีจัดการ
แข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาท่ีจัดการแข่งขันนัดท่ีตน 
เข้าร่วมการแข่งขันน้ัน 

การดูแลนักกีฬา 
บุคลากร กองเชียร์
หรือผู้เข้าชมการ
แข่งขัน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ มีหน้าที่ ดูแลนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้ เข้าชมการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอด
ระยะเวลาที่จัดการแข่งขัน เพ่ือให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้น 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นว่า การก าหนดให้สโมสรกีฬา

อาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพมีหน้าที่ ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอ าชีพ และบรรดาผู้ เข้าชม 
การแข่งขัน ซ่ึงนิยมชมชอบทีมของตน (แฟนคลับ)  นั้น เป็นบทบัญญัติที่ เพ่ิมหน้าที่ของสโมสรกีฬา
อาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ แต่ไม่ใช่บทบัญญัติที่ ตัดอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการแข่งขันและการกีฬา 
แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด โดยผู้จัดการแข่งขันและการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีอ านาจ 
และหน้าที่ตามกฎหมายอยู่๙๗ แต่ก็ควรก าหนดเพ่ิมเติมให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
มีหน้ าที่ ดู แลกองเชี ยร์หรือผู้ เข้าชมการแข่ งขันซ่ึ งนิยมชมชอบนั กกีฬ าอาชี พหรือทีมของตน  
ให้อยู่ในความเรียบร้อยด้วย๙๘ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๔  ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคม

กีฬาอาชีพมีหน้ าที่ ดูแลนักกีฬ าอาชีพ บุ คลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้ เข้ าชม  
การแข่งขันซ่ึงนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน  
ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่จัดการแข่งขันนัดที่ตนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น 

 
 

                                                 
๙๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๒ วันศุกร์ ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๙๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีการอภิปรายเก่ียวกับการควบคุมกองเชียร์และผู้เข้าชมการแข่งขัน โดยมีผู้ เสนอว่า  
การให้สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพควบคุมความเรียบร้อยของกองเชียร์และผู้ เข้าชม  
การแข่งขันกีฬาอาชีพ ควรควบคุมเฉพาะกองเชียร์จะมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากด้วยลักษณะของ
กองเชียร์จะนั่งเชียร์รวมกันเป็นกลุ่มง่ายต่อการควบคุม  แต่ผู้เข้าชมการแข่งขันทีน่ิยมชมชอบนักกีฬา
อาชีพหรือทีมของตนจะอยู่บริเวณโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน  การควบคุมพฤติกรรมของผู้ชม
ประเภทดังกล่าวจึงท าได้ยาก และในอนาคตเม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ในการจัดการแข่งขัน
สมควรจะต้องมีระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น การจัดพ้ืนที่ส าหรับกองเชียร์แยกออกจากผู้ชมให้ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่  ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรานี้ควรค านึงถึงขอบเขตความรับผิด
และความสามารถของสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพในการควบคุมผู้เข้าชมการแข่งขันที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ หรือควรก าหนดแนวทางในการควบคุมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติ 

ที่ประชุมได้มีการน าข้อมูลใน ต่างประเทศที่เก่ียวกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ 
มาประกอบการพิจารณา โดยในต่างประเทศได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมกองเชียร์และ 
ผู้ เข้าชมการแข่งกัน  เช่น ภายหลังจบการแข่ งขัน ก าหนดให้ผู้ ชมที มเยือนออกจากสถานที่จั ด 
การแข่งขันทีหลัง หรือใช้เชือกก้ันอย่างเป็น สัดส่วนบริเวณสถานที่ จัดการ แข่งขันแ ต่ละด้า น  
โดยให้ผู้ชมออกพร้อมกัน บทบัญญัติดังกล่าวสมควรก าหนดไว้ แต่วิธีการและมาตรการจะมีอย่างไรนั้น 
สโมสรกีฬาอาชีพซ่ึงเป็นผู้จัดที่ เป็นทีมเจ้าบ้านจะต้องด า เนินการร่วมกัน การควบคุมในมาตรานี้ 
ไม่ใช้กับผู้ชมทั่วไป แต่ผู้ชมทั่วไปจะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติที่จะไม่ส่งผลเสียต่อสโมสรที่ตนนิยมชมชอบ 
ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงความไว้ตามร่างเดิม 

 
มาตรา ๒๘   บทบัญญัติในหมวดน้ี เว้นแต่มาตรา ๒ ๗  

ไม่ ให้น าม าใช้ บังคับแก่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพของ
ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีจัดขึ้น
ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว 

ข้อยกเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของ
สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬาอาชพี
ของต่างประเทศ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็น การสนับสนุนให้ต่างชาติ เข้ามาแข่งขันกีฬ าในประเทศในประเทศไทย  
จึงก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพของต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
การแข่งขันกีฬาอาชีพที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งคราว ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม
หลักการที่ก าหนดให้มีหน้าที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชม
การแข่งขันซ่ึงนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน  
ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่จัดการแข่งขันนัดที่ตนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น 
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- ๗๗ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ไม่ก าหนดให้

สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพของต่างประเทศมีหน้าที่ ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา
อาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้ เข้าชมการแข่งขันซ่ึ งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตน 
ที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อยนั้น เนื่องจากมีความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติและเป็ นเพียงการแข่งขันที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ๙๙  ทั้งนี้  หากต่อไปมีสโมสรกีฬ าอาชีพ 
หรือสมาคมกีฬาอาชีพต่างประเทศเข้ามาร่วมกา รแข่งขันอย่างถาวรหรือเป็นประจ าอย่างเป็ น
กิจจะลักษณะก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ทุกมาตราด้วย๑๐๐ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๕  บทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่มาตรา ๒๔ ไม่ให้น ามาใช้บังคับแก่สโมสร

กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพของต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬา
อาชีพที่จัดขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว  

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

หมวด ๓ 
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

   
 

มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริม
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ย่ืนขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน 

คุณสมบัติของผู้ขอจดแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การย่ืนขอจดแจ้งการจดแจ้งรายการหลักฐานการจดแจ้ง การเปล่ียน
รายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การก าหนด
แบบการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 
 

การจดแจ้งการเป็น
นักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

 

                                                 
๙๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๑๐๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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- ๗๘ - 

๑. หลักการ 
ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ยื่นขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ

และบุคลากรกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและเพ่ือประโยชน์แก่การขอรับการช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรน าระบบการจดแจ้ง
มาใช้กับทั้งของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ  
เม่ือจดแจ้งแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิประโยชน์  
ที่คณะกรรมการจะไปก าหนดขึ้น  อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในหมวดนี้ต้องไปยกร่างใหม่ตามแนวทาง
ในลักษณะเดียวกันกับหมวดของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ๑๐๑ ในเรื่องการยื่นขอจดแจ้ง
การเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ใช่นิติกรรม ผู้เยาว์สามารถยื่นเองได้ และในกรณีที่นักกีฬาอาชีพไม่สามารถ
ยื่นขอเองได้ ก็สามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้อยู่แล้ว๑๐๒ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๓ 

นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
   

 
มาตรา ๒๖  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพและบุคลากร

กีฬาอาชีพ ให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน 

คุณสมบัติของผู้ขอจดแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นขอจดแจ้ง การจดแจ้ง 
รายการหลักฐานการจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง 
การก าหนดแบบการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

                                                 
๑๐๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๖ วันอังคาร ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๑๐๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗๙ - 

มาตรา ๓๐   เมื่ อนายทะเบียนได้รับค าขอจดแจ้งตาม
มาตรา ๒๙ แล้ว ให้นายทะเบียนออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักกีฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

แบบบัตรประจ าตัว อายุบัตรประจ าตัว และการออกใบแทน
บัตรประจ าตัวตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

บัตรประจ าตัว
นักกีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก าหนดหน้าที่ของนายทะเบียนในการออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ และก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาอาชีพในการ
ก าหนดแบบบัตรประจ าตัว อายุบัตรประจ าตัว และการออกใบแทนบัตรประจ าตัวดังกล่าว 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือนายทะเบียนได้รับ

การจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแล้ว ให้นายทะเบียนออกบัตรประจ าตัวให๑้๐๓ 
และไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียม เพราะมีราย ได้ เข้ ากองทุ นเพียงเล็กน้อยและไม่คุ้ม ค่ากับภาร ะ 
ในการจัดเก็บ ควรท าให้ในลักษณะที่เป็นการบริการ และการไม่เก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นแรงจูงใจ  
ให้นักกีฬามาจดแจ้ง เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องเสียมีแต่จะได้ประโยชน์จากการจดแจ้ง๑๐๔ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๗  เม่ือนายทะเบียนได้รับค าขอจดแจ้งตามมาตรา ๒๖ แล้ว ให้นายทะเบียน

ออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
แบบบั ตรประจ าตัว อายุ บัตรประจ าตัว และการออกใบแทนบั ตรประจ าตัว  

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
 
 

                                                 
๑๐๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๖ วันอังคาร ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๑๐๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๘ วันศุกร์ ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๐ - 

มาตรา ๓๑  นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีได้รับ
บัตรประจ าตัวตามมาตรา ๓ ๐ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่ วยเหลือ  
การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเงื่อนไขและมาตรการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่
การขอรับการคุ้มครองการช่ วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน  
จากกองทุน  และการไม่ ปฏิ บัติตามระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือค าส่ังหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการของนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

สิทธิประโยชน์ของ
นักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการจูงใจให้นักกีฬ าอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้ามาสู่ระบบของ  
กีฬาอาชีพมากขึ้น จึงได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับ  
บัตรประจ าตัวมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนตามเง่ือนไข  
และมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด  และหาก
ประสงค์ที่ จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน จากกองทุ น ให้ยื่นค าขอต่อ  
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้ผู้แทน

หน่วยงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการฯ ไปก าหนดหลักการให้สิทธิประโยชน์ให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาร่างฯ แล้วเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๘  นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจ าตัวตามมาตรา ๒๕ 

มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการ  
ที่คณะกรรมการก าหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การขอรับการคุ้มครอง 
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม   
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๑ - 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม โดยมีข้อสังเกตว่า ควรใช้ถ้อยค า  
“...การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน... ” ในทุกมาตราที่มีเจตนารมณ์
เดียวกัน๑๐๕ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาว่า แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้ด าเนินการในเรื่อง
ด าเนินการออกบัตรประจ าตัว แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการแข่งขันที่จะด าเนินการซ่ึงมีอายุ
ประมาณ ๑ ปี ทั้งนี้การด าเนินการออกบัตรประจ าตัวขึ้นอยู่ กับคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ซ่ึงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าอายุของบัตรประจ าตัวที่เหมาะสมควรมีระยะเวลาเท่าไร  
เพราะหากก าหนดให้มีอายุเพียง ๑ ปี จะเกิดปัญหาการสร้างภาระงานให้กับหน่วยงานที่จะต้อง 
ต่ออายุบัตรประจ าตัว แต่หากก าหนดให้มีอายุมากกว่า  ๑ ปี  อาจเกิดปัญหากรณีที่บุคคลผู้ มี 
บัตรประจ าตัว สิน้สภาพนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแล้วแต่ยังคงมีบัตรประจ าตัวอยู่  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การท าบัตรประจ าตัวรวมทั้งใบแทนให้แก่นักกีฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพ ควรศึกษาข้อมูลในเรื่องเก่ียวกับเง่ือนไขการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศ
ของชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยว่าส่วนใหญ่แล้วมีระยะเวลาการพ านักในประเทศไทยโดยเฉลี่ย
เป็นเวลาเท่าไร ระยะเวลาการจ้าง และอายุเฉลี่ยของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่สังกัดสโมสร 
ในประเทศไทย โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คงไว้ตามร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎร
มีมติเห็นชอบ๑๐๖ 

 
มาตรา ๓๒  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจะต้อง 

มีกลไกและระบบในการด าเนินง าน เพ่ือให้การบังคับใ ช้เป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และการลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องเป็นไป
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง 
จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง 

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

 
 

                                                 
๑๐๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๑๐๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๒ - 

๑. หลักการ 
เพ่ือสร้ างมา ตร ฐานการ กีฬ า ของไทย ให้ เป็ นที่ ยอมรับทั้ งใน ระดับประเทศ  

และต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณให้คนกีฬา จึงได้ก าหนดให้มีประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณขึ้น จากการรับ ฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง  
เพ่ือให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ และการลงโทษเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้ผู้แทน

หน่วยงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการฯ ไปก าหนดเรื่องจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพ โดยมอบให้ผู้แทน
รับไปพิจารณาเพ่ิมเติมที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะ๑๐๗ และเห็นควรก าหนดให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดประมวลจริยธรรมกลาง รวมทั้งเห็นว่าการจัดท าประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคคลากรกีฬาอาชีพจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน  
ได้เสียอย่างกว้างขวางด้วย๑๐๘ 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๙  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจะต้องมีกลไกและระบบในการ

ด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามต้องเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง จะต้องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม โดยมีข้อสังเกตว่า กรณีที่ก าหนดให้  
การจัดท าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วน ได้เสียอย่าง
กว้างขวางนั้น ควรมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยแท้จริง และกระท าโดยวิธีโปร่งใส  
ทั้งนี้โดยอาจมีการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นก่อนจัดท าประมวลจริยธรรม หรือจัดท าประมวล
จริยธรรมก่อนท าการรับฟังความคิดเห็นก็ได้๑๐๙ 
                                                 

๑๐๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๐๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๐๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๓ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีประเด็นพิจารณาในหลายกรณีดังนี้ 
๑. แนวทางการด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ การเตรียมความพร้อม

ในการบัญญัติประมวลจริยธรรมได้พิจารณาประกอบกับพระราชบัญญั ติกีฬามวย  พ.ศ. ๒๕๔๒  
เป็นหลัก ในเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณของบุคลากรในวงการมวยซ่ึงประกอบด้วย  นักมวย  
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยจะจัดท าร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขึ้น
และรับฟังความคิดเห็นจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อนน าเสนอคณะกรรมการต่อไป  

๒. กลไกในการบังคับใช้เน้นระบบการควบคุมกันเอง หากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา ข้อบังคับ กติกาการแข่งขันหรือจรรยาบรรณของสโมสร จะให้ภาคเอกชนลงโทษกันเอง 
ประกอบกับมาตรา ๒๒ ภายหลังจากประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณมีผลบังคับใช้ ก าหนดให้
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจะต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับ 
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัด และหากนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ที่อยู่ใน สังกัดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจ ริย ธรรมและ
จรรยาบรรณดังกล่าวจะต้องได้รับโทษ และหากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืน นอกจากจะต้องได้รับโทษตามมาตรา  ๒๒ วรรคท้ายแล้ว ก็จะต้องได้รับโทษทางปกครอง 
ตามมาตรา ๖๐ ด้วย  

๓. ส าหรับประเด็นการ ให้ รัฐเข้า ไปควบคุมและตรวจสอบ ในการพิจารณา
เปรียบเทียบกับการด าเนินการของรัฐ  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ คือ ประสงค์จะให้มีการควบคุมกันเองในขั้นตอนแรก ต่อมาจึงเป็นการก าหนดมาตรการ
ทางปกครอง และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตัดความช่วยเหลือในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้นเม่ือน ามาใช้กับ
การส่งเสริมด้านกีฬารัฐ ควรเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องน้อยที่สุด ยกเว้นเป็นมาตรการทางกฎหมาย 
หรือเรื่องภาษี ตัวอย่างของการด าเนินการแบบไตรภาคีที่ดีและมีประสิทธิภาพ คือ กลไกของกฎหมาย
แรงงานที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

๔. ความเหมาะสมของการก าหนดถ้อยค า ค าว่า “จริยธรรม” คือ ความส านึก 
หรือความประพฤติที่ ดีงามเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม ส่วนค าว่า “จรรณยาบรรณ” คือ 
กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณาก าหนดขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม 
หรือในสังคมนั้นยึดถือ และมีข้อสังเกตว่า จะหมายความรวมถึงกฎ กติกา มารยาท และครอบคลุมถึง
กีฬาอาชีพทุกประเภทด้วยหรือไม่  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข เห็นควรให้คงไว้ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎร 
มีมติเห็นชอบ๑๑๐ 

 
 

                                                 
๑๑๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๔ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นเก่ียวกับการใช้ถ้อยค าว่า “ระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา” หรือ “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” ว่าควรใช้ถ้อยค าตามร่างที่ผ่าน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือร่างที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ถ้อยค าทั้งสองนั้นมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยา” เป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ  
ในหมู่คณะนั้น ส่วน “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” เป็นการออกโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
และมุ่งหมายให้เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพกีฬาก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลวงการอาชีพ
กีฬ าของตน  ดังนั้ น ที่ ประชุมพิจารณา แล้วเห็ นควรให้คงไว้ ตามร่างพร ะราชบัญญั ติที่ สภ า
ผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ 

 
มาตรา ๓๓   ความสัมพัน ธ์ระหว่ างนักกีฬาอาชีพและ

บุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ให้เป็นไป
ตามสัญญาและความตกลงร่วมกันระหว่างนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา
อาชีพ กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพท่ีตนสังกัดหรืออยู่ใน
ความดูแล 

ความสัมพันธ์ของ
นักกีฬาและบุคลากร
กับสโมสรหรือสมาคม 

 
๑. หลักการ 
  เพ่ือก าหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับ
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแลให้อยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ 
มีหลักเกณฑ์ร่วมกัน จึงได้ก าหนดให้เป็นไปตามสัญญาและความตกลงร่วมกัน 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

-  
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกร รมการกฤษฎี กา (คณะที่  ๒) ได้ พิจ ารณา แล้ ว เห็ นควรก าหนดให้

ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
เป็นไปตามสัญญา โดยไม่รวมข้อตกลง หรือความตกลงร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๑๑๑๑ 

 
 
 

                                                 
๑๑๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๕ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๐  ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ กับสโมสร

กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ให้เป็นไปตามสัญญาและความตกลงร่วมกันระหว่างนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา  
 
มาตรา ๓ ๔  นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพผู้ใด 

เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเน่ืองจากการกระท าของสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล ให้ผู้น้ันมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน 

ให้นายทะเบียน เสนอเรื่ อง ร้อง ทุกข์ ภ ายใน สิบห้าวั น 
นับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
ซ่ึง คณะกรรมการแต่งต้ัง ขึ้นตามมาตรา  ๑๓  เพ่ือท าหน้าท่ี ไกล่ เก ล่ีย 
หรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ  สโมสรกีฬาอาชีพ  
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ ตามวรรคสอง มีสิท ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อน ไข และวิธีพิจารณาเก่ียวกับ 
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

สิทธิร้องทุกข์ของ
นักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือป้องกันการเอารัดเอาเปรียบของสโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬ าอาชีพ  
ซ่ึงมักเป็นกลุ่มนายทุน หรือกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม อาศัยช่องทางเอาเปรียบนักกีฬาซ่ึงอยู่  
ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล จึงได้ก าหนดให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
นายทะเบียน และให้นายทะเบียนเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุ กข์  
ซ่ึงคณะกรรมการ หากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
 
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘๖ - 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาร่างฯ ที่มอบหมายให้ผู้แทน

หน่วยงานและฝ่ายเลขานุการฯ รับไปยกร่างมาแล้ว เห็นควร เพ่ิมกรณีให้นักกีฬาอาชีพสามารถ 
ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการทั้งกรณีที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและกรณีที่พบเห็นการทุจริต
ในการแข่งขัน โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งเพ่ิมผู้แทนสื่อมวลชน 
เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย ๑๑๒ และให้คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาและไกล่เกลี่ย แต่ไม่ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการมีอ าน าจ ในการชี้ข าด และตัดความ  
ที่ก าหนดให้ค าวิ นิ จฉั ย ของคณะกรรมการ เป็นที่ สุ ดออก เพรา ะอาจท า ให้ เกิดข้อสงสัย ว่ า  
เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วจะน าคดีไปฟ้องศาลได้หรือไม่ ซ่ึงการตัดสิทธิของบุคคลในการเสนอคดี
ต่อศาลนั้นย่อมขัดรัฐธรรมนูญ๑๑๓ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๑  นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

อันเนื่องจากการกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  
ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน  

ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๓ เพ่ือท าหน้าที่ 
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงไม่พอใจ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยดังกล่าว 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาเก่ียวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร  ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมหลักการให้ความคุ้มครองสโมสร
กีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าของนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพหรือกรณีสโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จากการกระท าของกันและกันหรือจากทุกฝ่าย โดยให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียนจากการกระท า
ของกันและกันเช่นกัน  การรับเรื่องร้องทุกข์เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา และให้ก าหนดหลักการ

                                                 
๑๑๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๗ วันศุกร์ ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๑๑๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ที่ว่า ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด เพ่ือความชัดเจนเรื่องจุดสิ้นสุดของการร้องทุกข์ 
ตามกฎหมายฉบับนี้  แต่ทั้งนี้ผู้ร้องทุกข์อาจฟ้องร้องต่อศาลตามกฎหมายอ่ืนได้อีกหากไม่พอใจ 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยแก้ไขร่างฯ ดังนี้ 

“มาตรา ๓๑  นักกีฬาอาชีพหรือ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพผู้ใดทีเ่ห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกัดหรืออยู่ในความดูแล  หรือมีความเก่ียวข้องด้วย  
ให้ผู้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ 
ต่อนายทะเบียน  

ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๓ เพ่ือท าหน้าที่ 
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงไม่พอใจ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยดังกล่าว ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาเก่ียวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด”๑๑๔ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. บทบัญญัติในมาตรานี้  นอกจากจะให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการได้แล้ว ควรก าหนดให้สโมสรหรือสมาคมมีสิทธิในการร้องขอ
ความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการกระท าของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาอาชี พด้วย โดยเฉพาะ 
ในปั จจุบันมี เหตุการณ์ที่นั กกีฬาแอบไปท าสัญญาเข้าสังกัดสโมสรหรือสมาคมอ่ืนโดยพลการ  
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสโมสรหรือสมาคม ซ่ึงบางกรณีอาจถือว่าผิดสัญญา แต่สโมสรหรือ
สมาคมไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดฐานผิดสัญญาได้ ซ่ึงจะท าให้เกิดความคุ้มครองของบุคคลทั้งสองฝ่าย 

๒. ควรที่จะมีองค์กรกลางเข้ามาควบคุมดูแลถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมของ  
ทั้งสองฝ่าย เช่น ในระดับสากล สมาคมกีฬาที่อยู่ภายใต้การก ากับของสหพันธ์กีฬาชนิดต่าง ๆ  
สหพันธ์มีสิทธิท่ีจะรับข้อร้องเรียนจากนักกีฬาหรือจากสมาคมได้ อาทิ เรื่องการจัดผลประโยชน์  
ตอบแทนระหว่างกัน  

๓. นอกจากระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของสมาคมที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันแล้ว 
ควรจะก าหนดให้มีการร้องขอความเป็นธรรมในระหว่างกันได้ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพราะในบางกรณี
ระเบียบที่ก าหนดโดยสมาคมที่จัดการแข่งขันอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ 

 
 

                                                 
๑๑๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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๔. เนื่องจากบทบัญญัติในหมวดนี้เป็นหมวดที่ว่าด้วยการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพ ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวร้องขอความเป็นธรรมได้ ส่วนกรณีที่สโมสร
หรือสมาคมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาอาชีพก็สามารถที่จะใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาได้อยู่แล้ว 

๕. ควรแก้ไขถ้อยค าในวรรคสามในส่วนที่บัญญั ติว่า “...นับแต่วันที่ได้รับทราบ 
ค าวินิจฉัยดังกล่าว” เป็น “...นับแต่วันที่ได้รับทราบแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว” ทั้งนี้  เพ่ือให้มีความหมาย
ว่าการนับระยะเวลาในกรณีดังกล่าวต้องถือนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดังนี้ 
“มาตรา ๓๑ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความ 

เป็นธรรมอันเนื่องจากการกระท าของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพซ่ึงตนสังกัดหรืออยู่ใน
ความดูแล ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายทะเบียน  

ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๓ เพ่ือท าหน้าที่ 
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงไม่พอใจ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาเก่ียวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด”๑๑๕ 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาในประเด็นดังนี้   
๑. การก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ เห็นควรให้คงความไว้ตามร่างเดิม ทั้งนี้ ในเรื่องก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  ควรจะต้องก าหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการ
และจ าแนกตามชนิดและประเภทกีฬาด้วย  

๒. ระยะเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เห็นควรให้มีการขยาย
เวลาการยื่นอุทธรณ์เป็นสามสิบวัน  

๓. ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เก่ียวกับ
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ค าวินิจฉัย  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาเก่ียวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์สมควรประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้  เห็นควรพิจารณาเพ่ิมเติมว่า 

                                                 
๑๑๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มีประเด็นส าคัญอ่ืนอีกหรือไม่ที่สมควรจะต้องระบุในกฎหมายว่าให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันทั้งฉบับด้วย๑๑๖  

๔. ความเหมาะสมของการใช้ถ้ อยค า ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ วเห็น ว่า  ค าว่า  
“การกระท า” หมายความรวมถึง การละเว้นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าด้วย ซ่ึงได้มีการ 
ให้ความหมายไว้ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว หากจะมีการแก้ไขโดยเพ่ิม “การกระท าหรือการละเว้น
การกระท า” อาจท าให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายได้ ที่ประชุมจึงมีมติไม่เพ่ิมกรณีการละเว้น 
การกระท า๑๑๗ อีกทั้งไม่เห็นชอบให้แก้ไขในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เว้นแต่กรณีระยะเวลาในการอุทธรณ์  
ให้แก้จาก “สิบห้าวัน” เป็น “สามสิบวัน” นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว๑๑๘ 

 
มาตรา  ๓ ๕   นัก กีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรเพ่ือผดุงศักด์ิศรีและรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิก รวมท้ังการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสร  
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 

องค์กรตามวรรคหน่ึงเมื่อจดทะเบียนแล้ว ให้มีฐานะเป็น 
นิติบุคคล 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม อ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรความสัมพันธ์ขององค์กรกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ การก ากับดูแลองค์กรโดยนายทะเบียน หลักเกณฑ์ 
วิธีการในการจดทะเบียน และการอันจ าเป็นอ่ืน ให้ก าหนดเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

เสรีภาพในการ
รวมกลุ่มของนักกีฬา
อาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร
เพ่ือผดุงศักด์ิศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ  ทั้งนี้  เพ่ือสอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญฯ ในสมัยนั้ น และ
เป็นไปตามแนวทางของอารยะประเทศ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
                                                 

๑๑๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๑๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๑๑๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีที่ต้องก าหนดเรื่องการรวมกลุ่ม

ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพแล้ว เห็ นว่าเป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและเป็นไปตามแนวทางของอารยะประเทศ โดยในรายละเอียดเก่ียวกับการรวมกลุ่ม  
จัดต้ังองค์กรนั้นจะก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงหากยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาในเรื่อง  
การรวมกลุ่ม นักกีฬาก็ยังไม่สามารถจัดต้ังองค์กรตามร่างนี้ได้๑๑๙ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๒  นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน

เป็นองค์กรเพ่ือผดุงศักด์ิศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับ
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 

องค์กรตามวรรคหนึ่งเม่ือจดทะเบียนแล้ว ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
หลั กเกณฑ์  วิ ธีก าร และเง่ือน ไขในกา รรวมกลุ่ม  อ า นา จหน้ าที่ ขององค์กร 

ความสัมพันธ์ขององค์กรกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ การก ากับดูแล  
องค์กรโดยนายทะเบียน หลักเกณฑ์ วิธีการในการจดทะเบียน และการอันจ าเป็นอ่ืน ให้ก าหนดเป็น
พระราชกฤษฎีกา 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรณีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดแจ้งนั้น  ควรก าหนด 
ตามกลุ่มนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ องค์กร สมาชิก และสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคม  
กีฬ า อา ชีพ เพ่ือ ให้เป็ นหลัก เกณ ฑ์ เดีย วกันหรือ ไม่ ซ่ึ งที่ ป ระชุมพิจ ารณ าแล้ว มีมติ ให้ คงไว้ 
ตามร่างเดิม๑๒๐ 
 

มาตรา  ๓ ๖   ใ นกรณี ท่ี นัก กีฬาอาชี พหรื อ บุคลากร 
กีฬาอาชีพซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเล่นกีฬาอาชีพ
หรือปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับกีฬาอาชีพโดยมีสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน
กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงค์ท่ีจะให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยช่วยเหลือประสานงาน หรืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการท างาน

นักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพ
ต่างชาต ิ

                                                 
๑๑๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

และคร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๑๒๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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ของคนต่างด้าว ให้บุคคลดัง กล่าวหรือสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม  
กีฬ าอาชีพ เจ้าสังกัดหรือ ดูแล แจ้งข้ อมู ล เก่ียวกับจ านวนบุคคลและ
ระยะเวลาตาม สัญญาหรือความตกลงร่วม กัน หรือข้อมู ลอ่ืนอันจ าเป็น  
แก่การด าเนินการน้ันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานและน าส่งข้อมูล 
ท่ีจ าเป็น ต่อการพิจารณาอนุญาตแก่ ผู้มี อ านาจพิจารณ าด าเนินการ  
ตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้ า เมื องห รือกฎหมายว่า ด้วยการท าง าน  
ของคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรแก่กรณี 
 
๑. หลักการ 

เพ่ือ เป็ น กา รควบ คุมและส่ งเสริ มให้ นั กกีฬ าอาชี พหรื อบุ คลากรกีฬ าอาชีพ  
ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเล่นกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับกีฬาอาชีพ  
จึงได้ก าหนดเง่ือนไขในการควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวขึ้น  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดให้ชัดเจนว่า 

“นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย ” เพ่ือให้ชัดเจนว่าเป็นคนต่างด้าว 
เนื่อ งจ ากมาตรานี้ ใช้ กับกรณีคนต่างด้าวเท่ านั้น๑๒๑  นอกจากนี้ เห็นควรก าหนดให้ การกีฬ า 
แห่งประเทศไทยท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาต่างประเทศในการส่งข้อมูลต่าง  ๆ  
ไปยังหน่วยงานที่เก่ี ยวข้อง  ทั้ งนี้  เพ่ือ ให้ สามารถเข้าประเทศและท างานในประเทศได้ต่อไป   
ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว๑๒๒  

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย 

เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเล่นกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับกีฬาอาชีพโดยมีสัญญาจ้าง  
หรือความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงค์ที่จะให้การกีฬา  
แห่งประเทศไทยช่วยเหลือ ประสานงาน หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ให้บุคคลดังกล่าว หรือสโมสรกีฬาอาชีพ

                                                 
๑๒๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๑๒๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๔ วันศุกร์ ท่ี ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๔ และคร้ังท่ี ๒๕ วันอังคาร ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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หรือสมาคมกีฬาอาชีพเจ้าสังกัดหรือดูแล แจ้งข้อมูลเก่ียวกับจ านวนบุคคลและระยะเวลาตามสัญญา
หรือความตกลงร่วมกัน หรือข้อมูลอ่ืนอันจ าเป็นแก่การด าเนินการนั้นต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย  

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานและน าส่งข้อมูลที่จ า เป็นต่อการพิจารณา
อนุญาตแก่ผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย 
การท างานของคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรแก่กรณี 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเอกสารสรุปรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... ที่คณะอนุกรรมาธิการการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาศึกษา และได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาอาชีพของไทย  
ในกรณีไปแข่งขันกีฬาอาชีพในต่างประเทศ สืบเนื่องจากตามร่างฯ ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนนั กกีฬ าอาชีพของไทย ในกรณีไปแข่งขันกีฬ าอาชีพในต่างประเทศ  
แต่กลับมีบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาชาวต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันกีฬาอาชี พ
ในประเทศไทย จึงควรมีการก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ  
ของไทยกรณีไปแข่งขันกีฬาอาชีพในต่างประเทศด้วย๑๒๓ ซ่ึงที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาว่า  

๑. กรณีนักกีฬาอาชีพซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย ควรให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการ
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว Work Permit 
Application  

๒. การท างานของคนต่างด้าวกรณีที่เป็นนักกีฬาอาชีพซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย ควรมี
การป้องกันการเกิดปัญหาการถือวีซ่าผิดประเภทในการเข้ามาแข่งขันกีฬาของนักกีฬาอาชีพ เช่น  
กรณีเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่มาแข่งขันชกมวยซ่ึงเกิดรายได้ กรณีดังกล่าวถือว่า  
ไม่ถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ก าลังร่วมกันพิจารณาก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเดินทางเข้ามา  
แข่งขันกีฬาในไทยของชาวต่างชาติ 

๓. ควรปรับถ้อยค าให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ประสานงานและน าส่งข้อมูล
ที่จ า เป็นต่อการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร
แก่กรณีหากมีการร้องขอ  

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๑๒๔ 

                                                 
๑๒๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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หมวด ๔ 
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

   
 

มาตรา ๓๗  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ 
ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการ
แข่งขันซ่ึงรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ ต่อนายทะเบียนก่อน 
การจัดการแข่ งขั นตาม ท่ีนายทะเบียนก าหนด และ จัดให้มี มาตรฐาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับนักกีฬา
อาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ  และผู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
รวมท้ังผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

มาตรฐานการจัดการแข่งขั นกีฬาอาชีพและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
โดยอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่องท่ีผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องด าเนินการ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคาร  สถาน ท่ี 
ท่ีจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทางเข้าออกอาคารและสถานท่ีน้ัน ส่ิงอ านวย
ความสะดวก สถานท่ีและระบบท่ีจ าเป็น ต่อการควบคุมหรือด าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพน้ัน 

(๒) มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย
ในสถานท่ีท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ 

(๓) การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กับการแข่ง ขัน กีฬาอาชีพ  หรือการประกอบกิจกรรม ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 
การแข่งขันกีฬาอาชีพมิให้มีพฤติกรรมท่ีสร้างความเสียหายแก่นักกีฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

(๔) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์
แผนปัจจุ บัน  และรับรองด้วยว่านัก กีฬาอาชีพน้ันมีสุขภาพแข็ง แร ง  
เพียงพอท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างปลอดภัย 

(๕) การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของนักกี ฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพอยู่ประจ าสนามแข่งขัน หรือสถานท่ีจัดกิจกรรม  
กีฬาอาชีพ ตลอดเวลาท่ีมี การแข่ งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรม  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

(๖) การอ านวยความสะดวกแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬาอาชีพ และผู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 
 
 
 

การจัดการ
ผลประโยชน์ 
หรือรายได้จากการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ  
และมาตรฐานการ
จัดการแข่งขันกีฬา
อาชีพและมาตรฐาน
ความปลอดภัย 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๙๔ - 

๑. หลักการ 
เพ่ื อให้ การ จั ดกา รแข่ งขั น กีฬ า อา ชี พมีมาตร ฐา น เป็ นที่ ย อมรั บ  และให้ มี 

การบริหารงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้ก าหนดให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจัดให้มี
มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬ าอาชีพ และผู้ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬ าอาชีพ รวมทั้งผู้ เข้าชมการแข่งขัน กีฬาอาชีพ   
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยอย่างน้ อยต้องก าหนด เรื่องที่ผู้จัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพต้องด าเนินการ เช่น ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคาร สถานที่ที่จัดการแข่งขัน  
กีฬ าอาชีพ มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน  
กีฬาอาชีพ การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่ งขันกีฬาอาชีพ หรือ 
การประกอบกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพมิให้มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหาย  
แก่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพ การจัดให้มี
บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นและเหมาะสม เป็นต้น  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดหลักการเรื่อง

การแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ที่ได้จากการแข่งขันในแต่ละครั้งไว้ในแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การจัดการแข่งขัน  ทั้งนี้  เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเพ่ิมเรื่องการประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักกีฬาอาชีพและบุคคลากรกีฬาอาชีพเพ่ือคุ้มครองการรักษาพยาบาลหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
การเดินทางด้วย๑๒๕ และปรับปรุงถ้อยค าให้ชัดเจนว่า ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพก าหนดด้วย๑๒๖  นอกจากนี้ ให้เพ่ิมถ้อยค าให้ชัดเจนว่า 
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพก าหนด 
และใน (๒) ได้มีการยกตัวอย่างกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขัน เช่น การแถลงข่าว หรือการประชุม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน อีกทั้งความใน (๒) (๓) และ (๕) ได้ก าหนดค าว่า “ประกอบกิจกรรม” 
แทนค าเดิมที่ว่า  “ประกอบกิจการ”  ทั้งนี้  เพ่ือไม่ให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องการประกอบธุรกิจ  และ 
แก้จากค าว่า “อยู่ในสนาม” เป็น “อยู่ประจ าสนามแข่งขัน” เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๑๒๗ 

 
 
 

                                                 
๑๒๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๕ วันอังคาร ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๒๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๑๒๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๔ 

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
   

 
มาตรา ๓๔  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬา

อาชีพแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการแข่งขันซ่ึงรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ 
ต่อนายทะเบียนก่อนการจัดการแข่งขันตามที่นายทะเบียนก าหนด และจัดให้มีมาตรฐานการจัด  
การแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ  
และผู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ  

มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่องที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา
อาชีพต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคาร สถานที่ท่ีจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ  
ทางเข้าออกอาคารและสถานที่นั้น สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และระบบที่จ าเป็นต่อการควบคุม
หรือด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้น 

(๒) มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่ใช้ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ หรือประกอบกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

(๓) การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
หรือการประกอบกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพมิให้มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหาย
แก่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

(๔) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและรับรอง
ด้วยว่านักกีฬาอาชีพนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบ
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพได้อย่างปลอดภัย 

(๕) การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ า เป็น และ
เหมาะสมต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอยู่ประจ าสนามแข่ง
ขัน หรือสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาอาชีพ ตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือประกอบกิจกรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

(๖) การอ านวยความสะดวกแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง
กับการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรณีที่มีผู้ขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๕) ของมาตรา ๓๔ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันอย่างครอบคลุม เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
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การแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดการวางระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเม่ือเกิด 
เหตุฉุกเฉินโดยให้มีอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน  และเพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในการรองรับด้านความปลอดภั ยเม่ือเกิดเห ตุสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานที่ต่าง ๆ   
ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพในปัจจุบันจะมีข้อก าหนดในการจัด
รถพยาบาลฉุกเฉินอยู่แล้ว โดยตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ของร่างฯ ก าหนดไว้ว่า  “...มาตรฐาน 
การจั ดการแข่งขั น กีฬา อาชีพและมาตรฐานควา มปลอดภัยตามวร รคหนึ่ง  ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด...” ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการท าการประกาศก าหนดตามมาตราดังกล่าว 
ก็สามารถน าข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุลงในข้อก าหนด 
และประกาศของคณะกรรมการได้ และเม่ือคณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว ผู้แปรญัตติพอใจ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีที่ก าหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ ให้ผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการแข่งขันซ่ึงรวมถึงการแบ่งผลประโยชน์   
หรือรายได้ต่อนายทะเบียนก่อนการจัดการแข่งขันตามที่นายทะเบียนก าหนด จึงเป็นการก าหนดให้
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องด าเนินการตามมาตราดังกล่าว  ซ่ึงรวมถึงสัญญาจ้างอันอยู่ในลักษณะ
ของการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ หากไม่ด าเนินการตามจะมีความผิด คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
สามารถด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองเก่ียวกับการตรวจสอบสัญญาจ้างได้  และจะท าให้เกิด 
ความคล่องตัวได้มากกว่าการก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บท ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงไว้
ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว๑๒๘ 

โดยประเด็นที่น่ าสน ใจ ประเด็นที่ ๑ คือ การปฏิบัติหน้ าที่ของนายทะเบียน 
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนจะต้องด าเนินการ  ซ่ึงถือว่า 
นายทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ สามารถลงโทษนายทะเบียนได้โดยอาศัยหลักกฎหมายที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงนายทะเบียนถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด เม่ือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องถูกลงโทษ และเม่ือกฎหมาย
ก าหนดให้นายทะเบียนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๑๕๗  ดังนั้น หากไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดการลงโทษจะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป  

อย่างไรก็ตาม ตามร่างมาตรา ๓๖ นี้  ก าหนดว่าก่อนการจัดการแข่งขันให้ผู้จัดการ
แข่งขันมีหน้าที่ในการแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการแข่งขันตลอดจนการแบ่งผลประโยชน์
หรือรายได้ต่อนายทะเบียน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการนั้น มีความหลากหลาย
ตามชนิดและประเภทของกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน ตลอดจนจ านวนหรือปริมาณการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในประเทศที่มีจ านวนมาก หากจะด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ในบางกรณีอาจจะ 

                                                 
๑๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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เป็นการยากส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน  ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน 
ตามร่างมาตรา ๓๖ นี้  เป็นเพียงผู้รับแจ้งและตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
แข่งขันกีฬาที่มีการแจ้งไว้เท่านั้น ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบความปลอดภัยและความได้
มาตรฐานในด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละอนุมาตราของร่างมาตรา ๓๖ ซ่ึงนายทะเบียน 
จะมีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานตามเอกสารที่ได้มีการรับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ 
ที่ได้น ามาแสดงเท่านั้น  เนื่องจากนายทะเบียนไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญใน ด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้   
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนและนายทะเบียนพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ก่อนการจัดการแข่งขันหรือภายหลังการแข่งขันกีฬารายการนั้น ๆ เสร็จแล้วก็ตาม นายทะเบียน
สามารถด าเนินการลงโทษผู้จัดการแข่งขันได้ตามที่ก าหนดไว้ ใน ร่างมาตรา ๓๗ และแจ้งไปยัง
หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้องหรือยุติการจัดการแข่งขัน  

ในร่างมาตรา  ๓๖ นี้ ที่ประชุมมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพมีหน้าที่แจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการแข่งขันกีฬาตามที่ก าหนดไว้ ใน (๑) ถึง (๖) 
ต่อนายทะเบียนตลอดจนปฏิบัติตามแผนที่ได้แจ้งไว้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น  ผู้จัดการแข่งขัน
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นตามที่ก าหนดไว้ใน ร่างมาตรา ๓๗ และในกรณีที่ มี 
ความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่นายทะเบียนไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเลย การปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
ลงโทษนายทะเบียนได้ โดยอาศัยมาตรา ๕๖ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗  

ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่  ๒ คือ การก าหนดให้ผู้จัดการแข่งขันแจ้งการแบ่ง
ผลประโยชน์ และรายได้ต่อน ายทะเบียน  เจตนารมณ์ในการก าหนดให้ ต้องมีการแจ้ งการแบ่ ง
ผลประโยชน์และรายได้ เนื่องจากต้องการทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้และการจัดสรรผลประโยชน์
จากการแข่งขันให้กับผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะการแบ่งผลประโยชน์ให้กับนักกีฬานั้น มีความ 
เป็นธรรมและเหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับมาหรือไม่ ซ่ึงเจตนารมณ์ของกรณีข้างต้นดังกล่าว  เนื่องจาก
เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตของกีฬาอาชีพและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขัน  
กีฬาอาชีพในภาพรวม ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์และรายได้ ไม่ได้หมายความรวมเฉพาะนักกีฬาเท่านั้น  
ซ่ึงจะเป็นบุคคลใดบ้างที่จะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์  ขึ้นอยู่ กับข้อก าหนดในแผนการบริหาร
จัดการเก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการ๑๒๙ 

 
มาตรา ๓ ๘  ในกร ณีท่ีนายทะเบียนพบว่ามีการฝ่าฝืน

มาตรา ๓๗ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายอ่ืน
ด้วย ให้นายทะเบียนแจ้งผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือส่งเรื่องให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

การด าเนินการกรณี
การฝ่าฝืนเร่ืองการ
จัดการผลประโยชน์
หรือรายได้และ
มาตรฐาน 

 
 

                                                 
๑๒๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๙๘ - 

๑. หลักการ 
ในกรณีที่นายทะเบียนพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

กีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระท าผิด
ตามกฎหมายอ่ืนด้วย ให้นายทะเบียนแจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

-  
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา  
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่นายทะเบียนพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ และมีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่าเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายอ่ืนด้วย ให้นายทะเบียนแจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรณีที่ มีผู้ขอแปรญัตติโดยตัดข้อความในวรรคแรกออก และเพ่ิม 
ความในวรรคสอง เพ่ือระบุ ให้ ร่างฯ มีความชัด เจนว่า  นายทะเบียน นอกจากมีอ าน าจหน้า ที่ 
ในการด าเนินการตามร่างมาตรา ๓๔ แล้ว ควรจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าว 
อยู่ตลอดเวลาด้วย หากมีการกระท าผิดตามกฎหมายนายทะเบียนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหรือ 
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความที่ผู้ขอแปรญัตติ
แก้ไขเพ่ิมเติมมีระบุไว้ในร่างมาตรา ๕๑ ที่ก าหนดอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้ว หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามผู้ขอแปรญัตติจะเป็นการ
เพ่ิมข้อความซ้ าซ้อน จึงไม่มีความจ าเป็น 

ผู้ขอแปรญัตติเห็นว่า ในร่างมาตรา ๕๑ นั้น ไม่ได้ระบุถึงหน้าที่ของนายทะเบียน 
ที่ชัดเจน และในร่างมาตรา ๓๔ ได้ระบุเพียงแค่มาตรฐานที่นายทะเบียนจะต้องพิจารณาหากจะต้อง
ด าเนินการตามร่างมาตรา ๓๕ ซ่ึงเหตุที่ผู้ขอแปรญัตติขอเพ่ิมเติมแก้ไขในร่างมาตรา ๓๕ เพ่ือที่จะระบุ
ให้ชัดเจนถึงอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนที่ ต้องเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐาน  และหากมีข้อผิดพลาด 
ก็ถือเป็นเหตุที่นายทะเบียนที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากละเลยหน้าที่ โดยถ้านายทะเบียนไม่สามารถ
ดูแลได้ครอบคลุมทุกการแข่งขั นก็สามารถมอบหมายความรับผิ ดชอบให้กับผู้ที่ เก่ี ยวข้อ งได้   
โดยคณะกรรมาธิการให้ความเห็นว่าในร่างมาตรา ๓๔ ระบุให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแจ้งแผนการ



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๙๙ - 

บริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการแข่งขันทั้งหมดในทุกมิติให้กับคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน
และเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันก าหนด และคณะกรรมการจะเป็นผู้ท าหน้าที่
ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ หากมีการระบุอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนตามที่ผู้ขอแปรญัตติเสนอ 
ในร่างมาตรา ๓๕ จะท าให้เกิดการซ้ าซ้อนในอ านาจหน้าที่ได้๑๓๐ 

 
มาตรา ๓๙  ผู้จัดการแข่ งขันกีฬาอาชีพซ่ึ งปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๗  มี สิทธิได้รับการช่ วยเห ลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน  
ตาม เงื่ อน ไข และมาตรการ ท่ี คณ ะกรรมการก าห นด รวมตลอดถึง 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับ 
แก่การขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน  
และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราช บัญญัติ น้ี  
หรือค าส่ังหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

สิทธิของผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ 
ท่ีจะได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุน 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือจูงใจให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน  
กีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัย เพราะจะได้สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน  
ที่กฎหมายก าหนด 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

-  
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา  
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๖  ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพซ่ึงปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ มีสิทธิได้รับ 

การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด  
รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กฎหมายก าหนด 

                                                 
๑๓๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐๐ - 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การขอรับการช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ  
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม   

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่าควรเพ่ิมค าว่า “การคุ้มครอง” ให้เหมือนกับบทบัญญัติมาตราอ่ืน 
ที่ก าหนดไว้ลักษณะเดียวกัน คือ “...การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ...”  
หรือไม่๑๓๑ โดยมีการพิจารณาว่าเหตุที่ก าหนดถ้อยค าที่แตกต่างกันระหว่างค าว่า “การคุ้มครอง”  
และ “การส่งเสริมและสนับสนุน” นั้น เพราะเห็นว่าการคุ้มครองกฎหมายมุ่งถึงบุคคล ส่วนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งถึงสโมสรหรือสมาคม  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ 
ตามร่างเดิม๑๓๒ 

 
หมวด ๕ 
กองทุน 

   
 

มาตรา ๔ ๐   ให้ จัด ต้ังกองทุนขึ้นกองทุนห น่ึงเรียกว่ า 
“กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ” ในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นทุน
หมุน เวี ยนส าหรับใช้ จ่ าย เพ่ือการด าเนินงาน เก่ียว กั บการช่ วยเห ลือ  
การสงเคราะห์ สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา และการอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

กองทุนส่งเสริม 

กีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ การสงเคราะห์ ให้สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุ น  
การพัฒนา และการอ่ืนใด ที่ เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ  
จึงได้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ในการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น  

 
 
 

                                                 
๑๓๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 ๑๓๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐๑ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
หมวด ๕ 

กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
   

 
มาตรา ๓๒  ให้ มีกองทุ นส่งเสริม กีฬา อาชีพขึ้นในการกีฬ าแห่งประเทศไทย  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการวิจัย การพัฒนา การฟ้ืนฟู การศึกษา  

การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาอาชีพ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(๔) ช่วยเหลื อด้านสวัสดิการแก่นั กกีฬ าอาชีพ ผู้ ฝึกสอนกีฬ าอาชีพ ผู้ ตัดสิ น  

กีฬาอาชีพ และผู้ ประกอบการกีฬ าอาชีพ กรณีที่ประสบ อุบัติเหตุจากการแข่ งขั นกีฬาอาชี พ  
และกรณีอ่ืน อันควรแก่การสงเคราะห์ 

(๕) ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ 
(๖) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ 
(๗) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ  

การส่งเสริมคุ้มครองและก ากับดูแลกีฬาอาชีพ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในร่างฯ มีการก าหนด

วัตถุประสงค์ของกองทุนไว้ค่อนข้างกว้าง ท าให้เป็นภาระแก่กองทุน จึงเห็นควรก าหนดให้กองทุน 
มีวัตถุประสงค์เฉพาะการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ และ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนนักกีฬ าทีมชาติที่ไม่ได้สังกัดสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม 
กีฬ าอาชีพเท่านั้น  และโดยที่กองทุนนี้ได้รับเงินที่โอนมาจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพอยู่แล้ว   
จึงเห็นควรตัดเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ออก เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดินมาก
เกินไป รวมทั้งเพ่ิมกรณีเงินที่ได้จากมาตรการทางภาษีและค่าปรับทางปกครองให้เป็นที่มาของกองทุน
ด้วย๑๓๓ และเห็นควรเพ่ิมที่มาของกองทุนจากเงินส่วนแบ่งจากนักกีฬาอาชีพ เพ่ือให้นักกีฬาอาชีพที่
ได้รับเงินส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วประสบความส าเร็จในอาชีพต้องน าเงินส่วนหนึ่ง
ชดใช้คืนกองทุน และต่อมาที่ประชุมเห็นควรตัดเงินที่ได้จากมาตรการทางภาษีออก เนื่องจากเป็นเรื่อง 
 

                                                 
๑๓๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๘ วันอังคาร ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐๒ - 

นโยบายทางภาษีซ่ึงต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยกองทุนอาจได้มาทางงบประมาณตาม (๓) 
หรือทางการบริจาคหรือมอบให้ตาม (๗) ได้๑๓๔ โดยที่ประชุมเห็นควรใหพิ้จารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
ให้รอบคอบ 

(๑) การเสียภาษีของกองทุนว่ากองทุนนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่ 
(๒) การหารายได้ของกองทุนว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ และกองทุนมีสถานะเช่นไร 
(๓) ปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องส าหรับหลักการที่จะให้เพ่ิมวัตถุประสงค์ให้

กองทุนมีอ านาจให้กู้ยืมได้ การเพ่ิมที่มารายได้ด้านอ่ืนในองค์ประกอบของกองทุน เช่น เงินส่วนแบ่ง
จากนักกีฬาอาชีพหรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

(๔) ความจ าเป็นในการก าหนดให้รัฐอาจจัดสรรทุนประเดิมให้ 
(๕) การก าหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุน  
(๖) ความชัดเจนของลักษณะของบุคคลอยู่ในข่ายเตรียมเป็นนักกีฬาอาชีพที่จะ 

มีสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามร่างมาตรา ๓๓ (๑) นั้น ว่า จ าเป็นต้องสังกัดสโมสรหรือไม่๑๓๕ 
ส าหรับประเด็นเก่ียวกับสถานะของกองทุน เนื่องจากกองทุนนี้จัดต้ังโดยกฎหมาย

และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีหน้าที่ ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่หากกองทุนมีการขายสินค้าหรือให้บริการ และไม่ได้น ารายได้ส่งรัฐทั้งหมด 
จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และหากกองทุนมีการให้ กู้ยืม ก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย์ด้วย ส าหรับผู้บริจาคเงินให้กองทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า 
จะต้องออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภา ษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลเป็น รายกรณีไป  
ซ่ึงจะต้องมีการหารือระหว่างกรมสรรพากรและการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป๑๓๖ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๕ 
กองทุน 

   
 

มาตรา ๓๗  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ” 
ในการกีฬาแห่ งประเทศไทย เพ่ือเป็นทุนหมุน เวียนส าหรับใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานเก่ียวกับ 
การช่วยเหลือ การสงเคราะห์ สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา และการอ่ืนใด  
ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
 

                                                 
๑๓๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๕ วันอังคาร ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๓๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๖ วันศุกร์ ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๓๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๗ วันอังคาร ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐๓ - 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าถ้อยค าตามมาตรานี้ บัญญัติครอบคลุมในทุก ๆ ด้านแล้ว เพราะมีถ้อยค าว่า 
“...และการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ...” ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๑๓๗ 
 

มาตรา ๔๑  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินท่ีโอนมาตามมาตรา ๗๐ 
(๒) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได้รับจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น 
(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๖) เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรือ 

ได้จากการจัดหรือร่วมจัดหารายได้เข้ากองทุน หรือได้จากระบบสิทธิประโยชน์
ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

(๗) เงินหรือทรัพย์สินท่ีตกเป็นของกองทุน หรือท่ีกองทุน
ได้รับตามกฎหมาย 

(๘ ) ดอกผลท่ี เกิดจากเงินหรื อทรัพ ย์ สินของกอง ทุน  
รวมท้ังผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

(๙) รายได้อ่ืน ๆ 

องค์ประกอบของ
กองทุนส่งเสริม 

กีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก าหนดทุนและรายได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพให้สามารถบริหารจัดการ
ดูแลตัวเองได้ จึงได้ก าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินที่โอนมาจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
หรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น  เงินค่าปรับทางปกครอง เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรือได้จากการจัด
หรือร่วมจัดหารายได้เข้ากองทุน หรือได้จากระบบสิทธิประโยชน์ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการส่ งเสริมกีฬาอาชีพ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือ 
ที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์  
จากทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้อ่ืน ๆ 

                                                 
๑๓๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๖ วันพุธ ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐๔ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๓  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาตามมาตรา ๔๘ 
(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนอ่ืน 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๖) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรือได้จากการจัดหารายได้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย  
(๘) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุนรวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
เงินและดอกผลของกองทุนไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้ว ย 

เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาประเด็นเก่ียวกับเงินทุนประเดิม 

ที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยผู้แทนส านักงบประมาณยังคงยืนยันความเห็นเดิมว่า ควรตัดกรณีดังกล่าวออก 
เนื่องจากกองทุนนี้ได้รับเงินทุนประเดิมมาแล้ว และไม่ใช่กองทุนที่เกิดขึ้นใหม่แต่เป็นกองทุนที่มีอยู่เดิม
และได้รับโอนมา แต่ที่ประชุมเห็นควรให้คงประเด็นเรื่องเงินทุนประเดิมไว้ก่อน เพ่ือให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องไปหารือร่วมกันถึงแนวทางที่เหมาะสมอีกครั้ง โดยมีข้อสังเกตว่าควรก าหนดเป็นเง่ือนไข 
ให้น าเฉพาะดอกผลไปใช้เท่านั้น เพราะเงินที่จะโอนมายังกองทุนปัจจุบันมีจ านวนไม่มาก  

ส าหรับประเด็นเก่ียวกับเงินส่วนแบ่งจากนักกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ 
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ที่ประชุมเห็นควรตัดออก เนื่องจากร่างนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมจูงใจ ควรปล่อยให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาจะเหมาะสมกว่า   
ส่วนประเด็นเก่ี ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้บริจาคหรือมอบให้ นั้น  ที่ ประชุมเห็ นควรเพ่ิมเติม
บทบัญญัติรองรับกรณีการน าเงินไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกรณีที่ผู้บริจาคหรือ 
มอบให้ถึงแก่กรรม  นอกจากนี้ประเด็นเก่ียวกับองค์ประกอบของกองทุน ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมกรณี 
ให้กองทุนประกอบด้วยเงินที่ได้จากการร่วมจัดหารายได้ และเพ่ิมกรณีที่อาจได้มาจากรายได้อ่ืน  ๆ  
เป็นอีกอนุมาตราหนึ่ง เพ่ือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น๑๓๘  

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๘  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินที่โอนมาตามมาตรา ๖๗   
(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้  

                                                 
๑๓๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๗ วันอังคาร ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น 
(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้   
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๖) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรือได้จากการจัดหรือร่วมจัดหา

รายได้ เข้ ากองทุน  หรือ ได้จากระบบสิทธิป ระโยชน์ ที่ก ารกีฬ าแห่งประเทศไทยด าเนิน กา ร  
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย  
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชน์จ าก

ทรัพย์สินทางปัญญา  
(๙) รายได้อ่ืน ๆ  
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตในส่วนที่มาของเงินกองทุน  กรณีเงินทุนประเดิม 
ที่รัฐบาลจัดสรรให้  ว่าควรก าหนดจ านวนวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ชัดเจนและมีสภาพบังคับ๑๓๙  
และเห็นควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ และก าหนดที่มาของเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ โดยบัญญัติถึงกรณี 
ของภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา บุหรี่ หรือเงินรายได้จากกองสลาก รวมเข้าไปด้วยและพิจารณาถ้อยค า  
ใน (๖) ว่าการใช้ค าว่า “ระบบสิทธิประโยชน์” ครอบคลุมเรื่องลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดการจัดการแข่งขัน
หรือไม่ และใน (๘) ควรปรับถ้อยค า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ให้มีความชัดเจนว่าคือสิ่งใดบ้าง๑๔๐ 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ควรก าหนดให้เงินที่มาจากภาษีบาป (sin tax) จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

หรือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรเงินให้กับกองทุนได้โดยตรง เพราะเห็นว่า
เงินที่มาจากช่องทางดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีภาษีบาป (sin tax) และเงินจากส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล โดยหลักจะต้องน ามาส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬามากกว่าด้านอ่ืน ๆ ส่วนการก าหน ดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบ ให้ กองทุนได้นั้นเป็นการเพ่ิมช่องทางไว้เท่านั้ น  
มิได้บังคับ อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะตัดสินใจ เพราะเป็นอ านาจของท้องถิ่น 
เพราะถ้าหากไม่ก าหนดไว้ท้องถิ่นก็ไม่สามารถอ้างบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจได้ ตามหลักการ
การตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

                                                 
๑๓๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๖ วันพุธ ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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๒. การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรเงินให้กับกีฬาอาชีพได้
โดยตรงนั้น ไม่สามารถท าได้ เพราะขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๑ ที่ก าหนดให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ ซ่ึงการจัดสรรงบ 
ให้กีฬาอาชีพไม่สามารถอธิบายได้ว่ากีฬาอาชีพเป็นบริการสาธารณะ นอกจากนี้ยังเห็นว่า แม้จะก าหนดให้
ท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับกีฬาอาชีพได้ตามกฎหมายฉบับนี้ แต่ในกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ 
ไม่สามารถท าได้ เช่น พระราชบัญญัติคณะกรรมการกระจายอ านาจ กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เป็นต้น 

๓. การก าหนดให้ เงินที่ มาจากภาษีบาป (sin tax) เพ่ือสนั บสนุนการกีฬานั้ น  
ในขณะนี้ได้ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... แล้ว   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม๑๔๑ โดยมีผู้ขอแปรญัตติให้ตัดความ 
ที่ก าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ความจ าเป็นออก เนื่องจากกีฬาอาชีพในปัจจุบันเป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดรายได้และยังมีเงินอุดหนุนจาก
ผู้สนับสนุนต่าง ๆ เป็นจ านวนมากเพียงพอ ซ่ึงถือว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว แต่คณะกรรมาธิการ 
ให้ความเห็นว่าในระยะเริ่มแรกกีฬาอาชีพยังมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล   
และหากสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะมีแผนการลดการขอรับเงินสนั บสนุนจากรัฐบาล โดยจะขอลด
เงินสนับสนุนทุกปี คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว ผู้แปรญัตติพอใจ๑๔๒ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีการอภิปรายเก่ียวกับกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพทั้งในด้านที่มาของกองทุนและการบริหาร
กองทุน โดยเห็นว่ามาตรานี้มีเจตนารมณ์ที่จะให้กองทุนมีความเจริญเติบโต สามารถบริหารและ
ด าเนินกิจการอยู่ ต่อไปได้อย่างม่ันคงและไม่เป็นภาระต่อรัฐเกินสมควร  การบริหารกองทุนของ
คณะกรรมการกองทุนจึงควรให้ความส าคัญกับการมีจริยธรรมในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง๑๔๓ 

 
มาตรา ๔ ๒  เงิน ทรัพย์สิน และดอกผลท่ีกองทุนได้รับ 

ตามมาตรา ๔๑ ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
เงิน ทรัพย์สิน และ
ดอกผลของกองทุน 

ไม่เป็นรายได้แผ่นดิน 
 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุ นมีความเป็นอิสระ คล่องตัว จึงก าหนดให้ เงิน 
ทรัพย์สิน และดอกผลท่ีกองทุนได้รับ ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
                                                 

๑๔๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๔๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๔๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๔  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากร ณีการก าหนด เพ่ิมค าว่ า 

“ทรัพย์สิน” เพ่ือป้องกันการตีความว่าจะให้หมายความรวมถึง “ทรัพย์สิน” โดยเฉพาะทรัพย์สิน 
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือไม่๑๔๔ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๙  เงิน ทรัพย์สิน และดอกผลท่ีกองทุนได้รับตามมาตรา ๓๘ ไม่ต้องน าส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๔๓  เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่

กองทุน  ให้จัดการตามเงื่อนไขท่ีผู้บริจาคหรือผู้มอบให้ได้ก าหนดไว้และ
จะต้องเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของกอง ทุน  แต่ถ้ามีความจ าเป็น ต้อง
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว กองทุนต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริจาค
หรือผู้มอบให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

การจัดการเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค
หรือมอบให้กองทุน 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก าหนดกรอบการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้บริจาคหรือผู้มอบให้ได้ก าหนดไว้  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ คณะกรรมการอาจให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ  
หรือสมาคมกีฬาอาชีพใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                 
๑๔๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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- ๑๐๘ - 

ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ หรือสมาคม
กีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งงดหรือระงับ
การส่งเสริมหรือช่วยเหลือดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน   

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๐  เงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน  ให้จัดการ  

ตามเง่ือนไขที่ผู้บริจาคหรือผู้มอบให้ได้ก าหนดไว้และจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว กองทุนต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริจาค  
หรือผู้มอบให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  

บริหารกองทุน  
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้ พิจารณากรณีที่ มีผู้ขอแปรญัตติเรื่องการก าหนดบุคคลผู้ มีอ านาจอนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของผู้บริจาคหรือผู้มอบเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน  โดยไม่มีผู้ให้ความยินยอม 
หรือไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ เนื่องจากโดยปกติการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของผู้บริจาคหรือ 
ผู้มอบเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือทายาท แต่เม่ือเกิด
กรณีที่ ไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏถือเป็นเหตุผิดปกติที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  จึงควรมี
กระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบที่แตกต่างจากกรณีปกติทั่วไปโดยก าหนดให้คณะกรรมการกีฬา
อาชีพเป็นผู้พิจารณา  

ที่ประชุมมีความเห็นออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้  
๑. แนวทา งที่หนึ่ ง อ าน าจของคณะกร รมการบริห ารกองทุ นในกา รอนุ มั ติ 

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกับเงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุนซ่ึงจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ อาจก าหนดมาตรการ
ควบคุมโดยจ ากัดกรอบอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนไว้ให้สามารถอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดังกล่าวได้ภายในวงเงินไม่เกินที่ก าหนด เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีขอบเขตการใช้
อ านาจที่ชัดเจน หากวงเงินในการอนุมัติมีจ านวนมากกว่าระเบียบที่ก าหนดไว้อาจให้เป็นหน้าที่ 
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพเป็น ผู้พิจารณาได้  ซ่ึงจะท าให้ไม่กระทบกับการด าเนินงานหลั ก 
ของคณะกรรมการทั้งสองชุด เกิดความเป็นอิสระและคล่องตัวมากกว่าการก าหนดให้เป็นอ านาจ  
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐๙ - 

๒. แนวทางที่ ๒ การก าหนดให้มีการจ ากัดวงเงินที่จะให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนอนุมัติตามเง่ือนไขข้างต้น  เป็นมาตรการที่ไม่ส่งเสริมให้มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน เนื่องจาก 
อาจท าให้ผู้บริจาคเห็นว่าการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีจ านวนมากจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคต  

โดยผู้ ขอแปรญั ต ติเห็ น ชอบด้ วย กับข้อ เสนอแนวทา งที่  ๑ โดยต้ั งข้อสังเกต 
ต่อที่ประชุมว่า  การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุนจะต้องด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือผู้มอบให้  หากมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือวัตถุประสงค์ซ่ึงจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพจะต้องก าหนดระเบียบบริหารกองทุนโดยก าหนดวงเงินที่ให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเป็น ผู้อนุ มัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้ด้วย  ซ่ึงคณะกรรมการบริห ารกองทุน จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได้โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพก าหนดไว้  อย่างไรก็ดี ที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงความไว้ตามร่างเดิม ส าหรับค าแปรญัตตินั้น เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ได้ชี้แจงแล้ว ผู้แปรญัตติพอใจ๑๔๕ 

 
มาตรา ๔๔  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากร

กีฬาอาชีพ และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุหรือได้รับความเสียหายหรืออันตราย
จากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
(๓) เชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติและบุคลากร

กีฬาอาชีพแห่งชาติ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือให้เป็น

นักกีฬาอาชีพท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

เพ่ือหารายได้เข้ากองทุน 
(๖ ) เป็น ค่า ใช้จ่ ายในการบริหารกอง ทุนตามระ เบียบ 

ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

กิจการท่ีจ่ายเงิน 

จากกองทุน 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก าหนดกรอบในการใช้จ่ายเงินจากกองทุน ไม่ให้มีการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
จึงได้ก าหนดกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนไว้ คือ ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ สนับสนุนการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ เชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพ
แห่งชาติ  ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาให้เป็นนักกีฬ าอาชีพ หารายได้เข้ ากองทุ น  
และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

                                                 
๑๔๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๐ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการใช้จ่ าย

เงินกองทุนเพ่ือเตรียมนักกีฬ าอาชีพ โดยผู้ แทนการกีฬาแห่ งประเทศไทยชี้แ จงว่าประสงค์จ ะ
ครอบคลุมนักกีฬาทั้งหมดไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่ก็ตาม ที่ประชุมจึง ได้ตัดความว่า “ซ่ึงไม่ได้สังกัด
สโมสรกีฬ าอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ” ออก และเห็นควรตัดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายออกด้วย  
เพ่ือความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติโดยเฉพาะหากไม่ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลในบางปีที่อาจจะมีปัญหา
ขึ้นได้๑๔๖ ส าหรับการเตรียมนักกีฬาอาชีพนี้ประสงค์จะให้แก่ผู้ที่ เป็นนักกีฬาอาชีพและผู้ที่ยังไม่ได้เป็น
นักกีฬาอาชีพแต่ก าลังเตรียมตัวเพ่ือเป็นนักกีฬาอาชีพด้วย ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพนั้น ไม่ควรให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนไปสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างไม่จ ากัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจน าไปสู่การก้าวก่ายของนักการเมืองที่เก่ียวข้องกับวงการกีฬาอาชีพ จึงควรจ ากัด
กรอบการใช้จ่ายเป็น “ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือหารายได้เข้ากองทุน”๑๔๗ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๑  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ ซ่ึงประสบ

อุบติัเหตุหรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอ่ืนอันควรแก่การ
สงเคราะห์ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
(๓) เชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติ   
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือให้เป็นนักกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือหารายได้เข้ากองทุน 
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีการอภิปรายเก่ียวการใช้จ่ายกองทุนเพ่ือหารายได้ให้กับกองทุนว่า  แต่เดิมในการหา
รายได้เข้ากองทุนนั้น รัฐจะเป็นผู้ลงทุนหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน ซ่ึงรัฐไม่ได้รับผลก าไร 

                                                 
๑๔๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๗ วันอังคาร ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๔๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๑ - 

หรือได้รับเงินที่ให้การสนับสนุนกลับคืน  ดังนั้น ในโอกาสต่อไปควรจะก าหนดวิธีการเพ่ือให้รัฐได้ผล
ก าไรจากการลงทุ นหรืองบประมาณที่สนั บสนุน ไปกลับ คืนมาด้วย ๑๔๘ และได้พิจารณาเรื่อ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุน  โดยเห็นว่าการใช้จ่ายเงินกองทุนเก่ียวกับการช่วยเหลือ  
ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุหรือได้รับความเสียหาย 
หรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ คณะกรรมการกีฬาอาชีพจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนให้เพียงพอต่อการสงเคราะห์บุคคลเหล่านี้  และเพ่ือป้องกันมิให้ถูกเบียดบังน าเงินไปใช้ 
เพ่ือการอ่ืนจนไม่เพียงพอต่อการสงเคราะห์ดังกล่าว  
   ส าหรับประเด็นเก่ียวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
เพ่ือหารายได้เข้ากองทุนนั้น มีความส าคัญที่จะท าให้กองทุนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระยะยาว 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาแต่เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น  โดยกองทุนจะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนแก่
สมาคมและภาคเอกชน ในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และจะได้รับรายได้กลับมายังกองทุน  
แต่ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่น าไปส่งเสริมและสนับสนุนในการหารายได้ให้มีความชัดเจน  และต้องรู้
สัดส่วนรายได้และสิทธิประโยชน์ของการจัดการแข่งขันแต่ละรายการที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือ 
สมาคมกีฬาอาชีพจัดขึ้นและกองทุนได้เข้าไปสนับสนุน เพ่ือให้มีรายได้กลับมายังกองทุนกีฬาอาชีพ   
ทั้งนี้ เห็นควรให้เพ่ิมเติมค าว่า  “และบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ” เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่เพ่ิมการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรกีฬาอาชีพด้วย  

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๔๓ (๓) เป็น 
“(๓) เชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ”๑๔๙ 

 
มาตรา ๔๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง 

ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมกา รแต่งต้ังจาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) 
(๒) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมสรรพากร 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจ านวน

แปดคน ในจ านวน น้ีจะ ต้อง เป็น ผู้ซ่ึ ง มี ความรู้ความ เชี่ ยวช าญหรื อ 
มีประสบการณ์ด้านกีฬาจ านวนส่ีคน ด้านการบริหารจัดการภาครัฐจ านวน
หน่ึงคน ด้านการบริหารจัดการภาคเอกชนจ านวนหน่ึงคน ด้านการเงินหรือ
การธนาคารจ านวนหน่ึงคน และด้านกฎหมายจ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

 

คณะกรรมการ 

บริหารกองทุน 

                                                 
๑๔๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
๑๔๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๒ - 

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังพนักงาน 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนหน่ึงเป็นเลข านุการโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพสามารถบริหารจัดการไปได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้น ประกอบไปด้วยคนในการกีฬาแห่งประเทศไทย  
และบุคคลภายนอก  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาเห็นควรก าหนดให้มีคณะกรรมการ

บริหารกองทุนแยกต่างหากจากคณะกรรมการกีฬ าอาชีพ ประกอบ ด้วย ผู้แทนภาครัฐ และ
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ สื่อสารมวลชน  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบริหารกองทุนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ๑๕๐ และมีผู้ เสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนในเบื้องต้นว่า  
ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการซ่ึงเลือกจากกรรมการกีฬาอาชีพ ผู้แทนส่วนราชการ ได้แก่ 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
แต่งต้ังจากผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และกฎหมาย โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน
แยกจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพด้วย๑๕๑ แต่ทีป่ระชุมไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้ผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน โดยเห็นควรให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน และให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยเป็นรองประธานกรรมการ  ทั้งนี้  เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน๑๕๒ และเพ่ือให้ได้ 
คนที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร การเงิน และการคลังเข้ามาด าเนินการหาเงินลงทุนและ
การใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด๑๕๓ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

                                                 
๑๕๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๗ วันอังคาร ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๑๕๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๘ วันศุกร์ ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
๑๕๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๐ วันศุกร์ ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
๑๕๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๑ วันอังคาร ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๓ - 

(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ  
ตามมาตรา ๖ (๔)  

(๒) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนส านักงบประมาณ  

เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจ านวนสี่คน ในจ านวนนี้จะต้อง

เป็นผู้ ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกีฬาจ านวนสองคน ด้านการบริหารจัดการ
หรือการเงินหรือการธนาคารจ านวนหนึ่งคน  และด้านกฎหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่าควรก าหนดให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นกรรมการ
คนหนึ่ง และก าหนดให้อ านาจในการแต่งต้ังเลขานุการเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ซ่ึงจะแต่งต้ังจากพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ดังนี้ 

“มาตรา ๔๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ 

ตามมาตรา ๖ (๔)  
(๒) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานกรรมการ  
(๔๓) ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนส านักงบประมาณ  

เป็นกรรมการ 
(๔๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจ านวนสี่คน ในจ านวนนี้จะต้อง

เป็นผู้ ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกีฬาจ านวนสองคน ด้านการบริหารจัดการ
หรือการเงินหรือการธนาคารจ านวนหนึ่งคน  และด้านกฎหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
คนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน”๑๕๔ 

ทั้งนี้ มีกรรมาธิการฯ ขอแปรญัตติเพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๘ 
“ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเผยแพร่งบการเงินและบัญชีท าการโดยแสดงรายละเอียดที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว”  

                                                 
๑๕๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๔ - 

ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการแจ้งและเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เพ่ือรับทราบและตรวจสอบ 
อีกครั้ง จึงควรมีการระบุไว้ในมาตราดังกล่าว เพ่ือความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงคณะกรรมาธิการให้ความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า  ในการบริหารการจัดการงบประมาณและการบริหารการจัดการกองทุน
หลังจากที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายแล้ว และแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
รับทราบแล้วทุกองค์กรจะต้องมีการด าเนินการเผยแพร่บัญชีการเงินและบัญชีท าการต่อสาธารณะ 
เช่น ในเว็บไซด์ขององค์กรหรือหน่วยงานเป็นรายงานประจ าปี อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
“มาตรา ๑๗๐ บัญญัติให้เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใด ที่ ไม่ต้องน าส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน  
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณทุกปีและให้คณะรัฐมนตรีท ารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป ...”  
ในการนี้  ผู้ขอแปรญั ตติให้ความเห็นว่า เนื่องจากการรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าว 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในปัจจุบันค่อนข้างล่าช้าและล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์และข้อมูล  
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่าที่ควร จึงควรมีการระบุหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้๑๕๕ 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วเห็นว่า  
ควรเพ่ิมผู้ ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกีฬาอีก  ๒ คน เป็นจ านวน ๔ คน 
เนื่องจากในปัจจุบันจะมีกีฬาอาชีพอยู่ ๑๓ ประเภท และในอนาคตก็จะต้องมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ผู้ซ่ึงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐหรือภาคเอกชนจ านวนสองคน   
ผู้ ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ย วชาญหรือมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการธนาคารจ านวนหนึ่งคน   
เพราะการบริหารกองทุนจะต้องใช้ผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน 
และการเงินการธนาคารเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพ่ือให้สามารถบริหารรายได้ของกองทุนที่จะมีขึ้น 
ในอนาคต โดยเสนอแก้ไขดังนี้  

มาตรา ๔๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
(๑) ปร ะธานกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ั งจากกรรมการผู้ท รงคุณวุ ฒิ 

ตามมาตรา ๖ (๔)  
(๒) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

และผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจ านวนสี่แปดคน ในจ านวนนี้

จะต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกีฬาจ านวนสองสี่คน ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐหรือภาคเอกชนจ านวนสองคน  หรือด้านการเงินหรือการธนาคารจ านวนหนึ่งคน  
และด้านกฎหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

                                                 
๑๕๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๕ - 

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังพนักงานของการกีฬาแห่งประ เทศไทย
คนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน๑๕๖ 

โดยมีผู้ เสนอขอแปรญัตติเรื่ององค์ประกอบและจ านวนของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ว่าควรมีผู้แทนจากฝ่ายนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรและสมาคมกีฬาอาชีพเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ มีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ และการก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุ นประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายบุ คลากรกีฬาอาชีพ  สโมสรและสมาคมกีฬ าอาชีพ โดย มี
วัตถุ ประสงค์ในการพิจ ารณาสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ที่ตนจะได้รับโดยตรงนั้น ถือเป็นกรณีของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงไม่เหมาะสมที่จะให้บุคลากรในกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ส าหรับการเพ่ิมให้อดีตนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความเหมาะสมแล้ว 
แต่ควรแก้ไขจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ัง จากเดิม “สี่คน” เป็น “แปดคน” 
และในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกีฬาจ านวน  ๔ คน  
ซ่ึงอดีตนักกีฬาอาชีพสามารถเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทนี้ได้  

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเก่ียวกับการจัดระบบสิทธิประโยชน์และ
การให้ความช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซ่ึงในปัจจุบันพบปัญหานักกีฬาอาชีพ 
และบุคลากรกีฬาอาชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาภายหลังจากการเลิกประกอบอาชีพ โดยมี 
ผูใ้ห้ข้อสังเกตว่า  ปัจจุบันนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ในการ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐได้จัดสรรหรือให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงสมควรก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้บุคลากรดังกล่าวเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับโดยการจัดระบบลงทะเบียน เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการเข้าถึงนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การออกระเบียบก าหนดสัดส่วนเงิน
ช่วยเหลือเยียวยา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์  รวมทั้งให้ความรู้ เก่ียวกับ 
สิทธิ หน้าที่ และข้อปฏิบัติของตนในระหว่างการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ  

ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว เห็นควรแก้ ไข เฉพา ะจ าน วนกรรมกา รผู้ท รงคุณวุ ฒิ 
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ัง จากเดิม “สี่คน” เป็น “แปดคน” และในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ ซ่ึงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ ด้านกีฬาจ านวน ๔ คน เท่านั้น๑๕๗  

 
มาตรา ๔ ๖   ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙  ม าตรา  ๑๐  

มาตรา ๑๒  และมาตรา  ๑๔  มาใช้ บังคับกับวาระการด า รงต าแหน่ง  
การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการของ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

บทอนุโลมใช้กับ
คณะกรรมการ 

บริหารกองทุน 

                                                 
๑๕๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๑๕๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๖ - 

๑. หลักการ 
ให้น าบทบัญญัติในเรื่องวาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม 

และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการกีฬาอาชีพมาอนุโลมใช้กับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนด้วย เพ่ือไม่ต้องบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะอีก 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาถึงกรณีที่ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากความในมาตรา ๑๔ ได้บัญญัติไว้ว่า “คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณา
เรื่ องร้อ งทุ กข์  จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมกา รเพ่ือ พิจารณาหรือปฏิ บั ติการอย่า งหนึ่ งอย่าง ใด  
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์มอบหมายก็ได้”๑๕๘ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔  

มาใช้ บังคับกับวาระการด ารงต าแหน่ ง การ พ้นจากต า แหน่ง การประชุ ม และการแ ต่งต้ั ง
คณะอนุกรรมการ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๔๗   ในกรณี ท่ี ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธาน

กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม
มาตรา ๖ (๔) ให้ผู้น้ันพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนด้วย 

การพ้นจาก 
ต าแหน่งประธาน 
ในคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน 

 
๑. หลักการ 

เนื่องจากได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพแต่งต้ังประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  ดังนั้น  
จึงก าหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ก็ให้พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนด้วย  
                                                 

๑๕๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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- ๑๑๗ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้มีการหารือกันว่า นอกจากกรณีตามมาตรา 

๖ (๔) แล้ว จะมีกรณีที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องพ้นจากต าแหน่ง  
อีกหรือไม่ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การพ้นจากต าแหน่งที่นอกเหนือไปจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ โดยให้อนุโลมการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพตามมาตรา ๑๐ มาใช้  ดังนั้น ในกรณีที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรา ๑๐ ประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนก็ต้องพ้นจากต าแหน่ง๑๕๙ 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ผู้ ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๖ (๔) ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

มาตรา ๔ ๘  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(๑) พิ จารณ าจัดสรร เงินกอง ทุน เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๒) บริหารกองทุนและจัดหาผลประโยชน์  ท้ังน้ี ตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓ ) ร ายงานสถานะการเงิ นและการบริหารกอง ทุน 
ต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมาย
อ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือตาม  
ท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

อ านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
การบริหารกองทุน 

                                                 
๑๕๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  
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กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๘ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาให้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  

บริหารกองทุนในการจัดหาผลประโยชน์ไว้ในมาตรา ๔๕ (๒) ด้วย๑๖๐ 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) บริหารกองทุนและจัดหาผลประโยชน์  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา  ๔ ๙  ในกรณี ท่ี ผู้ ได้รับ เงินช่ วย เห ลือ ส่งเสริ ม  

และสนับสนุนจากกองทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
หรือสนับสนุน ท่ีคณ ะกรรมการบริหารกอง ทุนก าหนด ให้การกีฬ า  
แห่งประเทศไทยรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบเพ่ือพิจารณา
เรียกคืนเงินช่วยเหลือส่งเสริม หรือสนับสนุนน้ันพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมาย
หรือตามสัญญา 

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยน าเงินท่ีเรียกคืนส่งเข้ากองทุน 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

การเรียกคืนเงิน
ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุน 
จากกองทุน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดมาตรการลงโทษผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากกองทุน 
ซ่ึงไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด โดยการเรียกคืนเงินช่วยเหลือ  
ส่งเสริม และสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ย 
 

                                                 
๑๖๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑๙ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ คณะกรรมการอาจให้เงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ  
หรือสมาคมกีฬาอาชีพใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ หรือสมาคม
กีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งงดหรือระงับ
การส่งเสริมหรือช่วยเหลือดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาให้เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการ

ลงโทษในกรณีทีบุ่คคลได้รับเงินสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุนไปแล้ว  แต่มิได้ใช้ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยนอกจากจะถูกระงับหรืองดการช่วยเหลือแล้ว ควรจะต้องถูกเรียกเงินคืนพร้อมเสีย
ดอกเบี้ย ตามอัตราที่กฎหมายก า หนดด้วย ๑๖๑ และควรเพ่ิมกรณีการเรียกเงินคืนตามสัญญา  
เพราะบางกรณีการได้รับเงินช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนอาจมีการท าสัญญากันไว้๑๖๒ 
และมีการพิจารณาว่า กรณีนี้แตกต่างจากการท าสัญญาทางแพ่งทั่วไป แต่เป็นกรณีคล้ายกับการรับ  
ทุนการศึกษา ซ่ึงการเรียกเงินคืนจ าเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ และควรก าหนดเรื่อง  
การไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด ส่วนการเรียกดอกเบี้ยสามารถระบุไว้ 
ในสัญญาได้ด้วย๑๖๓ 

นอกจากนี้ โดยที่กองทุนมิได้เป็นนิติบุคคล ในกรณีที่ ต้องมีการฟ้องเรียกเงินคืน  
การกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ฟ้องแทนกองทุน๑๖๔ 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ผู้ ได้รับเงินช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากกองทุน  

ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบเพ่ือพิจารณาเรียกคืน  
เงินช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนนั้นพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

ให้ การกีฬ าแห่งประเทศไทยน าเงินที่เรียกคืนส่งเข้ากองทุ น ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 

                                                 
๑๖๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ัง ท่ี ๑๘  

วันอังคาร ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  
๑๖๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  
๑๖๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๘ วันศุกร์ ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๔  
๑๖๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  
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- ๑๒๐ - 

มาตรา ๕๐  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การน าส่งเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

การรับและจ่ายเงิน 
การบริหาร และการ
จัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน 

 
๑. หลักการ 

ในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การบริหารกองทุน 
และการจัดหาผลประโยชน์ ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  แต่ให้ไปก าหนดไว้  
ในระเบียบของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลังด้วย   
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓๔  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาว่า โดยปกติในเรื่องเก่ียวกับกองทุน 

กระทรวงการคลังจะเข้าไปดูแลการบริหารจัดการ การจัดหาประโยชน์ การรับและจ่ายเงิน และ  
การเก็บรักษาเงินด้วย  ดังนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพจะออกระเบียบในเรื่องการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์  
ต้องก าหนดให้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย๑๖๕ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๗  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การบริหาร

กองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีที่ มีผู้ขอแปรญัตติโดยขอแก้ไขความในวรรคหนึ่งเป็นดังนี้  “การรับเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน า ส่งเงิน การบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์  
ให้ เป็ น ไปตา มระเบี ยบที่ คณ ะกรรมกา ร บริ ห า รกองทุ น ก าห นดโดยควา มเห็ น ชอบขอ ง
กระทรวงการคลัง” และขอเพ่ิมความเป็นวรรคสองดังนี้  “เงินกองทุนให้น าไปฝากไว้ท่ีธนาคารตามที่
                                                 

๑๖๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๖ วันศุกร์ ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๑ - 

คณะกรรมการบริห ารกองทุนก าหนด เงินกองทุนส่วนหนึ่งอาจน าไปซ้ื อพันธบัตรของรัฐบาล  
ขององค์กรของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด ” 
แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม โดยผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ๑๖๖  

 

มาตรา ๕ ๑  ใ ห้คณ ะกรรมการบริหารกอง ทุนจัดท า 
งบการเงิ นและบัญชีท าการ ส่ง ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบภายในหกสิบวั น 
นับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงิน 
ทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันส้ินปีบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

การจัดท างบการเงิน
และบัญชี และการ
สอบบัญชีของกองทุน 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารกองทุน จึงก าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดท างบการเงินและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือทราบต่อไป 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

-  
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาในกรณีที่ โดยปกติแล้วส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นเพียงผู้ตรวจสอบบัญชีและแจ้งผลให้หน่วยงานทราบ โดยหน่วยงานจะเป็น  
ผู้น าไปเสนอต่อคณะกรรมการ หากใช้ถ้อยค าตามมาตรานี้จะท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องเป็นผู้น าเสนอรายงานผลการสอบและรับรองบัญชีต่อคณะกรรมการหรือไม่ 
ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่า ตามความในมาตรานี้  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ แต่ไม่ได้หมายความว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้อง
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ  นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาว่า รายงานผลการสอบและรับรอง
บัญชีนั้น ไม่ต้องก าหนดให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพ่ือทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา อีก เนื่องจากในทางปฏิบัติกระทรวงการคลังจะเป็น 
ผู้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) อยู่แล้ว๑๖๗ 
                                                 

๑๖๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑๖๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๒ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๘  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบการเงินและบัญชีท าการส่ง

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี  
ให้ ส า นั ก งานกา รตรวจ เงินแผ่น ดิน เป็ น ผู้ส อบบัญชี ของกองทุ นทุ กร อบปี  

แล้วท า ราย งานผล กา รสอบและรับ รองบัญชี และการเงินทุกประเภทของกองทุ น เสนอต่อ
คณะกรรมกา รภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนั บแต่วันสิ้น ปีบัญชี เพ่ือ ให้ คณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรณีที่ มีผู้ขอแปรญัตติ เพ่ิมวรรคสามของมาตรา ๔๘ ความว่า  
“ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุ นเผยแพร่งบการเงินและบัญชี ท าการโดยแสดงรายละเอียด  
ที่ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็น แล้ว” เพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ รับทราบและตรวจสอบ  
แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบบัญชีและแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ทุกองค์กรจะต้องมีการเผยแพร่บัญชีการเงินและบัญชีท าการต่อสาธารณะ 
เช่ น  ใน เว็บ ไซ ต์ของหน่ วย งาน เป็ นร าย งานประจ าปี  อีกทั้ ง มา ตร า ๑๗๐ ของรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ก็บัญญัติให้เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องน าส่ง 
เป็นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี  และให้คณะรัฐมนตรีท ารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาต่อไป ซ่ึงผู้ขอแปรญัตติเห็น ว่า การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในปัจจุบันค่อนข้างล่าช้าและไม่ทันต่อเหตุการณ์และข้อมูลยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะเท่าที่ควร  ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย ส่วนผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ๑๖๘ 

 
หมวด ๖ 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   

 
มาตรา ๕๒  นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีได้จด

แจ้งตามมาตรา ๒๙  แล้ว อาจได้รับการยกย่องเชิ ดชูเกียรติเป็นนักกีฬา
อาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ 

 
 

 
 
 

 
การยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นนักกีฬา
อาชีพแห่งชาติหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพ
แห่งชาติ 

                                                 
๑๖๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๓ - 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาอาชีพ
แห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ การประกาศยกย่อง รวมตลอดถึง
ประโยชน์ตอบแทน ซ่ึงนัก กีฬาอาชีพแห่งช าติหรื อบุคลากรกีฬาอาชีพ
แห่งชาติจะได้รับจากเงินกองทุน การถูกถอด และการถูกตัดสิทธิการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ จึงก าหนดให้มี
การยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นนักกีฬา
อาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ และให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากเงินกองทุน  
แต่ก็ได้ก าหนดในเรื่องการถูกถอดและการถูกตัดสิทธิการได้รับประโยชน์ตอบแทนไว้ด้วย 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาว่า ควรก าหนดให้มีเรื่องการยกย่อง

เชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ โดยเม่ือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ  
โดยอาจก าหนดให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิตในท านองเดียวกับการยกย่องศิลปินแห่งชาติ  ทั้งนี้  
เพ่ือจูงใจให้เยาวชนให้ความสนใจการเล่นกีฬาอาชีพโดยไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด๑๖๙ โดยยกย่องให้เป็น
นักกีฬาอาชีพแห่งชาติ๑๗๐ และเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติเฉพาะนักกีฬาอาชีพเท่านั้นโดยไม่รวมถึง
บุคลากรกีฬาอาชีพอ่ืน โดยก าหนดให้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ 
รวมตลอดถึงประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากเงินกองทุน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เพ่ีอความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องเพิกถอนการเชิดชูเกียรติ
ด้วยในกรณีที่ต่อมานักกีฬาอาชีพแห่งชาติมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม เช่น ต้องโทษ
จ าคุก ติดสารเสพติด๑๗๑ และโดยที่การยกย่องเชิดชูเกียรติมุ่งหมายให้เกิดการจูงใจต่อนักกีฬาอาชีพ  
ดังนั้น ประโยชน์ที่จะให้แก่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติที่จะก าหนดในกฎกระทรวงจึงควรจูงใจมากพอ  
เช่น การให้ได้รับเงินเดือนตลอดชีพ๑๗๒ 

                                                 
๑๖๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ัง ท่ี ๑๘  

วันอังคาร ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  
๑๗๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๑ วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
๑๗๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ัง ท่ี ๒๒  

วันศุกร์ ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
๑๗๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๓ วันอังคาร ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๔ - 

นอกจากนี้ ในการประชุมมีการพิจารณาว่า ควรก าหนดให้นักกีฬาอาชีพที่จะได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติจะต้องเป็นนักกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งแล้ว และเห็น
ควรเพ่ิมการประกาศยกย่องไว้ในกฎกระทรวงด้วย และเห็นว่า การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสิทธิของ
ผู้ให้ หากต่อมามีเหตุให้ต้องเพิกถอนก็ย่อมกระท าได้ จึงควรตัดสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี๑๗๓ ส าหรับ
กรณีนักกีฬ าที่พ้นสภาพการเป็ นนักกีฬาอาชี พไปแล้วก็ยังมีสิทธิจะได้รับการเชิดชูเกียรติด้วย  
และเนื่องจากการจะเป็นนักกีฬาอาชีพที่ ดีได้นั้น บุคลากรกีฬาอาชีพ เช่น ผู้ฝึกสอน ก็มีส่วนส าคัญ  
ในการฝึกฝนและดูแลนักกีฬาอาชีพ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเสนอให้เพ่ิมการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติบุคลากรกีฬาอาชีพไว้ด้วย แต่ที่ประชุมเห็นว่า พระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นที่นักกีฬาอาชีพ  
จึงควรก าหนดเฉพาะการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพในแนวทางเดียวกับศิลปิ นแห่งชาติ  
แต่ถ้าการกีฬาแห่งประเทศไทยประสงค์จะยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรกีฬาอาชีพก็สามารถท าได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้๑๗๔ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๖ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  

   
 

มาตรา ๔๙  นักกีฬาอาชีพที่ได้จดแจ้งตามมาตรา ๒๖ แล้วอาจได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ การประกาศ  
ยกย่อง รวมตลอดถึงประโยชน์ตอบแทนซ่ึงนักกีฬาอาชีพแห่งชาติจะได้รับจากเงินกองทุน การถูกถอด 
และการถูกตัดสิทธิการได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาในประเด็นการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ก าหนดให้แต่เฉพาะนักกีฬาอาชีพเท่านั้น  
ว่าควรก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการกีฬาอาชีพด้วย๑๗๕ เนื่องจากก่อนที่จะมี
นักกีฬาอาชีพที่เก่งและมีชื่อเสียงต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน ผู้จัดการแข่งขัน 
และผู้ตัดสิน แม้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้ รวมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ได้พิจารณาประเด็นนี้ว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติมีผลต่อการจ่ายเงินจากที่ต้องจ่ายในลักษณะของ
เงินเดือนตลอดชีวิต จึงก าหนดให้แก่นักกีฬาอาชีพเท่านั้น แต่เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรกีฬาอาชีพ

                                                 
๑๗๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๙ วันศุกร์ ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔  
๑๗๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๕ วันศุกร์ ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  
๑๗๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๑ วันพุธ ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๕ - 

ในการพัฒนาตนเองและสร้างนักกีฬาอาชีพ จึงต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลาก ร
กีฬาอาชีพในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการเงิน ชื่อเสียงเกียรติยศ หน้าที่การงาน ส าหรับงบประมาณของ
กองทุ นสามารถบริหารจัดการให้เพียงพอได้โดยออกระเบียบและกฎ เกณฑ์มาใช้บังคับในการ  
ใช้จ่ายเงินของกองทุน อีกทั้งได้มีการก าหนดให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจ้งการ
เป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียนเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริม
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ทั้งนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพ  ดังนั้น ในเรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรติก็ควรบัญญัติให้ครอบคลุมถึงบุคลากรกีฬาอ าชีพด้วย  
ที่ประชุมจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรานี้โดยเพ่ิมเติมกรณีบุคลากรกีฬาอาชีพให้อาจได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติด้วย๑๗๖ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างของวุฒิสภา๑๗๗ 
 
มาตรา ๕๓  นักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

แห่งชาติต้องด ารงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาเกียรติความเป็นนักกีฬา
อาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ 

ในกรณีท่ีนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
แห่งชาติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๒ 
หรือถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา ให้นายทะเบียนด าเนินการถอดผู้น้ันออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพ
แห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ และให้สิทธิในการได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากเงินกองทุนในฐานะท่ีเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแห่งชาติเป็นอันระงับ 

การปฏิบัติตน 
ของนักกีฬาอาชีพ
แห่งชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแห่งชาติ 

 
๑. หลักการ 

เม่ือมีการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพให้เป็นนักกีฬา
อาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติแล้ว จึงเห็นสมควรมีข้อก าหนดให้นักกีฬาอาชีพ
แห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาเกียรติ โดยก าหนดเหตุ
แห่งการถอดออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติและการตัดสิทธิ
การได้รับประโยชน์ตอบแทนไว้ด้วย 
 

                                                 
๑๗๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
๑๗๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๖ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตร า  ๕ ๐  นั ก กีฬ า อา ชี พแห่ งชา ติ ต้องด าร งตน ให้ เป็ น แบ บอย่ า งที่ ดี 

และรักษาเกียรติความเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ 
ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ตามมาตรา ๔๙ หรือถูกลงโทษอันเนื่องจากการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา ให้นายทะเบียนมีอ านาจ  
ถอดผู้นั้นออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติ และให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน  
จากเงินกองทุนในฐานะที่เป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติเป็นอันระงับ 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาถ้อยค าว่า “การใช้สารต้องห้ามทางกีฬา” ว่าควรก าหนดให้สอดคล้อง
กับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... ที่ก าลังจะประกาศใช้บังคับ 
จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นค าว่า “การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา”๑๗๘ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาว่า เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตราก่อนหน้านี้  จึงได้เพ่ิมเติมค าว่า “บุคลากร
กีฬาอาชีพแห่งชาติ” ในมาตรานี้ด้วย  ส าหรับการห้ามใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะมีมาตรการควบคุมทั้งนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ เนื่องจากตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาสามารถก าหนด
บุคคลที่เก่ียวข้องได้ในกฎกระทรวง จึงควรก าหนดให้บุคลากรกีฬาอาชีพถูกถอดจากการเป็นบุคลากร
กีฬาอาชีพแห่งชาติด้วยหากถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
และควรใช้ค าว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาซ่ึงจะครอบคลุมถึงการใช้
สารต้องห้ามในต่างประเทศ จึงสามารถควบคุมนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ท าผิ ด  
ในต่างประเทศด้วย  ส าหรับการที่ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจถอดจากการเป็นนักกีฬาอาชีพ

                                                 
๑๗๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๗ - 

แห่งชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติจะเป็นเชิงที่ ให้อ านาจนายทะเบียนที่จะถอดหรือไม่ถอดก็ได้
ซ่ึงจะท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ จึงควรก าหนดให้นายทะเบียนต้องด าเนินการถอดออกจากการเป็น
นักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุ คลากรกีฬ าอาชีพแห่ งชาติ  เพราะการ จะถอดเป็นอ านา จของ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพที่จะก าหนดในกฎกระทรวง โดยนายทะเบี ยนจะต้องด าเนินการตามมติ 
ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพที่จะให้ถอดผู้ใดออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแห่งชาติ๑๗๙ ที่ประชุมจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรานี้ในแนวทางดังกล่าว  

 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างของวุฒิสภา๑๘๐ 

 
หมวด ๗ 

นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   

 
มาตรา ๕๔   ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราช บัญญัติ น้ี  

ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เข้าไปในท่ีท าการสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา

อาชีพ  สถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ือง กับการ
จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือตรวจสอบอาคารสถานท่ี อุปกรณ์การแข่งขัน
กีฬา รวมท้ังเครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพหรือกิจกรรมกีฬาท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาท าการของสถานท่ีน้ัน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีการด าเนินการท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) มีหนังสือเรียกผู้ซ่ึงเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค า ส่งเอกสาร 
หรือวัตถุท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 
 
 
 
 

อ านาจของนายทะเบียน 
และพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
๑. หลักการ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จึงก าหนดให้อ านาจที่จ าเป็นบางประการแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๗๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
๑๘๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๘ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
หมวด ๗ 

นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการ สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหรือสถานที่ อ่ืนใด  

ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมกีฬา  
ที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ   
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๒) มีหนั งสือเรียกผู้ ซ่ึงเก่ียวข้องมาให้ ถ้อยค า ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่ เก่ียวข้อ ง  
เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

เม่ือได้เข้าไปและลงมือท าการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จ 
จะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของนอกสถานที่นั้นก็ได้ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณี 
ที่การตรวจสอบใกล้จะเสร็จสิ้น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหากเนิ่นช้าในการตรวจสอบจะไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่  ๒) ได้พิจ ารณากร ณีที่ มีผู้ เสนอให้ ใช้ค าว่ า  

“ที่ท าการสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ” แทนค าว่า “สถานประกอบการ” เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนและมิให้ใช้อ านาจไปก้าวล่วงสถานประกอบการอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบด้วย๑๘๑ และกรณีตามร่างเดิมทีก่ าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาท าการได้ด้วย เนื่องจากในบางการแข่งขันอาจล่วงเลยไปจนถึงเวลากลางคืน 
จึงจ าเป็นต้องให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบในเวลากลางคืนนอกเวลาท าการได้   

ซ่ึงสถานที่ท่ีจะเข้าตรวจสอบก็เป็นสถานที่ท่ีเก่ียวเนื่ องกับการแข่งขัน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
ให้ตัดความในส่วนนี้ออกเนื่องจากเป็นกรณีที่กระทบสิทธิประชาชนมากเกินไป และอาจท าให้เกิด
ความยุ่งยากแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบ ในกรณีที่ มีข้อสงสัยว่าอาจมีการกระท าความผิด
เกิดขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปตรวจสอบได้ และในกรณี 
ที่ประสงค์จะเข้าตรวจสอบนอกจากที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญั ตินี้  ก็สามารถด าเนินการ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑๘๒ 

                                                 
๑๘๑บันทึการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๙ วันศุกร์ ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔  
๑๘๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒๙ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมวด ๗ 

นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ่
   

 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและ

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในที่ท าการสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่จัดการแข่งขัน

กีฬาหรือสถานที่ อ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือตร วจสอบอาคารสถานที่ 
อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา
อาชีพหรือกิจกรรมกีฬ าที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๒) มีหนังสือเรียกผู้ ซ่ึงเก่ียวข้องมาให้ ถ้อยค า ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่ เก่ียวข้อง  
เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่า  ในการเข้าไปในที่ท าการสโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพ หรือสถานที่
ใด ๆ นั้น ควรก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ด้วยว่าต้องมีเหตุอันสมควรเท่านั้น ที่ประชุมจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ความใน (๑) โดยเพ่ิมความในตอนท้ายของ (๑) ว่า “เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการด าเนินการ 
ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”๑๘๓ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาว่า  หากจะมีการแต่งต้ังบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านอาคารในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่จัดการแข่งขันว่ามีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานสากลหรือไม่ รัฐมนตรีก็สามารถแต่งต้ังบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงไว้ตามที่ สภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบแล้ว๑๘๔ 

 
 

                                                 
๑๘๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕  
๑๘๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๐ - 

มาตรา ๕๕   ในการปฏิบั ติหน้าท่ีของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๔ ให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
หรือผู้จัดการแข่งขัน กีฬาอาชีพ ตลอดจนบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องหรืออยู่ใน
สถานท่ีน้ันอ านวยความสะดวกตามสมควร 

การอ านวยความ
สะดวกแก่นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้ าที่ของนายทะเบียนหรือพนั กงานเจ้าหน้า ที่  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตร า ๓๘  ในกา รปฏิ บั ติหน้ าที่ ของน ายทะเบี ยนหรือพนั กงาน เจ้าหน้า ที่ 
ตามมาตรา ๓๖ ให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ ตลอดจนบุคคล
ซ่ึงเก่ียวข้องหรืออยู่ในสถานที่นั้นอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตร า ๕๒  ในการปฏิบั ติหน้าที่ ของน ายทะเบียนหรือพนักงา นเจ้าหน้า ที่  

ตามมาตรา ๕๑ ให้นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตลอดจนบุคคล
ซ่ึงเก่ียวข้องหรืออยู่ในสถานที่นั้นอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

- 
 
มาตรา  ๕ ๖   ในการปฏิ บั ติห น้าท่ี  นายทะ เบียนและ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
บัตรประจ า ตัวน ายทะ เบียน และพนักง าน เจ้าหน้า ท่ี  

ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การแสดง 
บัตรประจ าตัว 
นายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
และแบบบัตรประจ าตัว 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยถูกต้อง 
จึงให้มีการก าหนดแบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ และก าหนดให้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อ งแสดงบัตรประจ าตัวเพ่ือให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๑ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงบัตรประจ าตัว  

ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีที่ก าหนดให้ในการปฏิบัติ

หน้าที่นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องด้วย และหากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่แสดงบัตรประจ าตัวก็จะไม่สามารถเข้าตรวจค้นหรือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ได้๑๘๕ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๕ ๗   ในการปฏิบั ติการตามพระราช บัญญัติ น้ี  

ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็น เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

การเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดให้ นายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๐  ในการปฏิบั ติการตามพระราชบัญญั ตินี้  ให้ พนัก งาน เจ้ าหน้า ที่  
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

                                                 
๑๘๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๒ - 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาว่า ควรก าหนดให้นายทะเบียน 

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่๑๘๖ 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

ส่วนท่ี ๑ 
โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๘  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใด 

ไม่ จดแจ้งการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึ ง หรือไม่ แจ้งการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานท่ีได้เคยย่ืนขอจดแจ้ง
ไว้แล้วตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองต้ังแต่
หน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โทษกรณีไม่จดแจ้ง 
การด าเนินการหรือ 
ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดท่ีได้ย่ืนขอจดแจ้ง 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดโทษปรับทางปกครองกรณีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่จดแจ้ง
การด าเนินการต่อนายทะเบียน หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐาน
ที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว 
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

                                                 
๑๘๖บันทึการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๙ วันศุกร์ ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๓ - 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีบทก าหนดโทษว่า ควรให้มีทั้ง

โทษทางปกครองและโทษอาญา  ทั้งนี้  ในการก าหนดโทษให้พิจารณาจากบุคคลที่ได้กระท าผิดเป็น
ส าคัญ คือ หากเป็นกรณีนักกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสิน บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือสโมสรและสมาคมกีฬาอาชีพ 
ได้กระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ย่อมได้รับโทษทางปกครอง เช่น ห้ามลงแข่ง
กีฬาอาชี พ หรือเสียค่าปรับ โดยให้ค่าปรับถือเป็นราย ได้ของกองทุน  ซ่ึ งไม่จ า เป็น ต้องน าส่ ง
กระทรวงการคลัง หากกระท าผิดโดยมีลักษณะเป็นการเรียกรับหรือยอมรับสินบน นอกจากจะได้รับ
โทษทางปกครอง จะต้องได้รับโทษทางอาญาด้วย ส่วนบุคคลทั่วไปหากได้กระท าผิด เช่น ติดสินบน
นักกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสิน หรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้การแข่งขันกีฬาไม่เป็นธรรม จะต้องได้รับโทษทางอาญา  
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ โดยอาจก าหนดไว้เป็นกรอบกว้าง ๆ โดย ให้ คณะกรรมการกีฬาอาชีพไปก าหนด
รายละเอียดของจรรยาบรรณเพ่ิมเติม และหากมีการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพมีอ านาจก าหนดโทษได้เอง๑๘๗ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอให้ก าหนด
โทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาทโดยเทียบเคียงกับกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย แต่โดยที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวข้องกับคนจ านวนมากกว่า จึงเห็นควรก าหนดเพ่ิมขึ้นเป็นหนึ่งแสนบาท๑๘๘ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๕  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่จดแจ้งการด าเนินการ

ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐาน  
ที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้วตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท 

 
 

                                                 
๑๘๗บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๙ วันอังคาร ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
๑๘๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒๙ วันศุกร์ ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๔ - 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่า การลงโทษปรับทางปกครองต้องมีการก าหนดอัตราขั้นต่ าไว้ด้วย 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามแต่ละฐานความผิด เพ่ือป้ องกันการลงโทษปรับ เพียงเล็ กน้อย  
โดยไม่สอดคล้องกับความผิด  ที่ ประชุมจึงแ ก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษเป็น  “ต้องระวางโทษปรั บ 
ทางปกครองไม่เกินต้ังแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท”๑๘๙ 

 
มาตรา ๕๙  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใด 

ไม่ จัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน เป็นหนังสือ หรือไม่ปฏิบั ติ 
ตามมาตรฐานการจ้างท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๒ ๑  
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

โทษกรณีไม่ท าสัญญา
จ้างหรือความตกลง
ร่วมกัน 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดโทษปรับทางปกครองในกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
ไม่จั ดท าสัญญา จ้างหรือความตกลงร่วมกัน เป็ นหนังสื อ หรือไม่ปฏิบั ติตามมา ตรฐานการจ้า ง  
ที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศก าหนด ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะก าหนดโทษอาญา  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๖  สโมสรกีฬา อาชีพหรือสมาคมกีฬ าอาชีพใดไม่จัดท าสัญญาจ้า ง 

หรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 
 
 
 

                                                 
๑๘๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๕ - 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาว่า นักกีฬาจะมีอยู่สองประเภท คือ นักกีฬาอาชีพประเภททีม และนักกีฬาอาชีพ
ประเภทบุคคล โดยนักกีฬาอาชีพประเภททีมจะต้องมีสโมสรสังกัด ส่วนนักกีฬาอาชีพประเภทบุคคล
ไม่จ าเป็นต้องสังกัดสโมสร โดยนักกีฬาอาชีพที่สังกัดสโมสรจะต้องจัดท าสัญญาจ้างหรือความตกลง
ร่วมกันเป็นหนังสือ แต่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพประเภททีมและนักกีฬาอาชีพประเภทบุคคลจะต้อง
จดแจ้งต่อนายทะเบียน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ ส าหรับกรณีที่นักกีฬาสังกัดสโมสรในต่างประเทศ
แต่ต้องการที่จะเข้ามาเล่นกีฬาสังกัดสโมสรในประเทศไทยในระหว่างที่มีสัญญากับสโมสรในต่างประเทศ 
จะต้องมีการท าข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างสโมสรในต่างประเทศกับสโมสรในประเทศไทย ที่ประชุม 
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงไว้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว๑๙๐  

 
มาตรา ๖๐  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใด 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

โทษกรณีไม่ออกหรือไม่ส่ง 
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
จรรยา และไม่ตัดสิทธินักกีฬา 
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

 
๑. หลักการ 

ก าหนดโทษปรับทางปกครองในกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ (การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา การก าหนดบทลงโทษ  
และการลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล) มาตรา ๒๓ 
(การส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาส าหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัด
หรืออยู่ในความดูแลต่อนายทะเบียนและการแจ้งเปลี่ยนแปลง) หรือมาตรา ๒๔ (การตัดสิทธินักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลในการได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีพในนามสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ) ซ่ึงมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะ
ก าหนดเป็นโทษอาญา 

 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีว่าควรให้เป็นหน้าที่ของสโมสร

กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในการดูแลนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพในสังกัดให้ปฏิบัติ

                                                 
๑๙๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๖ - 

ตามจรรยาบรรณ แต่หากสโมสรกีฬาอาชีพหรือหรือสมาคมกีฬาอาชีพปล่อยปละละเลย จึงเป็นหน้าที่
ของรัฐโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพจะต้องเข้าไปด าเนินการและลงโทษสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพต่อไป  ดังนั้น จึงเพ่ิมบทบัญญัติให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพมีหน้าที่ก าหนด
จรรยาบรรณให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดได้ปฏิบัติตาม๑๙๑ เม่ือสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ด าเนินการ จึงก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้ด้วย 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๗  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ 

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่า  เม่ือมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๒/๑ ขึ้นใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องจึงควรเพ่ิมมาตรา ๒๒/๑ ในมาตรานี้ ด้วย เป็นดังนี้ “มาตรา ๕๗  สโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๒/๑ ต้องระวางโทษปรับ 
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท”๑๙๒ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาว่า มาตรา ๒๒ ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา ในการด าเนิ นการออกระเบียบ 
หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยา จึงไม่สามารถทราบระยะเวลาสิ้นสุดในการด าเนินการ จึงต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการตามมาตรา ๒๒ เพ่ือป้องกันการเลือกปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้
ก าหนดเป็นมาตรา ๒๒/๑  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงไว้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว  
นอกจากนี้ ที่ ประชุมได้พิจารณาว่าเพ่ือเป็นการก าหนดโทษทางปกครองแก่สโมสรกีฬ าอาชีพ  
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไม่ส่งระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา
ตามมาตรา ๒๒/๑ จึงเห็นควรให้เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่เพ่ือก าหนดโทษทางปกครองแก่สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ เป็นดังนี้  “สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒/๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท”๑๙๓ 

 
                                                 

๑๙๑บันทึการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒ ) คร้ังท่ี ๒๒  
วันศุกร์ ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  

๑๙๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕  

๑๙๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๗ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
คณะกรรมาธิการฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างของวุฒิสภา๑๙๔ 
 
มาตรา ๖๑  สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพใด 

ไม่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชม
การแข่งขันซ่ึงนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนท่ีอยู่ภายในบริเวณ
สถานท่ีจัดการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตามมาตรา ๒๗ ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

โทษกรณี 
ไม่ควบคุมดูแล 
ความเรียบร้อย 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระท าที่ไม่สมควร ในขณะมีการแข่งขันกีฬ า  
หรือชมการแข่งขันกีฬา เพราะจะท าให้เกิดภาพลบต่อการกีฬาของประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศให้มีมาตรฐานทั้งวงการต้ังแต่สโมสรและสมาคม บุคลากร 
นักกีฬา และกองเชียร์หรือผู้เข้าชม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดโทษส าหรับ
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาที่ไม่ดูแลนักกีฬา บุคลากร และกองเชียร์หรือผู้ เข้าชมการแข่งขัน 
ที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อย  
 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีทีเ่คยมีแนวคิดที่จะลงโทษ

สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และกองเชียร์หรือผู้เข้าชม 
ไว้หลายประการ เช่น ในกรณีของกองเชียร์ ให้ ลงโทษโดยการถอดจากการเป็นสมาชิกของที ม  
ที่ตนเชียร์ แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องการบริหารจัดการในทีมเองที่จะก าหนดมาตรการ 
ต่าง ๆ เป็นการลงโทษสมาชิก๑๙๕ ส่วนในกรณีของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้น เคยมี
การหารือกันว่า ควรก าหนดบทลงโทษการฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของสโมสรหรือสมาคมที่ไม่ใช่
เรื่องเก่ียวกับจรรยาด้วยหรือไม่ เช่น การเข้างานสาย แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรการ sanction ในกรณีดังกล่าวไว้ เพราะเป็นเรื่องของสโมสรหรือสมาคมแต่ละแห่ง  
อีกทั้งมาตรานี้มุ่งประสงค์เฉพาะลงโทษในเรื่องที่ เก่ียวกับจรรยาเท่านั้น ๑๙๖ ส่วนการลงโทษที่ไม่ให้ 

                                                 
๑๙๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  
๑๙๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑๗ วันศุกร์ ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  
๑๙๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๘ - 

มีผู้ เข้าชมนั้น เป็นการลงโทษตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ใช้ในกรณีที่ทีมเจ้าภาพจัดเตรียม
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักกีฬาทีมเยือนต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ แต่ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก าหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถลงโทษปรับในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันจัดการแข่งขัน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๓๗ แต่ไม่สามารถลงโทษให้แข่งขันฟุตบอลโดยไม่มีผู้เข้าชมได้๑๙๗ 

 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๘  สโมสรกีฬ าอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพใดไม่ดูแลนักกีฬ าอาชี พ 

บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขันซ่ึงนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีม
ของตนที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้อยู่ในความเรียบร้อยตามมาตรา ๒๔ ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้มีประเด็นหารือกันว่า บทลงโทษทางอาญานั้นควรมีการก าหนดบทห้าม 
การกระท า และบทก าหนดโทษให้เคร่งครัด โดยจ ากัดลักษณะและพฤติการณ์แห่งการกระท า บุคคล  
ที่เก่ียวกับกีฬาอาชีพ เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และผู้ท าหน้าที่
เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพที่จะต้องรับผิดหากมีการฝ่าฝืนให้มีความชัดเจน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในการบริหารจัดการและการแข่งขันกีฬาอาชีพในปัจจุบัน การเทียบเคียง
บทลงโทษกับความผิดอาญาอ่ืนที่คล้ายคลึง เช่น ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ความผิดฐานลักทรัพย์ 
ความผิดฐานให้สินบนโดยบุคคลธรรมดา และความผิดอาญาอ่ืนๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา  
คุณธรรมทางกฎหมายที่ต้องการคุ้มครอง รวมทั้งต้องค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการให้มี
กฎหมายเก่ียวกับกีฬาอาชีพด้วย๑๙๘  นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ตัวนักกีฬา 
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพด้วย๑๙๙ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตอีกว่า บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ที่ก าหนดให้สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพอาจใช้ค าแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได้ภายหลัง
เม่ือได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งแล้ว เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีสภาพบังคับเพราะไม่มีการก าหนด
บทลงโทษเอาไว้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการบัญญั ติกฎหมายโดยทั่วไป จึงควรมีบทก าหนดโทษไว้  
อย่างชัดเจน เช่น ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องมีความแตกต่าง
จากจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมโดยทั่วไป แต่กรณีดังกล่าวท่ีประชุมไม่เห็นชอบด้วย๒๐๐  
                                                 

๑๙๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๑๙๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๙๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๑๐ วันพุธ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
๒๐๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓๙ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาบทลงโทษทางปกครองในกรณีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ดูแล
นักกีฬาอาชีพ บุคลากร กีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน ที่อยู่ภายในบริ เวณ
สถานที่จัดการแข่งขันให้อยู่ในความเรียบร้อยแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันสโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพมักจะให้ความส าคัญเฉพาะการแข่งขัน แต่ละเลยในการควบคุมดูแลกองเชียร์ให้อยู่
ในความเรียบร้อย จึงเห็นด้วยกับการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
จะต้องดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์ให้อยู่ในความ
เรียบร้อย๒๐๑ แต่รัฐควรจะมีวิธีการเข้าไปควบคุมสมาคมหรือสโมสรกีฬาอาชีพโดยก าหนดบทลงโทษ
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือระเบียบการแข่งขัน กีฬา 
ไว้ด้วย เพราะในการลงโทษสมาคมหรือสโมสรกีฬาอาชีพยังขาดขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการ
ตามข้อบังคับหรือจรรยาบรรณและขั้นตอนการตรวจสอบการด าเนินกิจการของสมาคมหรือสโมสร
กีฬา อีกทั้งบางเกมส์การแข่งขัน สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจะเป็นผู้ที่กระท าความผิด  
หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอง  ดังนั้น ควรก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการดังกล่าวโดยก าหนดให้รัฐ  
เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่จะมีการลงโทษ และก าหนดโทษกรณีที่สโมสรหรือสมาคมกระท าผิด
จรรยาบรรณการแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานของสโมสรหรือสมาคม 
ให้อยู่ภายใต้จรรยาบรรณและระเบียบการแข่งขันกีฬา ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ๒๐๒   

ในส่วนของการก า หนดโทษนายทะเบียนนั้ น ได้มีการหารือกันว่า เนื่ องจา ก 
นายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทั้งก่อนการจัดการแข่งขัน  
ก็ให้ผู้จัดการแข่งขันมีหน้าที่ในการแจ้งแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการแข่งขันตลอดจนการแบ่ง
ผลประโยชน์หรือรายได้ต่อนายทะเบียน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการนั้น มีความ
หลากหลายตามชนิดและประเภทของกีฬา ตลอดจน มีการจัดการแข่งขัน กีฬ าภายในประเทศ 
จ านวนมาก หากจะด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ในบางกรณีอาจจะเป็นการยากส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน  ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนเป็นเพียงผู้รับแจ้งและ
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการแจ้งไว้เท่านั้น ไม่มีหน้าที่
โดยตรง ในการตรวจสอบความปลอดภัยและความได้มาตรฐานในด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้  
ซ่ึงนายทะเบียนจะมีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานตามเอกสารที่ได้มีการรับรอง
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่ได้น ามาแสดงเท่านั้น เนื่องจากนายทะเบียนไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
ตามที่ก าหนดไว้  และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อน 
การจัดการแข่งขัน หรือภายหลังการแข่งขันกีฬารายการนั้น ๆ เสร็จแล้วก็ตาม นายทะเบียนก็สามารถ
ด าเนินการลงโทษผู้จัดการแข่งขันได้และแจ้งไปยังหน่วยงาน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ด าเนินการ
                                                 

๒๐๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๒๐๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คร้ังท่ี ๕ วันพุธ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ 
คร้ังท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๐ - 

ให้ถูกต้อง หรือยุติการจัดการแข่งขัน และในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนนั้น ก็มีผู้เสนอ
ให้ก าหนดโทษนายทะเบียนที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านต่าง ๆ หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และมีความเสียหายเกิดขึ้น แม้หลักการ
ที่ก าหนดไว้จะมีลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่ที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนจะต้องด าเนินการ ซ่ึงถือว่า
นายทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ก็สามารถลงโทษนายทะเบียนได้ตามมาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมายอาญา 
อยู่แล้ว๒๐๓ 

 
มาตรา  ๖ ๒   ผู้จัดการแข่งขั นกีฬาอาชีพใดฝ่าฝืนหรื อ 

ไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกิน 
หน่ึงหมื่นบาท 

โทษกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามให้ผู้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ด าเนินการจัดการแข่งขันให้
มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา ๓๗   ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และนานาประเทศ อันจะเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดโทษ
ส าหรับผู้จัดการแข่งขันไว้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๙  ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔  

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

                                                 
๒๐๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๖ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๑ - 

มาตรา ๖๓  การก าหนดโทษปรับทางปกครองในส่วนน้ี 
และการพิจารณาลงโทษทางปกครองให้คณะกรรมการค านึงถึงความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท าความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าน้ัน  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราท่ีคณะกรรมการก าหนด 

สิ่งท่ีต้องค านึงในการ
ก าหนดโทษปรับ 
ทางปกครอง 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือก า หนดหลั ก เกณฑ์ ในกา รพิจา รณา กา รก าหนดโทษปรั บทางปกครอง  
ว่าให้ค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท าความเสียหายที่เกิดจากการกระท า   
อันจะเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือในการลงโทษได้ เพราะการพิจารณาลงโทษทางปกครองนั้น 
เป็นค าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจในการพิจารณาก าหนดค่าปรับ  

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๐  การก าหนดโทษปรับทางปกครองในส่วนนี้  และการพิจารณาลงโทษ

ทางปกครอง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท า ความเสียหาย  
ที่เกิดจากการกระท านั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้มีประเด็นหารือเรื่องโทษปรับทางปกครองว่า ควรก าหนดโทษปรับโดยการ
ก าหนดจ านวนเงินลงโทษที่แน่นอนหรือไม่ แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หากก าหนดวงเงินที่จะ
ลงโทษไว้แน่นอน จะมีปัญหาเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการการปรับ การพิจารณาวงเงินอย่างไร และหาก
มีความเสียหายที่ร้ายแรงกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจะต้องด าเนินการอย่างไร จึงไม่ก าหนด
หลักการเช่นนั้นในกฎหมาย๒๐๔  นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการแสดงความคิดเห็นว่า การก าหนด
โทษปรับทางปกครอง การพิจารณาลงโทษทางปกครอง แม้จะให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรง
ของพฤติการณ์แห่งการกระท า และความเสียหายที่เกิดจากการกระท าแล้ว ก็ควรมีหลักเกณฑ์ วิธีการ  
 
                                                 

๒๐๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๒ วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๒ - 

และอัตราที่คณะกรรมการก าหนดอย่างแน่นอน เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในการบังคับใช้ และหากเป็นไป
ได้ เนื่องจากการก าหนดโทษปรับทางปกครองโดยการปรับเงินอาจมีความไม่เหมาะสม เนื่องจาก 
บางสโมสรกีฬาอาชีพอาจจะยังไม่มีศักยภาพทางการเงิน หรืออาจไม่ได้ผลในกรณีกับสโมสรกีฬาอาชีพ
ที่มีศักยภาพทางการเงินสูง จึงควรมีการก าหนดโทษทางปกครองโดยมาตรการอ่ืนด้วย เช่น การว่า
กล่าวตักเตือน การพักใบอนุญาต การพักหรือห้ามการแข่งขัน เป็นต้น แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  
ตามกฎหมายก าหนดให้ในทางปฏิบัติการพิจารณาลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการจะต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ จะใช้พิจารณาอยู่แล้ว ซ่ึงในหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรานั้ น 
จะมีวิธีการลงโทษอย่างหลากหลาย ควรปล่อยให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม๒๐๕ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีประเด็นหารือในกรณีของโทษทางปกครองว่า เม่ือคณะกรรมการกีฬาอาชีพก าหนดโทษ
ทางปกครองแล้ว ผู้ถูกลงโทษก็ควรที่จะอุทธรณ์โทษทางปกครองต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้  
และเม่ือคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาอุทธรณ์และมีค าสั่งประการใด หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าสั่ง
อุทธรณ์ดังกล่าว ก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ เพราะสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้อยู่แล้ว๒๐๖ 

 
ส่วนท่ี ๒ 
โทษอาญา 

   
 

มาตรา ๖๔  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬาอาชีพหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท า
การล้มกีฬา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาท 
ถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 
 
 
 

โทษกรณีท าให้
นักกีฬาอาชีพล้มกีฬา 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้บุคคลใดกระท าการอันเป็นการจูงใจให้นักกีฬาอาชีพ 
ล้มกีฬา เพราะเป็นการกระท าที่สร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อศักด์ิศรีของนักกีฬาเองและต่อวงการกีฬา
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นปัญหาบั่นทอนการพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศในปัจจุบัน  ท าให้เกิดภาพลบต่อการ
กีฬาของประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศให้มีมาตรฐาน  
สากล จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือผู้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
แก่นักกีฬาอาชีพหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท าการล้มกีฬา 
                                                 

๒๐๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๒๐๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๓ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมกา รกฤษฎี กา (คณะที่  ๒) ได้ พิจ ารณา กรณีการก าหนดลักษณ ะ 

ของความผิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในส่วนของฐานความผิด “ล้มกีฬา” เป็นการก าหนดฐานความผิด
โดยล้อมา “ล้มมวย” ในส่วนของการก าหนดความผิด จึงได้น าอัตราโทษในการก าหนดความผิด
ส าหรับการล้มมวยตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาก าหนดไว้๒๐๗  

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส่วนที่ ๒ 
โทษอาญา 

   
 
มาตรา ๖๑  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬา

อาชีพหรือผู้ อ่ืน เพ่ือจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท าการล้มกีฬา  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ประชุมเห็นว่า อัตราโทษทางอาญาสูงเกินไป และหากกีฬาที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิต 

ต้องเสียไปเพราะการกระท าความผิดเพียงครั้งเดียว จึงควรลดอัตราโทษปรับลง แต่ที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่า การล้มกีฬาเป็นผลเสียต่อวงการกีฬาอย่างมาก และการพนันบอลก็เป็นความผิดที่ไม่อาจ
กระท าได้ อีกทั้งอัตราโทษที่ก าหนดไว้ก็สอดคล้อง กับในพระราชบัญญั ติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒  
จึงมิได้มีการแก้ไขอัตราโทษดังกล่าว๒๐๘ 

 
การประชุ ม คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ร่างกฎหมายของคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า อัตราส่วนของการก าหนดโทษจ าคุกกับโทษปรับ  

ในปัจจุบัน ที่ก าหนดให้โทษจ าคุกหนึ่งปีต่อโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงร่างพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๐๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๒๐๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราโทษในลักษณะเดียวกับในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย แต่ในการพิจารณาได้มีการหารือกันว่าอัตราโทษดังกล่าวสูงเกินไป  
ควรลดอัตราโทษจ าคุกลงจากห้าปีเป็นสองปี และจากสิบปีเป็นสามปีตามล าดับ ส่วนโทษปรับยังคงไว้
ในอัตราเดิม ด้วยเหตุที่ว่าแม้ในปัจจุบันพระราชบัญญัติกีฬามวยฯ จะมีบทก าหนดโทษอาญาในอัตรา
เท่ากับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ในการพิพากษาลงโทษของศาลยุติธรรมในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมา  
ยังไม่มีการพิพากษาลงโทษจ าคุกถึงห้าปี ประกอบกับบางคดีศาลพิพากษาตัดสินโดยให้รอลงอาญา  
จึงเห็นควรปรับลดโทษอาญาเฉพาะในส่วน อัตราโทษจ าคุก โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกขั้น สูง  
เป็นไม่เกินสองปี ส่วนโทษปรับยังคงไว้ในอัตราเดิม๒๐๙ ซ่ึงต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การก าหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายนี้ เป็นสิ่งที่ มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็น
การป้องปรามไม่ให้มีการกระท าความผิด เพราะจะส่งผลกระทบกับวงการกีฬาอย่างมากและกระทบ
ต่อเกียรติภูมิของประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศเองการกระท าอันเป็นการล้มกีฬาก็มีการ
ลงโทษจ าคุกเป็นเวลานาน  ประกอบกับ อัตราโทษที่ก าหนดไว้ก็เป็นอัตราโทษที่เหมาะสมกับ 
นิตินโยบายและได้สัดส่วนกันแล้ว และยังเป็นอัตราโทษที่สอดคล้องกับความผิดฐานเดียวกันในกรณี
ของการล้ มมวย รวมถึงสอดคล้องกับอัตราโทษจ าคุกในความผิดที่ มีลักษณะเป็นการให้ เรีย ก  
รับสินบน เพ่ือให้มีการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ดังนั้น ที่ประชุมจึงไม่ได้
มีการแก้ไขอัตราโทษแต่อย่างใด๒๑๐ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้มีประเด็นพิจารณาว่า  เนื่องจากในทางปฏิบัติการลงโทษจ าคุกกระท าได้ยาก 
เนื่องจากศาลมักจะรอการลงโทษหรือรอลงอาญา อีกทั้งในกรณีสโมสรที่เป็นนิติบุคคลกระท าผิด  
ก็ไม่สามารถลงโทษจ าคุกได้ จึงควรมีการก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ด้วย เพราะกีฬาอาชีพเป็นกีฬา
ที่มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก การก าหนดอัตราโทษปรับจึงควรก าหนดให้เหมาะสม 
เพ่ือป้องกันและป้องปรามมิให้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ประกอบกับหากมิได้ก าหนดอัตราโทษ
ปรับขั้นต่ าไว้ อาจท าให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการลงโทษปรับน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับการกระท า
ความผิด โดยการก าหนดโทษจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างอัตราโทษกับฐานคว ามผิด 
หลักเกณฑ์การลงโทษสากล และคุณธรรมทางกฎหมาย ตลอดจนเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการ
คุ้มครองหรือป้องปรามมิให้กระท าด้วย  ดังนั้น ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาท
แต่ไม่เกินห้าแสนบาท๒๑๑ 

                                                 
๒๐๙บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒๑๐บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  
๒๑๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้ วย
หรือไม่ โดยโทษทางวินัยนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดโทษต้ังแต่การว่ากล่าวตักเตือน การห้าม  
กองเชียร์หรือแฟนคลับเข้าชม การให้พักการแข่งขันโดยตัดสิทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี การห้ามจัด 
การแข่งขัน การยุบสโมสร การระงับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน เป็นต้น โดยก าหนด
บทลงโทษให้เหมาะกับความผิดในแต่ละฐาน  ซ่ึงโทษทางวินัยดังกล่าวจะช่วยให้สโมสรกีฬาอาชีพ 
ต้องระมัดระวังในการดูแลนักกีฬาหรือกองเชียร์ไม่ให้เล่นกีฬาหรือประพฤติผิดทางวินัย เพราะการ
กระท าดังกล่าวส่งผลกระทบถึงสโมสรด้วย๒๑๒ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจ ารณาการก าหนดโทษทางอาญาของผู้ใด ให้  ขอให้ หรื อรับว่า จะให้ทรั พย์สิ น  
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นักกีฬาอาชีพหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระท าการล้มกีฬา ได้มีการ
พิจารณากันว่า ในชั้นการพิจารณารับร่างกฎหมายนี้ของคณะรัฐมนตรี หลักการตามมาตรานี้  
ได้ก าหนดโทษทางอาญาโดยเทียบเคียงกับโทษทางอาญาของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ในชั้นการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นว่า โทษดังกล่าวต่ าเกินไป และกีฬามวยเป็นกีฬาประเภท
บุคคลซ่ึงมีบุคคลที่เก่ียวข้องและผลประโยชน์น้อยกว่ากีฬาอาชีพทั่วไป จึงได้ก าหนดโทษเพ่ิมขึ้นเป็น
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยที่ประชุม  
ได้มีข้อสังเกตว่าการก าหนดโทษควรพิจารณาก าหนดโทษตามประเภทของกีฬา และมูลค่าทางการตลาด
ของกีฬาแ ต่ละประเภท  ลดหลั่น กันไปตามความส าคัญและมูล ค่าทางการตลาด  ซ่ึงที่ประชุ ม 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงไว้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว๒๑๓ 

 
มาตรา ๖๕  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์ สินหรือ

ประโยช น์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเพ่ือให้มี การกระท าการล้มกีฬา  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

โทษกรณีนักกีฬา
อาชีพล้มกีฬา 

 

๑. หลักการ 
เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้นักกีฬาอาชีพล้มกีฬา เพราะเป็นการกระท าที่สร้างความ

เสื่อมเสียทั้งต่อศักด์ิศรีของนักกีฬาเองและต่อวงการกีฬาทั้งหมด ซ่ึงเป็นปัญหาบั่นทอนการพัฒนากีฬา
อาชีพของประเทศในปัจจุบัน  ท าให้เกิดภาพลบต่อการกีฬาของประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศให้มีมาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับ
นักกีฬาอาชีพทีก่ระท าการล้มกีฬา 
                                                 

๒๑๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

๒๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๖ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน

ห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมกา รกฤษฎี กา (คณะที่  ๒) ได้ พิจ ารณา กรณีการก าหนดลักษณ ะ 

ของความผิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในส่วนของฐานความผิด “ล้มกีฬา” เป็นการก าหนดฐานความผิด
โดยล้อมา “ล้มมวย” ในส่วนของการก าหนดความผิด จึงได้น าอัตราโทษในการก าหนดความผิด
ส าหรับการล้มมวยตามมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาก าหนดไว้๒๑๔  

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๒  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ

ตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือให้มีการกระท าการล้มกีฬา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุ ม คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ร่างกฎหมายของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า อัตราส่วนของการก าหนดโทษจ าคุกกับโทษปรับ 
ในปัจจุบัน ที่ก าหนดให้โทษจ าคุกหนึ่งปีต่อโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงร่างพระราชบัญญัตินี้  
ก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราโทษในลักษณะเดียวกันในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย แต่ในการพิจารณาได้มีการหารือกันว่าอัตราโทษดังกล่าวสูงเกินไป  
ควรลดอัตราโทษจ าคุกลงจากห้าปีเป็นสองปี และจากสิบปีเป็นสามปีตามล าดับ ส่วนโทษปรับยังคงไว้
ในอัตราเดิม ด้วยเหตุที่ว่าแม้ในปัจจุบันพระราชบัญญัติกีฬามวยฯ จะมีบทก าหนดโทษอาญาในอัตรา
เท่ากับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ในการพิพากษาลงโทษของศาลยุติธรรมในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมา  
ยังไม่มีการพิพากษาลงโทษจ าคุกถึงห้าปี ประกอบกับบางคดีศาลพิพากษาตัดสินโดยให้รอลงอาญา  
จึงเห็นควรปรับลดโทษอาญาเฉพาะในส่วน อัตราโทษจ าคุก โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกขั้น สูง  
เป็นไม่เกินสองปี ส่วนโทษปรับยังคงไว้ในอัตราเดิม๒๑๕ ซ่ึงต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
 
                                                 

๒๑๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๒๑๕บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๗ - 

การก าหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายนี้ เป็นสิ่งที่ มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็น
การป้องปรามไม่ให้มีการกระท าความผิด เพราะจะส่งผลกระทบกับวงการกีฬาอย่างมากและกระทบ
ต่อเกียรติภูมิของประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศเองการกระท าอันเป็นการล้มกีฬาก็มีการ
ลงโทษจ าคุกเป็นเวลานาน  ประกอบกับ อัตราโทษที่ก าหนดไว้ก็เป็นอัตราโทษที่เหมาะสมกับ  
นิตินโยบายและได้สัดส่วนกันแล้ว และยังเป็นอัตราโทษที่สอดคล้องกับความผิดฐานเดียวกันในกรณี
ของการล้ มมวย รวมถึงสอดคล้องกับอัตราโทษจ าคุกในความผิดที่ มีลักษณะเป็นการให้ เรีย ก  
รับสินบน เพ่ือให้มีการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ดังนั้น ที่ประชุม  
จึงไม่ได้มีการแก้ไขอัตราโทษแต่อย่างใด๒๑๖ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเส ริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้มีประเด็นพิจารณาว่า เนื่องจากในทางปฏิบัติการลงโทษจ าคุกกระท าได้ยาก 
เนื่องจากศาลมักจะรอการลงโทษหรือรอลงอาญา อีกทั้งในกรณีสโมสรที่เป็นนิติบุคคลกระท าผิด  
ก็ไม่สามารถลงโทษจ าคุกได้ จึงควรมีการก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ด้วย เพราะกีฬาอาชีพเป็นกีฬา
ที่มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก การก าหนดอัตราโทษปรับจึงควรก าหนดให้เหมาะสม 
เพ่ือป้องกันและป้องปรามมิให้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ประกอบกับหากมิได้ก าหนดอัตราโทษ
ปรับขั้นต่ าไว้ อาจท าให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการลงโทษปรับน้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับการกระท า
ความผิด โดยการก าหนดโทษจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างอัตราโทษกับฐานความผิด 
หลักเกณฑ์การลงโทษสากล และคุณธรรมทางกฎหมาย ตลอดจนเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการ
คุ้มครองหรือป้องปรามมิให้กระท าด้วย  ดังนั้น ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาท
แต่ไม่เกินห้าแสนบาท๒๑๗ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
หรือไม่ โดยโทษทางวินัยนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดโทษต้ังแต่การว่ากล่าวตักเตือน การห้าม  
กองเชียร์หรือแฟนคลับเข้าชม การให้พักการแข่งขันโดยตัดสิทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี การห้ามจัด 
การแข่งขัน การยุบสโมสร การระงับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน เป็นต้น โดยก าหนด
บทลงโทษให้เหมาะกับความผิดในแต่ละฐาน  ซ่ึงโทษทางวินัยดังกล่าวจะช่วยให้สโมสรกีฬาอาชีพ 
ต้องระมัดระวังในการดูแลนักกีฬาหรือกองเชียร์ไม่ให้เล่นกีฬาหรือประพฤติผิดทางวินัย เพราะการ
กระท าดังกล่าวส่งผลกระทบถึงสโมสรด้วย๒๑๘ 

 
 

                                                 
๒๑๖บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  
๒๑๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒๑๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔๘ - 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้มีประเด็นหารือว่า การล้มกีฬาเป็นการท าลายระบบกีฬา ท าให้วงการกีฬาไทยขาดความ
น่าเชื่อถือ ควรก าหนดให้ผู้กระท าการล้มกีฬาหมดสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ตลอดชีวิตหรือไม่ โดยการตัดสิทธิดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้กระท าการล้มกีฬาจะไม่สามารถ
ประกอบอาชีพนี้ ต่อไปได้ แต่เป็นเพียงการตัดสิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐตลอดไป เพราะเป็น
มาตรการป้ องปรามที่ดีและท าให้เกิดความเกรงกลัวส าหรับบุคคลผู้ท าลายวิชาชีพของตนเอง  
แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการควบคุมผู้กระท าการล้มกีฬามีบทบัญญัติควบคุมอยู่แล้ว  
ทั้งในส่วนของการก าหนดให้นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับบัตรประจ าตัวมีสิทธิได้รับ
การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด  
ดังนั้น การก าหนดให้บุคคลดังกล่าวได้รับบัตรประจ าตัวจะต้องก าหนดเง่ือนไขที่ชัดเจนว่าจะต้อง  
ไม่เป็นผู้ได้รับโทษตามมาตรานี้  และในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิ ดตามกฎหมาย  
ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัด
หรืออยู่ในความดูแล ในการได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในนามสมาคมกีฬาอาชีพ
หรือสโมสรกีฬาอาชีพในรายการใด ๆ ตามระยะเวลาที่สมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพก าหนด
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซ่ึงเป็นมาตรการที่ควบคุมไว้อีกขั้นหนึ่งด้วย การลงโทษบุคลากรกีฬาอาชีพ
เป็นไปตามความรุนแรงของการกระท าความผิด จึงมีความเหมาะสมแล้ว๒๑๙ 

 
มาตรา ๖๖  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ

ประโยช น์อ่ืนใดแก่ผู้ตัดสินหรือผู้อ่ืนเพ่ือจูงใจให้ผู้ตัดสินท าหน้าท่ีตัดสิน 
ไม่เป็น ไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน  หรือท าหน้าท่ี ตัดสินอย่าง  
ไม่ ถูกต้องเท่ียงธรรม  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี  หรือปรั บต้ังแต่ 
สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

โทษกรณีท าให้ 
ผู้ตัดสินท าหน้าท่ี
ตัดสินไม่ชอบ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้บุคคลใดกระท าการอันเป็นการจูงใจให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่
ตัดสินโดยไม่ชอบ เพราะเป็นการกระท าที่สร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อศักด์ิศรีของผู้ ตัดสิน  นักกีฬา  
และต่อวงการกีฬาทั้งหมด ซ่ึงเป็นปัญหาบั่นทอนการพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศในปัจจุบัน ท าให้
เกิดภาพลบต่อการกีฬาของประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศ
ให้มีมาตรฐาน สากล จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือผู้รับว่าจะให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์แก่ผู้ตัดสินหรือผู้อ่ืนเพ่ือจูงใจให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกา
การแข่งขัน หรือท าหน้าที่ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม 

 

                                                 
๒๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีจากเดิมทีก่ าหนดว่าเป็นการ 

ใช้ดุลพินิจของผู้ ตัดสิน แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การตัดสินโดยใช้ดุลพินิจอย่างไม่ถูกต้อง  
เที่ยงธรรมก็คือการไม่ตัดสินให้เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน และหากก าหนดว่ากรรมการ
สามารถใช้ดุลพินิจในเรื่องใดได้ ย่อมแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นดุลพินิจของกรรมการโดยแท้จริง จึงได้แก้ไข
ถ้อยค าดังกล่าว๒๒๐  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีหารือกันในประเด็น “การตัดสินที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม”  
ว่ามีความหมายแค่ไหนเพียงไร อีกทั้งในทางปฏิบัติอาจจะน าสืบได้ยากถึงความเที่ยงธรรม เนื่องจาก 
ในระเบียบหรือกติกาการแข่งขันให้ผู้ตัดสินมีอ านาจใช้ดุลพินิจค่อนข้างมาก แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การตัดสินที่ไม่ถู กต้องเที่ยงธรรมเป็นกรณีที่แม้จะไม่ผิดระเบี ยบหรือกติกาการแข่งขั น  
แต่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม เช่น กรณีของฟุตบอล ผู้ ตัดสินควรพิจารณาให้ลูกโทษ  
แต่ปรากฏว่าผู้ ตัดสินไม่ให้ หรือบางกรณีไม่สมควรจะให้แต่ปรากฏว่า ผู้ตัดสินให้ลูกโทษ เป็นต้น  
อีกทั้งเป็นการน าแนวทางมาจากมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงก าหนด
ห้ามมิให้ผู้ ตัดสินรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือจูงใจ  
ให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม๒๒๑  

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๓  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ตัดสิน 

หรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน หรือท าหน้าที่
ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุ ม คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ร่างกฎหมายของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า อัตราส่วนของการก าหนดโทษจ าคุกกับโทษปรับ  
ในปัจจุบัน ที่ก าหนดให้โทษจ าคุกหนึ่งปีต่อโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงร่างพระราชบัญญัตินี้  
ก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราโทษในลักษณะเดียวกันในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย แต่ในการพิจารณาได้มีการหารือกันว่าอัตราโทษดังกล่าวสูงเกินไป  
ควรลดอัตราโทษจ าคุกลงจากห้าปีเป็นสองปี และจากสิบปีเป็นสามปีตามล าดับ ส่วนโทษปรับยังคงไว้

                                                 
๒๒๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๒๒๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  
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ในอัตราเดิม ด้วยเหตุที่ว่าแม้ในปัจจุบันพระราชบัญญัติกีฬามวยฯ จะมีบทก าหนดโทษอาญา  
ในอัตราเท่ากับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ในการพิพากษาลงโทษของศาลยุติธรรมในคดีต่าง ๆ  
ที่ผ่านมา ยังไม่มีการพิพากษาลงโทษจ าคุกถึงห้าปี ประกอบกับบางคดีศาลพิพากษาตัดสินโดยให้  
รอลงอาญา จึงเห็นควรปรับลดโทษอาญาเฉพาะในส่วนอัตราโทษจ าคุก โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุก  
ขั้นสูงเป็นไม่เกินสองปี ส่วนโทษปรับยังคงไว้ในอัตราเดิม๒๒๒ ซ่ึงต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การก าหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายนี้ เป็นสิ่งที่ มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็น
การป้องปรามไม่ให้มีการกระท าความผิด เพราะจะส่งผลกระทบกับวงการกีฬาอย่างมากและกระทบ
ต่อเกียรติภูมิของประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศเองการกระท าอันเป็นการล้มกีฬาก็มีการ
ลงโทษจ าคุกเป็นเวลานาน  ประกอบกับ อัตราโทษที่ก าหนดไว้ก็เป็นอัตราโทษที่เหมาะสมกับ  
นิตินโยบายและได้สัดส่วนกันแล้ว และยังเป็นอัตราโทษที่สอดคล้องกับความผิดฐานเดียวกันในกรณี
ของการล้ มมวย รวมถึงสอดคล้องกับอัตราโทษจ าคุกในความผิดที่ มีลักษณะเป็นการให้ เรีย ก  
รับสินบน เพ่ือให้มีการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ดังนั้น ที่ประชุม  
จึงไม่ได้มีการแก้ไขอัตราโทษแต่อย่างใด๒๒๓ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่า เนื่องจากในทางปฏิบัติการลงโทษจ าคุกกระท าได้ยาก เนื่องจาก 
ศาลมักจะรอการลงโทษหรือรอลงอาญา อีกทั้งในกรณีสโมสรที่เป็นนิติบุคคลกระท าผิดก็ไม่สามารถ
ลงโทษจ าคุกได้ จึงควรมีการก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ด้วย โดยก าหนดให้ปรับต้ังแต่สองแสนบาท
แต่ไม่เกินห้าแสนบาท เพราะกีฬาอาชีพเป็นกีฬาที่มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก  
การก าหนดอัตราโทษปรับจึงควรก าหนดให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันและป้องปรามมิให้มีการกระท า
ความผิดเกิดขึ้น ประกอบกับหากมิได้ก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ อาจท าให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการ
ลงโทษปรับน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับการกระท าความผิด โดยการก าหนดโทษจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างอัตราโทษกับฐานความผิด หลักเกณฑ์การลงโทษสากล และคุณธรรมทางกฎหมาย 
ตลอดจนเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการคุ้มครองหรือป้องปรามมิให้กระท าด้วย๒๒๔ 

นอกจากโทษทางปกครองและโทษทางอาญาแล้ว ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีการ
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยหรือไม่ โดยโทษทางวินัยนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดโทษต้ังแต่
การว่ากล่าวตักเตือน การห้ามกองเชียร์แฟนคลับเข้าชม การให้พักการแข่งขันโดยตัดสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 
๑ ปี การห้ามจัดการแข่งขัน การยุบสโมสร การระงับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน เป็นต้น 
โดยก าหนดบทลงโทษให้เหมาะกับความผิดในแต่ละฐาน ซ่ึงโทษทางวินัยดังกล่าวจะช่วยให้สโมสรกีฬา
                                                 

๒๒๒บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๒๒๓บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  

๒๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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อาชีพต้องระมัดระวังในการดูแลนักกีฬาหรือกองเชียร์ไม่ให้เล่น กีฬาหรือประพฤติผิดทางวินั ย  
เพราะการกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบถึงสโมสรด้วย๒๒๕ 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาการก าหนดโทษทางอาญาของผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่ผู้ตัดสินหรือผู้อ่ืน เพ่ือจูงใจให้ผู้ตัดสินท าหน้าที่ ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการ
แข่งขัน หรือท าหน้าที่ ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมนั้น ได้มีการพิจารณากันว่า  ในชั้นการพิจารณา
รับร่างกฎหมายนี้ของคณะรัฐมนตรี หลักการตามมาตรานี้ได้ก าหนดโทษทางอาญาโดยเทียบเคียงกับ
โทษทางอาญาของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นว่า 
โทษดังกล่าวต่ าเกินไป และกีฬามวยเป็นกีฬาประเภทบุคคลซ่ึงมีบุคคลที่เก่ียวข้องและผลประโยชน์
น้อยกว่ากีฬาอาชีพทั่วไป จึงได้ก าหนดโทษเพ่ิมขึ้นเป็นจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาท
ถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตว่าการก าหนดโทษควรพิจารณาก าหนด
โทษตามประเภทของกีฬา และมูลค่าทางการตลาดของกีฬ าแต่ละประเภท ลดหลั่นกันไปตาม
ความส าคัญและมูลค่าทางการตลาด ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คงไว้ตามร่างที่สภา
ผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว๒๒๖ 

 
มาตรา ๖๗  ผู้ตัดสินใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือท าหน้าท่ีตัดสินไม่เป็นไป
ตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขันหรือท าหน้าท่ี ตัดสินอย่างไม่ถูกต้อง  
เท่ียงธรรม  ต้องระวางโทษจ าคุก ต้ัง แต่ห น่ึ งปีถึ งสิบปี  หรื อปรับต้ังแต่ 
สามแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

โทษกรณีผู้ตัดสิน 
ท าหน้าท่ีตัดสินไม่ชอบ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ ตัดสินท าหน้าที่ ตัดสิน โดยไม่ชอบ เพราะเป็นการ
กระท าที่สร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อศักด์ิศรีของผู้ตัดสิน  นักกีฬา และต่อวงการกีฬาทั้งหมด ซ่ึงเป็น
ปัญหาบั่นทอนการพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศในปัจจุบัน ท าให้เกิดภาพลบต่อการกีฬาของประเทศ
ไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศให้มีมาตรฐาน  สากล จึงได้ก าหนด
โทษทางอาญาส าหรับผู้ ตัดสินที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน เพ่ือท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขันหรือท าหน้าที่ ตัดสินอย่างไม่
ถูกต้องเที่ยงธรรม  
                                                 

๒๒๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

๒๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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- ๑๕๒ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณี “การตัดสินที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม” 

ว่ามีความหมายแค่ไหนเพียงไร อีกทั้งในทางปฏิบัติอาจจะน าสืบได้ยากถึงความเที่ยงธรรม เนื่องจาก  
ในระเบียบหรือกติกาการแข่งขันให้ผู้ตัดสินมีอ านาจใช้ ดุลพินิจค่อนข้างมาก แต่ที่ประชุมพิจารณา 
แล้วเห็นว่า การตัดสินที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นกรณีที่แม้จะไม่ผิดระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน  
แต่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม เช่น กรณีของฟุตบอล ผู้ ตัดสินควรพิจารณาให้ลูกโทษ  
แต่ปรากฏว่าผู้ ตัดสินไม่ให้ หรือบางกรณีไม่สมควรจะให้แต่ปรากฏว่า ผู้ตัดสินให้ลูกโทษ เป็นต้น  
อีกทั้งเป็นการน าแนวทางมาจากมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงก าหนด
ห้ามมิให้ผู้ ตัดสินรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือจูงใจ  
ให้ผู้ ตั ดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและก ติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม๒๒๗  นอกจากนี้  
มีผู้เสนอให้ก าหนดอัตราโทษเป็นปรับไม่เกินสองแสนบาท เพราะในปัจจุบันโดยเฉพาะในการแข่งขัน
กีฬาอาชีพชนิดทีม การให้สินบนมักติดสินบนกับกรรมการผู้ตัดสิน เนื่องจากการตัดสินของกรรมการ
แม้มีการบิดเบือนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อการแข่งขันได้ ซ่ึงที่ประชุมมีมติให้ปรับอัตราโทษให้เท่ากับ
อัตราโทษเดียวกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกฐานความผิดที่มีลักษณะเดียวกัน๒๒๘ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๔  ผู้ ตัดสินใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือปร ะโยชน์อ่ืนใด

ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน หรือท าหน้าที่
ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุ ม คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ร่างกฎหมายของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า อัตราส่วนของการก าหนดโทษจ าคุกกับโทษปรับ  
ในปัจจุบัน ที่ก าหนดให้โทษจ าคุกหนึ่งปีต่อโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงร่างพระราชบัญญัตินี้  
ก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราโทษในลักษณะเดียวกันในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย แต่ในการพิจารณาได้มีการหารือกันว่าอัตราโทษดังกล่าวสูงเกินไป  

                                                 
๒๒๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๒๒๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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ควรลดอัตราโทษจ าคุกลงจากห้าปีเป็นสองปี และจากสิบปีเป็นสามปีตามล าดับ ส่วนโทษปรับยังคงไว้
ในอัตราเดิม ด้วยเหตุที่ว่าแม้ในปัจจุบันพระราชบัญญัติกีฬามวยฯ จะมีบทก าหนดโทษอาญาในอัตรา
เท่ากับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ในการพิพากษาลงโทษของศาลยุติธรรมในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมา  
ยังไม่มีการพิพากษาลงโทษจ าคุกถึงห้าปี ประกอบกับบางคดีศาลพิพากษาตัดสินโดยให้รอลงอาญา  
จึงเห็นควรปรับลดโทษอาญาเฉพาะในส่วน อัตราโทษจ าคุก โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกขั้น สูง 
เป็นไม่เกินสามปี ส่วนโทษปรับยังคงไว้ในอัตราเดิม๒๒๙ ซ่ึงต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การก าหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายนี้ เป็นสิ่งที่ มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็น
การป้องปรามไม่ให้มีการกระท าความผิด เพราะจะส่งผลกระทบกับวงการกีฬาอย่างมากและกระทบ
ต่อเกียรติภูมิของประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศเองการกระท าอันเป็นการล้มกีฬาก็มีการ
ลงโทษจ าคุกเป็นเวลานาน  ประกอบกับ อัตราโทษที่ก าหนดไว้ก็เป็นอัตราโทษที่เหมาะสมกับ  
นิตินโยบายและได้สัดส่วนกันแล้ว และยังเป็นอัตราโทษที่สอดคล้องกับความผิดฐานเดียวกันในกรณี
ของการล้ มมวย รวมถึงสอดคล้องกับอัตราโทษจ าคุกในความผิดที่ มีลักษณะเป็นการให้ เรีย ก  
รับสินบน เพ่ือให้มีการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ดังนั้น ที่ประชุม  
จึงไม่ได้มีการแก้ไขอัตราโทษแต่อย่างใด๒๓๐ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาว่า เนื่องจากในทางปฏิบัติการลงโทษจ าคุกกระท าได้ยาก เนื่องจาก 
ศาลมักจะรอการลงโทษหรือรอลงอาญา อีกทั้งในกรณีสโมสรที่เป็นนิติบุคคลกระท าผิดก็ ไม่สามารถ
ลงโทษจ าคุกได้ จึงควรมีการก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ด้วย โดยก าหนดให้ปรับต้ังแต่สองแสนบาท
แต่ไม่เกินห้าแสนบาท เพราะกีฬาอาชีพเป็นกีฬาที่มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก  
การก าหนดอัตราโทษปรับจึงควรก าหนดให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันและป้องปรามมิให้มี การกระท า
ความผิดเกิดขึ้น ประกอบกับหากมิได้ก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ อาจท าให้ศาลใช้ดุลยพินิจ  
ในการลงโทษปรับน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับการกระท าความผิด โดยการก าหนดโทษจะต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมระหว่างอัตราโทษกับฐานความผิด หลักเกณฑ์การลงโทษสากล และคุณธรรม  
ทางกฎหมาย ตลอดจนเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการคุ้มครองหรือป้องปรามมิให้กระท าด้วย๒๓๑ 

นอกจากโทษทางปกครองและโทษทางอาญาแล้ว ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีการ
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยหรือไม่ โดยโทษทางวินัยนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดโทษ  
ต้ังแต่การว่ากล่าวตักเตือน การห้ามกองเชียร์หรือแฟนคลับเข้าชม การให้พักการแข่งขันโดยตัดสิทธิ์ 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี การห้ามจัดการแข่งขัน การยุบสโมสร การระงับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
                                                 

๒๒๙บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๒๓๐บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  

๒๓๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕๔ - 

สนับสนุน เป็นต้น โดยก าหนดบทลงโทษให้เหมาะกับความผิดในแต่ละฐาน  ซ่ึงโทษทางวินัยดังกล่าว
จะช่ วยให้ สโมสรกีฬ าอาชีพต้องระมัดระวังในการดูแลนัก กีฬ าหรือกองเชีย ร์ไม่ให้ เล่ นกีฬ า  
หรือประพฤติผิดทางวินัย เพราะการกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบถึงสโมสรด้วย๒๓๒ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีของการเพ่ิมอัตราโทษขั้นต่ าของโทษจ าคุกและโทษปรับนั้น  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าความผิดของผู้ ตัดสินซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ  
อย่างมากในการตัดสินกีฬา เนื่องจากผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่ กับความเห็นของผู้ ตัดสิน  
ดังนั้น การลงโทษผู้ ตัดสินที่ได้กระท าความผิดจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเพ่ือให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงในเรื่องจ านวนเงินที่สะพัดอยู่ในการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้ง จึงควรก าหนด
โทษปรับให้มีอัตราที่สูงขึ้น โดยมีผู้เสนอลงโทษผู้ตัดสินให้ห้ามตัดสินกีฬาอาชีพตลอดชีวิต แต่ที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงโทษผู้ตัดสินโดยการห้ามตัดสินกีฬาอาชีพตลอดชีวิตนั้น เป็นการลงโทษ 
ที่รุนแรงเกินไป เนื่องจากการท าหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬาในการแข่งขันบางครั้ง อาจเกิดข้อผิดพลาด
อย่างอ่ืนโดยไม่เจตนา เช่น ไม่ทันเกมส์ ซ่ึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียก รับ หรือยอมจ ะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนแต่อย่างใด ซ่ึงจะต้องให้ความเป็นธรรม จึงไม่ควรก าหนด
เง่ือนไขการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อผู้ตัดสินกีฬามากเกินไป อีกทั้งในปัจจุบันผู้ ตัดสินกีฬา เช่น 
ฟุตบอล สามารถท าหน้าที่ได้จนถึงอายุ ๔๕ ปี หากความผิดที่เกิดขึ้นไม่มีความชัดเจนและมีข้อสงสัย 
แต่ปรากฏว่าถูกลงโทษโดยห้ามท าหน้าที่ เป็นระยะเวลานาน อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ตัดสินคนนั้น 
และอาจจะท าให้ เสียโอกาสในการท าหน้าที่ได้๒๓๓  นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็น ว่า  
การก าหนดโทษทางอาญาของผู้ตัดสินที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรั พย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือท าหน้าที่ ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน หรือท าหน้าที่ ตัดสิน
อย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ควรต้องได้รับโทษหนักกว่าผู้ ตัดสินที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน  
เพ่ือล้มกีฬา และผู้ อ่ืนที่ให้ทรัพย์สินแก่ผู้ ตัดสินเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกติกา  
การแข่งขัน หรือท าหน้าที่ ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม และเพ่ือล้มกีฬา เพราะเป็นความผิด  
ที่ผู้ตัดสินมีโอกาสที่จะกระท าได้มากกว่าความผิดอ่ืน๒๓๔ 

 
 
 
 

                                                 
๒๓๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคร้ังท่ี ๙ วันพุธ ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
๒๓๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๓ วันพุธ ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
๒๓๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา คร้ังท่ี ๗ วันพุธ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕๕ - 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือ 
ท้ังจ าท้ังปรับ 

(๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือส่ิงใด
ตามค าส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง ร้อง ทุกข์ 
คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี แล้วแต่กร ณี  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 

(๒ ) ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติ
หน้าท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๔ 

โทษกรณีไม่ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการป้องปรามและลงโทษผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพราะผู้ที่
กระท าความผิดตามกฎหมายนี้ มักเป็นเอกชนกับเอกชน  ดังนั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ จึงต้องก าหนดโทษของการไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามค าสั่ง
ของเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวาง ไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๗  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ไม่มา ให้ ถ้ อยค าหรือส่ งเอกสารหรือหลักฐา นหรือสิ่ง ใดตามค าสั่ งของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๓๗ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 

(๒) ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีมีการหารือกันว่า อาจไม่

จ าเป็นต้องมีมาตรานี้ เนื่องจากในประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่ก าหนดความผิดเก่ียวกับการ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และการฝ่าฝืนค าสั่งเรียกของเจ้าพนักงานอยู่แล้ว แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็ นว่า มาตรานี้ มีลั กษณะเดียวกันกับพระราชบัญญั ติอ่ืนที่ มีการ ก าหนดให้มีคณะกรรมกา ร  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดอ านาจในการเรียกข้อมูล เพราะเจ้าหน้าที่ มักไม่ได้รับความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่๒๓๕ 

 

                                                 
๒๓๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๓ วันศุกร์ ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕๖ - 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๕  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งใดตามค าสั่งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 

(๒) ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑   

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า ในกรณีของการด าเนินคดีอาญานั้น ควรก าหนดให้
คณะกรรมการกีฬาอาชีพหรือนายทะเบียนมีอ านาจร้องทุกข์เม่ือพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า  
มีการกระท าผิดทางอาญาตามพระราชบัญญั ตินี้  ซ่ึงอาจจะก าหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
หรือนายทะเบียนร้องทุกข์ได้ ก็ต่อเม่ือได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานจนน่าเชื่อได้ว่า  
อาจมีการกระท าผิด และมีการแจ้งจากสมาคมกีฬา สโมสร ผู้ชมหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่เก่ียวข้อง  
ซ่ึงเป็นผู้ เสียหาย เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้ง และเป็นการลดปริมาณคดีไม่ให้ มีการร้ องทุกข์ต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมากเกินความเป็นจริง เนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
ในแต่ละครั้งจะมีผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก  นอกจากโทษทางอาญาแล้ว ควรมีโทษทางวินัยในกรณีที่
เจ้าหน้าที่หรือศาลพิจารณาแล้วว่ามีการกระท าความผิด คล้ายกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัย อัตราโทษ ชนิดของโทษ และอ่ืนๆ อาจก าหนดเป็นระเบียบ  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางที่บังคับให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องด าเนินการ  
หรือถือปฏิบัติไม่ให้ขัดหรือแย้งกับระเบียบและหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางที่ก าหนดไว้๒๓๖ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๙  ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) 
(ก) และ  (ข) และ (๔ ) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วั นท่ีพระราช บัญญัติ น้ี 
ใช้บังคับ 

 

 
 
 
 

ก าหนดระยะเวลา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 
 
 

                                                 
๒๓๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕๗ - 

ในระหว่างท่ียังไม่ มีการแต่งต้ังกรรมการตามวรรคห น่ึ ง  
ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดก ระทรวงการ ท่ อง เท่ี ยวและ กี ฬา  ปลัด กระทรวงม หาด ไท ย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยเพ่ือท าหน้าท่ีคณะกรรมการไปพลางก่อน โดยให้รองผู้ว่า
การการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ัง  
เป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการกีฬา
อาชีพตามกฎหมายเดิม 
เป็นคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพตาม
กฎหมายน้ีชั่วคราว 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการการกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดให้คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพตามกฎหมายเดิม เป็นคณะกรรมการกีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้จนกว่าจะได้มีการแต่งต้ัง   

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๖  ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (ก) และ (ข) และ (๔) 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง 
การคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการไป
พลางก่อน โดยให้รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ัง
เป็นเลขานุการ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕๘ - 

มาตรา  ๗ ๐   ให้ โอนบรรดากิจการ เงิน และทรัพ ย์สิน 
ตลอดจนสิทธิ และหน้ีของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬา
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และ  
การจัดการกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒  ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้โอนกิจการ เงิน  
และทรัพย์สิน สิทธิ 
และหน้ีของกองทุน 
ตามกฎหมายเดิม 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้การด าเนิน งานของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพมีความต่อเนื่อง และเป็ น
หลักประกันความม่ันคงของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ จึงให้โอนกิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้ 
ของกองทุ นส่ง เสริม กีฬ า อา ชี พตามกฎหมาย เดิม ไป เป็ น ของกองทุ นส่ งเสริ ม กีฬ าอา ชี พ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๔๘  ให้โอนบรรดาเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีมีผู้เสนอว่า หากมีการโอน

เงินกองทุ นส่งเสริ มกีฬ าอา ชีพตา มกฎหมายเดิมไป เป็ น ของกองทุ นส่ งเสริ มกีฬา อา ชีพตา ม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว รัฐบาลก็ไม่ควรก าหนดเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้อีกต่อไป แต่ที่ประชุม
พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย จึงยังคงก าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
ตามมาตรา ๔๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๓๗ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๗  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน และทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิ และหนี้ของ

กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมกีฬา
อาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 

                                                 
๒๓๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑ วันอังคาร ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕๙ - 

มาตรา ๗๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ตามมาตรา ๖๙ หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๖ แล้วแต่กรณี ท าหน้าท่ี
คณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนชั่วคราว 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพมีความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อ
ของกฎหมายใหม่ ที่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุน จึงก าหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
ท า หน้ าที่ บ ริห ารงานกองทุน ไปพลางก่อน  จนกว่า จะมีคณ ะกร รมการบริ หา รกองทุ นตา ม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๘  ในวา ระเริ่มแ รก  ให้ คณะกรรมการ กีฬ าอา ชีพตามมาตรา ๖๖  

หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๖ แล้วแต่กรณี ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๗ ๒  สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 

ท่ี ด า เนินการอ ยู่ก่อนวั น ท่ีพระราช บัญญั ติน้ี ใ ช้ บั งคับ ใ ห้ม าจดแจ้ง  
การด าเนินการต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับในระหว่างน้ีมิให้น ามาตรา ๕๘ มาใช้บังคับ 

ให้สโมสรและสมาคม
กีฬาอาชีพเดิมมาจดแจ้ง
การด าเนินการ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือเป็นการรับรองสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพที่ด าเนินการอยู่ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงเปิดโอกาสให้ให้มาจดแจ้งการด าเนินการต่อนายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๐ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้พิจ ารณากรณีการก าหนดระยะเวลา 

การใช้บังคับเอาไว้ ๖๐ วัน หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าเหมาะสมเพียงพอกับระยะเวลา 
ที่ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปท าความเข้าใจกับสมาคมและสโมสรต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงได้รับการชี้แจงว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอส าหรับการด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว๒๓๘ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖๙  สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพที่ด าเนินการอยู่ ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มาจดแจ้งการด าเนินการต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างนี้มิให้น ามาตรา ๕๕ มาใช้บังคับ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจดแจ้งอาจต้องมีเอกสารประกอบหลายประการ  
และจ าน วนสมาคมกีฬา สโมสรกีฬ าในปัจ จุบัน มีจ าน วนมากพอสมควร  ระยะเวลา ๖๐ วั น  
อาจไม่เพียงพอ จึงเห็นควรให้เพ่ิมระยะเวลาในการจดแจ้งการด าเนินการต่อนายทะเบียนเป็นภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันที่พระบัญญัติใช้บังคับ๒๓๙ 

 

มาตรา ๗๓  มิให้น าความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๒ 
มาใช้บังคับแก่การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพรายการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และยังไม่เสร็จส้ิน 

รับรองการจัดการ
แข่งขันท่ีท าก่อนท่ี
กฎหมายใช้บังคับ
และยังไม่เสร็จ 

 
๑. หลักการ 

เพ่ือมิให้การจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่ างต่อเนื่อง ไม่ได้รับผลกระทบให้ต้องด าเนินการตามมาตรฐาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัย และมีโทษปรับทางปกครองกรณีที่  
ไม่ปฏิบัติมาตรฐานดังกล่าว จึงมิให้น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับ 
                                                 

๒๓๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๒๓๙บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร คร้ังท่ี ๘ วันพุธ ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๑ - 

๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๔๙  ผู้ใดจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือผู้ประกอบการกีฬาอาชีพอยู่แล้วก่อน

หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นค าขอรับ
อนุญาตตามมาตรา ๑๖ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เม่ือได้ยื่น  
ค าขอรับอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจาก 
นายทะเบียน 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีมีแนวคิดที่จะก าหนดให้

ผู้จัดการแข่งขันที่ด าเนินการแข่งขันก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับต้องมาแจ้งแผนนั้น  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการก าหนดกฎหมายให้มีผลย้อนหลัง จึงได้มีการแก้ไขหลักการ
ดังกล่ าวโดย มิให้ มีผลย้อนหลังไปกระทบถึงผู้ จัดการแข่งขัน กีฬ าอาชีพอยู่ ก่อนหรือใน วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ๒๔๐ 

 
ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๐  มิให้น าความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๕๙ มาใช้บังคับแก่การจัดการ

แข่งขันกีฬาอาชีพรายการที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่เสร็จสิ้น  
 

๔. การพิจารณาของรัฐสภา 
ไม่มีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๗ ๔  ให้ออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ 

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังของการกีฬา
แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพท่ีใช้บังคับอยู่ในวัน 
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราช บัญญัติน้ีจนกว่ าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง  
ตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ก าหนดระยะเวลา 
การออกอนุบัญญัติ
ตามกฎหมายน้ี 
 

รับรองกฎหมายเดิม 
ให้ใช้บังคับไปก่อน 

 
 
 

                                                 
๒๔๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๒ วันศุกร์ ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๒ - 

๑. หลักการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกีฬา สามารถด าเนินการได้

อย่างต่อเนื่องในช่วงรอยต่อของการออกกฎหมายใหม่ จึงได้ก าหนดระยะเวลาเร่งรัดให้ออกอนุบัญญัติ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่การออกอนุบัญญัติใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ใช้อนุบัญญัติเดิม
ไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
๒. ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๕๑  ให้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระหว่า งที่ ยั ง มิไ ด้ออกกฎกระทร วง  ข้ อบั ง คับ  ร ะเบี ยบ หรื อประกาศตา ม
พระราชบัญญัตินี้ให้น าข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมกีฬ าอาชี พ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณากรณีมีการเสนอให้ก าหนดกรณีของ 

“พระร าชกฤษฎี กา ” ไว้ด้ วย  แต่ที่ป ระชุมพิจารณาแล้วเห็ น ว่า เนื่ องจ ากสาร ะส าคัญของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การจะก าหนด
กฎหมายในเรื่องใด ๆ ออกมา จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เก่ียวข้อง  
จ านวนมาก หากก าหนด “พระราชกฤษฎีกา” ไว้ด้วย จึงเกรงว่าจะไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จทัน
ตามระยะเวลาสองปีตามที่ก าหนดเอาไว้ได้ จึงไม่ได้ก าหนดไว้๒๔๑ 
 

ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗๑  ให้ ออกกฎกระทร วง ร ะเบี ยบหรือประกาศเพ่ือปฏิ บัติการตา ม

พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วน 

ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
๔. การพิจารณาของรัฐสภา 

ไม่มีประเด็นพิจารณา 
  

   ----------------------    

                                                 
๒๔๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓๖ วันอังคาร ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๓ - 

บรรณานุกรม 
   

 
กฎหมาย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....  
(เรื่องเสร็จท่ี ๕๓/๒๕๕๕) 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑  
วันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒  
วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓  
วันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔  
วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๕  
วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖  
วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๗  
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘  
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๙  
วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๐  
วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๑  
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๒  
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๓  
วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๔ - 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๔  
วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๕  
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๖  
วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๗  
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๘  
วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๑๙  
วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๐  
วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๑  
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๒  
วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๓  
วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๔  
วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๕  
วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๖  
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๗  
วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๘  
วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒๙  
วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๐  
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๑  
วันอังคาร ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๕ - 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๒  
วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๓  
วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๔  
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๕  
วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๖  
วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๗  
วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓๘  
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

- บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

- บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 
 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖๖ - 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗ วันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘ วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙ วันพุธ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ วันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 

 
การประชุมวุฒิสภา 

- บันทึกการประชุมวุฒิสภา (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๑๙ วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๕ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๗ วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๘ วันพุธ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม  
กีฬาอาชีพ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  

 
บันทึก เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับกีฬาอาชีพในต่างประเทศ 
 
 



ภาคผนวก ...    

เอกสารเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกบักฬีาอาชีพในต่างประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ ๒) 
 

บันทึก 
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกีฬาอาชีพในต่างประเทศ  

   
 
๑. ประวัติความเป็นมาของกีฬาอาชีพ๑  
  กีฬา หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นเพ่ือความสนุกเพลิดเพลินเพ่ือความแข็งแรงของ
ร่างกาย หรือเพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต๒ ในปัจจุบันการเล่นกีฬาเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวจะถือเป็น “กีฬาสมัครเล่น” ซึ่งหมายถึง กีฬาที่นักกีฬาเล่นด้วยใจสมัคร ไม่ ได้มุ่งหวัง
ค่าตอบแทน และไม่ได้รับการฝึกฝน ซึ่งแตกต่างจาก “กีฬาอาชีพ” ที่นักกีฬาได้รับค่าตอบแทนจาก
การเล่นกีฬา หรืออาจกล่าวได้ว่า นักกีฬาอาชีพ จะด ารงชีพจากค่าตอบแทนที่ได้จากการเล่นกีฬา  
  การแบ่งแยกเช่นนี้มีที่มาจากในประเทศอังกฤษ เดิม มีการเล่นกีฬากันมากใน
โรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย และในกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคม  ต่อมา ในช่วงศตวรรษ 
ที่ ๑๙ เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงงาน ค.ศ. ๑๘๔๔ (Factory Act 1844) บัญญัติให้มีการ
หยุดงานครึ่งวันเพ่ือเล่นกีฬา ท าให้การเล่นกีฬาได้มีการพัฒนามากขึ้น  อย่างไรก็ตาม นักกีฬาชนชั้น
กรรมาชีพแม้ฝีมือดีแต่ไม่สามารถเล่นกีฬาได้ดีมากนักเนื่องจากต้องท างานควบคู่ไปด้วย จึงมีสโมสร
กีฬาบางแห่งผลักดันให้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้เล่น เพ่ือที่ไม่ต้องท างานแต่ให้มาเล่นกีฬาเต็มเวลาแทน 
แนวคิดเรื่องเงินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาอย่างมาก ท าให้เงินกลายเป็นผลประโยชน์ของ
นักกีฬาอาชีพที่จะได้รับแลกกับชั่วโมงการเล่นกีฬา ยิ่งเล่นได้ดี ยิ่งได้เงินมาก  อีกทั้งได้ก่อให้เกิด
ความคิดขัดแย้งเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับกีฬา แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายที่หนึ่งเห็นว่า กีฬา
สามารถเล่นได้ทุกชนชั้น แต่อีกฝ่ายเห็นว่า เนื่องจากการเล่นกีฬาเป็นเรื่องของชนชั้นสูง การมีกีฬา
อาชีพจะท าลาย “Corinthian spirit”๓ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นร้อยปี จนในที่สุด  
ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเป็นกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพส าหรับกีฬาบางประเภท เช่น กอล์ฟ 
  เดิมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคยอมให้นักกีฬาสมัครเล่นเท่านั้นเข้าแข่งขันได้ โดยมี
การใช้บังคับกฎนักกีฬาสมัครเล่น (Amateur code) อย่างเคร่งครัด แต่ต่อมาปี ค.ศ. ๑๙๗๒ กฎที่ให้
เฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นแข่งขันกีฬาโอลิมปิคก็ได้รับการผ่อนคลายลง ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๐ กฎของ 
โอลิมปิคเกี่ยวกับสถานะของนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกยกเลิก ยกเว้นในกรณีกีฬามวยและกีฬามวยปล้ าที่
ยังต้องคงกฎเดิมที่ให้แข่งขันเฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นเพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน และใน 
ต้นศตวรรรษที่ ๒๑ กีฬาโอลิมปิคและการแข่งขันกีฬาอีกหลายประเภทก็ยอมรับให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพ  

อนึ่ง กีฬาบางประเภทก็ยังคงมีการแบ่งแยกระหว่างสถานะของกีฬาสมัครเล่นและ
กีฬาอาชีพ โดยการแยกประเภทการแข่งขันอย่างชัดเจน เช่น กอล์ฟและมวย 
                                                        
   จัดท าโดยส านักกฎหมายต่างประเทศ 
  ๑ สรุปจาก http://law.jrank.org/pages/10438/Sports-Law-Professional-
Athletes.html, http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_law, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_sports และ http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_sports 
  ๒ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๓ “Corinthian Spirit” คือ จิตวิญญาณของการเป็นสุภาพชนมือสมัครเล่น หมายถึง การเล่น
กีฬาเพราะความรักในกีฬา มิใช่เพื่อผลประโยชน์อื่นใด (ข้อมูลจากhttp://www.phrases.org.uk/bulletin_board/60/ 
messages/959.html)   

http://law.jrank.org/pages/10438/Sports-Law-Professional-Athletes.html
http://law.jrank.org/pages/10438/Sports-Law-Professional-Athletes.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_sports%20และ


๒ 

๒. กฎหมายกีฬา  
  จากการตรวจสอบกฎหมายกีฬาในต่างประเทศ ได้แก่  ฝรั่ งเศส สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น มีบทบัญญตัิเกี่ยวกับกฎหมายกีฬาแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
 
๒.๑ ประเทศฝรั่งเศส๔ 
  ประเทศฝรั่งเศสมีประมวลกฎหมายการกีฬา (Code du sport)๕ ซึ่งถือเป็นประมวล
กฎหมายเอกชนเฉพาะทาง โดยประมวลกฎหมายกีฬานี้ เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การกีฬาเอาไว้ด้วยกัน แต่จะเป็นลักษณะการอ้างถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการที่จะ
ไปค้นเนื้อหาของกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามกฎหมายต่าง ๆ กล่าวคือ (๑) ประมวล
กฎหมายสาธารณสุข – การต่อต้านการใช้ยากระตุ้นและการติดตามทางการแพทย์ของนักกีฬา  
(๒) ประมวลกฎหมายการศึกษา – สถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการกีฬา และ 
(๓) รัฐบัญญัติ ที่ ๘๔-๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๑๙๘๔ แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดองค์กรและ
ส่งเสริมวิชาพลศึกษาและการกีฬา การรวบรวมกฎหมายนี้ใช้เวลา ๒ ปี และได้มีการตรารัฐกฤษฎีกา 
ที่ ๒๐๐๖-๕๙๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๐๖ เพ่ือประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายการกีฬา
ดังกล่าว 

 ประมวลกฎหมายการกีฬา (Code du sport) มี ๔ บรรพ ดังนี้  (๑) การจัดการ
กิจกรรมพลศึกษาและการกีฬา (๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ได้แก่ นักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน 
ชมรมกีฬา และผู้ฝึกสอนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแห่งชาติ  (๓) รูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา  
ความปลอดภัย และสุขอนามัยของสถานที่ฝึกซ้อม รวมทั้งการจัดแสดงกีฬา และ (๔) การจัดหา
เงินทุนให้กับการกีฬาและการใช้ประมวลกฎหมายการปกครองเขตโพ้นทะเล ในเรื่องการกีฬา 

 ตามรัฐกฤษฎีกา ที่ ๒๐๐๖-๕๙๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๐๖ มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาอาชีพฝรั่งเศส ดังนี้ 

๑. สมาคมกีฬา (association sportive)  
เป็นการรวมกลุ่มกีฬาที่มีสถานะพิเศษ มีการก าหนดความสัมพันธ์โดยท าเป็น 

“ข้อตกลง” (Convention) โดยบทบัญญัติของข้อตกลงต้องระบุเงื่อนไขการใช้หรือการสิ้นสุดการใช้ชื่อ 
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของสมาคม  

๒. นักกีฬาอาชีพ (les sportifs prsfessionnels) 
การที่จะถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่ได้มีสัญญาจ้าง

ท างานกับบริษัทที่ตั้งโดยสมาคมกีฬา ซึ่งวัตถุหลักในสัญญา คือ การแข่งกีฬา (มาตรา L.785-1 วรรคสอง 
ของกฎหมาย ที่ ๒๐๐๔-๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ ว่าด้วยบทบัญญัติเบ็ดเตล็ดที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาอาชีพ) 

ข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ส าหรับ
กีฬาแต่ละประเภท 

 
                                                        
  ๔ จัดท าโดยนางสาวปกิตตา  นิภาวรรณ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย
ต่างประเทศ 

๕ http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318 
&dateTexte =20090922 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318%0b&dateTexte%20=20090922
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318%0b&dateTexte%20=20090922


๓ 

๓. สหพันธ์นักกีฬา (Federation sportive)  
สหพันธ์นักกีฬาเป็นองค์กรที่จัดให้มีการฝึกซ้อมส าหรับกีฬาประเภทหนึ่งหรือหลาย

ประเภท ก่อตั้งขึ้นโดยอยู่ในรูปของสมาคม โดยเป็นการรวมตัวของสมาคมต่าง ๆ สหพันธ์ หรือบริษัท
กีฬาก็ได้ (มาตรา ๑๖) ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาทุกรูปแบบ สหพันธ์นักกีฬาหรือ
สมาคมเยาวชนต่าง ๆ สามารถก าหนดกฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยของผู้ฝึกกีฬา สหพันธ์นักกีฬา
จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเรื่องกีฬา 

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐ สหพันธ์นักกีฬาต่างๆ จะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบว่า
สัญญาที่ได้จัดท าขึ้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนักกีฬาและกีฬาประเภทนั้นๆ หรือไม่  ในการนี้ สัญญาต่างๆ 
ที่จัดท าขึ้นจะต้องมีการแจ้งมาที่สหพันธ์ สหพันธ์จะต้องออกค าสั่งห้ามในกรณีที่ไม่แจ้งว่ามีการจัดท า
สัญญาดังกล่าว  
  ๔. ศูนย์การสอนกีฬา (Centre des formations sportives) 

ศูนย์การสอนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาหรือบริษัทกีฬา ตามมาตรา ๑๑ จะต้อง
ได้รับการรับรองการรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเรื่องการกีฬา โดยการเสนอของสมาพันธ์ตัวแทน และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการการกีฬาระดับสูงแห่งชาติ” (la Commission nationale 
du sport de haut niveau) ตามมาตรา ๒๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาหรือบริษัทกีฬา 
ในการรวมกลุ่มเป็นสมาคมกีฬา จะมีการท าสัญญาระหว่างกันในสมาคมกีฬาหรือ

บริษัทกีฬานั้น ๆ เรียกว่า collective convention เพ่ือก าหนดข้อตกลงในเรื่องค่าตอบแทนของกีฬา
แต่ละประเภท โดยก าหนดจากระดับรายรับที่ได้มาจากการค้าภาพหมู่ของทีม (droit a l’image de 
l’equipe) เฉพาะเงินที่ได้จากโปรโมเตอร์ การโฆษณาสินค้า และเงินที่ได้รับจากการส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ที่ถ่ายทอดการแข่งขัน   ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวของแต่ละประเภทกีฬาจะต้องไม่เกิน  
๓๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าตอบแทนสุทธิที่มีการโอนให้กับบริษัทกีฬาอาชีพ ในกรณีที่ไม่มีสัญญากลุ่ม
ส าหรับประเภทกีฬานั้นๆ กฎกระทรวงสามารถก าหนดรูปแบบในการให้ค่าตอบแทนของประเภทกีฬา
นั้นได้  

มาตรการควบคุม 
๑. นักกีฬาอาชีพ (les sportifs professionnels) คือ นักกีฬาที่แข่งขันกีฬาเพ่ือ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง อาจเล่นเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีมก็ได้ นักกีฬาจะอยู่ในเส้นทางกีฬาอาชีพนี้ 
ได้เพียงระยะสั้น ๆ ไม่เกิน ๑๐ ปี๖ นักกีฬาอาชีพจะเริ่มฝึกหัดตั้งแต่อายุ ๕-๑๐ ขวบ โดยจะได้รับการ
กวดขันอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องการฝึกซ้อมกีฬา การอาหาร และการสุขอนามัย  

กีฬาแต่ละประเภทแตกต่างกัน กรณีกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล 
แฮนด์บอล ขี่จักรยาน หรือแข่งรถ นักกีฬาถือเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนของสมาพันธ์หรือของสโมสร 
อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของโบนัสจากการแข่งขัน หรือค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น ที่พัก 
อาหาร หรือรถรับส่ง ในกรณีที่กีฬาประเภทบุคคล เช่น ยูโด ปิงปอง นักกีฬาไม่ถือเป็นลูกจ้าง แต่จะ
ได้รับโบนัสหรือความช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากสโมสร สมาพันธ์ แคว้น รัฐ ผู้สนับสนุนที่เป็นเอกชน หรือ
การโฆษณาต่าง ๆ ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่นักกีฬาจะได้รับขึ้นอยู่กับระดับความส าคัญของการ
แข่งขันและผลการแข่งขันของนักกีฬา โดยได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพว่า จะต้องเป็นบุคคล
                                                        

๖ Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse, http://www.cidj.com/ 
metier.aspx?docid=797&catid=1 

http://www.cidj.com/%0bmetier.aspx?docid=797&catid=1
http://www.cidj.com/%0bmetier.aspx?docid=797&catid=1


๔ 

ที่มีสัญญาจ้างท างานกับบริษัทที่ตั้งโดยสมาคมกีฬา ซึ่งวัตถุหลักในสัญญาคือการแข่งกีฬา (มาตรา 
L.785-1 วรรคสอง ของกฎหมาย ที่ ๒๐๐๔-๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ ว่าด้วย 
บทบัญญัติเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาอาชีพ) นอกจากนั้น นักกีฬาอาชีพระดับสูงสามารถเป็น
ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยอาจมีการตกลงกันให้มีตารางการท างาน
แตกต่างจากปกติ ข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ส าหรับ
กีฬาแต่ละประเภท 

 ๒. ตัวแทนนักกีฬา (l’agent sportif)  
มาตรา L.222-6๗ แห่งประมวลกฎหมายกีฬา บัญญัติให้ผู้ที่ท าหน้าที่ (เป็นประจ า

หรือเป็นรายครั้ง) เป็นตัวแทนที่ได้รับค่าตอบแทนในการท าให้นักกีฬาสโมสรหรือศูนย์การฝึกซ้อมได้
ตกลงท าสัญญาว่าด้วยการเล่นกีฬาโดยมีค่าตอบแทนจะต้องมี “ใบอนุญาตตัวแทนนักกีฬา” (licence 
d'agent sportif) 

ใบอนุญาตนี้ออกโดยคณะกรรมการสหพันธ์ตัวแทนนักกีฬา (la commission des 
agents sportifs de la fédération délégataire) ให้แก่บุคคลธรรมดา๘ สามารถต่ออายุได้ โดย
อัตโนมัติครั้งละ ๑ ปี และจะต้องท าค าร้องใหม่เมื่อครบ ๓ ปี ส่วนกฎเกณฑ์การอนุญาต หรือการเพิกถอน
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยใบอนุญาตที่ออกให้โดยสหพันธ์กีฬาท าให้ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นสามารถเป็นตัวแทนกีฬาประเภทดังกล่าวได้ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ตัวแทน
นักกีฬาอาจถือใบอนุญาตตัวแทนกีฬาหลายประเภทก็ได้ โดยการที่จะได้รับใบอนุญาตตัวแทนนักกีฬา
นั้น จะต้องมีการทดสอบว่า ตัวแทนผู้นั้นมีความรู้ความสามารถในการกิจการกีฬา โดยเฉพาะกฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายภาษี การท าสัญญา  

ผู้ถูกปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาต รวมทั้งการถอนใบอนุญาต 
สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องกีฬาได้ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

บุคคลต่อไปนี้ไม่สามารถได้รับหรือถือใบอนุญาตตัวแทนนักกีฬาได้ 
 ๑) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารบริษัทที่จ้างนักกีฬาโดยให้เงินค่าตอบแทน หรือด ารง

ต าแหน่งดังกล่าวโดยระยะเวลายังผ่านไปไม่ถึง ๑ ปี 
 ๒) ผู้ที่ต้องโทษอาญา 
 ๓) ผู้ที่ไร้ความสามารถ หรือนิติบุคคล 
 ๔) ผู้ที่เป็นประชากรในสหภาพยุโรปที่เล่นกีฬาเป็นครั้งคราว จะต้องท าตามเงื่อนไข

เฉพาะที่ก าหนดไว้ 
บุคคลที่เป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีพที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรานี้ กล่าวคือ ไม่มี

ใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต้องโทษปรับ ๑๕,๐๐๐ ยูโร (มาตรา ๑๕-๒) ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๑๕-๒ แห่งรัฐบัญญัติ ที่ ๘๔-๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๑๙๘๔ ว่าด้วยองค์กรและการ
ส่งเสริมกิจกรรมพละและการกีฬา ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๐๐๖) 
                                                        

๗ D'après l'article L.222-6 du Code du Sport, "Toute personne exerçant à titre 
occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties 
intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit 
être titulaire d'une licence d'agent sportif." 

๘ Article R222-10 Code du Sport 
Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la 

commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/51-code-du-sport/3341551/article-r222-10


๕ 

  ๓. คณะกรรมการกีฬาระดับสูงแห่งชาติ (La Commission nationale du 
sport de haut niveau) (มาตรา ๒๖)  

คณะกรรมการกีฬาระดับสู งแห่ งชาติ  ประกอบด้วยผู้ แทนของรัฐ  ผู้ แทน
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและกีฬาฝรั่งเศส ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักกีฬา  
ผู้ฝึกสอน กรรมการ และผู้ตัดสินกีฬาระดับสูง มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการก าหนด
คุณสมบัตินักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการ และผู้ตัดสินกีฬาระดับสูง และก าหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือก
เพ่ือเข้าแข่งขันกีฬาที่อยู่ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการโอลิมปิกระหว่างประเทศ  
(le Comité international olympique) 

ความเป็น “กีฬาระดับสูง” ของกีฬาประเภทหนึ่ง ๆ นั้นจะเป็นอยู่ตามรอบวาระของ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (la durée d’une olympiade) กีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกีฬาที่มี 
การแข่งขันในโอลิมปิกรอบนั้น ๆ จะถือว่าเป็นกีฬาระดับสูงโดยอัตโนมัติ ส่วนกีฬาที่ได้รับเลือกในการ
แข่งขันพาราลิมปิกจะเป็นกีฬาระดับสูงก็ต่อเมื่อกีฬาประเภทนั้นมีทีมชาติฝรั่งเศสเข้าแข่งขันด้วย 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเภทของ “กีฬาระดับสูง” ในฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  

กีฬาประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ได้รับการบรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิก ก็อาจได้รับการ
รับรองให้เป็นกีฬาระดับสูงได้ โดยสหพันธ์ผู้แทนกีฬาประเภทนั้นๆ ยื่นค าร้องให้คณะกรรมการกีฬา
ระดับสูงแห่งชาติ (la Commission nationale du sport de haut niveau : CNSHN) พิจารณา 
  ๔. คณะกรรมการกิจกรรมพละและการกีฬาแห่งชาติ (Le Conseil national 
des activités physiques et sportives) (มาตรา ๓๓)  
  คณะกรรมการกิจกรรมพละและการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพละและการกีฬา โดยเฉพาะผู้แทนจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ก าหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์กีฬาที่ต้องใช้ในการแข่งขัน 
และการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว รวมไปถึงผลกระทบทางการเงินด้วย  
(๒) ประเมินนโยบายกีฬา โดยแต่ละปีจะต้องมีการเสนอรายงานเรื่องการพัฒนากิจกรรมพละและการ
กีฬาต่อรัฐสภาและรัฐบาล (๓) สอดส่องดูแลมาตรการในการเข้าถึงการฝึกซ้อมกีฬา ต าแหน่งใน
องค์กรกีฬา ของหญิ งและชาย อย่างเท่ าเทียมกัน  โดยคณะกรรมการฯ มีหอสังเกตการณ์ 
(Observatoire) ในกิจกรรมพละ การฝึกฝนกีฬา และการกีฬาอาชีพ 

อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
คณะกรรมการฯ มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอีก ๒ คณะ ได้แก่  
๑) คณะกรรมการวิจัยและเทคโนโลยีกิจกรรมพละและการกีฬา (Comité national 

de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives) อ ยู่ ภ าย ใต้ 
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเรื่องการวิจัยและการกีฬา มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม
นโยบายการวิจัยกิจกรรมพละและการกีฬา และประเมินรูปแบบการน านโยบายดังกล่าวไปใช้ 

๒) คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยพ้ืนที่การเล่นกีฬาในธรรมชาติ (Comité national 
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature) ป ระกอบด้ วยผู้ แท น
กระทรวงเยาวชนและการกีฬา ผู้แทนสหพันธ์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในธรรมชาติ ผู้แทนสหพันธ์
แห่งชาติว่าด้วยสวนธรรมชาติระดับภูมิภาค ผู้แทนจากการรวมกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง สมาคมที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการระดับเขตในเรื่องพ้ืนที่ 



๖ 

“การกีฬาในธรรมชาติ” (les sports de nature) เป็นการก าหนดตามสถานที่ที่ได้ 
มีการเล่นกีฬานั้น โดยมาตรา L311-1 ของประมวลกฎหมายกีฬาบัญญัติว่า “การกีฬาในธรรมชาติ 
จะเล่นในพื้นที่ เขต หรือเส้นทางที่ประกอบด้วยทางเดิน พื้นดิน ใต้ดิน ในที่ดินของรัฐหรือที่ดินเอกชน 
หรือขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงทางน้ าด้วย” 
  ๕. การแพทย์และการประกัน (les garanties d'assurance) (มาตรา ๓๖-๓๗) 
  แพทย์โรงเรียน แพทย์ที่ท างาน แพทย์ทหาร แพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทาง 
จะต้องมีการศึกษาการรักษาเบื้องต้นในการเล่นกีฬาด้วย 

มาตรการส่งเสริมและคุ้มครอง 
  ๑. สัญญาจ้างท างาน  

ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพระดับสูงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการก าหนดเงื่อนไขในการจ้างงานไว้ในกฎกระทรวง เพ่ือที่จะได้ไป
ฝึกซ้อมหรือเข้าแข่งขันได้โดยไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ  นอกจากนั้น นักกีฬา ผู้ตัดสิน 
หรือผู้ฝึกสอนจะได้รับเงื่อนไขในการจ้างงานภายในเวลา ๒ ปีหลังจากท่ีไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อนักกีฬา
อาชีพ เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการเตรียมตัวสอบเข้าแข่งขันเพ่ือรับราชการ กฎเกณฑ์เฉพาะนี้  
ให้ก าหนดไว้ในกฎระทรวง (มาตรา ๓๑) 
  ๒. การประกันภัย  
  ผู้จัดกีฬาที่ไม่ใช่รัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตของสหพันธ์กีฬาตามมาตรา ๑๖ 
จะต้องจัดให้มีการประกัน ซึ่งครอบคลุมความรับผิดทางแพ่งของการรวมกลุ่มกีฬา ผู้จัดกีฬาและผู้ที่อยู่
ในความดูแลของผู้จัดกีฬา ผู้เล่นกีฬา โดยให้มีกฎกระทรวงก าหนดรูปแบบการใช้การประกันแบบ
บังคับ (les assurances obligatoires) ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับ ๗,๕๐๐ ยูโร และ
จ าคุก ๑ ปี หรือโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับผิดชอบสมาคมกีฬา ผู้จัดแข่งขันกีฬา หรือหน่วยงาน 
ที่มีกิจกรรมพละหรือกีฬาที่ไม่มีการท าประกัน ตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ต้องระวางโทษจ าคุก ๖ เดือน
และโทษปรับ ๗,๕๐๐ ยูโร นิติบุคคลอาจต้องรับโทษปรับ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา ๑๒๑ ของ
ประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓๑-๓๘ ของประมวลกฎหมายอาญา 
  ๓. การเข้าเรียนในศูนย์การสอนกีฬา 

การเข้าเรียนในหลักสูตรที่ศูนย์การสอนกีฬาจัดขึ้นจะต้องมีการท าสัญญาระหว่าง
ผู้เรียนหรือผู้แทนตามกฎหมายของผู้เรียนกับสมาคมหรือบริษัท สัญญาจะต้องระบุระยะเวลาและ
ระดับของหลักสูตร โดยสามารถก าหนดว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้จบการศึกษามีพันธกรณีที่จะต้อง
ท าสัญญาจ้างแรงงานตามข้อ ๓ มาตรา L.122-1-1 ของประมวลกฎหมายแรงงาน กับสมาคมหรือ
บริษัทที่ศูนย์สังกัดอยู่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ในกรณีที่สมาคมหรือบริษัทไม่เสนอสัญญาจ้าง
แรงงานให้กับผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์ฯ สมาคม หรือบริษัทก็จะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ 
จบการศึกษาในการศึกษาต่อหรือเข้าท างานภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา (มาตรา ๑๕-๔) 
  อนึ่ง สถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนกีฬาก็จะต้องมีการประกันตามข้อ ๒ ข้างต้น
ด้วยเช่นกัน 
  ๔. มาตรการทางการเงิน 

๑) การสูญเสียรายรับตามมาตรา L.785-1 แห่งประมวลกฎหมายแรงงาน จะ
ได้รับการชดเชยทั้งหมดจากคลังของรัฐ ตามประเภทของระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องตามมาตรา  
L.131-7 แห่งประมวลกฎหมายประกันสังคม 



๗ 

๒) มาตรา L.785-1 ของประมวลกฎหมายแรงงาน ก าหนดให้เงินค่าตอบแทนที่
นักกีฬาอาชีพได้รับโอนจากบริษัท (ตามมาตรา ๑๑ แห่งรัฐบัญญัติที่  ๘๔-๖๑๐ ลงวันที่  ๑๖ 
กรกฎาคม ๑๙๘๔ ว่าด้วยองค์กรและการส่งเสริมกิจกรรมพละและการกีฬา และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าภาพทีมนักกีฬาและนักกีฬาที่เป็นสมาชิกขององค์กร) ไม่เป็นเงินเดือน (salaire) (มาตรา ๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมบท ๘ บรรพ ๗ ของประมวลกฎหมายแรงงาน (le titre VIII du livre VII du Code du 
travail) โดยเพ่ิมหมวด ๕ (Chapitre V) กฎหมาย ที่ ๒๐๐๔-๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. 
๒๐๐๔ ว่าด้วยบทบัญญัติเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวข้องกับการกีฬาอาชีพ) 

มาตรการภาษี 
  นอกจากเงินเดือนแล้ว นักกีฬาอาชีพมีรายรับจาก ๒ แหล่ง ได้แก่ 
  ๑. ค่าตอบแทนจากภาพถ่ายเป็นทีม  

ในกรณีที่นักกีฬาสังกัดบริษัทการกีฬา นักกีฬาสามารถรับเงินค่าตอบแทน 
จากภาพถ่ายเป็นทีมก็ได้ตามมาตรา L. 122-2 แห่งประมวลกฎหมายกีฬา ซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่ต้องน ามา
รวมในการค านวณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม แต่ให้น ามาค านวณในส่วนรายได้ที่  
ไม่ได้มาจากการค้าอุตสาหกรรมของนักกีฬาในการเสียภาษี 
  ๒. ค่าตอบแทนจากภาพถ่ายเดี่ยวของนักกีฬา 

ค่าตอบแทนจากการรูปเดี่ยวของนักกีฬาก็ต้องน ามารวมในการค านวณเงินที่
จะต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย และให้น ามาค านวณในส่วนรายได้ที่มาจากการค้าอุตสาหกรรม
ของนักกีฬาในการเสียภาษี เว้นแต่การถ่ายภาพนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นสัญญาอุปกรณ์ของการแข่งขันหลัก 

การจ่ายภาษีจากเงินได้ของนักกีฬาอาชีพ 
- รายรับจากการโฆษณาของนักกีฬาอาชีพอิสระ (กรณีนักกีฬาไม่มีสังกัด) ให้จัดอยู่

ในกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้มาจากการค้าอุตสาหกรรมตามมาตรา ๓๔ ของประมวลรัษฎากร 
- การจ่ายภาษีจะคิดในอัตราก้าวหน้าตามจ านวนและที่มาของรายได้ 
สถานที่จ่ายภาษีของนักกีฬาอาชีพ (la notion de résidence fiscale) 
การจ่ายภาษีของนักกีฬาอาชีพใช้หลักการเดียวกับบุคคลธรรมดา นักกีฬาจะต้องเสีย

ภาษีในประเทศฝรั่งเศส  เมื่อเข้าหนึ่งในสองเกณฑ์ต่อไปนี้ ๑) มีครอบครัวในฝรั่งเศส หรือ ๒) มีที่พัก
ในฝรั่งเศสและประกอบอาชีพในประเทศฝรั่งเศส หรือมีศูนย์กลางผลประโยชน์ในฝรั่งเศส (มาตรา ๔ 
เอ และ ๔ บี ของประมวลรัษฎากร) 

การจ่ายภาษีค านวณได้ใน ๒ กรณีกล่าวคือ ส าหรับนักกีฬาอาชีพที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ฝรั่งเศส ให้ค านวณตามแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนนักกีฬาอาชีพที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในฝรั่งเศส ให้
หักเงินภาษีจากต้นสังกัด 

ตัวอย่างกีฬาอาชีพในประเทศฝรั่งเศส 
  ๑. กีฬาฟุตบอลในประเทศฝรั่งเศส 

สโมสรฟุตบอลแห่งแรกในฝรั่งเศสเกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๖๓ จัดตั้งขึ้นโดยชาวอังกฤษ
อพยพกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจมากที่สุดของชาวฝรั่งเศส สหพันธ์ฟุตบอล
ฝรั่งเศส (Fédération Française de Football: FFF) เป็นองค์กรที่ควบคุมสมาคมกีฬาฟุตบอล 
ทั่วประเทศฝรั่งเศส ทั้งฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลสมัครเล่น สหพันธ์จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
ฝรั่งเศส (Coup de France) และเป็นผู้จัดทีมแข่งขันฟุตบอลทีมชาติ ทั้งทีมชาย ทีมหญิง และทีม
เยาวชน โดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสมอบอ านาจให้สมาพันธ์ฟุตบอลอาชีพ (Ligue de Football 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_Football_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France


๘ 

Professionnel: LFP) ให้ดูแลการจัดการแข่งขันลีคหนึ่ง (Ligue 1) และลีคสอง (Ligue 2) ซึ่งเป็นการ
แข่งขันระดับประเทศขั้นสูง ซึ่งมีสโมสรในความรับผิดชอบ ๔๖ สโมสร  นอกจากนั้น สหพันธ์ฟุตบอล
ฝรั่งเศสยังมีหน้าที่ดูแลสมาคมระดับเขตและเขตโพ้นทะเล และเป็นประเทศเจ้าบ้าน (host) ให้กับ
สโมสร เอ.เอส. โมนาโค ซึ่งเป็นคลับของประเทศโมนาโค ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสได้
ออกใบอนุญาตทั้งหมดกว่าสองล้านใบ โดยเป็นการอนุญาตผู้เล่นประมาณหนึ่งล้านแปดแสนคน และ
เป็นการอนุญาตสโมสรประมาณสองหมื่นสโมสร๙  
  ๒. กีฬาแข่งรถอาชีพ (sport automobile) 

นักแข่งรถอาชีพในประเทศฝรั่งเศสจะต้องได้รับใบอนุญาตแข่งรถ จึงจะท าให้นักแข่ง
รถสามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในปีปฏิทินของสหพันธ์รถแข่งฝรั่งเศสได้ (Federation 
francaise du sport automobile (FFSAU)) ใบอนุญาตแข่งรถ๑๐ มีอายุ  ๑  ปีปฏิทิน  โดยจะ
หมดอายุทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคม ใบอนุญาตแข่งรถจะออกให้โดยสมาคมกีฬาที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์
รถแข่งฝรั่งเศส สหพันธ์รถแข่งฝรั่งเศสจะไม่ออกใบอนุญาตให้ในกรณีที่เอกสารพิจารณาประกอบการ
สมัครไม่ครบ หรือนักแข่งผู้นั้นกระท าการใดที่ท าให้สหพันธ์เสียหาย ทั้งในด้านสิ่งของและชื่อเสียงของ
สหพันธ์ฯ เอกสารประกอบค าร้องขอใบอนุญาตจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ของสหพันธ์ฯ 
อยู่ด้วย โดยอาจตรวจสอบได้จากรายชื่อแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแห่งชาติเอาไว้๑๑ 
 
๒.๒ สหรัฐอเมริกา๑๒  

สหรัฐอเมริกาได้จ าแนกกีฬาเป็นกีฬาสมัครเล่น (Amateur sports) ได้แก่ Youth 
organized sports, interscholastic sports competition และ intercollegiate sports competition  
และกีฬาอาชีพ (Professional sports) ซึ่งจากการตรวจสอบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ไม่ปรากฏ
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ แต่มีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับกีฬา
อาชีพกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น Professional and Amateur Sports Protection 
Act 1992 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ห้ามรัฐหรือผู้ซึ่งกระท าการตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐให้การ
สนับสนุน ด าเนินงาน ส่งเสริม หรืออนุญาตให้มีการพนันในกีฬาสมัครเล่นหรือกีฬาอาชีพ 
  นอกจากนั้น จะเป็นการน ากฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับ เช่น กฎหมายสัญญา 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายละเมิด หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

ประเด็นที่มีความส าคัญในการพิจารณาเป็นอันดับแรกของกีฬาอาชีพ คือ สัญญาจ้าง
นักกีฬา โดยในสโมสรกีฬาอาชีพส่วนใหญ่ จะมีสหภาพนักกีฬาเข้าร่วมในการเจรจาต่อรองก าหนด
สัญญามาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ เช่น หลักการของสโมสร อ านาจและหน้าที่ของ
คู่สัญญา การร้องทุกข์กรณีบาดเจ็บ การร้องทุกข์กรณีไม่บาดเจ็บ เงื่อนไขเสริม การสิ้นสุดของสัญญา 
ค่าตอบแทน การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาล ผลประโยชน์จากการประกันภัยและการ
เกษียณอายุ และการมีผลของข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง ฯลฯ โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุช่วงเวลา
หนึ่ง และจะต้องมีการต่ออายุ  

                                                        
 ๙ Licenses of the French Football Federation 
 ๑๐ Demande de Licence 2011, Federation francaise du sport automobile (FFSAU) 

http://datascratch.com/Renaison2011/R%C3%A9glt.pdf 
๑๑ www.conseil-national.medecin.fr 

  ๑๒ จัดท าโดยนางสาวฉันทพิมพ์ บรรจงจิตร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ส านักกฎหมายต่างประเทศ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ligue_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligue_2
http://www.fff.fr/common/ressources/217361.pdf


๙ 

ในสัญญาจ้างนักกีฬาเบสบอลได้เคยมีการก าหนดข้อตกลงเรียกว่า “reserve 
clause” ซึ่งก าหนดโดยเจ้าของสโมสรเบสบอล มีสาระเป็นการห้ามผู้เล่นในสังกัดไปเล่นให้กับสโมสร
อ่ืนอย่างน้อย ๑ ปีหลังจากหมดสัญญา และให้สิทธิเจ้าของสโมสรในการซื้อหรือขายผู้เล่นได้โดยผู้เล่น
ไม่มีสิทธิตัดสินใจว่าอยากจะเล่นให้สโมสรใด ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของสโมสรและนักกีฬา
เรื่อยมาจนกระทั่ง ในปี ค.ศ. ๑๙๗๖ คณะกรรมาธิการความสัมพันธ์นักกีฬาได้เห็นชอบให้ยกเลิก
ข้อความ reserve clause ในสัญญามาตรฐานและให้อิสระแก่นักกีฬาภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่
สโมสรเป็นเวลา ๖ ปี  ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ นักเบสบอลก็มีอิสระที่จะต่อรองข้อความใดๆ  
ในสัญญาได้  อย่างไรก็ตาม reserve clause ยังคงมีปรากฏในสัญญาบางประเภทเป็นเงื่อนไขเสริม 
โดยก าหนดว่า ในกรณีที่ผู้เล่นและทีมไม่สามารถท าสัญญาใหม่เมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลง สโมสรอาจเก็บ
ผู้เล่นไว้อีกปีหนึ่งโดยให้ค่าตอบแทนเป็นจ านวนร้อยละของรายได้ปีก่อน โดยปกติประมาณร้อยละ ๙๐  
ทั้งนี้ ผู้เล่นมีอ านาจในการต่อรองโดยการไม่ลงนามในสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขเสริมดังกล่าวก็ได้ 

อนึ่ง อาจมีการน ากฎหมายละเมิดมาใช้บังคับ เช่น กรณีผู้ชมอาจฟ้องร้องนักกีฬา 
อันเนื่องมาจากการกระท าโดยประมาทท าให้ตนได้รับบาดเจ็บได้  เว้นแต่การได้รับบาดเจ็บเป็นกรณีที่
ไม่อาจคาดหมายได้ตามธรรมชาติของกีฬาที่เข้าชมการแข่งขัน เช่น กรณีท่ีผู้เข้าชมกีฬาเบสบอลนั่งชม
บนอัฒจรรย์ก็อาจคาดหมายได้ว่าลูกเบสบอลอาจตกมาที่นั่งชม แต่ในการชมการแข่งขันมวยปล้ า 
ไม่อาจคาดหมายได้ว่านักมวยปล้ าจะหล่นมาบริเวณท่ีนั่งชมการแข่งขัน 

 นักกีฬาอาชีพ 
  ส าหรับการเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพในสหรัฐอเมริกา กรณีนี้ขอยกตัวอย่างกีฬาบาส
เก็ตบอล โดยเฉพาะใน National Basketball Association (NBA) ซึ่ง NBA เป็นลีค๑๓ (League) 
บาสเก็ตบอลชายอาชีพ๑๔ ในอเมริกาเหนือ  NBA ประกอบด้วยสมาชิก ๓๐ สโมสร โดย ๒๙ สโมสร
อยู่ในอเมริกาและอีก ๑ สโมสรอยู่ในแคนาดา NBA อยู่ภายใต้การก ากับของ USA Basketball 
(USAB) และ NBA เป็นหนึ่งในสี่ของลีคกีฬาอาชีพของอเมริกาเหนือ ซึ่งประกอบด้วย National 
Basketball Association (NBA) (บาส เก็ตบอล), Major League Baseball (MLB) (เบสบอล), 
National Football League (NFL) (อเมริกันฟุตบอล) และ National Hockey League (NHL) (ฮ็อกกี้) 

 การเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพ ใน NBA นั้น มาจาก “การดราฟ” (Draft) โดย
การดราฟ (Draft) คือ การคัดเลือกผู้เล่นหน้าใหม่เพ่ือเข้าเล่นในลีก NBA ในปัจจุบัน จะมีการดราฟ
ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี การดราฟจะมีทั้งหมดสองรอบ รอบละ ๓๐ คน เท่ากับจ านวนทีม 
ใน NBA ผู้เล่นที่ถูกดราฟในรอบแรกจะได้เซ็นสัญญาอย่างน้อยหนึ่งปีกับทีม ส่วนผู้เล่นที่ถูกดราฟ 
ในรอบสอง ทีมจะมีสิทธิในตัวผู้เล่นสามปีแต่ไม่จ าเป็นต้องเซ็นสัญญาการเล่น 

 ล าดับการดราฟจะดูจากสถิติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบ
เพลย์ออฟจะเข้ามาจับสลากหรือล็อตเตอรี่ (Lottery) เลือกทีมที่ได้สิทธิ์ในการดราฟสามอันดับแรก 
โดยทีมที่มีสถิติแย่ที่สุดจะมีโอกาสเลือกได้มากกว่าทีมที่มีสถิติดีกว่า ส่วนทีมอันดับที่ ๔ ถึง ๓๐ ในรอบ
แรก ได้จากการเรียงเอาทีมที่เหลือจากสถิติแย่ที่สุดไปยังดีที่สุด การดราฟรอบที่สองจะเริ่มจากทีมสถิติ
แย่สุดไปหาดีที่สุดเสมอ โดยไม่ใช้ผลจากล็อตเตอรี่ 
                                                        
  ๑๓ ลีคกีฬา คือ องค์กรอาชีพที่ควบคุมการแข่งขันของทีมสมาชิก โดยมีหน้าที่ในการออกกฎ
ส าหรับการแข่งขันและพฤติกรรม รวมถึงการวางหลักเกณฑ์ให้สมาชิกปฏิบัติเท่าท่ีจ าเป็น  

 ๑๔ ในสหรัฐอเมริกามีลีคบาสเก็ตบอลอาชีพ ๓ ลีค คือ National Basketball Association 
(NBA), National Basketball Association Development League แ ล ะ  Women's National Basketball 
Association (ข้อมูลจาก website ของ USA Basketball)   

http://en.wikipedia.org/wiki/USA_Basketball
http://en.wikipedia.org/wiki/Major_League_Baseball
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Football_League
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League


๑๐ 

 ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างทีม สามารถแลกสิทธิ์ในการดราฟได้ด้วย 
ท าให้ในการดราฟแต่ละรอบ บางทีมอาจไม่ได้ดราฟเลยเพราะแลกสิทธิ์ให้กับอีกทีมได้ดราฟมากกว่า
หนึ่งครั้ง 

 NBA จะเลือกผู้ เล่นจาก National Collegiate Athletic Association (NCAA)๑๕ 
และผู้เล่นจากทีมต่างประเทศ โดยส าหรับผู้เล่นที่เป็นอเมริกัน NBA จะมีกฎให้ผู้เล่นที่จบการเล่นระดับ
มหาวิทยาลัยแล้วมีสิทธิ์เข้าท าการดราฟโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้เล่นที่จบการเล่นระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ต้องรออย่างน้อยหนึ่งปี และมีอายุครบ ๑๙ ปี๑๖ ในปีที่ดราฟ จึงจะสามารถลงชื่อเพ่ือเข้า 
ดราฟได้ก่อนวันดราฟจริงอย่างน้อย ๖๐ วัน ผู้เล่นดังกล่าวสามารถถอนตัวก่อนหน้าที่จะดราฟ ๑๐ วัน
และกลับไปเล่นระดับมหาวิทยาลัยได้ นอกจากว่าผู้เล่นนั้นเซ็นสัญญากับตัวแทนนักกีฬาหรือเคยถอน
ตัวจากการดราฟในปีก่อน  
  สหภาพแรงงานของนักกีฬา NBA  

สมาคมนักกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งชาติ  (National Basketball Players Association 
(NBPA)) เป็นสหภาพแรงงานของนักกีฬาบาสเก็ตบอล NBA และเป็นสหภาพแรงงานที่เก่าแก่ที่สุด 
ในบรรดาสหภาพแรงงานของลีคกีฬาอาชีพในอเมริกาเหนือ หน้าที่ที่ส าคัญของ NBPA คือ เจรจา
ต่อรองเงื่อนไขใน Collective Bargaining Agreement (CBA)๑๗ กับ NBA  นอกจากนั้น NBPA ยังมี
หน้าที่ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของนักกีฬา โดยการให้การปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 
รับทราบข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือการต่อรองสัญญาของนักกีฬาแต่ละราย รับเรื่องราวร้องทุกข์  
การอุทธรณ์ค่าปรับ และการถูกพักการเล่นกีฬา ช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างนักกีฬาและตัวแทน 
และให้การปกป้องผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

 องค์กรก ากับดูแล 
 สหรัฐอเมริกามีองค์กรก ากับดูแล (Sport Governing Body) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน 

ท าหน้าที่ในการออกกฎ วางหลักเกณฑ์ในการออกกฎ และการเปลี่ยนกฎ ตลอดจนก าหนดบทลงโทษ
นักกีฬา  ทั้งนี้ ในกีฬาที่องค์กรนั้น ๆ ควบคุมดูแล  

องค์กรก ากับดูแลแต่ละองค์กรมีขอบเขตการก ากับดูแลที่แตกต่างกัน ได้แก่ องค์กร
ก ากับดูแลระดับระหว่างประเทศ เช่น International Olympic Committee และ International 
Paralympics Committee  และองค์กรก ากับดูแลระดับชาติ  เช่น  USA Basketball, Rugby 
Football League   

                                                        
  ๑๕ เป็นองค์กรกึ่งอาสาสมัคร (semi-voluntary) ท าหน้าที่จัดการการแข่งขันกีฬาระหว่าง
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ มากกว่า ๑,๒๐๐ สถาบัน ทั่วสหรัฐอเมริกา NCAA เป็นองค์กรกีฬาในระดับ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก NCAA ออกกฎให้มีการแบ่งสถาบันเป็น ๓ กลุ่ม โดยสถาบันท่ีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ และ ๒ 
สามารถเสนอให้ทุนนักกีฬาได้ และกลุ่มที่ ๓ ไม่สามารถให้ทุนได้  
  ๑๖ กฎเรื่องผู้เล่นที่จบการเล่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องรออย่างน้อยหนึ่งปี และมีอายุ
ครบ ๑๙ ปีนี้ออกมาในปี ๒๐๐๖ ก่อนหน้าน้ันให้ผู้ที่มเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถดราฟได้เลย 
  ๑๗ CBA เป็นสัญญาระหว่าง NBA กับ NPBA ซึ่งควบคุมกฎแห่งสัญญาผู้เล่น การค้านักกีฬา 
รายได้ การดราฟ และ salary cap และ CBA มีวันสิ้นอายุ เมื่อสิ้นอายุก็จะมีการเจรจากันระหว่าง NBA และ NPBA  
นอกจากนั้น CBA ยังอยู่ภายใต้กฎหมาย National Labor Relations Act 1935 ที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจ ากัด
การกระท าของนายจ้างต่อลูกจ้างผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง หรือลู กจ้างที่
เกี่ยวข้องกับการนัดหยุดงาน  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Collegiate_Athletic_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Paralympic_Committee
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Paralympic_Committee
http://en.wikipedia.org/wiki/Rugby_Football_League
http://en.wikipedia.org/wiki/Rugby_Football_League
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Labor_Relations_Act


๑๑ 

 ตัวอย่าง Sport Governing Body ของกีฬาบาสเก็ตบอล เช่น USA Basketball 
(USAB) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (Non-profit organisation) ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์ 
บาสเก็ตบอลระหว่างประเทศ (International Basketball Federation (FIBA)) ว่าเป็นองค์กรก ากับ
ดูแลระดับชาติ (National Governing Body (NGB)) ของสหรัฐอเมริกา USAB องค์กรนี้เป็นตัวแทน
ของสหรัฐอเมริกาใน FIBA และในคณะกรรมาธิการโอลิมปิคแห่งสหรัฐ (United States Olympic 
Committee) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและฝึกฝนทีมนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬา
สหรัฐในการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านกีฬาระหว่างผู้เล่น ผู้ชม และ 
แฟนกีฬา USAB มีธรรมนูญที่ก าหนดเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ USAB 
รวมถึงองค์ประกอบคณะกรรมการของ USAB  
  นอกจากนั้น ยังมีองค์กรของรัฐ ได้แก่ Bureau of Educational and Cultural 
Affairs (ECA)๑๘ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของ U.S. Department of State องค์กรดังกล่าวจะจัดให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและระหว่างประเทศให้แก่บุคคลหลายสาขาอาชีพ  ได้แก่ การศึกษา 
วัฒนธรรม กีฬา และวิชาชีพ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ และให้ทุนเพ่ือไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ดังกล่าวในระดับระหว่างประเทศ ส าหรับในกรณีของกีฬา เช่น การท าสัญญาแลกเปลี่ยน 
บาสเก็ตบอลระหว่างประเทศกับรัสเซียภายใต้U.S.-Russia Bilateral Presidential Commission 
และการให้ทุนนักกีฬาอาชีพไปทัศนศึกษาต่างประเทศ๑๙  

กรรมการ 
  ในที่นี้ใช้ค าว่า “เจ้าหน้าที่ (Official)” มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎและ
รักษาระเบียบของเกมการแข่งขัน “เจ้าหน้าที่” โดยปกติมักจะหมายถึง “กรรมการตัดสิน (Referee)” 
ซ่ึงในคณะกรรมการ ๑ ชุด จะมีกรรมการชี้ขาด (Referee) ๑ คน และกรรมการ (Umpire) ๑ หรือ ๒ 
คน ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการคณะนั้นมีจ านวนกี่คน ส าหรับในการแข่งขัน NBA๒๐ เจ้าหน้าที่ 
จะประกอบด้วย crew chief, referee และ umpire (กฎการแข่งขันของ FIBA หากคณะเจ้าหน้าที่ 
ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินมี ๒ คน จะเป็น Referee ๑ คน และ Umpire ๑ คน แต่หากมี ๓ คน จะเป็น 
Referee ๑ คน และ Umpire ๒ คน) และมีเจ้าหน้าที่คิดคะแนน (official scorer) ๑ คน และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา (trained timers) อีก ๒ คน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาคนหนึ่งจะเป็นผู้ดูแล
นาฬิกาในเกมการแข่งขัน ส่วนอีกคนหนึ่งจะดูแลในส่วนของ 24-second clock  อย่างไรก็ตาม  
ทั้ง crew chief, referee และ umpire ต่างก็มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมเกมการแข่งขันเท่าเทียม
กัน เว้นแต่ผู้ที่ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  (ใน NBA) (หรือ referee ใน FIBA) จะท าหน้าที่เป็นผู้ เริ่ม
ด าเนินการในการ jump ball เพ่ือเริ่มการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ของ NBA จะแต่งกายในชุดเสื้อเชิ้ต 
                                                        
  ๑๘ http://exchanges.state.gov 

 ๑๙ U.S. Department of State and the National Basketball Association Announce 
NBA Rookie Greivis Vasquez, Former NBA Player Darvin Ham, and Former WNBA Player Kayte 
Christensen Travel to Venezuela 
  ๒๐ NBA Official Rules – Officials - Section I-The Game Officials  
  a. The game officials shall be a crew chief, referee and umpire. They will be 
assisted by an official scorer and two trained timers. One timer will operate the game clock and 
the other will operate the 24-second clock. All officials shall be approved by the Operations 
Department. 
  b. The officials shall wear the uniform prescribed by the NBA 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Basketball_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/Sport_governing_body
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Basketball_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Olympic_Committee
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Olympic_Committee
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Basketball_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/Jump_ball
http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/pdf/2.0/sect/officiating/Official_NBA_Rule_Rook_09-10.pdf


๑๒ 

แขนยาวสีเทา มีสีด าที่บ่าและแขน และโลโก้ NBA บนหน้าอก กางเกงขายาวสีด า รองเท้าสีด า และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีนกหวีด นอกจากนั้น ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีพ เจ้าหน้าที่
ทุกคนจะมีเครื่องบอกเวลาคาดไว้ที่เอว เรียกว่า PTS (Precision Timing System) 
  การเป็น “เจ้าหน้าที่ (Official)” ในกีฬาบาสเก็ตบอลสหรัฐอเมริกา ต้องได้รับใบอนุญาต 
(USA Basketball Officials license) จาก USAB โดยยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตต่อ USAB พร้อมเงิน
ค่าสมัครและหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้๒๑ คือ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่บาสเก็ตบอล
ในกีฬาระดับใดก็ได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี และเป็นสมาชิกของสมาคมเกี่ยวกับบาสเก็ตบอล๒๒ อย่าง
น้อย ๓ ปี รวมทั้ง ต้องมีการทดสอบโดยได้ผลการสอบร้อยละ ๘๐ ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี และต่ออายุทุกปี 
  โค้ช   
  การเป็นโค้ชของ USAB๒๓ ไม่มีข้อก าหนดว่าต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรอง 
แต่ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องมีประสบการณ์การเป็นโค้ชของระดับอาชีพ มหาวิทยาลัย หรือโรงรียนที่
อยู่ในภายใต้การก ากับของ USAB ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี   

ส่วน FIBA Internal Regulations 2010 – Book 1 General Provisions ได้มีการ
ก าหนดนิยามของ “โค้ช (Coach)” หมายถึง ผู้เตรียมความพร้อมของทีมส าหรับการแข่งขัน หรือ
ก ากับทีมในการแข่งขัน และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมาพันธ์แห่งชาติสมาชิก จากการตรวจสอบ 
NBA ไม่มีการก าหนดให้ โค้ชกีฬาอาชีพต้องได้รับใบอนุ ญาตหรือการรับรอง เพียงแค่ต้องมี
ประสบการณ์การเป็นโค้ชในการแข่งขันกีฬา    

ตัวแทน   
  ในกีฬาบาสเกตบอล นักกีฬาอาชีพจะมีตัวแทน (Agent) เพ่ือท าหน้าที่ต่อรอง 
ข้อสัญญาต่างๆ กับทีม รวมทั้งด าเนินงานในเรื่องส่วนตัวของนักกีฬา เช่น การเสียภาษี การวางแผน
การเงิน การลงทุน การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การรักษาพยาบาล การประกันภัย การให้ค าปรึกษา
ในด้านกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งตัวแทนจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดและโดยสุจริตเพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องหลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการขัดผลประโยชน์ของลูกค้า  รวมทั้ง 
การแจ้งการมีส่วนได้เสียด้วย 

ในแต่ละรัฐจะมีการก าหนดเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนนักกีฬาไม่เหมือนกัน ในบางรัฐ
ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากเป็นตัวแทนนักกีฬาโดยไม่มีใบอนุญาต ในบางรัฐก าหนดให้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพร้อมกับค าขออนุญาต โดยค าขออนุญาตจะต้องแนบข้อมูลการท างาน
ย้อนหลัง ๕ ปี การฝึกงานในฐานะตัวแทน หรือประสบการณ์การท างานใด ๆ ในฐานะตัวแทน รวมถึง
ประวัติการศึกษา บุคคลอ้างอิง และประวัติอาชญากรรม   ทั้งนี้  ค าขอจะต้องได้รับการรับรองและ
เสนอต่อ Department of State ด้วย 
  ส าหรับกรณีของตัวแทนนักกีฬาบาสเก็ตบอล NBA นั้น ตัวแทนต้องได้รับการรับรอง
การเป็น NBPA Agent ก่อนที่จะท าการเจรจาต่อรองกับนักกีฬา NBA โดยต้องปฏิบัติตาม NBPA 
Regulation Governing Player Agent ที่ออกโดย NBPA ซึ่ งได้ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
มาตรฐานของผู้ยื่นค าขอเป็นตัวแทน และข้อตกลงระหว่างนักกีฬาและตัวแทน รวมถึงค่าธรรมเนียม 
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
                                                        
  ๒๑ http://www.usabasketball.com/mens/usab_officials.html  
  ๒๒ เช่น International Association of Approved Basketball Officials (INNABO), National 
Federation of State High School Association (NFSHSA) 
  ๒๓ http://www.usabasketball.com/mens/coaches_corner.html 
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๒.๓ สหราชอาณาจักร๒๔  
  จากการตรวจสอบกฎหมายของสหรัฐราชอาณาจักร ไม่ปรากฏบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ เนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า “การแข่งขันเป็นการก ากับ 
ที่ดีที่สุด” จึงมีองค์กรก ากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลอย่างกว้าง ๆ และภาครัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในกีฬา
อย่างเป็นทางการนั้นมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป แม้แต่ในกรณีที่จะ
สนับสนุนหรือจัดการการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ภาครัฐยังคงด าเนินการในเชิงรับ  

กระทรวงวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และกีฬา (Department for Culture, Media 
and Sport) เป็นหน่วยงานท างานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรก ากับดูแล (National Governing Body)๒๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ (๑) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อกีฬาอาชีพ  
(๒) ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกีฬาเชิงประเพณีในสถานการณ์ที่เป็นเชิงการค้าได้ (๓) สนับสนุนให้
เป็นองค์กรที่ดีขึ้น (๔) สนับสนุนให้กีฬานั้น ๆ เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นมากขึ้น (๕) ให้เงินสนับสนุนควบคู่กับ 
FA และ Premier League แก่ Football Foundation (๖) สนับสนุนการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น 
(๗) สนับสนุนให้มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาของผู้หญิง และสนับสนุนองค์กรที่ช่วยก าจัดความไม่เท่า
เทียมทางเพศในการเล่นกีฬา 

นอกจากนั้น สหราชอาณาจักรมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนุบสนุนนักกีฬาอาชีพที่มี
ศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เช่น นักกีฬาโอลิมปิค โดยองค์กรนี้มีชื่อว่า UK Sport 
จัดตั้ งขึ้ น โดย  Royal Charter ๑๙๙๗  อยู่ ภ ายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงวัฒ นธรรม 
สื่อสารมวลชน และกีฬา โดยบทบาทรับผิดชอบของ UK Sport คือ การสนับสนุนทางการเงินในกีฬา
ที่มีศักยภาพสูงเพ่ือเพ่ิมความเป็นไปได้ในชัยชนะของนักกีฬาดังกล่าว จ านวน ๑๐๐ ล้านปอนด์ ทุก ๆ ปี 
ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจาก National Lottery และจากกระทรวงการคลัง  

มาตรการทางภาษี  
  นักกีฬาอาชีพของสหราชอาณาจักรเองจัดเป็นอาชีพที่ท าเงินได้ดี กระทรวงการคลัง
ของสหราชอาณาจักรจึงไม่มีมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมนักกีฬาอาชีพแต่อย่างใด 
ฐานการเสียภาษีของนักกีฬาอาชีพเท่ากับฐานภาษีของบุคคลธรรมดา แต่เนื่องจากการเป็นนักกีฬา
อาชีพดึงดูดให้สินค้าต่าง ๆ หันมาใช้นักกีฬาอาชีพเป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) ท าให้รายได้ของ
นักกีฬาอาชีพอยู่ในระดับสูงสุดและอยู่ในฐานภาษีท่ีสูงถึงร้อยละ ๔๐๒๖ นักกีฬาบางคนจึงหาทางเลี่ยง
ฐานภาษีท่ีสูงนี้ เช่น การก่อตั้งกองทุน Trust fund  
  นักกีฬาอาชีพ  
  ส าหรับการเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพในสหราชอาณาจักร กรณีนี้ขอยกตัวอย่างกีฬา
ฟุตบอล ในการเข้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ สโมสรที่อยู่ใน Premier League ประกอบด้วยทีม ๓ ทีม  
คือ ทีมแรก (First Team) ทีมส ารอง (Reserve Team) และ ทีม Academy (ทีมที่ฝึกเด็กที่มีแวว
ทางฟุตบอลเพ่ือเตรียมตัวเป็นส่วนหนึ่งของทีมส ารองและทีมแรก)  
 

                                                        
  ๒๔ จัดท าโดยนางสาวณัฏฐณิชา  เอนกสมบูรณ์ผล นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย
ต่างประเทศ 

๒๕ โปรดดู “การก ากับดูแล” ในส่วนถัดไป 
  ๒๖ http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm 
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  ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงการเข้าสู่ Professional club’s Academy โดยปกติสโมสร
ฟุตบอลแต่ละสโมสรจะมีทีมค้นหาเด็กหรือ Scout ที่ท าหน้าที่หาเด็กที่มีแววดีเข้ามาฝึกเล่นกับทาง
สโมสรหรือAcademy ของสโมสร และมีการให้เงินสนับสนุนแก่เด็กเหล่านี้ด้วย ในกรณีสโมสร
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรฯ จะมีการทดสอบความสามารถของเด็กโดยมีการออกค าเชิญ และ
เนื่องจากทาง Premier League มีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับจ านวนเด็กท่ีทางสโมสรฯ สามารถจะฝึกได้ใน
แต่ช่วงกลุ่มอายุ จึงท าให้มีท่ีว่างใน Academy ไม่มากนัก 
  องค์กรก ากับดูแล 
  นักกีฬาอาชีพแต่ละอาชีพในสหราชอาณาจักรมีองค์กรก ากับดูแล  (National 
Governing Body) เป็นองค์กรอิสระและก ากับตนเอง (Self-regulation) ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ยึดถือมานานแล้วท าหน้าที่ออกกฎระเบียบ สนับสนุนกีฬา พัฒนาผู้ เล่นกีฬา และจัดการแข่งขัน 
ตลอดจนให้การสนับสนุนสโมสรท้องถิ่น (local clubs) รวมทั้งดูแลทีมระดับชาติและโปรแกรมการ
ฝึกสอนกีฬา (coaching program) องค์กรก ากับดูแลระดับชาติ (National Governing Body)  
ที่ส าคัญ ได้แก่ The Football Association, Lawn Tennis Association, Rugby Football Union 
และ England and Wales Cricket Club 
  ส าหรับองค์กรก ากับดูแลระดับชาติในกีฬาฟุตบอลของสหราชอาณาจักรแบ่งการ
ก ากับดูแลการแข่งขัน ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 
ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ เช่น ฟุตบอลโลก ทีมจากสหราชอาณาจักรจะประกอบด้วยด้วย
สี่ทีมดังกล่าว  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงองค์กรก ากับดูแลกีฬาฟุตบอลของอังกฤษเท่านั้น 
  Football Association (FA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๘๖๓ เพ่ือเป็นองค์กรก ากับ
ดูแลกีฬาฟุตบอลในอังกฤษ (England) มีหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาของกีฬาฟุตบอล การออก 
“กฎการแข่งขัน” และ “ระเบียบของสมาคม” เพ่ือก ากับเกมทั้งในและนอกสนามแข่งขัน การลงโทษ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การก ากับดูแลระบบการลงโทษทางวินัยซึ่งมีผลต่อสโมสร ผู้เล่น การจัดการ
แข่งขันระดับชาติประเภทชายสูงอายุ (Senior Men’s) หญิง และเยาวชน รวมทั้งการเป็นตัวแทนของ
ทีมกีฬาอังกฤษในการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขัน FIFA World Championships และ 
UEFA European Championship เป็นต้น 

กฎของ FA ที่ส าคัญ 
 สมาคมฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA มีการก าหนดกฎและระเบียบไว้อย่างละเอียด 

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างกฎที่เกี่ยวกับตัวนักกีฬา สัญญาระหว่างสโมสรกับนักกีฬา และการระงับ  
ข้อพิพาท๒๗ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กฎที่เกี่ยวกับตัวนักกีฬา มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  
 ๑.๑ ผู้เล่นที่เซ็นสัญญากับทางสโมสร  
 - อายุขั้นต่ าของนักกีฬาที่จะสามารถลงนามในสัญญาได้จะต้องมีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีและไม่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ  

- นักกีฬาที่อยู่ภายใต้สัญญาของทางสโมสรจะต้องขึ้นทะเบียนกับทาง
สมาคม  

                                                        
๒๗ กฎของทางสมาคมจะมีการอัพเดททุก ๆ ปี โดยทางสมาคมจะจัดพิมพ์เป็นคู่ มือ หรือ FA 

Handbook และสามารถดาวน์โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต 
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- เงินเดือนของนักกีฬาในสัญญาจะต้องระบุเป็นจ านวนเงินก่อนการหัก
ภาษีและค่าประกันสังคม  

- สโมสรจะต้องท ารายงานบัญชีตามแบบฟอร์มที่กรมสรรพากรก าหนด  
- สัญญาของนักกีฬาจะต้องระบุชื่อเต็มของสโมสรและเลขทะเบียนบริษัท 

และจะต้องระบุว่านักกีฬาผู้นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมทางวินัยของทางสโมสรและสมาคมโดยตรง  
- นักกีฬาที่จดทะเบียนไม่สามารถเล่นให้แก่สโมสรมากกว่าหนึ่งสโมสรได้  

เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ระบุไว้ในกฎของทางสมาคม (เช่น เป็นการแข่งขันการกุศลหรือเป็นการโอนย้าย
แบบชั่วคราว)  

๑.๒ ผู้เล่นที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับสโมสร  
ผู้เล่นที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรสามารถลงทะบียนกับสโมสรได้มากกว่าหนึ่ง

สโมสร  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบตามที่สมาคมก าหนด  นอกจากนั้น สมาคมยังได้ก าหนดเงื่อนไข
ของการเล่นให้กับสโมสร เช่น หากผู้ เล่นได้รับการติดต่อให้เล่นกับทางสโมสรหลังจากวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ในฤดูกาลปัจจุบันจะไม่สามารถเล่นในเกมส์การแข่งขันได้จนกว่าจะเปลี่ยนฤดูกาล (ปิด
ฤดูกาล ๒๐๑๐/๑๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปิดฤดูกาล ๒๐๑๑/๑๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๔)   

(๒) สัญญาระหว่างสโมสรกับนักกีฬา  
สัญญาระหว่างสโมสรกับนักกีฬาจะต้องอยู่ในแบบฟอร์มที่ทางสมาคมก าหนด 

สัญญาดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขและข้อก าหนดของการจ้างงานนั้น (Employment) 
สโมสรจะต้องให้ส าเนาของสัญญาจ้างงานดังกล่าวแก่นักกีฬาเมื่อลงนามแล้วในทันที  นอกจากนั้น กฎ
ของทางสมาคมยังครอบคลุมถึงการยกเลิกสัญญาและสัญญาที่เป็นโมฆะด้วย  

(๓) ความประพฤติมิชอบ  
สมาคมอาจจะด าเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Participant)๒๘ กล่าวคือ สมาคม

ในเครือ ตัวแทนที่ได้รับการอนุญาต สโมสร เจ้าหน้าที่ของสโมสร ตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เล่น 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกของคณะกรรมการจัดการ สมาชิก หรือลูกจ้างของสโมสรในก ากับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท าที่ถูกห้ามไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยสมาคม หากความประพฤติมิชอบนั้นขัดต่อ
กฎการเล่นกีฬา กฎและระเบียบของทางสมาคม กฎและระเบียบของ UEFA และกฎและระเบียบของ 
FIFA  

(๔) การใช้อนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาคมและ Participant เกี่ยวกับกฎการเล่น

กีฬา กฎและระเบียบของทางสมาคม กฎและระเบียบของ UEFA และกฎและระเบียบของ FIFA 
จะต้องเสนอต่ออนุญาโตตุลาการตามท่ีก าหนดไว้นี้ 

                                                        
 ๒๘ Affiliated Association, Authorised Agent, Competition, Club, Club Official, 

Licensed Agent, Player, Official, Match Official, Management Committee Member, Member or 
Employee if an affiliated Club and all such persons who are from time to time participating in any 
activity sanctioned either directly or indirectly by The Association 



๑๖ 

  ทั้งนี้ การใช้อ านาจของสมาคมมีที่มาจากการยอมรับของผู้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กร
ก ากับดูแลดังกล่าว ซึ่งเป็นทั้งอ านาจทางตรงของสมาคมที่มีต่อผู้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎที่สมาคม
ก าหนดและอ านาจทางอ้อมต่อผู้ที่ไม่ให้ความยินยอมด้วย๒๙ 
  กรรมการ 
  การเข้ามาเป็นกรรมการในกีฬาฟุตบอลจะต้องมีอายุมากกว่า ๑๔ ปี มีร่างกาย 
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสายตาดี (สามารถสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ได้) ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเป็นกรรมการ๓๐ ของสมาพันธ์กรรมการฟุตบอลท้องถิ่น หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย  
การเรียนรู้การเป็นกรรมการ กฎ กติกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน มีกรรมการที่ได้รับ
การรับรองจาก FA จ านวน ๒๗,๐๐๐ คน  

 โค้ช  
  บุคคลที่อายุมากกว่า ๑๖ ปี สามารถที่จะสมัครเข้าอบรมเป็นโค้ชได้ จากนั้น หาก 
ผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นโค้ชระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น จะต้องผ่าน
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ ในปัจจุบัน มีโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก FA 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ คน 
 
๒.๔ ประเทศออสเตรเลีย๓๑ 
  จากการตรวจสอบกฎหมายของประเทสออสเตรเลีย ปรากฏบทบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬาทั้งในระดับสหพันธรัฐและมลรัฐ ดังนี้ 

กฎหมายระดับสหพันธรัฐ 
กฎหมายระดับสหพันธรัฐที่ส าคัญ คือ Australian Sports Commission Act 

1989 (CTH) ซึ่งมีสาระส าคัญในการสนับสนุนการกีฬาของประเทศออสเตรเลีย กฎหมายดังกล่าว
ก าหนดให้มีคณะกรรมการ (Australian Sports Commission) และกองทุนเพ่ือการพัฒนาการกีฬา
ของประเทศออสเตรเลีย (Australian Sports Foundation) โดยมีการบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาการกีฬาของประเทศออสเตรเลียในรูปแบบทรัสต์ (Trust) ซึ่งรายได้และทรัพย์สินของคณะ
กรรมการฯ และกองทุนฯ ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีตามที่ก าหนดในกฎหมาย 

นอกจากนั้น ในการเป็นเจ้าภาพทางด้านกีฬาที่มีความส าคัญ ได้มีการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเป็นเจ้าภาพกีฬาในระดับ
นานาชาติ เช่น Commonwealth Games Arrangements Act 2001 (VIC) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา Commonwealth Games 

 

                                                        
  ๒๙ ในกรณี The Jockey Club ซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแลกีฬาแข่งม้าของอังกฤษ ได้มีคดีพิพาท 
อันเนื่องมาจากการกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรนี้ โดยศาลอุทธรณ์ของอังกฤษ
ระบุว่า สมาคมดังกล่าวสามารถมีอ านาจเหนือสมาชิกของสมาคมได้ อันเนื่องมาจากการได้รับความยินยอม อ านาจ
ทางตรงของสมาคมนั้น มีต่อผู้ที่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎการแข่งม้าและมีอ านาจทางอ้อมต่อผู้ที่ไม่ให้ความยินยอม 
หากทางสโมสรหรือผู้ใดที่ได้รับผลกระทบต้องการจะยื่นค าร้องต่อศาลสามารถกระท าภายใต้กฎหมายเอกชน  
(Regina v Disciplinary Committee of the Jockey Club ex parte. Aga Khan [1993] 1 WLR 909)  
  ๓๐ http://footballreferee.org/become_referee.php 
  ๓๑ จัดท าโดยนายสถาพร  ปัญญาดี นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ส านักกฎหมายต่างประเทศ 

http://www.comlaw.gov.au/Current/C2010C00015
http://www.comlaw.gov.au/Current/C2010C00015
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubLawToday.nsf/a12f6f60fbd56800ca256de500201e54/814fd31553f8726fca257251000125aa!OpenDocument


๑๗ 

กฎหมายระดับมลรัฐ 
ในระดับมลรัฐของประเทศออสเตรเลียต่างก็มีกฎหมายของตนเองที่ส่งเสริมในด้าน

กีฬา เช่น  
- Institute of Sport Act 1995 (NSW) State Sports Centre Trust Act 1984 

(NSW) และ Sporting Injuries Insurance Act 1978 (NSW) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์  
- Sport and Recreation Act 1972 แ ล ะ  Melbourne Sports and Aquatic 

Centre Act 1994 (Vic) ของรัฐวิกตอเรีย  
- Major Sports Facilities Act 2001 (Qld) ของรัฐควีนส์แลนด์  

โดยส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่มีโครงสร้างเป็นการตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารกองทุนที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น สร้างสิ่งอ านวยสะดวกด้านการกีฬา พัฒนาคุณภาพการกีฬาและผู้ฝึกสอน   

จากการตรวจสอบข้างต้นจะเห็นว่า มาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 
ที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งในระดับสหพันธรัฐ และในระดับมลรัฐเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมกีฬาเป็นการทั่วไป ๆ  
โดยไม่จ ากัดเฉพาะกีฬาอาชีพ โดยในส่วนของแต่ละประเภทกีฬา มีการตรากฎหมายของแต่ละรัฐเพ่ือ
ควบคุมและคุ้มครองในแต่ละประเภทกีฬาแตกต่างกันออกไป เช่น  

- Boxing and Wrestling Control Act 1986 (NSW) แ ล ะ  Motor Vehicle 
Sports (Public Safety) Act 1985 (NSW) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์  

- Professional Boxing and Combat Sports Act 2002 แ ล ะ  Professional 
Boxing and Martial Arts Act 1985 ของรัฐวิกตอเรีย   
   มาตรการทางภาษี 
  การใช้มาตรการทางภาษีของรัฐในด้านการส่งเสริมการกีฬาของประเทศออสเตรเลีย  
จะปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น มาตรการยกเว้นภาษีให้แก่คณะกรรมการหรือกองทุนที่ด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมการกีฬา เช่น มาตรา ๕๐๓๒ และมาตรา ๕๑๓๓ ของ Australian Sports Commission 
Act 1989 (CTH) หรือการตรากฎหมายเพ่ือยกเว้นภาษีให้แก่กองทุนหรือการสร้างสาธารณสถานที่
ส่งเสริมการกีฬาของประชาชน เช่น Recreation Grounds Rates and Taxes Exemptions Act 1981 
(SA) ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีให้แก่ตัวนักกีฬา
อาชีพแตอ่ย่างใด 

                                                        
๓๒ 50 Commission exempt from taxation 

(1)  Subject to subsection (3), the income, property and transactions of the 
Commission are not subject to taxation under the laws of the Commonwealth or of a State or Territory.  

Etc. 
(3) The regulations may provide that subsection (1) does not apply in relation 

to taxation under a specified law. 
๓๓ 51 Foundation exempt from taxation 

(1) Subject to subsection (3), the income, property and transactions of the 
Australian Sports Foundation are not subject to taxation under the laws of the Commonwealth or of a State 
or Territory. 

Etc. 
(3) The regulations may provide that subsection (1) does not apply in relation 

to taxation under a specified law. 

http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+52+1995+FIRST+0+N/
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+68+1984+FIRST+0+N/
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+68+1984+FIRST+0+N/
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+141+1978+FIRST+0+N/
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt4.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/4761FE5A56C396C4CA25776100329455/$FILE/72-8344a032.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt3.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/4DD95AA397F516C1CA2577610027E414/$FILE/94-117a011A.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt3.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/4DD95AA397F516C1CA2577610027E414/$FILE/94-117a011A.pdf
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/M/MajorSpFacA01.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+11+1986+FIRST+0+N/
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+24+1985+FIRST+0+N/
http://www.legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/act+24+1985+FIRST+0+N/
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt3.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/EF10360E8290E3DACA257761002ABD24/$FILE/85-10183a025.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt3.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0E6F19D22B952008CA257761002A7F4B/$FILE/85-10183a012A.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt3.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0E6F19D22B952008CA257761002A7F4B/$FILE/85-10183a012A.pdf
http://www.comlaw.gov.au/Current/C2010C00015
http://www.comlaw.gov.au/Current/C2010C00015
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/RECREATION%20GROUNDS%20RATES%20AND%20TAXES%20EXEMPTION%20ACT%201981.aspx
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/RECREATION%20GROUNDS%20RATES%20AND%20TAXES%20EXEMPTION%20ACT%201981.aspx


๑๘ 

 นักกีฬาอาชีพ 
  ส าหรับการเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพในประเทศออสเตรเลีย กรณีนี้ขอยกตัวอย่าง
กีฬามวย จากการศึกษากฎหมายกีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ของประเทศออสเตรเลีย  
(รัฐวิกตอเรีย) ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับมลรัฐ (รัฐวิกตอเรีย) ที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติของรัฐ
วิกตอเรีย ได้แก่ Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม
กีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ (มาตรา ๓) กฎหมายฉบับนี้มีการก าหนดควบคุมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขันกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการแข่งขัน (match-maker) ผู้ควบคุมเวลา 
(timekeepers) ผู้สนับสนุนการแข่งขัน (promoter) กรรมการหรือผู้ตัดสิน (referee or judge) 
  โครงสร้างของกฎหมายมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการกีฬามวยอาชีพและกีฬา 
การต่อสู้ (Professional Boxing and Combat Sports Board) จ านวน ๕-๗ คน โดยการแต่งตั้ง
ของรัฐมนตรี จากเจ้าหน้าที่กองบังคับการต ารวจแห่งรัฐวิกตอเรีย และผู้มีความรู้ความสามารถในด้าน
กีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ (มาตรา ๑๔) เพ่ือด าเนินการควบคุมให้กีฬามวยอาชีพและกีฬา 
การต่อสู้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยมีการใช้กลไกของระบบการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตมาควบคุม หากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดก็จะมีบทลงโทษ 
ทั้งการเพิกถอนใบอนุญาต โทษปรับ หรือโทษจ าคุก แล้วแต่กรณี 
  ในรัฐวิกตอเรีย การจัดการแข่งขันกีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้จะต้องขออนุญาต 
ต่อคณะกรรมการกีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการ
แข่งขัน (match-maker) ผู้ควบคุมเวลา (timekeepers) ผู้สนับสนุนการแข่งขัน (promoter) 
กรรมการหรือผู้ตัดสิน (referee or judge) จะต้องมีใบอนุญาตในแต่ละประเภทของตน หากผู้ใดฝ่า
ฝืนจะมีโทษปรับ จ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ แล้วแต่กรณี (มาตรา ๘) อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นในกรณี
ของกรรมการหรือผู้ตัดสินที่อยู่นอกเครือจักรภพซึ่งมาท าหน้าที่กรรมการหรือผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬา
มวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ในรัฐวิกตอเรีย กรณีผู้ฝึกสอนที่อยู่นอกเครือจักรภพที่เข้ามากับนักกีฬา
เพ่ือท าการแข่งขันในรัฐวิกตอเรีย กรณีของบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจากรัฐอ่ืน หรือกรณีที่
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการให้ด าเนินการเกี่ยวกับจัดการแข่งขันกีฬามวย
อาชีพและกีฬาการต่อสู้ในรัฐวิกตอเรียได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต  
  ในส่วนของนักกีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ จะต้องมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
และได้จดทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ต่อคณะกรรมการ เว้นแต่กรณีของบุคคล 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตให้เป็นนักกีฬามวยอาชีพ (หรือกีฬาการต่อสู้อ่ืน  แล้วแต่กรณี) 
จากรัฐอื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ จ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับ แล้วแต่กรณ ี(มาตรา ๑๐) 
  ภายใต้ Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 ก าหนดให้นักกีฬา 
มวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ต้องตรวจความพร้อมสมบูรณ์ของร่างกายทั้งก่อนและหลังจากการแข่งขัน 
หากผลการตรวจร่างกายแสดงว่านักกีฬาผู้นั้นมีความบกพร่องในความพร้อมสมบูรณ์ของร่างกาย ก็จะ
ส่งผลการตรวจดังกล่าวไปยังนักกีฬา และคณะกรรมการฯ นักกีฬาที่ไม่ได้ผ่านการตรวจความพร้อม
สมบูรณ์ของร่างกาย หรือมีผลการตรวจร่างกายแสดงว่านักกีฬาผู้นั้นมีความบกพร่องในความพร้อม
สมบูรณ์ของร่างกายดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ จ าคุก หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ แล้วแต่กรณ ี(มาตรา ๑๒) 
 



๑๙ 

  ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนเป็นมาตรการควบคุมที่น ามาใช้กับกีฬามวยอาชีพ
และกีฬาการต่อสู้ ในส่วนของใบอนุญาตต่างๆ จะมีอายุการอนุญาต ๓ ปี และอาจต่อใบอนุญาตได้ 
(มาตรา ๙) อาจมีการเพิกถอนหรือพักการใช้ใบอนุญาตหากมีการละเมิดไม่ด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  ในการอุทธรณ์หรือขอทบทวนค าสั่งของคณะกรรมการฯ ในกรณีต่างๆ เช่น การปฏิเสธ
การต่อใบอนุญาต การขอขึ้นทะเบียนนักกีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
(มาตรา ๑๕) และสามารถขอทบทวนค าสั่ งดังกล่าวต่อ Victorian Civil and Administrative  
Tribunal ตามท่ีกฎหมายก าหนด (มาตรา ๑๖) 
 
๒.๕ ประเทศญี่ปุ่น๓๔  

 Sport Fundamental Act 2011 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุน 
การเล่นกีฬาของประชาชนโดยทั่วไปและสนับสนุนนักกีฬาที่มีผลการแข่งขันในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศในระดับดีเยี่ยม  นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกนโยบายเกี่ยวกับกีฬา
ทั้งในภาพรวมและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นการผลักดันการกีฬาของประเทศญี่ปุ่นให้มีความ
เข้มแข็งในการแข่งขันระดับโลกตลอดจนเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของผู้เล่นกีฬาทุกคน  ได้แก่ 
การจัดให้มีสวัสดิการพิเศษแก่นักกีฬาที่มีผลการแข่งขันในระดับดีเยี่ยมและแก่ผู้ฝึกสอน เช่น การจัด
ให้มีการให้ความรู้ การฝึกซ้อม และการจัดหาอุปกรณ์การกีฬา การคุ้มครองดูแลสุขภาพจิตใจ ร่างกาย 
และความปลอดภัยของนักกีฬาทุกคน  อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
มาตรการส่งเสริมนักกีฬาอาชีพเป็นการเฉพาะ  

ในการนี้ ภาครัฐมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินบางส่วนแก่สมาคม
หรือกลุ่มกีฬาต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา จัดหาอุปกรณ์การกีฬา และการฝึกซ้อมนักกีฬา 
เป็นต้น  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลและการก าหนดมาตรฐานการควบคุมในด้านต่าง ๆ 
ของกีฬาอาชีพ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผลักดันการกีฬาและคณะกรรมการตรวจสอบการผลักดัน
ด้านการกีฬา เพ่ือก าหนดนโยบายและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ และมีหน้าที่ระงับ  
ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วย  
  นอกจากนั้ น  ในพระราชบัญญั ติฉบับดั งกล่ าวยังได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการผลักดันการกีฬาและคณะกรรมการตรวจสอบการผลักดันด้านการกีฬา เพ่ือออก
นโยบายและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และยังมีหน้าที่ระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬาอีกด้วย 
  ในส่วนของมาตรการด้านภาษี มีบัญญัติไว้ในกฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมเกี่ยวกับการ
เก็บภาษีจากนักกีฬาอาชีพคือนักกีฬาอาชีพถูกจัดประเภทผู้เสียภาษีในกลุ่มเดียวกับผู้ประกอบกิจการ
ส่วนบุคคล คือ จะต้องช าระภาษีเงินได้ ภาษีที่อยู่อาศัย และภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยก าหนดให้นักกีฬา
อาชีพต้องเสียภาษีในกรณีที่มีรายได้จากค่าตอบแทนในการแข่งขันกีฬา เงินค่าเซ็นสัญญา หรือรางวัล
ที่ได้รับ โดยรายได้เหล่านี้เป็นรายได้ที่ได้รับภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ส าหรับข้อก าหนดพิเศษที่ให้

                                                        
   ๓๔ จัดท าโดยนางสาววรรธน์มน  สุกใส นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย
ต่างประเทศ 



๒๐ 

สิทธิพิเศษกับนักกีฬาอาชีพคือ หากนักกีฬาอาชีพมีรายได้ในปีก่อนต่ ากว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
(๓๐ ล้านเยน หรือ ๑๐๐ ล้านเยน) จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม และส าหรับนักกีฬาอาชีพใหม่
จะได้รับการยกเว้นภาษีใน ๒ ปีแรก๓๕  
  ส าหรับมาตรการด้านกองทุน จากแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการกีฬาที่ออกตาม Sport 
Promotion Act ที่ออกเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในช่วงปี ๒๐๐๑ 
- ๒๐๑๐ (ปรับปรุงแก้ไขปี ๒๐๐๖) มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับมำตรกำรทำงด้ำนกำรเงินจำกภำครัฐ คือ 
มีกำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรด ำเนิ นตำมแผนปฏิบั ติ งำน เพ่ื อกำรสนับสนุนกำรกีฬ ำ
และมีกำรจัดตั้งกองทุน สนับสนุน กำรกีฬำและออกสลำกกินแบ่งเพ่ือสนับสนุนกำรกีฬำ กลา่วคือ  
  ๑) กองทุนสนับสนุนการกีฬา คือ กองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและการ
บริจาคจากภาคเอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้น และใช้สนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป็นเงินช่วยเหลือกิจกรรมด้านการ
กีฬาของนกักีฬาและผู้ฝึกสอน 
  ๒) สลากกินแบ่งเพ่ือการสนับสนุนกีฬา ก าไรจากการขายสลากกินแบ่งเพ่ือการ
สนับสนุนกีฬาให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ใช้เพ่ือช่วยเหลือสมำคมและกลุ่มกีฬำต่ำง ๆ 
ส่วนที่สอง ใช้เพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และส่วนที่สาม 
ให้เข้ากองคลังเพ่ือใช้ในการสนับสนุนกิจการอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าและขายสลากกินแบ่งเพ่ือสนับสนุนการกีฬาคือศูนย์สนับสนุน
การกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น  
  ทั้งนี้  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมนักกีฬาอาชีพอาจจะหาได้จาก
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ 

 นักกีฬาอาชีพ 
  ส าหรับการเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพในประเทศญี่ปุ่น กรณีนี้ขอยกตัวอย่างกีฬา
กอล์ฟ ประเทศญี่ปุ่นแบ่งนักกีฬากอล์ฟอาชีพออกเป็น ๒ ประเภท คือ Teching Pro และ Tour Pro 
โดยมีค านิยามดังนี้  
  Teching Pro หรือ Lesson Pro คือ ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา
กอล์ฟ ซึ่งตามปกติแล้ว Teching Pro จะสังกัดกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกสอนกอล์ฟต่าง ๆ และจะ
สอนกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟที่แสดงเจตจ านง 
  Tour Pro คือ นักกีฬากอล์ฟที่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินรางวัลที่ได้จากการเข้าร่วม
แข่งขันกอล์ฟรายการต่าง ๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า Tournament Pro ซึ่งตามปกติแล้วจะได้รับ
ค่าตอบแทนจากเงินรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันหรือค่าตอบแทนในการเซ็นสัญญาเข้าสังกัด
ค่าตอบแทนการเซ็นสัญญาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทผลิตอุปกรณ์การกีฬา นอกจากนั้น Tour Pro 
จ านวนมากที่ผ่านการสอบเพ่ือเป็นนักกีฬาอาชีพ (Pro Test) และได้รับใบรับรอง Lesson Pro  
ก็สามารถได้รับรายได้จากการฝึกสอนเหมือนกัน Lesson Pro ได้อีกด้วย 

การสอบเพ่ือรับใบรับรองคุณสมบัติการเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพ 
  ๑. ผู้ที่ต้องการจะเป็น Teching Pro จะต้องผ่านการอบรมเพ่ือการรับรองคุณสมบัติ
นักกอล์ฟอาชีพที่จัดโดย PGA หรือ LPGA   

                                                        
  ๓๕ ที่มา www.tian.jp/845/ 

http://www.tian.jp/845/


๒๑ 

ในกรณีของ PGA ผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
อีกขั้นคือสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีการจัดอบรมซึ่งใช้ระยะเวลา ๑ เดือน และมี
ระยะเวลาในการวิจัยอีก ๑ ปี จึงจะได้ลงทะเบียนเป็น Teching Pro 

ในกรณีของ LPGA ผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วจะต้องท าการวิจัยและตรวจสอบ
คุณสมบัติโดยการสอบเก็บคะแนนและจะต้องผ่านการอบรมก่อน 
  ๒. ผู้ที่ต้องการจะเป็น Tour Pro จะต้องผ่านการสอบ Pro Test ตามที่สมาคม
นักกอล์ฟอาชีพจัดสอบจึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการต่าง ๆ  

ทั้งสองสมาคมจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการรับรองคุณสมบัติของนักกีฬากอล์ฟ
อาชีพ คือจะต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า Qualifying Tournament (QT) ก่อนจึงจะสามารถ 
เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได ้

การก ากับดูแล 
ในประเทศญี่ปุ่นมีสมาคมหลัก ๆ สองสมาคมที่ก ากับดูแลนักกีฬากอล์ฟอาชีพ คือ  

The Professional Golfers’ Association of Japan (PGA) ส าหรับนักกีฬากอล์ฟอาชีพชาย และ  
The Ladies Professional Golfers’ Association of Japan (LPGA) ส าหรับนักกีฬากอล์ฟอาชีพหญิง  
ซึ่งทั้งสองสมาคมนี้อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีเพียงสมาคม  
นักกีฬากอล์ฟชายเท่านั้นที่แยกการควบคุมดูแล Teching Pro และ Tour Pro ออกจากกัน โดยหลัก
แล้ว JPGA จะท าหน้าที่ควบคุมดูแล Teching Pro และ Japan Golf Tour Organization (JGTO) 
จะท าหน้าที่ควบคุมดูแล Tour Pro 

สมาคมนักกีฬากอล์ฟอาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑. The Professional Golfers’ Association of Japan (PGA) ท าหน้าที่รับรอง
คุณสมบัติของ Tour Pro และ Teching Pro ให้การชี้น าเทคนิคการเล่น กฎระเบียบ และมารยาท 
ในการเล่นกีฬากอล์ฟและยังให้การสนับสนุนในเรื่องทั่วไป วิจัยเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบและมารยาท
ในการเล่นกีฬากอล์ฟ เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันรายการต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬา
กอล์ฟร่วมกับสมาคมอ่ืน ๆ รวมทั้งช่วยเหลือในการจัดอบรมและให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่สมาคมอ่ืน ๆ 
ออกสื่อตีพิมพ์ต่าง ๆ ตรวจสอบอุปกรณ์กอล์ฟและเผยแพร่ นอกจากนั้นยังสามารถกระท าการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ  
  ๒ .  The Ladies Professional Golfers’ Association of Japan (LPGA) ท า
หน้าที่รับรองคุณสมบัตินักกีฬากอล์ฟอาชีพหญิง และฝึกสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนนักกีฬา
กอล์ฟอาชีพหญิงวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค กฎระเบียบและมารยาทในการเล่นกีฬากอล์ฟ เปิดให้มีการ
แข่งขันกีฬา ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์กอล์ฟและเผยแพร่ นอกจากนั้นยังสามารถกระท าการ
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ  
 
บทสรุป 
 ในการค้นคว้าข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับกีฬาอาชีพของประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  สรุปได้ดังนี้  
 ๑. นักกีฬาอาชีพ 
 กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ข้างต้นไม่ปรากฏค านิยามหรือการให้ความหมายของ 
“นักกีฬาอาชีพ” แต่เป็นที่เข้าใจทั่วไปว่า นักกีฬาอาชีพแตกต่างไปจากนักกีฬาสมัครเล่น คือ  เป็น 



๒๒ 

ผู้ด ารงชีพจากเงินหรือค่าตอบแทนที่ได้รับหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเล่นกีฬา โดยทั่วไป กฎหมายมิได้
ก าหนดให้นักกีฬาต้องขอใบอนุญาตเป็นนักกีฬาอาชีพ ผู้ประสงค์จะเป็นนักกีฬาอาชีพจะต้องสมัครเข้า
ไปอยู่ในสังกัดสโมสรกีฬาหรือเป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาในกีฬานั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า เป็น
กีฬาประเภททีมหรือกีฬาประเภทบุคคล ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะควบคุมดูแลนักกีฬาตามกฎเกณฑ์ของตน 
รวมทั้งการตรวจสอบหรือรับรองคุณสมบัติของนักกีฬาอาชีพ  อย่างไรก็ตาม คงมีเพียงกีฬาบาง
ประเภทเท่านั้นที่กฎหมายก าหนดให้นักกีฬาต้องได้รับใบอนุญาต เช่น กีฬามวยอาชีพและกีฬา 
การต่อสู้  (Professional Boxing and Combat Sports Act 1985) ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งอาจเนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของร่างกายและชีวิตของ
นักกีฬา 
 ๒. กฎหมายกีฬาอาชีพ 
 ประเทศฝรั่งเศสมีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเป็นประมวลกฎหมายการ
กีฬา (Code du sport) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมพลศึกษาและการกีฬา บุคลากรที่
เกี่ยวกับการกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา และการจัดหาเงินทุนส าหรับการกีฬา แต่ก็มิได้จ ากัดเฉพาะกรณี
กีฬาอาชีพเท่านั้น 
 ส่วนในประเทศอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏว่า มีกฎหมายก ากับดูแลกีฬาอาชีพเป็นการเฉพาะ 
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพในบางเรื่อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามรัฐหรือผู้ซึ่งกระท าการ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ด าเนินงาน ส่งเสริม หรืออนุญาตให้มีการพนันใน
กีฬาสมัครเล่นหรือกีฬาอาชีพ (Professional and Amateur Sports Protection Act 1992 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) กฎหมายสนับสนุนการพัฒนากีฬาของประเทศซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ
พัฒนากีฬาของประเทศ (Australian Sports Commission Act 1989 ของประเทศออสเตรเลีย) หรือ 
Sport Fundamental Act 2011 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน
โดยทั่วไป และนักกีฬาที่มีผลการแข่งขันในประเทศและระหว่างประเทศในระดับดีเยี่ยม) ส่วนในกรณี
ของสหราชอาณาจักรไม่ปรากฏว่า มีกฎหมายก ากับดูแลกีฬาอาชีพอันเนื่องมาจากแนวคิดว่า  
การแข่งขันเป็นการก ากับท่ีดีที่สุด (ภาครัฐจะดูแลอยู่ห่าง ๆ)   
 นอกจากนั้น จะเป็นการน ากฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับ เช่น กฎหมายสัญญาในกรณี
สัญญาจ้างระหว่างสโมสรและนักกีฬาอาชีพ กฎหมายแรงงานในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรและ
นักกีฬาอาชีพในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายละเมิดในกรณีที่นักกีฬาอาชีพก่อให้เกิ ดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬา  อย่างไรก็ตาม ส าหรับกีฬาบางประเภทจะมี  
การตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุม เช่น กีฬามวยอาชีพและกีฬาการต่อสู้ (Professional Boxing 
and Combat Sports Act 1985) ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการควบคุมการ
แข่งขันและบุคลากรที่เก่ียวข้องโดยใช้ระบบใบอนุญาต   
 ๓. การก ากับดูแล 
 การก ากับดูแลกีฬาอาชีพในประเทศดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปในรูปองค์กรก ากับดูแล 
(National Governing Body) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนท าหน้าที่หลัก เช่น การออกกฎเกณฑ์ในการ
แข่งขันกีฬา การลงโทษนักกีฬา การรับรองคุณสมบัตินักกีฬาอาชีพ การออกใบอนุญาตของบุคลากร
กีฬา (ผู้ตัดสิน โค้ช ตัวแทนนักกีฬา) และส่วนใหญ่ องค์กรก ากับดูแลจะเป็นตัวแทนของประเทศใน
องค์กรระดับระหว่างประเทศด้วย   



๒๓ 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับองค์กรก ากับดูแลจะมีความแตกต่างกันไป 
เช่น ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร องค์กรก ากับดูแลจะมีความเป็นอิสระ 
โดยภาครัฐมิได้เข้าไปควบคุมดูแล องค์กรเหล่านี้จะมีข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นโดยความยินยอมของ
บุคลากรทางกีฬาที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างกันก็จะใช้การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการตามที่ข้อบังคับก าหนดไว้ส่วนประเทศญี่ปุ่น องค์กรก ากับดูแล เช่น สมาคมกอล์ฟ
อาชีพ อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ 
 ๔. มาตรการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
 มักจะเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ (๑) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ
พัฒ นากีฬ าของประเท ศ  ได้ แก่  Australian Sports Commission Act 1989 ของป ระเท ศ
ออสเตรเลีย หรือ Sport Promotion Act 2000 ของประเทศญี่ปุ่น (๒) การออกสลากกินแบ่งเพ่ือ
การสนับสนุนกีฬา ได้แก่ Sport Promotion Act 2000 ของประเทศญี่ปุ่น (๓) การจัดตั้งองค์กร
สนับสนุนนักกีฬา เช่น UK Sport ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนนักกีฬาอาชีพที่มี
ศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เช่น นักกีฬาโอลิมปิค ท าหน้าที่ในการลงทุนเงินภาครัฐใน
กีฬาที่มีศักยภาพสูงเพ่ือเพ่ิมความเป็นไปได้ในชัยชนะของนักกีฬาดังกล่าว หรือในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการจัดตั้ง Bureau of Educational and Cultural Affairs เพ่ือจัดท าและด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ทุนแก่บุคคลหลายสาขาอาชีพซึ่ง
รวมถึงนักกีฬาอาชีพด้วย  
 ๕. มาตรการทางภาษี  
 นักกีฬาอาชีพมีหน้าที่เสียภาษีในเงินได้ที่ได้รับตามสัญญาจ้างรางวัลจากการแข่งขัน 
เงินหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นผู้น าเสนอสินค้า (presenter) และรายได้อ่ืนๆ โดยทั่วไป จะ
ไม่มีมาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีให้แก่นักกีฬาอาชีพ และเนื่องจากนักกีฬาอาชีพในกีฬาที่ได้รับ
ความสนใจจากประชาชน เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล มักจะมีรายได้สูงจึงถือเป็นแหล่ง
รายได้ส าคัญประการหนึ่งในการจัดเก็บภาษีของรัฐ ในสหราชอาณาจักร นักกีฬาอาชีพเสียภาษี 
ในอัตราสูงสุด คือ ร้อยละ ๔๐ ของเงินได้  คงมีเพียงประเทศญี่ปุ่นที่ก าหนดมาตรการภาษีสนับสนุน
นักกีฬาอาชีพ กล่าวคือ นักกีฬาอาชีพจะได้รับการยกเว้นภาษีภายในระยะเวลา ๒ ปีแรกท่ีเป็นนักกีฬา
อาชีพ  นอกจากนั้น หากนักกีฬาอาชีพมีรายได้ในปีผ่านมาต่ ากว่าจ านวนเงินที่กฎหมายก าหนด  
(๓๐ ล้านเยน หรือ ๑๐๐ ล้านเยน) จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  ในส่วนของประเทศ
ออสเตรเลียจะก าหนดมาตรการยกเว้นภาษีให้แก่คณะกรรมการหรือกองทุนที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
การกีฬา แตไ่ม่มีมาตรการทางภาษีเป็นพิเศษส าหรับนักกีฬาอาชีพแต่ประการใด 
 
 

ส านักกฎหมายต่างประเทศ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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