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วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง

กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย อันได้แก่ หลักนิติรัฐ หลัก

ภารกิจของรัฐ รวมไปถึงหลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน และศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ด าเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินการของสมาคมกฬีาในประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน 

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมกีฬาใน

ประเทศไทย 3 ประการได้แก่ ประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสมาคม

กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย และประการสุดท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เน่ืองจากการจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพในปัจจุบันต้องได้รับการ

จัดตั้งเป็นสมาคมกฬีาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียก่อนจึงจะมีสิทธิในการจดแจ้งเป็น

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซ่ึงปัญหาทางกฎหมายทั้งสามประการข้างต้นท าให้การพัฒนาสมาคมกีฬา และการ

ส่งเสริมกฬีาในประเทศไทย ท าให้เกดิการพัฒนาที่ล่าช้ากว่านานาประเทศ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดย

ก าหนดให้สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกจิกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมกีฬา ให้เป็นอ านาจของผู้ว่า

การการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติ ในก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมไปถึงให้มีการก าหนดให้การ

กีฬาแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ ตลอดจนควร

เหน็ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดให้มีการก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจ้งการด าเนินการเพ่ือเป็นสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกฬีาอาชีพก าหนด โดยน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง

กฎหมายมหาชน ตลอดจนน าข้อกฎหมายของต่างประเทศในส่วนของสมาคมกีฬามาปรับใช้กับกฎหมาย

ของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนได้อย่างย่ังยืน สบืต่อไป 
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1. บทน า 

1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดต้ังสมาคมกีฬาและสมาคมกฬีาอาชีพในประเทศไทย 

สมาคมกีฬา คือ สมาคมที่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและได้จดทะเบียนจัดต้ังตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และอาจมีการด าเนินการอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพ่ือสร้างนักกีฬาให้เล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ส่วนสมาคมกีฬาอาชีพ คือ สมาคม

กีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬา

อาชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากฬีา นักกฬีา และบุคลากรทางกฬีาสู่การเป็นอาชีพ นอกจากน้ียังมีสมาคม

กีฬาบางประเภทที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนจัดต้ังเป็นสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาอาชีพ โดยเป็นสมาคมที่จัดต้ัง

ข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่

จัดต้ังข้ึนเพ่ือท ากิจกรรมด้านกีฬาหรือออกก าลังกาย ทั้งน้ีกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีอาจจะเป็นสมาคมกีฬาที่เป็น

จ าพวกกฬีาพ้ืนบ้านที่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ น่ันเอง 

ส าหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และการจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน ถือได้ว่าเป็น

การสร้างภาระให้กับหน่วยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพน้ันมีข้ันตอนในการจัดต้ังที่หลาย

ข้ันตอน โดยต้องเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะมาขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็น

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซ่ึงการที่จะเป็นสมาคมกีฬาตามกฎหมายได้น้ันจะต้องมีการจัดต้ังสมาคมตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม และสมาคมน้ันต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการ

แข่งขันกฬีาพร้อมกบัมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ แล้วมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และใช้ค าว่าสมาคมกีฬาได้อย่างถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังน้ันจึงท าให้สมาคมที่จะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬา 

และสมาคมกฬีาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการด าเนินการที่หลายข้ันตอนกว่าจะเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้ 

1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกฬีาอาชีพในประเทศไทย 

ในปัจจุบันการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยน้ัน แบ่งการก ากับ

ดูแลออกเป็นสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมจะ

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลเร่ืองการบริหารงานของสมาคม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ

สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และการก ากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและการจัดการแข่งขันกีฬาโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อีก

ทั้งสมาคมกีฬาที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเป็นสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และได้รับการสนับสนุน 

ส่งเสริมสมาคมกฬีาอาชีพ และการจัดการแข่งขันกฬีาอาชีพโดยกองทุนส่งเสริมกฬีาอาชีพ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยน้ัน สมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียน

กีฬาอาชีพจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพจะอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพซ่ึงอยู่ภายใต้

การก ากบัดูแลของการกฬีาแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน่ืองจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะ แต่ในทางกลับกัน

สมาคมกีฬาที่ไม่ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หรือการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยยังไม่ได้รับเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยน้ัน ในการก ากับดูแล

จะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

1.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมกฬีาอาชีพในประเทศไทย 

ปัจจุบันกฬีาอาชีพ หมายความว่า กฬีาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและ

มีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด ซ่ึงในปัจจุบันกีฬาที่ได้รับการประกาศใน พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้เป็น

กีฬาอาชีพมีอยู่ 13 ชนิด ได้แก่ กอล์ฟ จักรยาน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ โบว์ล่ิง เจต็สกี จักรยานยนต์ 

แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล โดยที่การส่งเสริมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยเพ่ือให้กีฬาประเภทน้ันมีการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ และนักกีฬาอาชีพมีรายได้จากการเล่นกีฬา 

อีกทั้งในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีความเป็นมือ

อาชีพให้ทดัเทยีมกบันานาประเทศที่ได้มีการพัฒนากฬีาต่างๆ ให้มีความเป็นอาชีพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ ง

สมาคมกฬีาอาชีพเป็นการเฉพาะ โดยการจะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้น้ัน ต้องเป็นสมาคมที่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เสยีก่อน ซ่ึงในกระบวนของการจดทะเบียนของ

สมาคมเพ่ือเป็นสมาคมกฬีาที่ถูกต้องน้ันเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับ

สมาคมกีฬาไหนและไม่รับสมาคมกีฬาไหนไว้ดูแล โดยทั้งน้ีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็

พิจารณารับเฉพาะกฬีาที่ได้รับความนิยมหรือกฬีาที่บรรจุไว้ในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เท่าน้ัน ส่งผลท าให้สมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทน้ันไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาคมกีฬาหรือ

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งที่สมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สมาคมกฬีาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกฬีา ตลอดจนการจัดการแข่งขันกฬีาน้ัน ไปสู่ความเป็นเลิศและเพ่ือ

เป็นอาชีพ ต่อไป 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางกฎหมายมหาชนที่เกีย่วกบัการด าเนินการของสมาคม

กีฬาในประเทศไทย 

 2.1 นติิรฐั 
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ค าว่า “นิติรัฐ” เป็นค าที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่า “Rechtsstaat” ค าว่า “Rechtsstaat” 

ประกอบขึ้ นจากค าสองค า คือ ค าว่า Recht ที่แปลว่า กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันค าๆน้ีสามารถแปลว่า 

“สิทธิ” ได้ด้วย) และค าว่า Staat ที่แปลว่า รัฐ แต่ค าสองค าน้ีเม่ือมารวมกันแล้วได้กลายเป็นค าศัพทท์าง

นิติศาสตร์ในระบบกฎหมายเยอรมันซ่ึงยากจะหาค าในภาษาต่างประเทศที่แปลแล้วให้ความหมายได้ตรง

กบัค าในภาษาเดิม ต าราที่เขียนเป็นภาษาองักฤษจ านวนหน่ึงได้ใช้ค าๆน้ีทบัศัพทภ์าษาเยอรมันโดยไม่แปล 

ในทางวิชาการไม่ว่าจะแปลค าว่า Rechtsstaat ว่าอย่างไรกต็าม ประเดน็ส าคัญย่อมอยู่ที่ความหมายอันเป็น

แก่นแท้ของหลักการน้ี กล่าวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐน้ัน กฎหมายจะต้องไม่เปิดโอกาส

ให้ผู้ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ภายใต้กฎหมายบุคคลทุกคนต้องเสมอภาคกัน และบุคคลจะต้อง

สามารถทราบก่อนล่วงหน้าว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ตนท าอะไรหรือไม่ให้ตนท าอะไร ผลร้ายอัน

เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือที่จะบุคคลได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 

แนวความคิดพ้ืนฐานดังกล่าวน้ีย่อมจะก่อให้เกิดหลักต่างๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เช่น หลักไม่มี

ความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine lege) หลักการห้ามลงโทษซ า้ซ้อน หลักการ

ห้ามตรากฎหมายย้อนหลังก าหนดโทษแก่บุคคล เป็นต้น  ซ่ึงผู้วิจัยขอยกหลักกฎหมายที่ ดี ซ่ึงเป็น

สาระส าคัญข้อหน่ึงในหลักนิติรัฐ ดังน้ี 

กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกับหลักแห่งความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ในรัฐ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม “หลักแห่งความได้สัดส่วน” เป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปและเป็นหลักการพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง ซ่ึงแม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร แต่กม็ีค่าบังคับเท่ากับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ทั้ง

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ จึงต้องเคารพและปฏบัิติตามหลักการน้ี จะกระท าการใด

ขัดแย้งกบัหลักแห่งความได้สดัส่วนนี้มิได้ 

หลักแห่งความได้สัดส่วนประกอบไปด้วยหลักการย่อย ๆ อีก 3 หลักการ คือ หลักแห่งความ

เหมาะสม หลักแห่งความจ าเป็น และหลักแห่งความได้สดัส่วนในความหมายอย่างแคบ 

(1) หลักแห่งความเหมาะสม เป็นหลักการที่บังคับว่าในบรรดามาตรการต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ านาจก าหนดเพ่ือไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนได้ ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่สามารถด าเนินมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

เช่น ป้องกนัการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกจิ มาตรการน้ันต้องอยู่ในวิสัยที่จะขจัดความไม่เป็นธรรมใน

การแข่งขันได้จริงๆ หรือในกรณีหากกฎหมายมี เจตนารมณ์จะตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ

ประชาชนในด้านใดด้านหน่ึง เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรการน้ัน

กต้็องอยู่ในวิสัยที่จะป้องกันมิให้เกิดการจลาจล สงครามการเมือง หรือความเสื่อมโทรมทางจิตใจของ

ประชาชนได้จริงๆ เป็นต้น หากมาตรการใดไม่สามารถท าให้จุดประสงค์ที่ต้ังไว้ปรากฏเป็นจริงข้ึนมาได้

โดยแน่แท้ หรือท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม ย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักแห่งความเหมาะสม

และไม่มีผลใช้บังคับ หรือกฎหมายฉบับใดไม่เป็นไปตามหลักแห่งความเหมาะสม กฎหมายฉบับน้ันย่อม

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
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(2) หลักแห่งความจ าเป็น หมายความว่า ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงล้วนแต่

สามารถท าให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจส าเรจ็ลุล่วงไปได้ แต่ทว่าแต่ละ

มาตรการมีผลกระทบกระเทอืนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากน้อยแตกต่างกัน ฝ่ายปกครองต้อง

ตัดสินใจเลือกออกมาตรการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากน้อยที่สุดและบรรลุ

เจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้มากที่สุด ความคิดเป็นรากฐานของหลักการน้ีมีอยู่ว่า “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้าย

สองสิ่งที่จ าเป็นต้องเลือก บุคคลต้องเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยกว่า” ดังน้ันฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนได้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

เท่าน้ัน การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม 

(3) หลักแห่งความได้สัดส่วนอย่างแคบ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้เกิดภาวะสมดุลข้ึนระหว่าง

ความเสียหาย อันจะเกิดขึ้ นแก่เอกชนหรือสังคมส่วนรวม กับประโยชน์อันมหาชนจะพึงได้รับจากการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการใดมาตรการหน่ึงที่ฝ่ายบริหารออกมาใช้บังคับ ดังน้ันจึงบังคับให้ฝ่าย

บริหารต้องท าการช่ังผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละมาตรการที่ตนต้ังใจจะออกมาใช้บังคับแก่ราษฎร 

มาตรการใดกต็ามที่เหน็ได้ชัดว่าหากได้ลงมือบังคับการให้เป็นไปตามน้ันแล้ว จะยังให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนน้อยมาก ไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแก่เอกชนหรือสังคมส่วนรวม ฝ่ายบริหารต้องห้าม

ไม่ให้ใช้ออกมาบังคับ ถึงแม้มาตรการน้ันจะเหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนินการให้ความประสงค์ของ

กฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้กต็ามเมื่อบังคับตามหลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบกัน

เคร่งครัดแล้ว ในกรณีที่มีมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงกฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกมาใช้บังคับได้ทุก

มาตรการ ก่อความเสียหายแก่เอกชนหรือสังคมโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ที่มหาชนพึงได้รับ ฝ่าย

บริหารต้องละเว้นจากการใช้อ านาจกระท าการอย่างใด ๆ เลยที่เดียว 

2.2 หลกัภารกิจของรฐั 

ปัจจุบันด้วยระบบการปกครองของรัฐสมัยใหม่ รัฐจะต้องมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ซ่ึงเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหน่ึงของรัฐสมัยใหม่ที่ต้องจัดท าให้แก่ประชาชน โดยภารกิจของรัฐกับการ

บริการสาธารณะ เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของรัฐ  อีกทั้งยังเป็นมาตรการทาง

สังคมและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงภารกิจของรัฐสมัยใหม่ที่สามารถแยก

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ภารกจิที่รัฐทุกรัฐจ าเป็นต้องกระท าเพ่ือการด ารงอยู่ของรัฐ ภารกจิน้ีจึงเป็นภารกิจ

ที่เน้นสาระส าคัญของความเป็นรัฐที่เรียกว่า ภารกจิหลักของรัฐ และภารกิจที่รัฐอาจจะกระท ากไ็ด้ไม่กระท า

กไ็ด้ที่เรียกว่า ภารกจิล าดับรอง 

ภารกจิล าดับรองของรัฐ 

ภารกิจรองของรัฐ หมายถึง ภารกิจที่จะท าให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนหรือได้

มาตรฐานขั้นต ่าในฐานะเป็นมนุษย์ เป็นภารกิจด้านท านุบ ารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี

จึงเป็นงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐน่ันเอง โดยรัฐอาจท าด้วยตนเองหรือไม่กไ็ด้ รัฐอาจ
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มอบหมายให้ปัจเจกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ถึงแม้ภารกิจรองจะมีความส าคัญในทางปฏบัิติกต็าม 

แต่กไ็ม่ถือว่าภารกิจรองของรัฐเป็นเง่ือนไขของอ านาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็นผู้จัดท า

ภารกจิของรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้เช่นกนั 

การส่งเสริมและควบคุมก ากบัเศรษฐกจิ 

การที่รัฐมีภารกิจหลายประการที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจในด้านสวัสดิการ

สังคมน้ันท าให้รัฐไม่อาจที่จะปฏเิสธการหารายได้เพ่ือไว้ใช้ปฏิบัติภารกิจเหล่าน้ันได้ แหล่งรายได้ที่ส าคัญ

ที่สดุของรัฐกคื็อ ภาษีอากร เราอาจกล่าวได้ว่ารัฐสมัยใหม่เป็น “รัฐภาษีอากร” การที่รัฐจะเข้าไปหารายได้

โดยด าเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพ่ือมุ่งแสวงหารายได้ตลอดจนผลก าไรน้ัน มีข้อจ ากัดอยู่มากทั้ง

ในทางกฎหมายและโดยระบบเศรษฐกจิแบบตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ันรัฐจึงต้องพยายามส่งเสริมให้

ระบบเศรษฐกจิเจริญเติบโต เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรอนัเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ 

ในการด าเนินการเพ่ือควบคุมก ากบัเศรษฐกจิน้ัน รัฐอาจกระท าได้โดยก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็น

กรอบในการด าเนินการทางเศรษฐกิจตลอดจนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งก าหนด

กฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม เช่น การตรากฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันการผูกขาด นอกจากน้ันรัฐยังอาจเข้าไปด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือก ากับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกจิได้อกีด้วย เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

2.3 นติิบุคคลในกฎหมายมหาชน 

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน คือองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐไปกระทบสทิธขิองประชาชน และอาจถูก

ประชาชนฟ้องโต้แย้งค าสั่งของตนเอง รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิธิที่มีจุดประสงค์เพ่ือประชาชน คดีพิพาทที่

เกิดจากองค์กรเหล่าน้ีต้องข้ึนศาลปกครอง เพราะเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในมหาชน ใน

ขณะเดียวกัน นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อาจจะเป็นนิติบุคคลในทางแพ่งกไ็ด้ เพ่ือให้สามารถไปท านิติ

กรรมทางแพ่งได้ องค์กรใดกแ็ล้วแต่ที่ใช้อ านาจของรัฐ ถ้าองค์กรน้ันมีอ านาจในการสั่งการใช้มาตรการ

ต่างๆ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนอาจใช้สิทธิทางศาลได้ โดยฟ้องร้องให้ศาล

ตรวจสอบยกเลิกค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย องค์กรใดกแ็ล้วแต่ที่ใช้อ านาจของรัฐ ถ้าองค์กรน้ันมีอ านาจ

ในการสั่งการ ใช้มาตรการต่างๆ ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพ ทรัพย์สิน ของประชาชน ประชาชนอาจใช้สิทธิ

ทางศาลได้ โดยฟ้องร้องให้ศาลตรวจสอบ ยกเลิกค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการสถาปนาความเป็น

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนขึ้น  

นิติบุคคลมหาชนเมื่อจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน การจะยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าวกต้็องกระท า

โดยกฎหมายมหาชนด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรกด็ี ในบรรดานิติบุคคลมหาชนด้วยกันน้ันอาจมีฐานะไม่เท่า

เทยีมกนักไ็ด้ เช่น กระทรวงจะมีฐานะเหนือกว่ากรม เป็นต้น 

แนวความคิดในการแยกนิติบุคคลเป็นสองประเภทข้างต้นนั้นได้รับการยอมรับในกฎหมายไทย

โดยสังเกตได้จากการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม บรรพ 1 ใน พ.ศ. 

2535 น้ัน ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมที่มีการบัญญัติไว้ใน

กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่การยกเลิกดังกล่าวกไ็ม่มีผลกระทบต่อสถานะความเป็นนิติ
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บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม แต่อย่างใด เพราะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 ซ่ึงเป็นกฎหมายมหาชนบัญญัติให้เป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว การยกเลิกดังกล่าวน้ี ท าให้เหน็ว่า มีการ

พยายามแยกแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่จัดต้ังนิติบุคคลเอกชนกับกฎหมายจัดต้ังนิติบุคคลมหาชน

ออกจากกัน เพราะเมื่อกระทรวง ทบวง กรม เป็นองค์กรในทางกฎหมายมหาชน จึงไม่เหมาะสมที่จะ

ก าหนดสถานะความเป็นนิติบุคคลไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็นกฎหมายเอกชน  

ส าหรับประเทศไทยน้ันยอมรับเร่ืองนิติบุคคลมหาชน โดยถือว่าหน่วยงานใดจะมีฐานะเป็นนิติ

บุคคลมหาชนหรือไม่ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีการบัญญัติให้หน่วยงานน้ันเป็นนิติ

บุคคลหรือไม่ ถ้ามีกเ็ป็นนิติบุคคล ถ้าไม่มีกไ็ม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

 

3. มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย 

3.1 สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

ส าหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีองค์กรผู้ที่ท  าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบักฬีา ได้ดังน้ี 

1) สมาคมกีฬา (association sportive) เกิดข้ึนจากสัญญาที่จัดท าข้ึนระหว่างบุคคลสองบุคคล

ขึ้นไปเพ่ือแบ่งปันความรู้และไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร สาระของสัญญาจะถูกก าหนดขึ้นในสาร

จัดต้ังสมาคมที่จดทะเบียน ณ ที่ว่าการจังหวัด  หากสมาคมกีฬาต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

จากรัฐ ต้องได้การรับรอง  ตามประมวลกฎหมายกฬีา การรับรองดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบว่าสาร

จัดต้ังสมาคมรับรองการด าเนินการอย่างเป็นประชาธปิไตย การบริหารงานที่โปร่งใส และการเปิดโอกาสให้

ชายและหญิงเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้อย่างเทา่เทยีมกนั 

2) สหพันธ์กีฬา (Fé dé ration sportive) เป็นองค์กรที่ก่อต้ังข้ึนโดยการรวมตัวของสมาคมกีฬา 

บริษัทกีฬา บุคคลธรรมดา หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในการประกอบกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่จัดการ

ประกอบกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นอิสระ โดยคณะผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดย

สมาชิก (ยกเว้นสหพันธ์กีฬาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย) แบ่งออกเป็น สหพันธ์กีฬาปกติ สหพันธ์กีฬาที่

ได้รับการรับรองจากรัฐ และสหพันธก์ฬีาที่เป็นตัวแทนของรัฐ  

การจดแจ้งของสโมสรหรือสมาคมกฬีาอาชีพ 

การจัดตั้งสมาคมกีฬา (Association sportive) ตามประมวลกฎหมายกีฬา การรวมกลุ่มทาง

กีฬาในระยะเร่ิมต้นจะอยู่ในรูปของสมาคมกีฬา ซ่ึงยังไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาก าไร ในกรณีที่

สมาคมกีฬาต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ ต้องได้รับการรับรอง ตามประมวลกฎหมาย

กฬีา การอนุญาตดังกล่าวเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของสมาคมน้ันต้ังอยู่ 

3.2 ประเทศองักฤษ 

องค์กรก ากบัดูแลแห่งชาติ (National Governing Body : (NGB)) 

ในประเทศอังกฤษจะมีองค์กรเอกชนท าหน้าที่ก  ากับดูแลกีฬาแต่ละประเภทเรียกว่า“องค์กร

ก ากบัดูแลแห่งชาติ” ซ่ึงองค์กรดังกล่าวจะจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบจะ
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เป็นไปตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษ “องค์กรก ากับดูแลแห่งชาติ” มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

ก ากบัดูแลกฬีาดังน้ี 

(1) ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสมาคม 

(2) ให้การสนับสนุนกฎและข้อบังคับของการแข่งขันและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ (ปรับหรือห้ามทมี

หรือสโมสรลงแข่งขัน) 

(3) ให้การสนับสนุนด้านกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวมถึงการ

ให้การสนับสนุนสโมสรท้องถิ่น ตลอดจนดูแลทมีระดับชาติและโปรแกรมการฝึกสอนกฬีา 

(4) ก าหนดทศิทางและโครงสร้าง 

(5) พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โค้ช อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ 

(6) จัดการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแข่งขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เช่นระดับโลก 

หรือระดับยุโรป ระดับภายในประเทศ เช่น พรีเมียร์ลีค และ League Cup 

(7) ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 

(8) ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกบักองทุน 

(9) ก าหนดวัตถุประสงค์และการด าเนินการที่ชัดเจนส าหรับสโมสรและนักกีฬาเกี่ยวกับการให้

ความช่วยเหลือในการพัฒนากฬีาประเภทน้ัน ๆ 

(10) ให้การสนับสนุนและการรับรองสโมสร 

อาจกล่าวได้ว่ากฬีาทุกประเภทจะมี “องค์กรก ากบัดูแลแห่งชาติ” (NGB) ก ากบัดูแล 

3.3 เครือรฐัออสเตรเลีย 

ส าหรับหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการควบคุมและก ากบัดูแลการกฬีาในเครือรัฐออสเตรเลีย 

1) คณะกรรมาธกิารกีฬาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (the Australian Sport Commission: ASC) 

คณะกรรมาธิการกีฬาแห่งออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานของรัฐบาล อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 

(Department of Health) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1985 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการ

กีฬาแห่งออสเตรเลีย (the Australian Sports Commission Act 1989) มีคณะกรรมาธิการที่ได้รับการ

แต่งต้ังจากรัฐบาลท าหน้าที่ในการบริหารงานโดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกฬีา  

2) สถาบันกีฬาแห่งชาติ (The Australian Institute of Sport: AIS) มีบทบาทในการฝึกสอน

และพัฒนามาตรฐานกีฬาระ ดับสู ง  โดยมีหน้าที่ ห ลักส า คัญในการ เ ป็น ผู้น า ในการก าหนด 

กลยุทธเพ่ือให้เกิดการมาตรฐานกีฬาระดับสูงขึ้ น อันรวมถึงการสร้ างและน าเสนอแผนงานกีฬา             

ในระดับชาติ, เตรียมตัวนักกีฬาให้พร้อมกับการแข่งขันในระดับโลก ผ่านทางการจัดหาผู้ฝึกสอน               

การดูแลเร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาและการรักษาโรค การวางแผนการแข่งขัน การดูแลสวัสดิภาพของ

นักกีฬา ตลอดจน การหารายการแข่งขันเพ่ือให้นักกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมฝีมือ และยังเป็นหน่วยงาน  ที่

สนับสนุนให้เกดิการค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกฬีา 
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3)  สมาคมกฬีา (Sport Organization)  

สมาคมกีฬาในประเทศออสเตรเลียเป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการกีฬา

ประเภทใดประเภทหน่ึง  ซ่ึง ส่วนใหญ่จัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม  (the Associations 

Incorporation Act 2009) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) National Sporting Organization (2) 

State Sporting Organizations (3) Regional Sporting Organizations (4) Community Sporting Clubs 

3.1.4 ประเทศแคนาดา 

หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการควบคุมและก ากบัดูแลการกฬีาในประเทศแคนาดา 

1) กระทรวงวัฒนธรรม (the Department of Canadian Heritage)   

กระทรวงวัฒนธรรม มีวิสัยทศัน์ในการท างานเพ่ือให้ประชาชนได้สัมผัสกับความ

ร ่ารวยทางวัฒนธรรมอนัหลากหลายของประเทศ เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและช่ืนชมในประวัติศาสตร์ มรดก

ทางวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชนของประเทศ และมีการวางเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาทางวัฒนธรรมใน

อนาคตโดยการสนับสนุนให้ใช้ภาษาราชการ 2 ภาษา การสนับสนุนทางด้านศิลปะ และ การกีฬา ทั้งในทาง

ตรงและทางอ้อม โดยการก าหนดนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ

การกฬีา 

2) การกฬีาแห่งแคนาดา (Sport Canada)  

   การกีฬาแห่งแคนาดา เป็นหน่วยงานย่อยที่อยู่ใต้แผนกการท างานด้านพลเมือง 

และ อัตลักษณ์ของพลเมือง (the Citizenship and Canadian Identity sector) แห่งกระทรวงวัฒนธรรม 

โดยมีรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล และมีอธิบดี (director general) การกีฬาแห่ง

แคนาดาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยหน้าที่หลักของการกีฬาแห่งแคนาดาจะแบ่งออกเป็น 2 

ด้าน คือ งานด้านก าหนดนโยบายทางการกฬีา (sport policy) และงานด้านการจัดท ากิจกรรมทางการกีฬา 

(sport programs) โดยการกีฬาแห่งแคนาดามีเป้าหมายหลักในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเท่าน้ัน 

ไม่ได้มุ่งถึงการสร้างการมีส่วนร่วมทางการกฬีาของประชาชนทั่วไป  

 3.5 มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสมาคมกีฬาของประเทศไทย 

 จากการศึกษา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พบว่า กฎหมายได้

ก าหนดให้สมาคมกีฬาจะมีขึ้ นได้กแ็ต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี และสมาคม

กีฬาต้องมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และอาจมีการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมถึงให้มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล โดยให้จัดตั้งส านักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬาขึ้ นใน กกท. เพ่ือควบคุมการจดทะเบียนเป็น

สมาคมกฬีาทั่วราชอาณาจักร และท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานครส่วน

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ส านักงาน กกท. จังหวัด ท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียน

สมาคมกีฬาประจ าจังหวัด และให้ผู้ว่าการหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา

และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร และให้ผู้อ านวยการส านักงาน กกท. จังหวัดหรือผู้

ซ่ึงผู้ว่าการมอบหมายเป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ าจังหวัด ตลอดจนให้คณะกรรมการประกาศ
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ก าหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 

 อน่ึง ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558 ได้

ก าหนดให้สมาคมกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้ย่ืนแบบการจดแจ้ง

ต่อนายทะเบียนตามแบบ จจ 4 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

  (1) หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพและ

รายช่ือกรรมการและผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงออกโดยผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตาม

กฎหมายไม่เกนิหกเดือนนับแต่วันออกหนังสอืรับรองน้ัน 

  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารประจ าตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้

และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสมาคมกฬีาอาชีพ 

  (3) รูปถ่ายของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด 4.6 เซนติเมตร คร่ึงตัว

หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ านวนสองรูป 

  (4) รายช่ือและจ านวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความ

ดูแลพร้อมส าเนาสญัญาจ้าง 

  (5) แผนที่แสดงที่ต้ังของสมาคมกีฬาอาชีพ 

  (6) ระเบียบหรือข้อบังคับสมาคมกฬีาอาชีพ 

 อย่างไรกต็าม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมได้ก าหนดให้การ

ก่อตั้งสมาคมเพ่ือกระท าการใดๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มา

แบ่งปันกนั ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี และในการจดทะเบียน

น้ันจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันย่ืนค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้

รับค าขอจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับแล้วจะต้องพิจารณาว่าข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา

ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน

หรือความม่ันคงของรัฐ และเมื่อสมาคมได้จดทะเบียนแล้วกจ็ะมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการด าเนนิการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ                

ในประเทศไทย 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแยกสมาคมกฬีาและสมาคมกฬีาอาชีพออกจากกัน โดยสมาคมกีฬา

จะอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากกองทุนกีฬาแห่งชาติเพ่ือ

พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขัน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในส่วนของสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน จะเป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

โดยให้สโมสรกีฬาอาชีพส่งนักกีฬาอาชีพเข้าท าการแข่งขันในประเภททมี และนักกีฬาอาชีพประเภทเด่ียว

เข้าแข่งขัน ซ่ึงกีฬาอาชีพน้ันนักกีฬาอาชีพต้องเล่นกีฬาเป็นอาชีพและได้รับค่าตอบแทนจากการเล่นกีฬา 
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ทั้งน้ีมีสมาคมกฬีาอกีจ าพวกหน่ึงที่ไม่ได้รับรองและได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยกบักองทุนกฬีาแห่งชาติ ซ่ึงสมาคมกฬีาประเภทน้ีอาจยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยต่อไปอาจได้รับความนิยมและบรรจุเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติได้ในอนาคต 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันการจัดต้ังสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยน้ัน จะต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ือง

ของสมาคม และสมาคมกฬีาน้ันจะต้องมาขอย่ืนค าร้องจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬากับนายทะเบียนของการกีฬา

แห่งประเทศไทยเพ่ือที่จะได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและ

กองทุนกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 น้ัน แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่ง

ประเทศไทย” ส าหรับสมาคมกฬีาอาชีพน้ันในการจดแจ้งด าเนินการต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ

น้ัน ต้องเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงการจัดต้ังเป็นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการ

กฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงจะจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งน้ีสมาคมกีฬา

ที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่สามารถจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา

อาชีพได้ 

 อน่ึง ส าหรับการจัดตั้งสมาคมกฬีา การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และการจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน ถือได้ว่าเป็น

การสร้างภาระให้กับหน่วยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพน้ันมีข้ันตอนในการจัดต้ังที่หลาย

ข้ันตอน โดยต้องเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะมาขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็น

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซ่ึงการที่จะเป็นสมาคมกีฬาตามกฎหมายได้น้ันจะต้องมีการจัดต้ังสมาคมตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม และสมาคมน้ันต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการ

แข่งขันกฬีาพร้อมกบัมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ แล้วมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และใช้ค าว่าสมาคมกีฬาได้อย่างถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังน้ันจึงท าให้สมาคมที่จะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬา 

และสมาคมกฬีาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการด าเนินการที่หลายข้ันตอนกว่าจะเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้  

 นอกจากน้ี การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีอ านาจในการก าหนดให้ทุกสมาคมที่จัดต้ังข้ึนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และอยู่ภายใต้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด และการกีฬา

แห่งประเทศไทยกมี็สิทธิที่จะรับสมาคมกีฬาที่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

เท่าน้ัน ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกองทุนกีฬาอาชีพ จึงท า

ให้สมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม บางสมาคมที่จัดกลุ่มกันเพ่ือ

รวมตัวกันออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาประเภทน้ัน ถึงแม้กีฬาประเภทน้ันจะไม่ได้รับความ

นิยมภายในประเทศกต็ามไม่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยเหตุที่ว่าไม่
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อยู่ในความดูแลของการกีฬาประเทศไทย และไม่ถือว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ

กฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 น่ันเอง 

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า หากขั้นตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมี

หลายขั้นตอน ทั้งการจัดตั้งตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬา

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะส่งผลต่อการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทย เน่ืองจากท าให้การพัฒนาสมาคมกฬีาไปสู่สมาคมกีฬาอาชีพมีหลายขั้นตอน ท าให้เกิดผลเสีย

ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมกฬีาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ อีกทั้งนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬา

ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ล่าช้าอีกด้วย ดังน้ันหากยังไม่มีการแก้ไขขั้นตอนในการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพจะส่งผลท าให้การพัฒนาระบบกีฬาในประเทศไทยไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบการกีฬาในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และย่ังยืนใน

อนาคต 

 4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ         

ในประเทศไทย 

 ส าหรับการก ากบัดูแลสมาคมกฬีาและสมาคมกฬีาอาชีพน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงาน

หรือการด าเนินกจิการด้านกฬีา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการบริหารงานของสมาคมกฬีาเอง การจัดการแข่งขัน

กีฬาของสมาคมกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่มีการแข่งขันให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งน้ีในการก ากับดูแลกเ็พ่ือให้สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬา

อาชีพด าเนินกจิการด้านกฬีาภายใต้ของพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเร่ือง

สมาคมกีฬาส าหรับสมาคมกีฬา และพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ว่าด้วยเร่ืองสโมสร

กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพส าหรับสมาคมกีฬาอาชีพ โดยทั้งหมดน้ีจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

การกฬีาแห่งประเทศไทย  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยน้ัน สมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียน

กีฬาอาชีพจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพจะอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพซ่ึงอยู่ภายใต้

การก ากบัดูแลของการกฬีาแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน่ืองจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะ แต่ในทางกลับกัน

สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ด้านการกฬีา แต่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2558 หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยน้ัน ในการก ากบัดูแลจะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 นอกจากน้ี หลักการในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาของแต่ละหน่วยงานกม็ีการก ากับดูแลสมาคม

กีฬาที่แตกต่างกัน โดยสมาคมที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม
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การก ากับดูแลจะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในการก ากับดูแลน้ันจะเป็นการ

ก ากับดูแลในเร่ืองของการบริหารงานและการจัดการสมาคมให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมเท่าน้ันไม่รวมไปถึงการก ากับดูแลในเร่ืองของการจัดการแข่งขันกีฬา ส่วน

การก ากับดูแลสมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลเร่ืองการด าเนินงานของสมาคมกีฬา และได้รับการก ากับดูแลในเร่ืองการจัดการ

แข่งขันตลอดจนการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในส่วนของสมาคมกีฬาที่ จดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นกีฬาอาชีพตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมกฬีาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลเร่ืองการด าเนินงานของสมาคม

กีฬาอาชีพ และได้รับการก ากับดูแลในเร่ืองการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

พร้อมทั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ซ่ึงทั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพกยั็งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของการกฬีาแห่งประเทศไทย อกีด้วย 

 อน่ึง แนวทางในการก ากบัดูแลสมาคมกฬีาและสมาคมกีฬาอาชีพที่แตกต่างกันน้ัน ส่งผลต่อการ

พัฒนาด้านกีฬาและสมาคมกีฬาในประเทศไทย เน่ืองจากสมาคมที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมจะถูกก ากับดูแลเฉพาะการด าเนินงานของสมาคมเท่าน้ันและไม่ได้รับ

การสนับสนุนในเร่ืองของการจัดการแข่งขันหรือการพัฒนากฬีาชนิดน้ันๆ ตามกฎหมายการกีฬาและอีกทั้ง

สมาคมกีฬาในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์การก ากับดูและน้ัน หากเป็นสมาคม

ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนสมาคมกีฬาที่ จัดต้ังตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลกเ็ป็น

หน้าที่ของสมาคมกีฬาจังหวัด จะเหน็ได้ว่าหลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาทั้งหมด

ในประเทศไทยเกิดความเหล่ือมล า้กัน เพราะหลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลน้ันมีด้วยกันสอง

ส่วน และวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลกม็ีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลและ

ส่งเสริมสมาคมกฬีา ท าให้การก ากบัดูแลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนากฬีา 

 ดังน้ัน การที่ประเทศไทยแยกการก ากับดูแลสมาคมกีฬาโดยไม่ให้หน่วยงานที่ก  ากับดูแลในเร่ือง

ของกจิการด้านกีฬาทั้งหมดในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลน้ัน ท าให้หลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแล

สมาคมกฬีาทั้งหมดภายในประเทศน้ัน เกิดความเหล่ือมล า้และวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬา

กม็ีความแตกต่างกันออกไปในสาระส าคัญของการก ากับดูแลและการส่งเสริมกีฬา จึงส่งผลเสียต่อการ

ด าเนินกิจการด้านกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา ตลอดจนรวมไปถึงการส่งเสริมและ

พัฒนาภายในประเทศ เน่ืองจากบางสมาคมกีฬาไม่ได้รับการก ากับดูแลและการสนับสนุนจากกองทุนกีฬา

เพ่ือพัฒนาสมาคมกฬีาของตัวเอง ท าให้ในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบและโครงสร้างของสมาคมกีฬาที่

ไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมกฬีาได้อย่างแท้จริง 

 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

 ส าหรับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีความส าคัญอย่างย่ิง เพราะนอกจากนักกีฬาจะ

เล่นกฬีาเพ่ือสขุภาพ หรือการเล่นกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้นักกฬีาเล่นกฬีาเป็นอาชีพ 
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และเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาอีกด้วย เน่ืองจากนักกีฬาอาชีพในปัจจุบันจะได้รับค่าตอบแทนจาก

การเล่นกีฬาเป็นอาชีพ ซ่ึงแตกต่างจากการเล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศซ่ึงรายได้จะได้จากเงินรางวัลในการ

แข่งขันและเงินอดัฉีดจากสมาคมเทา่น้ัน ดังน้ันรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมไปถึงการกีฬา

แห่งประเทศไทยจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในประเทศไทยให้เป็นกีฬาอาชีพ ซ่ึงปัจจุบันกไ็ด้มี

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่เป็นกฎหมายในการก าหนดชนิดกีฬาอาชีพ และก าหนด

หลักเกณฑใ์นการบริหารงานของสมาคมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และการจด

แจ้งของนักกฬีาอาชีพ  บุคลาการทางกฬีาอาชีพ และสมาคมหรือสโมสรกฬีาอาชีพ อกีด้วย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสมาคม

กีฬาอาชีพเป็นการเฉพาะ โดยการจะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้น้ัน ต้องเป็นสมาคมที่ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เสียก่อน ซ่ึงในกระบวนของการจดทะเบียนของ

สมาคมเพ่ือเป็นสมาคมกฬีาที่ถูกต้องน้ันเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับ

สมาคมกีฬาไหนและไม่รับสมาคมกีฬาไหนไว้ดูแล โดยทั้งน้ีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็

พิจารณารับเฉพาะกฬีาที่ได้รับความนิยมหรือกฬีาที่บรรจุไว้ในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เท่าน้ัน ส่งผลท าให้สมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทน้ันไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาคมกีฬาหรือ

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งที่สมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สมาคมกฬีาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกฬีา ตลอดจนการจัดการแข่งขันกฬีาน้ัน ไปสู่ความเป็นเลิศและเพ่ือ

เป็นอาชีพ ต่อไป 

 นอกจากน้ี ในกรณีที่ชมรมหรือสมาคมกฬีาที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า

ด้วยเร่ืองของสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียนตามตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

และไม่ได้รับรองให้เป็นสมาคมกีฬาโดยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่สามารถที่จะจดแจ้ง

เป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้เลย เน่ืองจากสมาคมกีฬาที่จะจดแจ้งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นสมาคม

กีฬาอาชีพน้ันจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงน้ันกห็มายความว่าต้อง

เป็นสมาคมกฬีาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เทา่นั้น ฉะน้ันจึงเหน็

ได้ว่าสมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม ถ้าไม่ได้จด

ทะเบียนให้เป็นสมาคมกฬีาที่ถูกต้องตามกฎหมายกไ็ม่มีสิทธิที่จะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ เพราะไม่มี

หลักเกณฑท์างกฎหมายที่ให้อ านาจสมาคมกีฬาประเภทดังกล่าวไปจดแจ้งเป็นสมาคมกฬีาอาชีพได้เลย 

 อน่ึง การไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้อ านาจสมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม สามารถจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย คือ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 น้ัน เพราะการรับเป็น

สมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยในการ

พิจารณารับสมาคมกีฬาต่างๆ เข้ามาอยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สมาคมกีฬา

เหล่าน้ีไม่ได้รับการส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมไปถึงได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม

สมาคมกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ดังน้ันการไม่มีหลักเกณฑ์
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ในทางกฎหมายที่จะให้จดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา ท าให้การพัฒนาสมาคมกีฬามีการ

พัฒนาเป็นสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยน้อยมาก และท าให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านกีฬาอาชีพใน

ประเทศน้อยมากเช่นเดียวกนั 

 ดังน้ัน การที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดต้ังสมาคมกีฬาอาชีพ

ที่แน่นอนชัดเจนในการที่จะให้สมาคมกฬีาย่ืนจดแจ้งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ

น้ัน ส่งผลท าให้การพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยมีจ านวนน้อย เน่ืองจากส่วนมากที่คณะกรรมการกีฬา

อาชีพให้จดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพน้ันกม็ีเฉพาะกีฬายอดนิยม ซ่ึงปัจจุบันกีฬาในประเทศได้รับความ

นิยมมากมายหลายชนิด และผู้ปกครองกส็นับสนุนบุตรหลานในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลัง

กาย เล่นเพ่ือความเป็นเลิศ หรือเพ่ืออาชีพ ทั้งน้ีหากประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจด

แจ้งสมาคมกฬีาอาชีพให้มีความชัดเจน จะท าให้การพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยเกิดความล่าช้าและมี

สมาคมกีฬาอาชีพที่จะพัฒนากีฬาอาชีพจ านวนน้อย ทั้งน้ียังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบของกีฬาใน

ประเทศไทยอกีด้วย ตลอดจนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา

เพ่ือความเป็นเลิศ และเพ่ืออาชีพ น้ันเอง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ใน

หมวด 6 เร่ืองสมาคมกฬีา ในเร่ืองดังน้ี 

 ข้อ 1. ในส่วนที่ 1 เร่ืองการจัดต้ังสมาคม เหน็ควรให้มีการก าหนดให้สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินกิจกรรม และส่งเสริมกีฬา ให้อ านาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

การกีฬาแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬา

แห่งประเทศไทย 

 ข้อ 2. ในส่วนที่ 4 เร่ืองการก ากับดูแลสมาคมกีฬา เห็นควรให้มีการก าหนดให้การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวในการมีอ านาจก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ โดยมีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกบัสมาคมกฬีาในประเทศไทย 

(2) ให้การสนับสนุนกฎและข้อบังคับของการแข่งขันและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ   

(3) ให้การสนับสนุนด้านกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ของ

สมาคมกีฬา รวมถึงการให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาและสโมสรกีฬาท้องถิ่น ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติ 

และโปรแกรมการฝึกสอนกฬีา 

(4) ก าหนดทศิทางและโครงสร้างของการด าเนินกจิการของสมาคมกฬีา 

(5) พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โค้ช อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ 

(6) จัดการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแข่งขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เช่นระดับ

โลก หรือระดับทวีป ระดับภายในประเทศ  
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(7) ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่สมาคมกีฬา 

(8) ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกบักองทุนกฬีา 

(9) ก าหนดวัตถุประสงค์และการด าเนินการที่ชัดเจนส าหรับสมาคมและนักกีฬาเกี่ยวกับการ

ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนากฬีาประเภทน้ันๆ 

(10) ให้การสนับสนุนและการรับรองสมาคมกฬีาทุกชนิด 

อน่ึง ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ใน

หมวด 2 เร่ืองสโมสรกฬีาอาชีพและสมาคมกฬีาอาชีพ ดังน้ี  

ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจ้งการด าเนินการเพ่ือเป็นสโมสร

กฬีาอาชีพและสมาคมกฬีาอาชีพ ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกฬีาอาชีพก าหนด 
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