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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง

กฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย อันไดแก หลักนิติรัฐ หลัก

ภารกิจของรัฐ รวมไปถึงหลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน และศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

สมาคมกีฬาของตางประเทศและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ

การดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการ

แกไขปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 

จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาใน

ประเทศไทย 3 ประการไดแก ประการแรก คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากในปจจุบันการจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยนั้นเปน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยท่ีจะพิจารณาวาสมาคมท่ีดําเนินการดานกีฬา

ประเภทใดควรรับไวในการดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย ประการท่ีสอง คือ ปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย โดยการกํากับดูแลสมาคมท่ี

มีวัตถุประสงคดานกีฬา และสมาคมกีฬาในปจจุบันนั้นมีหนวยงานท่ีดูแลอยู 2 หนวยงานดวยกัน คือ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับการกีฬาแหงประเทศไทย และประการสุดทาย คือ ปญหา

ทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากการจดแจงเปนสมาคมกีฬา

อาชีพในปจจุบันตองไดรับการจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย

เสียกอนจึงจะมีสิทธิในการจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพได ซ่ึงปญหาทางกฎหมายท้ังสามประการ

ขางตนทําใหการพัฒนาสมาคมกีฬา และการสงเสริมกีฬาในประเทศไทย เกิดการพัฒนาท่ีลาชากวา

นานาประเทศ 

ดังนั้น ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

โดยกําหนดใหสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมดานกีฬา และสงเสริมกีฬาใหเปนอํานาจ

ของผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ ในการกําหนดหลักเกณฑ 
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วิธีการ และเง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทย รวมไปถึงใหมีการ

กําหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียวในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ 

ตลอดจนควรเห็นใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 โดยกําหนดใหมีการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจงการดําเนินการเพ่ือเปนสโมสรกีฬาอาชีพและ

สมาคมกีฬาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด โดยนํา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนนําขอกฎหมายของตางประเทศในสวน

ของสมาคมกีฬามาปรับใชกับกฎหมายของประเทศไทย เพ่ือใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอยางยั่งยืน สืบตอไป 
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The objectives of the thesis were: to study background, concepts, principles 

and theories of public law regarding the operations of the Sports Association of 

Thailand: the legal state principle, the state mission principle as well as the principle 

of juristic person in the view of public law; to study legal measures of the sport 

authorities of oerseas and Thailand; to study and analyse leal problems regarding the 

operations of the Sports Association of Thailand; and to study appropriate 

recommendations on amendment of the operations of the Sports Association of 

Thailand sustainably. 

On the basis of the results of this research, it can be concluded that there are 

three legal problems regarding the operations of the Sports Association of Thailand 

as follows: Firstly, it is a legal problem on establishment of the Sports and 

Professional Sports Association of Thailand because, at the present, the 

establishment of the Sports Association of Thailand is under the discretion of the 

Committee of the Sports Authority of Thailand to consider that which type of sport 

operated by an association should be supervised by the Sports Authority of Thailand; 

Secondly, it is a legal problem regarding the supervision of the Sports and 

Professional Sports Association of Thailand, supervising the association having the 

sport objective. The Sport Association currently is under the supervision of 2 

organizations: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior and the 

Sports Authority of Thailand. And lastly, it is a legal problem regarding the promotion 

of the professional sports on Thailand. As the result of registering to be the 
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professional sports association currently must be established as a sports association 

under the the Sports Authority of Thailand Act and then it shall be entitled to 

register as a professional sports association. The above three problems have delayed 

the development of the sports association and sports promotion in Thailand to be 

later than other countries.  

Therefore the researcher would recommend that the Sports Authority of 

Thailand Act, B.E. 2558 should be amended by specifying that an association with the 

objective of operating the sport activities and promotions shall be under the 

Governor of the Sports Authority of Thailand’s power and the Committee of the 

Sports Authority of Thailand to specify the criteria, method, and conditions of the 

establishment of the sports association and the Sports Authority of Thailand directly 

and to specifying that only the Sports Authority of Thailand shall be in charge of 

supervision of the sports associations and professional sports associstions as well as 

the Professional Sport Promotion Act, B.E. 2556 shall be amended that the criteria, 

methods and conditions on registering the operations as a sport association and 

professional sport association under the criteria, methods, and conditions as specified 

by the committee of the professional sports by usinf the concepts, principles and 

theories of the public law and provisions pf foreign laws on part of sports association 

to be applied in the law of Thailand in order to resolve the problems arising 

sustainably. 
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ผูเขียนขอใหเปนบุญกุศลแกทุกทานท่ีไดกลาวมาท้ังหมด และอีกหลายๆ ทานท่ีเปนสวนหนึ่งในชีวิต 

ของผูเขียนแตไมอาจกลาวไดครบถวน ณ ท่ีนี้  

ปรีชา สรอยสวน 

กันยายน 2559 



สารบัญ 

 

หนา 
 

บทคัดยอ (3) 

ABSTRACT (5) 

กิตติกรรมประกาศ (7) 

สารบัญ (8) 

  

บทท่ี 1 บทนํา 1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 7 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 7 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 8 

1.5 วิธีท่ีใชในการศึกษา    8 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 9 

บทท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายมหาชน 10 

 ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย  

 2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 10 

  2.1.1 ประวัติของการจัดตั้งสมาคม 10 

  2.1.2 ประวัติความเปนมาของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 16 

 2.2 หลักนิติรัฐ 22 

  2.2.1 ความเปนมาของหลักนิติรัฐ 22 

  2.2.2 ความหมายของหลักนิติรัฐ 24 

  2.2.3 สาระสําคัญของหลักนิติรัฐ 25 

 2.3 หลักภารกิจของรัฐ 36 

  2.3.1 พัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐ 37 

  2.3.2 ความหมายของภารกิจของรัฐ 41 

  2.3.3 ประเภทภารกิจของรัฐ 42



(9) 

  2.3.4 ภารกิจของรัฐดานการจัดทําบริการสาธารณะ 47 

 2.4 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 50 

  2.4.1 ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคล 51 

  2.4.2 ความหมายของนิติบุคคล 52 

  2.4.3 ประเภทของนิติบุคคลมหาชนในกฎหมายมหาชน 55 

  2.4.4 นิติบุคคลมหาชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 56 

  2.4.5 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของไทย 58 

  2.4.6 ความเปนนิติบุคคลของรัฐตามหลักกฎหมายไทย 61 

บทท่ี 3 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศและประเทศไทย 63 

 3.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศ 63 

  3.1.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 63 

  3.1.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของประเทศอังกฤษ 77 

  3.1.3 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของเครือรัฐออสเตรเลีย 90 

  3.1.4 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของประเทศแคนาดา 97 

 3.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทย 105 

  3.2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 105 

  3.2.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 109 

  3.2.3 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 116 

  3.2.4 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ  119 

   พ.ศ.2558 

บทท่ี 4 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬา 121 

 ในประเทศไทย และแนวทางในการแกไขปญหา 

 4.1 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ 121 

  ในประเทศไทย 

 4.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ 127 

  ในประเทศไทย 

 4.3 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 132 

  



(10) 

 4.4 แนวทางการแกไขปญหา   137 

  4.4.1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 138 

  4.4.2 ประเทศอังกฤษ 141 

  4.4.3 เครือรัฐออสเตรเลีย 143 

  4.4.4 ประเทศแคนาดา 146 

บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 152 

 5.1 บทสรุป 152 

  5.1.1 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคม 152 

   กีฬาอาชีพในประเทศไทย 

  5.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬา 154 

   อาชีพในประเทศไทย 

  5.1.3 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 157 

 5.2 ขอเสนอแนะ 159 

    

บรรณานุกรม 160 

ประวัติผูเขียน 169 



บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สมาคมกีฬา คือ สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและไดจดทะเบียนจัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.25581 และวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการกีฬาโดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และอาจมีการ

ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา เพ่ือสรางนักกีฬาใหเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ สวนสมาคมกีฬา

อาชีพ คือ สมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมาย2 และมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพ

หรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากีฬา นักกีฬา และบุคลากรทางกีฬาสูการเปน

อาชีพ นอกจากนี้ยังมีสมาคมกีฬาบางประเภทท่ีไมไดข้ึนทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาหรือสมาคม

กีฬาอาชีพ โดยเปนสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม 

โดยเปนการรวมตัวกันของกลุมบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทํากิจกรรมดานกีฬาหรือออกกําลังกาย ท้ังนี้กลุม

บุคคลเหลานี้อาจจะเปนสมาคมกีฬาท่ีเปนจําพวกกีฬาพ้ืนบานท่ีไมไดรับการบรรจุเขาแขงขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ในปจจุบันการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยนั้น แบงการกํากับ

ดูแลออกโดยสมาคมท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมจะ

อยูภายใตการกํากับดูแล โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนท่ี

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จะอยูภายใตการสงเสริม สนับสนุน 

และการกํากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

สวนสมาคมกีฬาท่ีไดจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเปนสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมโดยกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ สําหรับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬา

                                                           
 1 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
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อาชีพนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานหรือการดําเนินกิจการดานกีฬา ไมวาจะเปนเรื่องของ

การบริหารงานของสมาคมกีฬาเอง การจัดการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันในรายการตาง ๆ ท้ังนี้ในการกํากับดูแลก็เพ่ือใหสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพดําเนิน

กิจการดานกีฬาภายใตของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 วาดวยเรื่องสมาคม

กีฬาสําหรับสมาคมกีฬา และพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 วาดวยเรื่องสโมสรกีฬา

อาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพสําหรับสมาคมกีฬาอาชีพ โดยท้ังหมดนี้จะอยูภายใตการกํากับดูแลของ

การกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจท่ีอยูภายใตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และมีหนาท่ี

ในการกํากับดุแลกิจการดานกีฬาท้ังหมดภายในประเทศไทย 

จากการศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม พบวา กฎหมายได

กําหนดใหการกอตั้งสมาคมเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผล

กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้3 

และในการจดทะเบียนนั้นจะตองมีสมาชิกไมนอยกวาสามคนรวมกันยื่นคําขอเปนหนังสือตอนาย

ทะเบียน เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมท้ังขอบังคับแลวจะตองพิจารณาวาขอบังคับ

และวัตถุประสงคของสมาคมกีฬาตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมเปน

ภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ และเม่ือสมาคมไดจดทะเบียนแลวก็

จะมีฐานะเปนนิติบุคคล4 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหสมาคมกีฬาจะ

มีข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และสมาคมกีฬาตองมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาโดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน และอาจมีการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา5 รวมถึงใหมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยให

จัดตั้งสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬาข้ึนในการกีฬาแหงประเทศไทย เพ่ือควบคุมการจดทะเบียน

เปนสมาคมกีฬาท่ัวราชอาณาจักร และทําหนาท่ีเปนสํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา

กรุงเทพมหานครสวนในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัด ทําหนาท่ีเปนสํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด และใหผูวาการหรือผูซ่ึงผูวาการ

มอบหมายเปนนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาและนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร 

และใหผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนนาย

                                                           
 3 มาตรา 78 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

 4 มาตรา 83 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 5 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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ทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด6 ตลอดจนใหคณะกรรมการประกาศกําหนดชนิดกีฬา7 ท่ีสามารถ

ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาไดตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 

อยางไรก็ตามในการกํากับดูแลสมาคมกีฬา กฎหมายไดกําหนดใหสมาคมกีฬาตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับท่ีคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด และในกรณีท่ีสมาคมกีฬาใดดําเนินการอัน

เปนการฝาฝนขอบังคับใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหสมาคมกีฬานั้นแกไขหรือระงับการดําเนินการฝา

ฝนดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด8 โดยใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให

กรรมการสมาคมกีฬาหรือสมาชิกมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสมาคมกีฬา หรือใหสง

เอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสมาคมกีฬาได9 ท้ังนี้นายทะเบียนหรือ

พนักงานท่ีผูวาการมอบหมายอาจเขารวมการประชุมใหญของสมาคมกีฬาและอาจชี้แจงแสดง

ขอคิดเห็นแกท่ีประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกท้ังใหสมาคมกีฬาตองจัดใหมี

ทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬากําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียนดังกลาว

พรอมหลักฐานและเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียนไวท่ีสํานักงานของสมาคมกีฬาเม่ือมีการรับ

สมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทะเบียนสมาชิก ใหสมาคมกีฬาแจงการรับสมาชิกใหมหรือ

การเปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีรับสมาชิกใหมหรือมีการ

เปลี่ยนแปลง10 

อนึ่ง พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 กําหนดให สมาคมกีฬาอาชีพ หมายความ

วา สมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมายและมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการ

สงเสริมกีฬาอาชีพ ซ่ึงการจดทะเบียนตามกฎหมายนั้น ตองเปนการจดทะเบียนเปนสมาคมกีฬาให

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เสียกอน แลวจึงใหสมาคมกีฬา

ดังกลาวมาจดแจงการดําเนินการตอนายทะเบียนเพ่ือจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพ11ไดนั้นเอง     

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา เกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเก่ียวกับการดําเนินการ

ของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 3 ประการ ซ่ึงผูวิจัยขอกลาวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

                                                           
 6 มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 7 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 8 มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 9 มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 10 มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 11 มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556  
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1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

สมาคมกีฬา คือ สมาคมกีฬาท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและไดจดทะเบียนจัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการกีฬาโดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และอาจมีการ

ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา เพ่ือสรางนักกีฬาใหเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศสวนสมาคมกีฬา

อาชีพ คือ สมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมายและมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพ

หรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากีฬา นักกีฬา และบุคลากรทางกีฬาสูการเปน

อาชีพ นอกจากนี้ยังมีสมาคมกีฬาบางประเภทท่ีไมไดข้ึนทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาหรือสมาคม

กีฬาอาชีพ โดยเปนสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม 

โดยเปนการรวมตัวกันของกลุมบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทํากิจกรรมดานกีฬาหรือออกกําลังกาย ท้ังนี้กลุม

บุคคลเหลานี้อาจจะเปนสมาคมกีฬาท่ีเปนจําพวกกีฬาพ้ืนบานท่ีไมไดรับการบรรจุเขาแขงขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ นั่นเอง 

สําหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนตอนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทย

เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬา และการจดแจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ถือไดวา

เปนการสรางภาระใหกับหนวยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพนั้นมีข้ันตอนในการจัดตั้งท่ี

หลายข้ันตอน โดยตองเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายเสียกอนจึงจะมาขอจดแจงตอนาย

ทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได ซ่ึงการท่ีจะเปนสมาคมกีฬาตามกฎหมายไดนั้นจะตองมีการจัดตั้ง

สมาคมตามกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม และสมาคมนั้นตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การจัดการแขงขันกีฬาพรอมกับมีการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตาง ๆ แลวมาจดทะเบียนตอนาย

ทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬา และใชคําวาสมาคมกีฬาได

อยางถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ดังนั้นจึงทําใหสมาคมท่ีจะจด

แจงเปนสมาคมกีฬา และสมาคมกีฬาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการดําเนินการท่ีหลายข้ันตอนกวาจะเปน

สมาคมกีฬาอาชีพได 

ดังนั้น จะเห็นไดวา หากข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ

ไทยมีหลายข้ันตอน ท้ังการจัดตั้ งตามกฎหมายแพงและพาณิชย  การขอจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ซ่ึงจะสงผลตอการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสมาคม

กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากทําใหการพัฒนาสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬา

อาชีพมีหลายข้ันตอน ทําใหเกิดผลเสียตอการสงเสริมและพัฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศ อีกท้ังนักกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาดังกลาวไดรับการสงเสริมและพัฒนาท่ีลาชาอีกดวย ดังนั้น

หากยังไมมีการแกไขข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพจะสงผลทําใหการพัฒนา
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ระบบกีฬาในประเทศไทยไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการพัฒนาระบบการกีฬาใน

ประเทศไทยไดอยางแทจริง และยั่งยืนในอนาคต 

2. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ

ไทย 

ในปจจุบันการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยนั้น แบงการกํากับ

ดูแลโดยสมาคมกีฬาท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมจะ

อยู ภ าย ใตการ กํา กับดู แล เรื่ อ งการบริหารงานของสมาคม กีฬา  โดยกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย และสมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2558 จะอยูภายใตการสงเสริม สนับสนุน และการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

การกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานและการจัดการแขงขันกีฬา

โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ อีกท้ังสมาคมกีฬาท่ีไดจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเปน

สมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จะอยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการกีฬาอาชีพ และไดรับการสนับสนุน สงเสริมสมาคมกีฬาอาชีพ และการจัดการแขงขัน

กีฬาอาชีพโดยกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยนั้น สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จะ

อยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬาท่ีไดจดแจงตอนาย

ทะเบียนกีฬาอาชีพจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพจะอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานคณะกรรมการท้ังสอง

คณะ แตในทางกลับกันสมาคมกีฬาท่ีไมไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.

2558 หรือการกีฬาแหงประเทศไทยยังไมไดรับเขามาอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหง

ประเทศไทยนั้น ในการกํากับดูแลจะเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทยแยกการกํากับดูแลสมาคมกีฬาโดยไมใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลใน

เรื่องของกิจการดานกีฬาท้ังหมดในประเทศไทยเปนผูดูแลนั้น ทําใหหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการ

กํากับดูแลสมาคมกีฬาท้ังหมดภายในประเทศนั้น เกิดความเหลื่อมล้ําและวัตถุประสงคในการกํากับ

ดูแลสมาคมกีฬาก็มีความแตกตางกันออกไปในสาระสําคัญของการกํากับดูแลและการสงเสริมกีฬา จึง

สงผลเสียตอการดําเนินกิจการดานกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬา ตลอดจนรวมไป

ถึงการสงเสริมและพัฒนาภายในประเทศ เนื่องจากบางสมาคมกีฬาไมไดรับการกํากับดูแลและการ

สนับสนุนจากกองทุนกีฬาเพ่ือพัฒนาสมาคมกีฬาของตัวเอง ทําใหในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ
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และโครงสรางของสมาคมกีฬาท่ีไมตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการสงเสริมกีฬาไดอยาง

แทจริง 

3. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ปจจุบันกีฬาอาชีพ หมายความวา กีฬาท่ีจัดการแขงขันอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล

และมีนักกีฬาอาชีพเขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขัน ตามชนิดหรือประเภทท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงในปจจุบันกีฬาท่ีไดรับการประกาศใน พ.ร.บ.สงเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ.2556 ใหเปนกีฬาอาชีพมีอยู 13 ชนิด ไดแก กอลฟ จักรยาน แขงรถยนต สนุกเกอร โบวลิ่ง      

เจ็ตสกี จักรยานยนต แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล และบาสเกตบอล โดยท่ีการ

สงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยเพ่ือใหกีฬาประเภทนั้นมีการเลนกีฬาเปนอาชีพ และนักกีฬาอาชีพมี

รายไดจากการเลนกีฬา อีกท้ังในการสงเสริมและพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางกีฬา และการจัดการ

แขงขันกีฬาใหมีความเปนมืออาชีพใหทัดเทียมกับนานาประเทศท่ีไดมีการพัฒนากีฬาตาง ๆ ใหมีความ

เปนอาชีพ 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาอาชีพเปนการเฉพาะ โดยการจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดนั้น ตองเปนสมาคมท่ี

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เสียกอน ซ่ึงในกระบวนของการจด

ทะเบียนของสมาคมเพ่ือเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองนั้นเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหง

ประเทศไทยท่ีจะรับสมาคมกีฬาไหนและไมรับสมาคมกีฬาไหนไวดูแล โดยท้ังนี้คณะกรรมการการกีฬา

แหงประเทศไทยก็พิจารณารับเฉพาะกีฬาท่ีไดรับความนิยมหรือกีฬาท่ีบรรจุไวในการแขงขันใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติเทานั้น สงผลทําใหสมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทนั้นไมไดรับการ

พิจารณาใหเปนสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาอาชีพได ท้ังท่ีสมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกลาวมี

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมกีฬาเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักกีฬา ตลอดจนการ

จัดการแขงขันกีฬานั้น ไปสูความเปนเลิศและเพ่ือเปนอาชีพตอไป 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทยไมมีการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายในการจัดตั้งสมาคมกีฬา

อาชีพท่ีแนนอนชัดเจนในการท่ีจะใหสมาคมกีฬายื่นจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเปนสมาคม

กีฬาอาชีพนั้น สงผลทําใหการพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยมีจํานวนนอย เนื่องจากสวนมากท่ี

คณะกรรมการกีฬาอาชีพใหจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้นก็มีเฉพาะกีฬายอดนิยม ซ่ึงปจจุบันกีฬา

ในประเทศไดรับความนิยมมากมายหลายชนิด และผูปกครองก็สนับสนุนบุตรหลานในการเลนกีฬา ไม

วาจะเปนการออกกําลังกาย เลนเพ่ือความเปนเลิศ หรือเพ่ืออาชีพ ท้ังนี้หากประเทศไทยยังไมมีการ

กําหนดหลักเกณฑในการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพใหมีความชัดเจน จะทําใหการพัฒนากีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยเกิดความลาชาและมีสมาคมกีฬาอาชีพท่ีจะพัฒนากีฬาอาชีพจํานวนนอย ท้ังนี้ยังสงผล
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กระทบตอการพัฒนาระบบของกีฬาในประเทศไทยอีกดวย ตลอดจนไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เจตนารมณในการสงเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และเพ่ืออาชีพนั้นเอง 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเก่ียวกับการดําเนินการของ

สมาคมกีฬาในประเทศไทย และศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนการดําเนินการของสมาคมกีฬาของตางประเทศ เพ่ือใหสามารถท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬา อีกท้ังสามารถพัฒนาระบบการกีฬาในของ

ประเทศไทย เพ่ือสงเสริมท้ังการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและการเลนกีฬาเปนอาชีพไดอยางยั่งยืน 

สืบตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศและประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาใน

ประเทศไทย 

4. เพ่ือศึกษาถึงขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการแกไขปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายมหาชนท่ี

เก่ียวกับการจัดตั้งและการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพของตางประเทศ และประเทศ

ไทย ตลอดจนศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของการจัดตั้งสมาคม พระราชบัญญัติ

การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 และระเบียบ

คณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ตลอดจนการสัมภาษณเชิง

ลึกผูเชี่ยวชาญ โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายของ

ตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา 

เพ่ือใหทราบถึงลักษณะปญหาของมาตรการทางกฎหมายท่ีจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย

ของประเทศไทยตอไป 
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1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 

นับตั้งแตมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬา เกิดปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 3 ประการไดแก ประการแรก คือ ปญหาทาง

กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ประการท่ีสอง คือ 

ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย และ

ประการสุดทาย คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬา

อาชีพเพ่ือสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขพระราชบัญญัติการ

กีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยกําหนดใหสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรม และ

สงเสริมกีฬา ใหอํานาจของผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทย 

รวมไปถึงใหมีการกําหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียวในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพ ตลอดจนควรเห็นใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 โดย

กําหนดใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจงการดําเนินการเพ่ือเปนสโมสร

กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

กําหนด โดยนําแนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนนําขอกฎหมายของตางประเทศมา

ปรับใชกับกฎหมายของประเทศไทย เพ่ือใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางยั่งยืน 

สืบตอไป 

 
1.5 วิธีที่ใชในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยงานนิพนธในครั้งนี้ มุงเนนวิธีคนควาและวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) รวบรวมขอมูลกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไมวาจะเปน ตําราทางกฎหมาย บทความทาง

วิชาการทางกฎหมาย เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากขอมูลภาษาไทย และตางประเทศ แหลงขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงรวบรวมใหเปนระบบ และพิเคราะหเปรียบเทียบรวมท้ัง

ศึกษาจากเอกสารขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหทราบ

ถึงสภาพปญหาและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูใหมีความสมบูรณ 

เปนธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
1. ทําใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวกับ

การดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศและประเทศ

ไทย 

3. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

4. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการแกไขปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยไดอยางยั่งยืน 

 



บทท่ี 2 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายมหาชน 
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

 
ปจจุบันในการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยยังมีปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินการ

ของสมาคมกีฬา ซ่ึงในบทนี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึงขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง

กฎหมายมหาชนอันไดแก หลักนิติรัฐ หลักภารกิจของรัฐ รวมไปถึงหลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย เพ่ือจะไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา

ทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย และปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการไมกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพเพ่ือสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตอไป 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 
 

สําหรับในเรื่องของขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยผูวิจัย

จะกลาวถึงรายละเอียดของการจัดต้ังสมาคม และการกอตั้งการกีฬาแหงประเทศไทย ตลอดจนการ

จัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทย ดังนี้ 

 

2.1.1 ประวัติของการจัดตั้งสมาคม 
สําหรับความหมายของสมาคม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การเขารวม

พวก รวมคณะ แหลง หรือท่ีประชุมของบุคคลหลายคนมารวมกัน ดวยมีจุดประสงคเพ่ือประโยชนบาง

ประการ12 

   

                                                           
12 ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, 2546), หนา 1129.  
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สวนความหมายของสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติไวในมาตรา 

78 วาหมายถึง การกอตั้งสมาคมเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหา

ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

นี้  

กลาวโดยสรุปความหมายของ “สมาคม” จึงหมายถึง การรวมกลุมของบุคคลหลายคน เพ่ือ

กระทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดรวมกัน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยอาจจะเปนการรวมกลุมเพ่ือ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิก หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือการกุศล โดยการกระทํากิจการ

นั้นตองเปนการตอเนื่อง มิใชกระทําเพียงครั้งคราวแลวเลิกไป และตองไมเปนการแสวงหาผลกําไร

หรือรายไดมาแบงปนกัน 

คําวา “สมาคม” ไดปรากฏข้ึนครั้งแรกในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 โดยบัญญัติไวใน

มาตรา 177 ท่ีกลาวไววา “. . . ผูใดเปนสมาชิกในสมาคมอันใดท่ีปกปดวิธีการของสมาคม และเปน

สมาคมท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการอันมิชอบดวยกฎหมาย ทานวามันคือพวกอ้ังยี่ แลถาผูใดเปนพวกอ้ังยี่ ทานวา

มันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวาสามป และใหปรับตั้งแตหาสิบบาทข้ึนไปจนถึงหาพัน

บาทดวยอีกโสดหนึ่ง . . .” จึงอาจกลาวไดวาในชวงเวลานั้นบุคคลมีสิทธิรวมกันเปนสมาคมไดโดย

สมาคมนั้น จะตองไมกระทําผิดตอกฎหมาย และไมปดบังวิธีการอันจะเปนความผิดตอกฎหมาย

ลักษณะอาญา หากการท่ีบุคคลหลายคนรวมกันเปนสมาคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระทําการอันมิ

ชอบดวยกฎหมาย ท้ังปกปดวิธีการ บุคคลเหลานั้นยอมมีความผิดและถูกลงโทษ ท้ังนี้ เพ่ือคุมครอง

ประโยชนของบุคคลภายนอก และเพ่ือความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

สวน “สมาคม” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยท่ัวไปจะมีวัตถุประสงคเพ่ือ

บําเพ็ญประโยชนทางดานสาธารณกุศล หรือประโยชนสาธารณะ การกระทําหนาท่ีแทนรัฐท่ีมีหนาท่ี

จัดการดูและบริการสาธารณะ ใหการสงเคราะหแกผูประสบภัย ท่ีตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล 

การกระทําของสมาคมจึงเปนนิติบุคคล หรือมหาชนท่ีทําหนาท่ีคลายกับภารกิจท่ีรัฐตองทํา การ

ดําเนินกิจกรรมของสมาคม ยอมมีผลกระทบตอความม่ันคงและความสงบสุขของสังคม13  

ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันมิใหสมาคมแสวงหาประโยชนโดยผิดกฎหมายและโดยไมชอบ

ธรรม จึงมีการกําหนดเปนพระราชบัญญัติกําหนด ความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หาง

หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2535 ข้ึน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานของสมาคม 

โดยไดจําแนก ความผิดทางอาญาไวสําหรับการกระทําผิดท่ีเปนแบบพิธีการ ท่ีตองดําเนินการตาม

ระเบียบ ข้ันตอนตอนายทะเบียน กับความผิดท่ีฝาฝนสาระสําคัญของคณะกรรมการของสมาคมโดย

                                                           
13 กรมการปกครอง, หนังสือท่ี มท 0310.2/ว 768, 11 เมษายน 2543 เรื่อง การจดทะเบียน

จัดตั้งสมาคม. 
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พิจารณาจาก ความหนักเบาของระวางโทษทางอาญา ถาบทกําหนดลงโทษเปนเพียงกําหนดโทษปรับ 

ก็ถือวาเปนความผิดเล็กนอย แตถาเปนความผิดท่ีกําหนดโทษถึงข้ันจําคุก และปรับถือเปนความผิด

รายแรง โดยประเภทของโทษท่ีลงแกสมาคมนั้น แมวาโดยสภาพของสมาคมจะไมสามารถบังคับการ

ลงโทษทางความผิดอาญาในสวนท่ีใหประหารชีวิตหรือจําคุก แตก็สามารถบังคับโทษทางอาญาดวย

การลงโทษปรับ ริบทรัพยได หรือสั่งใหเลิกกิจการ โดยมีกฎหมายบัญญัติใหเอาความผิดทางอาญากับ

สมาคม ตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดอาญาของหางหุนสวนสามัญ นิติบุคคล บริษัทจํากัด 

มูลนิธิ และสมาคม ในสวนของกฎหมายวิธีบัญญัติใชเปนการสอบสวนเฉพาะนิติบุคคลในกรณีกระทํา

ผิดอาญา ซ่ึงรวมท้ังสมาคมและคณะกรรมการสมาคมตองรับผิดรวมกับสมาคม 

1. ประเภทของสมาคมตามกฎหมาย 

โดยท่ัวไปสมาคมสามารถจัดตั้งข้ึนโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตั้งแตมาตรา 78 

ถึงมาตรา 109 อันเปนการจัดตั้งสําหรับสมาคมท่ีไมมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไวโดยเฉพาะ แตในกรณีท่ีมี

กฎหมายอ่ืน บัญญัติการจัดตั้งสมาคมไวเปนการเฉพาะก็จะตองดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะนั้น ซ่ึง

การจัดตั้งสมาคมตามกฎหมาย สามารถจําแนกได 5 ประเภท  ดังนี้  

ประเภทท่ี 1 สมาคมการคา ตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509 เปนสมาคมท่ี

บุคคลหลายคนรวมธุรกิจทางการคา อุตสาหกรรม การเงิน การประมง และเกษตรกรรม โดยมีอธิบดี

กรมการคาภายในเปนนายทะเบียนกลางสมาคมการคา และนายทะเบียนสมาคมการคาประจํา

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เปนนายทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัด 

อยูในความรับผิดชอบของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

ประเภทท่ี 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหพ.ศ.

2517 เปนสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห มีอธิบดีกรมประชาสงเคราะห 

เปนนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ประจําทองท่ีกรุงเทพมหานคร สวนผูวาราชการจังหวัด เปนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ประจําทองท่ีจังหวัด อยูในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม 

ประเภทท่ี 3 สมาคมนายจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 เปนสมาคมท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือการแสวงหาและคุมครองผลประโยชน เ ก่ียวกับสภาพการจางและสงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวางนายจางดวยกัน มีอธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน เปนนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร 

โดยมีผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปนนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนประจําจังหวัด อยูในความ

รับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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ประเภทท่ี 4 สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

พ.ศ.2534 เปนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานกับฝายบริหาร 

และระหวางพนักงานดวยกัน เพ่ือพิจารณาชวยเหลือพนักงานตามคํารองทุกขเก่ียวกับสิทธิประโยชน 

และเพ่ือพิทักษและคุมครองสิทธิประโยชนของพนักงาน มีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

เปนนายทะเบียนสมาคม พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรอยูในความรับผิดชอบของ

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ประเภทท่ี 5 สมาคมอ่ืนๆ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนสมาคมท่ี

กอตั้งข้ึนเพ่ือการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน

กัน ตองมีขอบังคับ และจดทะเบียน โดยมีผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปนนายทะเบียนสมาคมใน

จังหวัด และอธิบดีกรมการปกครองเปนนายทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานครอยูในความรับผิดชอบ

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย14 

2. หลักเกณฑของสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดใหคําจํากัดความของสมาคมไววา “การกอตั้งสมาคม

เพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน 

ตองมีขอบังคับ และจดทะเบียน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้” จากบทบัญญัติดังกลาว 

สมาคมตองประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) ตองมีการกอตั้งเปนสมาคม 

ในอดีตโดยกฎหมายเกา การกอตั้งสมาคมนั้น เรียกวา “สัญญาตั้งสมาคม” ดวยถือวาการ

ตั้งสมาคมนั้นเปนลักษณะของการทําสัญญาอยางหนึ่ง แตในปจจุบันการกอตั้งสมาคมท่ีเปนนิติบุคคล

นั้น ไมจําเปนตองทําเปนสัญญา การกอตั้งเปนสมาคม เพ่ือใหเปนนิติบุคคลนั้น เพียงแตยื่นคําขอจด

ทะเบียนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และหากนายทะเบียนตรวจสอบคําขอแลวเปนไปตามเง่ือนไขท่ี

กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะการมีวัตถุประสงคของสมาคม ท่ีไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ นายทะเบียน

จะรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดยไมจําเปนตองทําเปนรูปของสัญญาแตอยางใด ดังนั้น เม่ือการ

กระทําใดๆ ไดกอตั้งเปนสมาคมโดยจดทะเบียนแลวก็ยอมจะทําใหกิจการนั้นเปนนิติบุคคลในรูปของ

สมาคมท่ีสมบูรณ 

ท้ังนี้ การตั้งสมาคม จะตองเปนสมาคมท่ีมีลักษณะของกระทําการใดๆ ท่ีเนนไปในทาง

สาธารณะประโยชน มิใชเพ่ือการบันเทิงเริงรมย หรือการหยอนใจ  เพราะกรณีดังกลาวจะกลายเปน

                                                           
14 มาตรา 78 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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สโมสร ซ่ึงไมตองจดทะเบียนแตอยางใด แตจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 78 เนนชัด

วาตองเปน “การกอตั้งสมาคม” โดยผูกอตั้งตองมีความมุงหมายเชนนั้นไมใชมุงหมายอยางอ่ืน15 
2) ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) มีลักษณะตอเนื่องรวมกัน โดยคําวา “ตอเนื่อง” หมายถึง สมาคมนั้นจะตอง

กระทํากิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสมาคมอยางตอเนื่อง จะดําเนินการบาง หยุดดําเนินการ

บาง ยอมไมถูกตองตามวัตถุประสงคของกฎหมาย สวนคําวา “รวมกัน” การดําเนินการของสมาคม

นั้นตองกระทํารวมกันหลายคน คือมีเจตนาท่ีจะเขากันในทางดําเนินการและปฏิบัติภารกิจอันใด

อันหนึ่งทางเดียวเทานั้น ไมมีเจตนาจะรวมกันในทางสวนไดสวนเสียของกิจการนั้น และสมาคม

สามารถจัดตั้งข้ึนเพ่ือกระทําการใดๆ ก็ไดโดยไมจํากัดประเภทของการกระทํา แตการกระทําใดๆ ใน

ท่ีนี้จะตองเปนกิจการท่ีชอบดวยกฎหมาย หากเปนกิจการท่ีไมชอบดวยกฎหมายแลวยอมไมอาจตั้ง

เปนสมาคมได กลาวคือ หากเปนกิจการท่ีตองหามโดยกฎหมาย กิจการท่ีพนวิสัย หรือขัดตอความ

สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การกอตั้งสมาคมยอมไมอาจทําได 

(2) ตองไมมีลักษณะเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน หมายความวา 

สมาคมสามารถจะแสวงหาผลกําไรและรายไดเปนของสมาคมได แตจะนําผลกําไรและรายไดนั้นมา

แบงปนกันในระหวาง ผูกอตั้งหรือสมาชิกไมได โดยจะตองนําผลกําไรหรือรายไดนั้นเปนของสมาคม

เพ่ือดําเนินการตางๆ ตามวัตถุประสงคของสมาคมตอไป ดวยลักษณะนี้ “สมาคม” จึงแตกตางจาก 

“สหกรณ” เพราะสหกรณนั้นสามารถท่ีจะหาผลกําไรและรายไดมาแบงปนกันในระหวางสมาชิกของ

สหกรณได อันเปนการกระทําเพ่ือประโยชนของมวลสมาชิกโดยเฉพาะ แตสมาคมนั้นจะไมสามารถ

แสวงหากําไร หรือวารายไดมาแบงปนกันระหวางสมาชิกไดเลยคงตองทําเพ่ือสมาคมโดยแบงปนใหแก

สาธารณะประโยชนอันเปนเรื่องภายนอกเทานั้น 

3) ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ขอบังคับ การมี

ขอบังคับเพ่ือท่ีจะไดรูถึงวัตถุประสงค และแนวทางดําเนินงานของสมาคม ดังนั้น สมาคมจึงไมอาจจะ

ตั้งข้ึนโดยไมมีขอบังคับ โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติถึงเรื่องขอบังคับของสมาคม

วา ขอบังคับของสมาคมอยางนอยตองมีรายการ16 ตอไปนี้  

(1) ชื่อสมาคม 

(2) วัตถุประสงคของสมาคม  

(3) ท่ีตั้งสํานักงานใหญและท่ีตั้งสํานักงานสาขาท้ังปวง   

                                                           
15 รชฏ เจริญฉํ่า, หลักกฎหมายวาดวยนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

อัยการสูงสุด, 2540), หนา 109. 
16 มาตรา 79 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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(4) วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ   

(5) อัตราคาบํารุง   

(6) ขอกําหนดเก่ียวกับกรรมการของสมาคม ไดแก จํานวนกรรมการ การตั้งกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ การพนจากตําแหนงกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ   

(7) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพยสินของสมาคม  

(8) ขอกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ   

ในกรณีนี้ผูรางขอบังคับ ตองทําการรางขอบังคับใหมีความครบถวนตามกฎหมาย เพราะ

หากขาดขอใดขอหนึ่งแลว นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนให และประการสําคัญผูดําเนินการของ

สมาคมก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนั้น หากปฏิบัติผิดไปจากขอบังคับยอมจะไมถูกตอง 

และอาจถูกเพิกถอนเสียได ตัวอยางเชน หากขอบังคับของสมาคมระบุไวชัดแจงวา ตองมีสมาชิก

สามัญถึง 3 ใน 4 เขาชื่อกันขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ดังนั้นหากสมาคมจัดใหมีการประชุมใหญ

วิสามัญโดยมีสมาชิกสามัญเขาชื่อกันรองขอไมถึง 3ใน 4 จึงเปนการฝาฝนขอบังคับ  สมาชิกของ

สมาคมนั้นยอมมีสิทธิฟองรองขอเพิกถอนมติการประชุมใหญวิสามัญนั้นได  

4) ตองมีการจดทะเบียน   

สมาคมจะตองจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หมายความถึง จะตองมี

การจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบัญญัติไว หากยังไมมีการจดทะเบียน จะยัง

ไมถือวาเปนสมาคม เพราะสมาคมท่ีไดจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น การจดทะเบียน

สมาคม จึงเปนหัวใจสําคัญท่ีตองปฏิบัติตามและเปนขอบังคับท่ีกฎหมายกําหนดไว เม่ือสมาคมเปนนิติ

บุคคลแลวก็สามารถดําเนินการตางๆ ไดในนามของสมาคมเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง สมาคมมี

อํานาจฟองรองได เชน เม่ือสมาคมจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการฝาฝนขอบังคับของสมาคมท่ีไดจด

ทะเบียนไว สมาชิกของสมาคมมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งกรรมการท่ีฝาฝนขอบังคับนั้นได

แมจะมิไดคัดคานไว ท้ังนี้ ผูท่ีจะฟองคดีไดนั้นอาจเปนกรรมการหรือสมาชิกสมาคมก็ได สามารถเปน

โจทกฟองใหเพิกถอนการปฏิบัติท่ีผิดขอบังคับของสมาคมได 

อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติเก่ียวกับการจดทะเบียน

สมาคมไวในมาตรา 8217 โดยบัญญัติวา  

 

วรรคแรก เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมท้ังขอบังคับแลวเห็นวา

คําขอนั้นถูกตองตามมาตรา 81 และขอบังคับถูกตองตามมาตรา 79 และ

วัตถุประสงคของสมาคมไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                           
    17 รชฏ  เจริญฉํ่า, เรื่องเดิม, หนา 112 
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หรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความม่ันคงของรัฐและ

รายการซ่ึงจดแจงในคําขอ หรือขอบังคับสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคม 

และผูจะเปนกรรมการของสมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมใน

การดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคมใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน . . . 

 

วรรคสอง ถานายทะเบียนเห็นวาคําขอ หรือขอบังคับไมถูกตองตามมาตรา 81 

หรือมาตรา 79 หรือรายการซ่ึงจดแจงในคําขอ หรือขอบังคับไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของสมาคม หรือ ผูจะเปนกรรมการของสมาคมมีฐานะหรือความ

ประพฤติไมเหมาะสม ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคม ใหมีคําสั่ง

ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแกไข หรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เม่ือแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงถูกตองแลวใหรับจดทะเบียน. . .  

 

วรรคสาม ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนได เนื่องจากวัตถุประสงค

ของสมาคมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปน

ภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ หรือผูยื่นคําขอ

จดทะเบียนไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ทราบคําสั่งของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน และแจง

คําสั่งพรอมดวยเหตุผลท่ีไมรับจดทะเบียนไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียนโดยมิ

ชักชา 

 

วรรคสี่ ผูยื่นคําขอจดทะเบียน มีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนนั้น ตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียน

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งไมรับการจดทะเบียน 

 

และวรรคหา บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ และ

แจงคําวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนไดรับ

หนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 

 

2.1.2 ประวัติความเปนมาของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดมีการแพรหลายของ

กิจกรรมกีฬาสากล ทําใหเปนท่ีสนใจของประชาชนอยางกวางขวาง ควบคูไปกับกีฬาพ้ืนบานหรือกีฬา
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ประเพณี การดําเนินการกีฬาในสมัยนั้น ไดรับพระราชกิจจานุเบกษาวาดวยการสงเสริมกีฬาเพ่ือเปน

แนวทางการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา ตลอดจนการรับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมา

ชวยเหลือการกีฬาในประเทศ โดยมีกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบันเปน

หนวยงานท่ีไดรับมอบ ใหเปนผูดําเนินการกิจการกีฬาในประเทศไทย ทําให กีฬาชนิดตางๆ ไดรับ

ความนิยมจากประชาชนอยางแพรหลาย มีการเขารวมกิจกรรมกีฬาระหวางประเทศ ซ่ึงในขณะนั้น 

เปนการดําเนินงานของสมาคมกีฬา โดยไมมีหนวยงานกีฬาของรัฐ ใหการสนับสนุนเชนเดียวกับนานา

ประเทศ  ทําใหการเขาแขงขันของทีมกีฬาไทย จึงมักจะประสบปญหาดานงบประมาณและไม

บรรลุผลเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้ บุคคลในวงการกีฬาของไทยในสมัยนั้น ประกอบดวยขาราชการชั้น

ผูใหญท่ีสนใจในกีฬา อาทิ พระยาจินดารักษ, หลวงสุขุมนัยประดิษฐ, นายกัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา, 

นายโฉลก โกมารกุล ณ นคร, นายวิลาศ บุนนาค, นายสวัสดิ์ เลขยายนนท และนายกอง วิสุทธารมณ 

ไดมีความเห็นพองกันวา ประเทศไทยควรมีหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบการกีฬาของประเทศในภาครัฐบาล

ข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือทําหนาท่ีดานนโยบายของประเทศ ตลอดจนดูแลและประสานงานสงเสริมกีฬา

ระดับประชาชน ใหประชาชนไดเลนกีฬาอยางกวางขวาง และมีโอกาสคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีศักยภาพไป

แขงขันกับตางประเทศ ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการเกิดสมาคมกีฬาตางๆของประเทศไทยข้ึน18 

2.1.2.1 ประวัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

ในป พ.ศ.2507 มีการจัดตั้งองคกรทางการกีฬาของรัฐเกิดข้ึนในชื่อวา “องคการ

สงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.)” โดยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงนับวาเปนผลสําเร็จของความพยายาม ในการกอตั้งองคการกีฬาระดับรัฐ เม่ือพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรจัดตั้งองคการสงเสริมกีฬา

แหงประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการ

ของรัฐบาล พ.ศ.2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง14องคการ

สงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2507 ข้ึน เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2507 เหตุผลในการประกาศใช

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬาเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง ในการสรางเสริมพลังกายและ

กําลังใจของบุคคลใหรูจักตัดสินใจในทางท่ีถูกท่ีควร เปนการเผยแพรใหประเทศไทยเปนท่ีรูจักแก

ชาวโลก และเปนเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความผูกพันทางมิตรภาพระหวางประเทศ แตขณะนี้กีฬาของ

ประเทศไทยยังไมกาวหนาเทาท่ีควร จําเปนตองเรงรีบสงเสริมใหทัดเทียมนานาประเทศ โดยสนับสนุน

ใหเกิดความสนใจ และนิยมกีฬามากยิ่งข้ึน อีกประการหนึ่งคณะกรรมการเก่ียวกับกีฬาตางๆ ยัง

                                                           
18 การกีฬาแหงประเทศไทย, ประวัติการกีฬาแหงประเทศไทย, คนวันท่ี 9 พฤษภาคม 2558 

จาก http://www.sat.or.th 
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กระจัดกระจายกันอยู การดําเนินงานไมสะดวกและรวดเร็วตามตองการ สมควรตองมีองคการ

รับผิดชอบโดยเฉพาะข้ึน เพ่ืออํานวยบริการแกประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. สงเสริมกีฬา 

2. ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินการกีฬาสมัครเลน 

3. สํารวจ จัดสราง และบูรณะสถานท่ีสําหรับกีฬาสมัครเลน 

4. ติดตอรวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาสมัครเลน ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

5. ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ อันเก่ียวแกหรือเพ่ือประโยชนของกีฬาสมัครเลน 

6. เสนอแนะแกหนวยราชการ หรือองคการของรัฐบาลในเรื่องกีฬาเพ่ือปรับปรุง

แกไขหรือชักจูงเรงเราใหเกิดความนิยมในกีฬาอยางกวางขวาง 

7. เสาะแสวงหาและรวบรวมหลักฐานตางๆ จากหนวยราชการองคการของรัฐบาล

หรือเอกชน เพ่ือประโยชนในการจัดทําสถิติเก่ียวแกกีฬาสมัครเลน 

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ให อ.ส.ก.ท. มีอํานาจรวมถึง การ

สอดสองและควบคุมการดําเนินกิจการกีฬาสมัครเลน เพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูเลนกีฬา หรือ

เกิดความเสียหาย หรือเปนภัยแกประเทศชาติดวย19 

องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี บริหารงานโดยคณะกรรมการองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

เปนผูแตงตั้ง โดยมี หลวงสุขุม นัยประดิษฐ เลขาธิการสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนผูกอตั้งสมาคมกีฬา

หลายแหง ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทยเปนคนแรก  

องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทยในยุคแรกเริ่ม แมจะยังไมมีสํานักงานหรือท่ีทํา

การของตนเองแตไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐในดานการกีฬา โดย

ไดรับผิดชอบกิจการกีฬาของชาติตามขอบเขตและวัตถุประสงค ท้ังระดับในประเทศและระหวาง

ประเทศ  โดยภารกิจแรกท่ี อ.ส.ก.ท. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในสมัยนั้น คือ การจัดการแขงขัน

กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพในป พ.ศ.2509 ภายหลังการแขงขัน

เอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 ในป พ.ศ.2509 สิ้นสุดลง มีมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมในวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2510 มอบสถานกีฬาและท่ีดินในบริเวณสถานกีฬาหัวหมากท้ังหมด ให อ.ส.ก.ท. เปน

ผูดูแลรักษา ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

แมวาจะมีองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรของรัฐรับผิดชอบการ

กีฬาของประเทศแลวก็ตาม แตโดยท่ีฐานะของ อ.ส.ก.ท. เปนเพียงหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราช

                                                           
19 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกีฬาแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2507, ราชกิจจานุเบกษา 81, 89 ก ฉบับพิเศษ (17 กันยายน 2507), หนา 1-11. 



19 

กฤษฎีกาฯ ทําใหเปนอุปสรรคตอการบริหารงานกีฬาของชาติในสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา

ดานงบประมาณ ท่ีไดรับจากรัฐบาลไมเพียงพอกับการขยายตัวของการกีฬา รวมถึงปญหาการดูแล

การดําเนินกิจกรรมกีฬาของภาคเอกชนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐ ประกอบกับไดมีบุคคลในวงการ

กีฬาหลายฝายเห็นวา การบริหารกีฬาของไทยยังไมมีแบบแผนท่ีดี ขาดประสิทธิภาพตอการสงเสริม

กีฬาอยางแทจริง จนทําให มีกลุมบุคคลนํากีฬาไปสรางความไมเหมาะสม จนสงผลกระทบตอชื่อเสียง

ของประเทศ เพราะการไมมีหนวยงานใดสามารถควบคุม เพ่ือระงับและปองกันการกระทําดังกลาวได  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึ งได มีพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2528 ข้ึน ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 102 

ตอนท่ี 149 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2528 โดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือ

จัดตั้ง “การกีฬาแหงประเทศไทย” (กกท.) แทน ”องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย” และใหการ

กีฬาแหงประเทศไทย มีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมการกีฬาและควบคุมการดําเนินกิจการ กีฬาได

กวางขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การกีฬาแหงประเทศไทย หรือ กกท. จึงไดรับการสถาปนาข้ึน

แทน องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2528 เปนตนมา โดยมี

วัตถุประสงค20 ดังนี้  

1. สงเสริมกีฬา 

2. ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงานเก่ียวกับการกีฬา 

3. ศึกษา วิเคราะหและจัดทําโครงการ แผนงานและสถิติเก่ียวกับการสงเสริมการ

กีฬา รวมท้ังประเมินผล 

4. จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินการกีฬา 

5. สํารวจ จัดสราง และบูรณะสถานท่ีสําหรับการกีฬา 

6. ติดตอ รวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

7. สอดสองและควบคุมการดําเนินกิจการทางการกีฬา 

8. ประกอบกิจการอ่ืนๆ อันเก่ียวแกหรือประโยชนของการกีฬา 

ตอมา ในป พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ตรา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ข้ึน โดยนัยแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ไดมีการจัดตั้งกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาข้ึน เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 และไดมีพระราช

กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยนัยแหงพระราชกฤษฎีกานี้ มีผลใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

                                                           
   20 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2528, ราชกิจจานุเบกษา 102, 

149 ฉบับพิเศษ (17 ตุลาคม 2528), หนา 1-23. 
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ทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และ กกท.ไดโอนไปสังกัด

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแทนสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 เปนตนมา21 

2.1.2.2 ประวัติสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 
การรวมกลุมของบุคคล เพ่ือตั้งเปนสมาคมไดรับความนิยมแพรหลาย  จนกระท่ังใน

สมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชดําริวา สมควรจะจัดใหมีระเบียบการจดทะเบียน ของสมาคมเหลานั้น

ใหเปนการม่ันคงสมควรแกกาลสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติสมาคม 

พุทธศักราช 2457 ข้ึนใชบังคับเปนฉบับแรก โดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับการตั้งสมาคมและการจด

ทะเบียน ซ่ึงกําหนดใหการกอตั้งสมาคมทุกสมาคมตองมีขอบังคับและจดทะเบียน เม่ือสมาคมใดไดจด

ทะเบียนถือวาสมาคมนั้นเปนนิติบุคคลโดยสมมติ  นอกจากนี้ยังไดบัญญัติเก่ียวกับวิธีการจัดการของ

สมาคม การเลิกสมาคม และบทกําหนดโทษของสมาคม22   

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ.2457 ในป พ.ศ.2459 อีกฉบับหนึ่งวา

ดวย “สหกรณ” โดยบัญญัติให “สหกรณ” ถือเปนสมาคมชนิดหนึ่ง 

ในป พ.ศ.2468 ไดมีการประกาศใหใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับแรก 

ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2468 สมาคมไดถูกบัญญัติใหเปนสวนหนึ่งแหงบทบัญญัติ

ของประมวลกฎหมายนี้โดยปรากฏอยูในบรรพ 3 วาดวยเอกเทศสัญญา และมีผลเปนการยกเลิก

พระราชบัญญัติสมาคม พระพุทธศักราช 2457 บางสวนคือในสวนท่ีไมเก่ียวดวยความผิดในทางอาญา 

สําหรับในสวนท่ีเก่ียวดวยความผิดในทางอาญา นั้นไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมกฎหมาย

ลักษณะอาญา พ.ศ.2468 และความผิดอันเก่ียวแกหางหุนสวน บริษัท สมาคม และมูลนิธิ รวมเขาเปน

สวนหนึ่งแหงกฎหมายลักษณะอาญา เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ไดตรวจชําระ

ใหมในป พ.ศ.2472 โดยมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของสมาคมใหม ซ่ึงไดบัญญัติไวในลักษณะ 23 

วาดวยสมาคมและตอมาไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยพระราชบัญญัติใหใช

บทบัญญัติบรรพ 1แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2535 ไดมีการ

ยกเลิกลักษณะ 23 วาดวยสมาคม แลวไดนํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแต

มาตรา 78 ถึงมาตรา 10923  

                                                           
    21 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545, ราชกิจจานุเบกษา 119, 99 ก 

(2 ตุลาคม 2545). 
22 พระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช 2457, คนวันท่ี 27 เมษายน 2559 จาก http:// 

biodiesel.eng.psu.ac.th/webboard/view.php?No=542 
23 แสวง บุญเฉลิมวิภาศ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 

244-245. 
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สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย เริ่มตนข้ึนในป พ.ศ.2470 โดยมีนักกีฬาไทยประมาณ 

4-5 คน เห็นวากีฬาไทย เชน วาว ตะกรอ หมากรุกไทย ท่ีแตกอนนั้นเลนกันเปนประจํา และมีผูจัด

แขงขันอยูเสมอเกือบทุกป แตเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําข้ึน การเลนกีฬาเหลานี้ไดเงียบหายไป และ

หากปลอยใหเปนไปตามเหตุการณนี้แลว กีฬาอันเปนศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติคงจะเสื่อมสูญ

ไป จึงไดปรึกษาหารือกันแลว จึงรวมตัวกันตั้งสมาคมข้ึน เรียกวา“สมาคมกีฬาสยาม”มีพระยาภิรมย

ภัภดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) เปนนายกสมาคม และนายสนาม มีวัตถุประสงคท่ีจะบํารุงและสงเสริม

กีฬาของไทยประเภทตางๆ เชน วาว ตะกรอ หมากรุกไทย เปนตน24 

ตอมาในปเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณา

สนับสนุนกีฬาไทย ดวยการทรงสงวาวจุฬาสวนพระองค  ท่ีมีเครื่องหมายตรา “สามศร” เขามารวมใน

การแขงขันของสมาคมกีฬาสยาม ทําใหกีฬาแขงขันวาวซ่ึงไดซบเซาไปในระยะหนึ่งนั้น ไดกลับมีชีวิต

ข้ึนมาอีกครั้ง จากนั้นไดมีนักกีฬาวาวมือใหมเกิดข้ึนหลายสาย สายวาวตางๆ แนนทองฟา ยาน

สนามหลวงเต็มไปดวยผูคนท่ีตางพากันมาชมการแขงขันเปนท่ีสนุกสนานอยางยิ่ง เม่ือพระยาภิรมย

ภักดี ไดทดลองตั้งสมาคมข้ึนแลวปรากฏวาไดรับความสนับสนุนจากทุกฝายเปนอยางดี จึงไดจด

ทะเบียนเปนสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมายทุกประการ เรียกชื่อสมาคมวา “ สมาคมกีฬาสยาม” เม่ือ

วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2475 มีวัตถุประสงคเพ่ือบํารุงและสงเสริมกีฬาไทย โดยมีพระยาภิรมยภักดี 

เปนนายกสมาคม ไดเลขทะเบียนท่ี 120  ตั้งแตบัดนี้เปนตนมาสมาคมกีฬาสยาม ก็เปนสมาคมท่ีมี

หลักฐานแนนอน มีการแขงขันกีฬาประจําอยู 3 ชนิด คือ วาว ตะกรอ และหมากรุกไทย 

ตอมาในป พ.ศ.2482 ประเทศไทย ไดเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก “ประเทศสยาม” มา

เปน “ประเทศไทย”25 จึงทําใหสมาคมกีฬาสยาม เปลี่ยนชื่อเปน “สมาคมกีฬาไทย”  นับตั้งแตบัดนั้น

เปนตนมา และไดโปรดเกลาฯ รับสมาคมกีฬาไทยไวในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

2503 

สมาคมกีฬาไทยแห งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสมาคมท่ี มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 86 ป ถึงแมจะเปนสมาคมเล็กๆ แตไดทําหนาท่ีอันยิ่งใหญ ไดสืบสาน

มรดกของชาติไทย ถายทอดใหอนุชนรุนแลวรุนเลา ไดซึมซับและภาคภูมิใจในความเปนไทย และ

สมาคมกีฬาไทยไดเติมเต็มวิถีความเปนไทยมาอยางตอเนื่อง 

                                                           
24 ปริญญา สุขชิต, “วาว: การกอตั้งสมาคมกีฬาสยาม,” ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

ในพระราชประสงคสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมท่ี 37 (กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทย, 2555), 

หนา 130-132. 
25 สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, ประวัติศาสตรแหงสยามประเทศ, คนวันท่ี 27 เมษายน 2559 

จาก http://www.somdiaryonline.com/index.php 



22 

2.2 หลักนิติรัฐ 
 

นิติรัฐ เปนคําท่ีเราใชเรียกรัฐหรือระบอบการปกครองซ่ึงเรียกรองใหการใชอํานาจของรัฐนั้น

จะตองตกอยูภายใตกฎหมายและความยุติธรรม โดยท่ัวไปแลวการใชอํานาจขององคกรของรัฐในนิติ

รัฐจะมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก องคกรของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตลอดจนบุคคลซ่ึง

ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจรัฐจะตองผูกพันกับกฎเกณฑทางกฎหมาย และประการท่ีสองรัฐจะ

ประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแกพลเมืองของรัฐ26 

 
2.2.1 ความเปนมาของหลักนิติรัฐ 
หลักนิติรัฐไมไดเรียกรองแตเพียงองคกรของรัฐใชอํานาจใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย

เทานั้น แตกําหนดหนาท่ีใหองคกรของรัฐใชอํานาจใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แตกําหนด

หนาท่ีใหองคกรของรัฐตองใชอํานาจท่ีไดรับมาใหความยุติธรรมปรากฏข้ึนเปนจริงดวย27 ท้ังนี้โดย

กําหนดใหองคกรของรัฐทุกองคกรตองผูกพันกับหลักการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ตองผูกพันกับ

กฎหมายและความยุติธรรม มีขอสังเกตวาหลักนิติรัฐไมไดเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอ

กฎหมายเทานั้น เพราะในทางรูปแบบกฎหมายอาจเปนกฎเกณฑท่ีไมยุติธรรมได หลักนิติรัฐเรียกรอง

ตอไปดวยวาองคกรนิติบัญญัติไมสามารถตรากฎหมายโดยกําหนดเนื้อหาของกฎหมายอยางไรก็ได จึง

อาจมีกรณีท่ีมีการฟองรองวากฎหมายท่ีองคกรนิติบัญญัติตราข้ึนนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญซ่ึงถือ

เปนคุณคาพ้ืนฐานและเปนหลักแหงความยุติธรรมในรัฐได28 หากเปนเชนนั้นจริง ก็จะมีองคกรท่ีทํา

หนาท่ีคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหกฎหมายนั้นเปนอันบังคับใชมิได 

อยางไรก็ตามหลักนิติรัฐไมไดประกันความยุติธรรมเทานั้น แตตองคํานึงถึงความม่ันคงแหงนิติฐานะ

ดวย 29 

พัฒนาการของหลักนิติ รั ฐ คําว า  “นิติรั ฐ” เปน คํา ท่ีแปลมาจากภาษาเยอรมันว า  

“Rechtsstaat” คําวา “Rechtsstaat” ประกอบข้ึนจากคําสองคํา คือ คําวา Recht ท่ีแปลวา 

กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคําๆ นี้สามารถแปลวา “สิทธิ” ไดดวย) และคําวา Staat ท่ีแปลวา รัฐ แต

                                                           
26 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2555),

หนา 103. 
27 มานิตย จุมปา, คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2546), หนา 68. 

 28 สมยศ เชื้อไทย, “หลักนิติรัฐ,” ใน นิติรัฐ นิติธรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2553), หนา 133. 

 29 เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน, เรื่องเดิม, หนา 103. 
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คําสองคํานี้เม่ือมารวมกันแลวไดกลายเปนศัพททางนิติศาสตรในระบบกฎหมายเยอรมันซ่ึงยากจะหา

คําในภาษาตางประเทศท่ีแปลแลวใหความหมายไดตรงกับคําในภาษาเดิม ตําราท่ีเขียนเปน

ภาษาอังกฤษจํานวนหนึ่งไดใชคํา ๆ นี้ทับศัพทภาษาเยอรมันโดยไมแปล อยางไรก็ตามมีความพยายาม

ในการแปลคําวา Rechtsstaat อยูเชนกัน ถึงแมวาคําแปลท่ีพยายามคิดกันข้ึนนั้นไมสามารถสื่อ

ความหมายของคําวา Rechtsstaat ไดอยางสมบูรณก็ตาม เชนในระบบกฎหมายอังกฤษ สําหรับใน

สหรัฐอเมริกาหากไมแปลคําวา Rechtsstaat วา Rule of Law ก็มักจะยกเอาหลักการในทาง

กฎหมายท่ีมีเนื้อหาบางสวนท่ีคลายคลึงกับ Rechtsstaat มาเทียบเคียง เชน Due-Process-Clause 

หรือการกลาวถึง Limited Government ในฐานะมโนทัศนทางกฎหมายท่ีใกลเคียงกับ Rechtsstaat 

เปนตน 

ในทางวิชาการ ไมวาจะแปลคําวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญยอมอยูท่ี

ความหมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น

กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใตกฎหมายบุคคลทุกคนตอง

เสมอภาคกัน และบุคคลจะตองทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทําอะไรหรือ

ไมใหตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ท้ังนี้เพ่ือท่ีบุคคลจะไดปฏิบัติตนให

ถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพ้ืนฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตางๆ ตามมา

ในทางกฎหมายมากมาย เชน หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย หลักการหามลงโทษ

ซํ้าซอน หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล เปนตน30 

มีขอพิจารณาท่ีสําคัญเก่ียวกับนิติรัฐประการท่ีหนึ่ง คือ หลักนิติรัฐไมไดเรียกรองแตเพียงให

องคกรของรัฐใชอํานาจใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แตกําหนดหนาท่ีองคกรของรัฐตองใช

อํานาจท่ีไดรับมาใหความยุติธรรมปรากฏข้ึนเปนจริงใหไดดวย ท้ังนี้โดยกําหนดใหองคกรของรัฐทุก

องคกรตองผูกพันกับหลักการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ตองผูกพันกับกฎหมายและความยุติธรรม มี

ขอสังเกตวาหลักนิติรัฐไมไดเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายเทานั้น เพราะในทาง

รูปแบบ กฎหมายไมอาจเปนกฎเกณฑท่ีไมยุติธรรมได หลักนิติรัฐเรียกรองตอไปดวยวาองคกรนิติ

บัญญัติไมสามารถตรากฎหมายโดยกําหนดเนื้อหาของกฎหมายอยางไรก็ได จึงอาจมีกรณีท่ีมีการ

ฟองรองวากฎหมายท่ีองคกรนิติบัญญัติตราข้ึนนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปนคุณคาพ้ืนฐาน

และหลักแหงความยุติธรรมในรัฐไดหากเปนเชนนั้นจริง ก็จะมีองคกรท่ีทําหนาท่ีคุมครองความเปน

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหกฎหมายนั้นเปนการใชบังคับมิได อยางไรก็ตามหลักนิติรัฐ

ไมไดประกันความยุติธรรมเทานั้น แตตองคํานึงถึงความม่ันคงแนนอนแหงนิติฐานะดวย ดังนั้นจึง

เปนไปไดเชนกันท่ีเรื่องๆ หนึ่ง แมไมยุติธรรม แตหากเรื่องนั้นจบสิ้นไปนานแลว ระบบกฎหมายก็จะ

                                                           
 30 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 136. 
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ประกันความม่ันคงแนนอนแหงนิติฐานะ โดยไมอนุญาตใหผูเก่ียวของนําเรื่องนั้นกลับมาเรียกรองใหรัฐ

พิจารณาอีก เวนแตจะเปนกรณีท่ีถาไมมีการพิจารณาใหม จะเสียความยุติธรรมอยางรุนแรง กฎหมาย

จะกําหนดวิธีการในการรื้อฟนคดีข้ึนพิจารณาใหมไว31 

 
2.2.2 ความหมายของหลักนิติรัฐ 
การกําหนดขอบเขตความหมายของนิติรัฐตองมีความชัดเจน เนื่องจากความหมายของนิติรัฐ  

มีความสําคัญตอการทําความเขาใจและการกําหนดเปาหมายเพ่ือรองรับการวางระบบการปกครอง

ของรัฐ ใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีแทจริงของหลักการดังกลาว อันจะสงผลใหการปกครองของรัฐ

บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักนิติรัฐ กลาวคือ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการจํากัด

อํานาจของผูปกครอง 

หลักนิติรัฐ นั้น มีบุคคลผูมีชื่อเสียงหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้   

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ32 ไดใหความหมายของหลักนิติรัฐ ไววา หลักการท่ีรัฐใช

เปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐ และมุงพัฒนารัฐไปสูยุคใหม โดยรัฐจะตองกําหนดแนวทางและ

ขอบเขตในการทําใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว โดยรัฐจะตองเคารพในขอบเขตสวนบุคคลของ

ปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรองคุมครองขอบเขตสวนบุคคลโดยกฎหมาย และทําใหเกิดความ

ม่ันคงตอแนวทางดังกลาว นอกจากนั้นรัฐไมควรจะใชอํานาจเหนือของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีตท่ี

เคยปฏิบัติมาอีกตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบเขตสวนบุคคล 

ศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์33 ไดใหความหมายของหลักนิติรัฐ ไววา รัฐท่ีใหการ

ยอมรับและใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ ตั้งแตสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคล สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ และสิทธิเสรีภาพในทางการเมือง โดยรัฐจะตองธํารงรักษาไว

ซ่ึงประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงในบางกรณีรัฐจําตองบังคับใหราษฎรกระทําการหรือ

ละเวนไมกระทําการบางอยาง โดยองคกรหรือเจาหนาท่ีรัฐสามารถลวงล้ําเขาไปในแดนแหงเสรีภาพ

ของราษฎรได แตรัฐจะตองใหคําสั่งตอราษฎรวาองคกรเจาหนาท่ีของรัฐจะกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของ

                                                           
31 วรเจตน  ภาคีรัตน, คําสอนวาดวยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, พิมพครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: โครงการตําราและเอกสารการประกอบสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2557), หนา 159-160. 
32 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 21. 
33 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 16 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2553), หนา 65. 
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ราษฎรได ก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงและเปนการท่ัวไปวาใหองคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

สามารถกระทําการดังกลาวไดในกรณีใดและภายในขอบเขตอยางไร 

ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย34 ไดใหความหมายของหลักนิติรัฐ ไววา แนวความคิดเรื่อง

นิติรัฐ เปนความคิดของประชาชนท่ีฝกใฝในสิทธิปจเจกนิยม และรัฐธรรมนูญของรัฐท่ีเปนนิติรัฐนี้ 

จะตองมีบทบัญญัติท่ีใหการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร เชน เสรีภาพในรางกาย ใน

ทรัพยสิน ในการทําสัญญาและในการประกอบอาชีพ เปนตน รัฐจึงมีสภาพเปนคนรับใชของสังคมโดย

ถูกควบคุมอยางเครงครัดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น จะเห็นไดวา การท่ีรัฐจะตองเคารพตอ

สิทธิและเสรีภาพตางๆ ของราษฎรได มีวิธีอยูวิธีเดียว คือ ตองยอมตนอยูใตบังคับแหงกฎหมายโดย

เครงครัดเทานั้น และตราบใดท่ีกฎหมายยังใชอยู กฎหมายนั้นก็จะผูกมัดรัฐอยูเสมอ และโดยการท่ีมี

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดใหรัฐในฐานะเปนตัวแทนของราษฎร ไมวาจะเปนรัฐท่ีใชหลัก

ประชาธิปไตยโดยตรงหรือโดยใหเลือกตั้งผูแทนราษฎรโดยออม เพ่ือมาออกกฎหมายแทนตน เทากับ

วาการท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรไดก็ดวยความยินยอมของราษฎรเทานั้น ฉะนั้น นิติรัฐ

จึงเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร 

ดังนั้นจึงกลาวไดวา “นิติรัฐ” คือ รัฐท่ีมีความสัมพันธกับประชาชน เพ่ือการใหถือเปน

หลักประกันแกสถานะของบุคคล โดยระบอบแหงกฎหมายจะผูกการกระทําของรัฐไวดวยกฎเกณฑ

ตางๆ ซ่ึงกฎเกณฑเหลานี้สวนหนึ่งจะกําหนดสิทธิของประชาชน ลักษณะเฉพาะของนิติรัฐท่ีชัดเจน

อันหนึ่งคือ ในการปฏิบัติตอผูใตปกครองฝายปกครองจะสามารถใชวิธีการตางๆ ไดก็แตเฉพาะท่ี

ระเบียบแหงกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในขณะนั้น เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ อนุญาต

ใหไว ดังนั้น นิติรัฐจึงเปนรัฐท่ีใหหลักประกันแกผูใตปกครองโดยใหอํานาจผูใตปกครองท่ีจะฟองรอง

เจาหนาท่ีทางศาลเพ่ือขอใหยกเลิก แกไข หรือเลิกบังคับใชการกระทําทางปกครองท่ีละเมิดสิทธิของ

เขา35 ระบอบนิติรัฐจึงมีวัตถุประสงค เพ่ือท่ีจะคุมครองประชาชนจากอําเภอใจของฝายปกครองการท่ี

นิติรัฐจะเกิดไดจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนจะตองมีอาวุธอันไดแก สิทธิในการดําเนินการ

ทางศาลตอการกระทําของฝายปกครองท่ีไมถูกตองและทําใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของตน  

 
2.2.3 สาระสําคัญของหลักนิติรัฐ 
สาระสําคัญของนิติรัฐแตละประเภทมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเปนกลไก

ขับเคลื่อนหลักนิติรัฐใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ดังนั้น องคประกอบท่ีเหมาะสมจะมีสวนชวยให

วัตถุประสงคของหลักนิติรัฐไดรับการนําไปปฏิบัติจริงจัง ทําใหสังคมท่ีมีระบบการปกครองภายใตหลัก

                                                           
 34 หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538), หนา 123-125. 

35 โภคิน พลกุล, หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), หนา 56. 
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นิติรัฐบรรลุความมุงหมาย ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดวยการจํากัดอํานาจของ

ผูปกครอง ซ่ึงองคประกอบหรือสาระสําคัญของนิติรัฐประกอบดวยหลักการ ดังนี้ 

2.2.3.1 การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองคกรของรัฐ ไมวาจะเปนองคกรท่ีใชอํานาจ

ทาง นิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ อันเปนเรื่องของการจัดกลไกการใชอํานาจรัฐ โดยแตละ

องคกรจะมีขอบเขตขอจํากัดของการใชอํานาจตางๆ ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกัน และจะไมมีองคกรใดมี

อํานาจเหนือกฎหมาย36 

2.2.3.2 หลักการแบงแยกอํานาจ  

หลักการแบงแยกอํานาจเปนหลักการเบื้องตนเพ่ือมิใหอํานาจรวมอยูในบุคคลเดียวกัน

จนเกิดการใชอํานาจโดยไมมีการคานและดุลกัน อันจะเปนการเปดชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิ

ชอบไดงาย37 และถือเปนหลักการสําคัญในการจัดโครงสรางและภารกิจในรัฐท่ีปกครองโดยถือเอา

กฎหมายและความยุติธรรมเปนใหญหรือนิติรัฐ หลักการดังกลาวนี้ไมไดมุงหมายท่ีจะนําเอาอํานาจรัฐ

มาแบงแยกเปนสวนๆ แตมุงหมายท่ีจะแบงแยกการใชอํานาจของรัฐโดยกระจายอํานาจของรัฐ ไปให

องคกรของรัฐหลายๆ องคกรเปนผูใชอํานาจรัฐดังกลาว การแบงแยกอํานาจรัฐตามหลักการนี้เกิดข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคหลายประการ ประการท่ีหนึ่ง การแบงแยกอํานาจรัฐไปใหองคกรแตละองคกรท่ี

แตกตางกันเปนผูใชอํานาจ ยอมจะทําใหไมมีองคกรใดมีอํานาจรัฐแตเพียงองคกรเดียว ผลจากการนี้

ยอมทําใหเกิดการดุลและคานอํานาจกันระหวางองคกรท่ีใชอํานาจรัฐตางๆ การท่ีไมมีองคกรใดองคกร

หนึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแตเพียงองคกรเดียวยอมจะชวยใหการประกันสิทธิและเสรีภาพของ

ราษฎรเปนไปไดงายข้ึน อนึ่งพึงเขาใจวาการแบงแยกการใชอํานาจรัฐในท่ีนี้หมายความรวมถึงการ

จํากัดอํานาจขององคกรของรัฐ ตลอดจนการใหองคกรของรัฐแตละองคกรมีอํานาจยับยั้งอํานาจของ

องคกรอ่ืน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐแตละองคกรมีอํานาจยับยั้งอํานาจของ

องคกรอ่ืน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรอ่ืนดวย ประการท่ีสอง การแบงแยก

อํานาจรัฐไปใหองคกรของรัฐแตละองคกรเปนผูใชยอมมีผลเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเนื่องจากเปดโอกาสใหบุคคลตางๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐใน

องคกรตางๆ ประการท่ีสาม การแบงแยกอํานาจรัฐไปใหองคกรของรัฐแตละองคกรเปนผูใชยอมชวย

สงเสริมใหเกิดความเชี่ยวชาญในภารกิจของรัฐแตละดาน เพราะบุคคลท่ีทําหนาท่ีในองคกรของรัฐแต

ละองคกรนั้นยิ่งมีความเชี่ยวชาญในงานของตน ซ่ึงจะทําใหภารกิจของรัฐสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี38 

                                                           
36 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ: จิรรัชการ

พิมพ, 2540), หนา 26. 
37 เรื่องเดียวกัน, หนา 26 
38 วรเจตน  ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา149. 
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หากพิจารณาหลักการแบงแยกอํานาจอยางเปนระบบ อาจแยกพิจารณาการแบงแยก

อํานาจในแงความแตกตางตามภาระหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงกอใหเกิดการแบงแยกองคกรตามขอบเขต

ภาระหนาท่ีท่ีแตกตางกัน หรือเรียกกันวา การแบงแยกอํานาจตามภารกิจ และการแบงแยกอํานาจใน

แงของตัวบุคคล ซ่ึงเรียกรองใหภาระหนาท่ีของรัฐมีการแบงแยกนั้น ตองมีเจาหนาท่ีของตนเองอันมิใช

เปนเจาหนาท่ีของรัฐองคกรอ่ืนดวย โดยวิธีการแบงแยกอํานาจของรัฐเชนนี้ รวมท้ังการกําหนดให

องคกรอ่ืนๆ เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการแตงตั้งบุคคลเขาสูอํานาจนั้น หรือการใหมีสิทธิโตแยง

คัดคานอํานาจอ่ืนหรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบท้ังในแงของการแบงแยกอํานาจตามภารกิจ และ

ในแงของตัวบุคคล กรณีก็จะกอใหเกิดความสัมพันธระหวางอํานาจตางๆ ในการยับยั้งซ่ึงกันและกัน 

และทําใหเกิดความสมดุลระหวางอํานาจไมทําใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งอยูภายใตอํานาจอ่ืนโดยสิ้นเชิง 

ดวยสภาพการณเชนนี้ จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองอันเปนความมุง

หมายประการสําคัญของหลักนิติรัฐ39 

2.2.3.3 กฎหมายท่ีดี 

การมีกฎหมายท่ีดี อันจะเก่ียวของท้ังในหลักเกณฑการจัดใหมีกฎหมายและสาระของ

กฎหมาย40 

ถึงแมวากฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนและกฎหมายธรรมชาติจะตรงกันขามกัน แตกฎหมาย

บัญญัติข้ึนควรจะมีกฎหมายธรรมชาติเปนพ้ืนฐาน กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายธรรมชาติเปนหลักการ

ของกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนท้ังมวลหากขัดแยงกับกฎหมายธรรมชาติแลว ยอมไม

นับเปนกฎหมายท่ีถูกตองและควรจะแกไขใหไมขัดกับกฎหมายธรรมชาติ ซิเซโรเคยใชถอยคําท่ีวา 

“กฎหมายท่ีเหมาะสม” ซ่ึงก็ควรจะหวนเขาสูปญหาความคิดทางกฎหมายวา “ความเท่ียงธรรมคือ

อะไร” เก่ียวกับปญหานี้ ซิเซโรไดรับอิทธิพลความคิดของอริสโตเติล อยางลึกซ้ึง กลาวคือ ซิเซโรเห็น

วาความเท่ียงธรรม คือ การท่ีบุคคลจะไดรับในสวนท่ีตนเองควรจะไดรับท่ัวทุกคน ในอีกประการหนึ่ง 

มนุษยชาติดํารงชีวิตในสังคมทุกคนมีสวนไดรับการปนสวน อันเปนขอเท็จจริงในความคิดทางกฎหมาย 

จึงเห็นไดวาความคิดทางกฎหมายของซิเซโรไดสืบทอดความคิดและขยายความคิดจากหลักกฎหมาย

ธรรมชาติของกรีก เปนการกําหนดฐานะท่ีแนนอนใหแกกฎหมายธรรมชาติ ท้ังอธิบายความสัมพันธ

ระหวางกฎหมายธรรมชาติกับกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน นับวากอใหเกิดประโยชนแกนักคิดในสมัยหลัง

เปนอันมาก 

ดวยความคิดปรัชญากรีกของอริสโตเติลในเรื่องกฎหมายธรรมชาติกับความคิดปรัชญา

แบบสโตอิคโรมันของซิเซโรจึงหลอหลอมความเปน “กฎหมายท่ีดี” (Good Law) ข้ึนมา เปน

                                                           
39 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หนา 22-23. 
40 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เรื่องเดิม, หนา 27. 
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กฎหมายของนิติรัฐในปจจุบัน ซ่ึงกฎหมายท่ีดีในทัศนะของเสรีนิยม (Liberalism) เปนกฎหมายท่ีให

อํานาจฝายปกครอง แตในเวลาเดียวกันกฎหมายนั้นก็จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชนดวย 

โดยกฎหมายท่ีดีจึงตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ41 ดังตอไปนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง กฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป ซ่ึงหมายความวา กฎหมายนั้นตองมีผล

ใชบังคับเปนการท่ัวไป มิใชใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบังคับแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เทานั้น กฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองออกคําสั่งบังคับใหบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งกระทําการ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหามกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือปรากฏวามีขอเท็จจริงหรือมีเหตุการณ

อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดไวเกิดข้ึนเชนนี้ ก็ถือวาเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ัวไปแลว แตการท่ี

ฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายใชบังคับกับบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งแตกตางไปจากท่ีใชบังคับตอ

บุคคลประเภทอ่ืน หากวาไมมีเหตุผลท่ี “วิญูชน” จะพึงรับฟงไดแลว กฎหมายนั้นก็อาจขัดตอหลัก

แหงความเสมอภาคไดเชนกัน 

ประการท่ีสอง กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน หมายความวา กฎหมายท่ีให

อํานาจฝายปกครองสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองนั้น จะตองบัญญัติกําหนดไวอยางแจงชัด

วา ใหอํานาจฝายปกครองออกคําสั่งบังคับใหบุคคลประเภทใด กระทําหรือหามกระทําอะไร ในกรณี

ใดและเพ่ือประโยชนอะไร ความแนนอนชัดเจนของกฎหมายนี้นับวาเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนอยางยิ่ง 

เพราะวาบุคคลยอมจะไมอาจตัดสินใจใชสิทธิหรือเสรีภาพของตนกระทําการใดๆ ลงไปได หากผูนั้นไม

อาจจะคาดลวงหนาไดวาการกระทําของตนเชนนั้นจะมีผลทางกฎหมายอยางไรหรือจะทําใหตนไดหรือ

เสียผลประโยชนอยางไรบาง 

แตปญหาก็คือ ความแนนอนชัดเจนของกฎหมายท่ีเรียกรองนี้จะตองมีระดับความ

แนนอนชัดเจนเพียงใด หากถึงขนาดท่ีทําใหฝายปกครองถึงกับปราศจากดุลพินิจในการบริหารก็

เทากับวาเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได เพราะวาในรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้น มีความมุงหมายท่ีจะอํานวย

ความยุติธรรมใหกับพลเมืองทุกคนในทุกกรณีดวย นอกเหนือไปจากความมุงหมายเพ่ือประกันความ

ม่ันคงในฐานะทางกฎหมายของพลเมือง 

ดังนั้น มาตรการของฝายปกครองท่ียุติธรรม จึงไดแก “มาตรการท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการของสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก

ท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของพลเมืองนอยท่ีสุด” 

แตอยางไรก็ตาม ในความเปนจริงนั้น ความตองการสวนรวมของพลเมืองไมใชสิ่งท่ี

คงท่ี เพราะสภาพจิตใจของมนุษยแตละคนก็ดี ความหลากหลายของพฤติกรรมมนุษยและ

                                                           
41 ภูริชญา วัฒนรุง, “พ้ืนฐานความคิดท่ีมาของกฎหมายท่ีดีในนิติรัฐ ปรัชญากฎหมาย

ธรรมชาติกรีกและปรัชญาสโตอิคโรมัน,” รัฐสภาสาร 61, 12 (ธันวาคม 2556): 85-89. 
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สภาพแวดลอมก็ดี ลวนเปนปจจัยท่ีทําใหความตองการสวนรวมผันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณทาง

สังคม จึงเปนการเหลือวิสัยท่ีรัฐสภาจะตรากฎหมายเพ่ือใหบรรลุความมุงหมายท้ังสองประการคือ 

“ประโยชนสาธารณะ” กับ “สิทธิและเสรีภาพ” ไดอยางสมบูรณ ดังนั้น จึงเปนความจําเปนท่ีจะตอง

ใหฝายปกครองสามารถใชดุลพินิจการบังคับใชกฎหมายไดบาง เพราะถือวาเปนความจําเปนและเปน

วิธีการเพียงอยางเดียวท่ีจะทําใหการบังคับใชกฎหมายดําเนินไปไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมแก

กรณี 

ประการท่ีสาม กฎหมายท่ีดีตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง หมายความวา จะตองมีการ

ประกาศโฆษณากฎหมายนั้นใหพลเมืองทราบลวงหนากอนท่ีจะนํากฎหมายนั้นไปใชบังคับกับพลเมือง 

และท่ีสําคัญจะใชกฎหมายนั้นบังคับกับการกระทําหรือกับเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนและไดสิ้นสุดลงแลว

กอนวันท่ีไดมีการประกาศโฆษณากฎหมายนั้นในราชกิจจานุเบกษาไมได42 

ประการท่ีสี่ กฎหมายท่ีดีตองไมขัดแยงกับหลักแหงความไดสัดสวน (Principle of 

Proportionality) ในรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยม “หลักแหงความไดสัดสวน” เปนหลักรัฐธรรมนูญ

ท่ัวไปและเปนหลักการพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจปกครองกับผูอยูใตปกครอง ซ่ึง

แมวาจะไมมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตก็มีคาบังคับเทากับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญทุก

ประการ และองคกรตางๆ ของรัฐ ท้ังฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ จึงตองเคารพและ

ปฏิบัติตามหลักการนี้ จะกระทําการใดขัดแยงกับหลักแหงความไดสัดสวนนี้มิได หลักแหงความได

สัดสวนประกอบไปดวยหลักการยอยๆ อีก 3 หลักการ คือ หลักแหงความเหมาะสม หลักแหงความ

จําเปน และหลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ ดังนี้ 

1. หลักแหงความเหมาะสม  

เปนหลักการท่ีบังคับวาในบรรดามาตรการตางๆ ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปดชอง

ใหฝายปกครองสามารถใชอํานาจกําหนดเพ่ือไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ฝายปกครอง

จะตองเลือกมาตรการท่ีสามารถดําเนินมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน เชน ปองกันการผูกขาด

ตัดตอนในทางเศรษฐกิจ มาตรการนั้นตองอยูในวิสัยท่ีจะขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันไดจริงๆ  

หรือในกรณีหากกฎหมายมีเจตนารมณจะตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในดานใด

ดานหนึ่ง เชน รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรการนั้นก็ตองอยูในวิสัย

ท่ีจะปองกันมิใหเกิดการจลาจล สงครามการเมือง หรือความเสื่อมโทรมทางจิตใจของประชาชนไดจริง 

ๆ เปนตน หากมาตรการใดไมสามารถทําใหจุดประสงคท่ีตั้งไวปรากฏเปนจริงข้ึนมาไดโดยแนแท หรือ

ทําใหสถานการณเลวรายลงกวาเดิม ยอมเปนมาตรการท่ีขัดตอหลักแหงความเหมาะสมและไมมีผลใช

                                                           
 42 เรื่องเดียวกัน, หนา 87. 
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บังคับ หรือกฎหมายฉบับใดไมเปนไปตามหลักแหงความเหมาะสม กฎหมายฉบับนั้นยอมไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญ43 

2. หลักแหงความจําเปน 

หลักแหงความจําเปน หมายความวา ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงลวน

แตสามารถทําใหเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายฉบับท่ีใหอํานาจสําเร็จลุลวงไปได แตทวา

แตละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากนอยแตกตางกัน ฝาย

ปกครองตองตัดสินใจเลือกออกมาตรการท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากนอย

ท่ีสุดและบรรลุเจตนารมณแหงกฎหมายใหมากท่ีสุด ความคิดเปนรากฐานของหลักการนี้มีอยูวา “ใน

ระหวางสิ่งท่ีเลวรายสองสิ่งท่ีจําเปนตองเลือก บุคคลตองเลือกสิ่งท่ีเลวรายนอยกวา” ดังนั้นฝาย

ปกครองจึงมีอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเพียงเทาท่ีจําเปนแกการดําเนินการให

เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแหง

ความจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนสิ่งท่ีไมชอบธรรม44 

3. หลักแหงความไดสัดสวนอยางแคบ 

หลักแหงความไดสัดสวนอยางแคบ เปนหลักการท่ีเรียกรองใหเกิดภาวะสมดุลข้ึน

ระหวางความเสียหาย อันจะเกิดข้ึนแกเอกชนหรือสังคมสวนรวม กับประโยชนอันมหาชนจะพึงไดรับ

จากการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งท่ีฝายบริหารออกมาใชบังคับ ดังนั้นจึง

บังคับใหฝายบริหารตองทําการชั่งผลดีและผลเสียของมาตรการแตละมาตรการท่ีตนตั้งใจจะออกมาใช

บังคับแกราษฎร มาตรการใดก็ตามท่ีเห็นไดชัดวาหากไดลงมือบังคับการใหเปนไปตามนั้นแลว จะ

ยังใหเกิดประโยชนแกประชาชนนอยมาก ไมคุมกับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกเอกชนหรือสังคม

สวนรวม ฝายบริหารตองหามไมใหใชออกมาบังคับ ถึงแมมาตรการนั้นจะเหมาะสมและจําเปนแกการ

ดําเนินการใหความประสงคของกฎหมายสําเร็จลุลวงไปไดก็ตามเม่ือบังคับตามหลักแหงความได

สัดสวนในความหมายอยางแคบกันเครงครัดแลว ในกรณีท่ีมีมาตรการตางๆ ซ่ึงกฎหมายเปดชองให

ฝายบริหารออกมาใชบังคับไดทุกมาตรการ กอความเสียหายแกเอกชนหรือสังคมโดยสวนรวมมากกวา

ประโยชนท่ีมหาชนพึงไดรับ ฝายบริหารตองละเวนจากการใชอํานาจกระทําการอยางใดๆ เลยท่ี

เดียว45 

                                                           
 43 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญู

ชน, 2556), หนา 149. 

 44 เรื่องเดียวกัน, หนา 151 
45 วรพจน  วิศรุตพิชญ, หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

วิญูชน, 2540), หนา 60. 
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หลักการดังกลาวทําใหเกิดขอท่ีตองคํานึงในการใชอํานาจทางปกครอง คือ ขอแรก 

มาตรการท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการตองเปนมาตรการท่ีเหมาะสม กลาวคือ ตอง

เปนมาตรการท่ีฝายปกครองสามารถดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคใหเกิดข้ึนได

จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้น กฎหมายท่ีกําหนดมาตรการท่ีไมสามารถทําใหวัตถุประสงคท่ีตั้งไวนั้นเปนจริง

ข้ึนมาไดโดยแนแท หรือทําใหสถานการณกลับเลวรายลงไปกวาเดิม กฎหมายนั้นยอมเปนกฎหมายท่ี

ไมเหมาะสมหรือเปนกฎหมายท่ีไมสามารถทําใหบรรลุผลไดตามวัตถุประสงค 

ขอสอง มาตรการท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองมีอํานาจกระทําการตองเปน

มาตรการท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของพลเมืองนอยท่ีสุด ท้ังนี้เพราะวาตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีนิยมนั้น รัฐจะเรียกรองใหพลเมืองจําตองสละสิทธิเสรีภาพของตนไดเพียงเทาท่ี

จําเปนแกการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะเทานั้น 

กรณีมีมาตรการท่ีสามารถทําใหเกิดผลตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคอยูหลาย

มาตรการ และแตละมาตรการนั้นมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพมากนอยตางกัน การเลือกใชมาตรการท่ี

มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของพลเมืองท่ีรุนแรงหรือเกินกวาความจําเปนเพ่ือใหการดําเนินการบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีตั้งไวนั้น ยอมเปนการฝาฝนตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนการกระทําท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมาย 

ประการสุดทาย คือ กฎหมายท่ีดีตองไมกระทบตอเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญของ

สิทธิและเสรีภาพ หมายความวา แมฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของ

พลเมืองหรือใหอํานาจฝายปกครองจํากัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองแตละคนเพ่ือคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของผูอ่ืนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะไดก็ตาม แตก็หาไดมีอํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและ

เสรีภาพของพลเมืองไม 

กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเปนการเพิกถอนสิทธิหรือเสรีภาพใดๆ ของพลเมืองยอมเปน

อันใชบังคับไมได รวมท้ังกฎหมายท่ีกําหนดเง่ือนไขอยางเครงครัดใหพลเมืองตองปฏิบัติกอนท่ีจะใช

สิทธิเสรีภาพนั้นได และเปนการกําหนดเง่ือนไขถึงขนาดท่ีแทบจะไมมีพลเมืองคนใดสามารถปฏิบัติได

ตามเง่ือนไขนั้น ซ่ึงกฎหมายลักษณะนี้แมจะถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ แตในความเปนจริงนั้น

โดยเนื้อหาของกฎหมายแลวเห็นไดวาไมแตกตางกับการเพิกถอนหรือตัดสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 

ดังนั้น กฎหมายลักษณะท่ีวานี้จึงไมอาจใชบังคับไดเชนกัน 

ความคิดของนักปรัชญานั้นเปนการไตรตรองอยางลุมลึกไปถึงเนื้อหาของความจริงท่ี

มีอยูตามธรรมชาติ มนุษยเองก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติท้ังมวล เม่ือกฎหมายมีความยุติธรรม

สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย กฎหมายนั้นก็จะเปนท่ียอมรับ เปนท่ีเคารพเชื่อฟงและยั่งยืน แต
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กฎหมายใดก็ตามท่ีบัญญัติข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคอยางอ่ืนท่ีไมสอดคลองกับสํานึกในความยุติธรรม

ของมนุษย กฎหมายนั้นยอมจะตองถูกแกไขหรือยกเลิกเพิกถอนไปในท่ีสุด46 

2.2.3.4 ความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครอง  

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หมายถึง การกระทําใดๆ ของฝายปกครอง

จะตองเคารพตอกฎหมาย  จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและจะทํานอกขอบท่ีกฎหมาย

กําหนดไมได หลักดังกลาวทําใหเกิดผลตามมาคือ การปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครองจะตองเปนไป

ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจ และเม่ือไมมีกฎหมายใหอํานาจ ฝายปกครองก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการ

ใดๆ ได ดังนั้น “กฎหมาย” จึงเปนท้ังท่ีมา (Source) ของการใชอํานาจของฝายปกครองและเปน

ขอจํากัด (Limitation) ของการใชอํานาจของฝายปกครองดวย ในเม่ือไมมีกฎหมายใหอํานาจฝาย

ปกครองก็ไมสามารถดําเนินการใดๆ ได ซ่ึงหลักดังกลาวก็ไดถูกนํามาใชในประเทศไทยมาเปน

เวลานานแลว ดังเชนปรากฏในคําพิพากษาคดีอาชญาสงครามท่ี 1/2489 ท่ีศาลฎีกาวางหลักไววาไมมี

ความผิดและไมมีโทษ เพราะไมมีกฎหมาย ผลของการอยูภายใตกฎหมายทําใหเกิดความคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน และฝายปกครองไมอาจใชอํานาจตามอําเภอใจหรือใชอํานาจเกินเลยตอความ

จําเปน ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหากับประชาชนได47 

ในการปกครองฝายปกครองจะไดรับมอบอํานาจในการใชบังคับกฎหมายเพ่ือรักษา

ประโยชนมหาชนและประโยชนเอกชน ดังนั้น ในการใชอํานาจใดๆ ตอเอกชน รัฐบาลจะตองมี

กฎหมายเปนฐานใหใชอํานาจนั้นได และตองใชอํานาจนั้นใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 

การใดท่ีทําไปไมถูกตองตามกฎหมายจะตองถูกเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหการเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 

หรือกอใหเกิดความรับผิดเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอเอกชน ซ่ึงในการนี้จะตองอยูในบังคับ

การตรวจสอบทางกฎหมายและการตรวจสอบทางการเมืองตามลักษณะท่ีเหมาะสม48 ท้ังนี้ การใช

อํานาจของฝายปกครองตองเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครอง คือ หลักความ

มากอนของกฎหมายและหลักเง่ือนไขของกฎหมาย ดังนี้49 

1) หลักความมากอนของกฎหมาย ซ่ึงหมายความวา การกระทําของรัฐท่ี

ออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมายยอมอยูในลําดับท่ีมากอนการกระทําตางๆ ของรัฐท้ังหลาย 

รวมท้ังการกระทําของฝายปกครองดวย ดังนั้น การกระทําของรัฐ รวมท้ังการกระทําของฝายปกครอง 

จึงไมอาจขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายได หลักนี้เรียกรองในทางปฏิเสธวาการกระทําของฝาย

                                                           
46 ภูริชญา วัฒนรุง, เรื่องเดิม, หนา 85-89. 
47 นันทวัฒน  บรมานันท, กฎหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา  66-67. 

 48 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เรื่องเดิม, หนา 27. 

 49 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หนา 25. 
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ปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝายปกครองจะขัดหรือแยงกับกฎหมายท้ังหลายท่ีมีอยูไมได 

ดังนั้น หากการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดของฝายปกครองขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

การกระทําหรือมาตรการนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย50 

2) หลักเง่ือนไขของกฎหมาย ในขณะท่ีหลักความมากอนของกฎหมาย

เรียกรองในทางปฏิเสธมิใหฝายปกครองกระทําการอันใดท่ีเปนการขัดแยงกับกฎหมายท่ีมีอยู แตหลัก

เง่ือนไขของกฎหมายกลับเรียกรองวาฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเม่ือมี

กฎหมายใหอํานาจ หากไมมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการดังกลาว การกระทําของฝาย

ปกครองนั้นยอมไมชอบดวยหลักเง่ือนไขของกฎหมายดังกลาว51 

2.2.3.5 ความรับผิดของรัฐ  

ประชารัฐนั้นจัดตั้งข้ึนเพ่ือรักษาคุมครองสิทธิเสรีภาพของเอกชน โดยเอกชนทุกคน

ตองเสียสละทรัพยสินอันเปนภาษีใหแกการดําเนินงานของรัฐ และในกรณีท่ีจําเปนอาจถูกเกณฑ

แรงงานหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ิมเติมตามความจําเปนของรัฐ แตก็ตั้งอยูบนฐานของความเทาเทียมกันใน

ความสามารถท่ีจะเสียสละสวนนี้ได มิใชผูใดจะตองสูญเสียประโยชนเฉพาะตนมากกวาผูอ่ืน ดังนั้น ใน

กรณีท่ีรัฐ (โดยเจาหนาท่ี) กอใหเอกชนคนใดเสียหายในการปฏิบัติหนาท่ี หรือในการรักษาประโยชน

มหาชนอันใดท่ีจําตองทําใหเอกชนคนใดเสียหาย รัฐจะตองชดใชเยียวยาความเสียหายใหตามท่ีเปน

ธรรมในภาระท่ีอยูรวมกันเปนประชารัฐ52 

2.2.3.6 การมีสิทธิฟองคดีตอศาล  

การควบคุมการใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร นอกจากการวางกลไกการใช

อํานาจโดยวิถีทางการเมืองแลว เม่ือยอมรับวาการใชอํานาจทุกประเภทจะตองอยูในขอบเขตของ

กฎหมาย จึงจะตองมีการตรวจสอบทางกฎหมายโดยองคกรอิสระเพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตาม

กฎหมายจริง การฟองคดีตอศาลในกรณีท่ีเห็นวามีการใชอํานาจผิดกฎหมาย จึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือเปน

หลักประกันสําหรับสังคมท่ียึดหลักนิติรัฐ หากรัฐสภาตรากฎหมายโดยผิดหลักเกณฑตามหลัก

รัฐธรรมนูญก็อาจนําคดีไปสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได หรือหากฝายปกครองใชอํานาจผิด

กฎหมายก็อาจนําคดีไปสูการพิจารณาของศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีปกครองได แตศาลใดจะมี

อํานาจพิจารณาคดีใดจะตองจัดตั้งตามความเหมาะสมตามความชํานาญเฉพาะดาน และใน

ขณะเดียวกันการพิจารณาคดีของศาลก็ตองเปนไปตามขอจํากัดโดยสภาพองคกรศาลท่ีจะพิจารณาได 

กลาวคือ ตองเปนกรณีท่ีเปนประเด็นขอพิพาทมิใชพิจารณาเรื่องสมมุติท่ีมิไดมีการพิพาทจริงจังท่ีตอง

                                                           
 50 เรื่องเดียวกัน, หนา 25. 

51 เรื่องเดียวกัน, หนา 25. 
52 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เรื่องเดิม, หนา 27 
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หาขอยุติให และในการตีความสรางหลักกฎหมายเสริมชองวางในกฎหมาย ศาลก็ตองใชหลักเกณฑ

ของหลักกฎหมายท่ัวไปอยางมีเหตุมีผล มิใชจะวางหลักอะไรตามใจชอบ และตองไมกาวลวงไป

พิจารณาทบทวนในเรื่องนโยบายหรือดุลพินิจในความผิดชอบขององคกรอ่ืน โดยศาลจะตองตรวจสอบ

ภายในขอบเขตของความถูกตองทางกฎหมายเทานั้น ความเหมาะสม หรือ ของการดําเนินการนั้น 

เปนความรับผิดชอบขององคกรผู ใชอํานาจนั้นโดยตรงท่ีจะตองรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา 

ผูรับผิดชอบในทางการเมืองและประชาชนจึงอยูนอกขอบเขตการตรวจสอบของศาล53 

อนึ่งการมีสิทธิฟองคดีตอศาลนั้น ตองอยูภายใตหลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ซ่ึง

หลักนี้มีความหมายวาการควบคุมไมใหการกระทําขององคกรฝายบริหารขัดตอกฎหมายก็ดี การ

ควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญก็ดี จะตองเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรตุลาการซ่ึงมีความเปน

อิสระจากองคกรฝายบริหารและองคกรฝายนิติบัญญัติ องคกรตุลาการซ่ึงจะทําหนาท่ีควบคุม

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรฝายบริหารก็ดี ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมายก็ดี อาจจะเปนองคกรตุลาการอีกองคกรหนึ่ง แยกตางหากจากองคกรตุลาการผูทํา

หนาท่ีพิจารณาคดีปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย อยางไรก็องคกรตุลาการนั้น ๆ จะตองมีความเปนอิสระอยางแทจริงจากท้ัง

องคกรฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหาร กลาวคือ ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนนั้น องคกรตุลาการ

ไมจําเปนตองฟงคําสั่งจากองคกรฝายบริหารและองคกรฝายนิติบัญญัติ และมีกระบวนพิจารณาท่ี

เปดเผยเปนธรรมรับฟงคูความและใชเหตุผลในการวินิจฉัยชี้ขาด54 

นอกจากนั้น หลักความเปนอิสระของผูพิพากษาอาจแบงแยกไดเปนดังนี้55 

1) ความเปนอิสระของการทําหนาท่ีในทางตุลาการ เปนการคุมครองการทํา

ภาระหนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาจากอิทธิพลภายนอกท้ังหลาย หลักความอิสระ

ในการทําหนาท่ีในการพิจารณาพิพากษามิไดคุมครองผูพิพากษาเฉพาะตอการแทรกแซงจากองคกร

ผูใชอํานาจรัฐองคกรอ่ืนเทานั้น หากแตยังคุมครองผูพิพากษาจากการแทรกแซงโดยทางออมดวย ซ่ึง

อาจมีผลตอการทําหนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา ท้ังนี้ เพราะผูพิพากษายอมผูก

ตนเองเฉพาะภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น56 

2) ความอิสระในทางองคกร หรือความเปนอิสระในการจัดองคกรของศาล 

ความอิสระขององคกรตุลาการมีผลมาจากหลักการแบงแยกอํานาจ ซ่ึงหมายความวา อํานาจตุลาการ

                                                           
53 เรื่องเดียวกัน, หนา 28. 
54 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 137. 
55 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หนา 28-29. 
56 เรื่องเดียวกัน, หนา 29. 
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ก็ดี ศาลก็ดี หรือผูพิพากษาก็ดีจะตองไมอยูในลักษณะของความสัมพันธท่ีอยูใตอํานาจขององคกรอ่ืน

ไมวาจะโดยขอเท็จจริงหรือในทางกฎหมายก็ตาม นอกจากนั้น ยังมีความอิสระในทางสวนบุคคล 

หมายความวา โดยหลักแลวการถอดถอนและการโยกยายผูพิพากษาไมอาจกระทําไดหากเปนการขัด

กับความประสงคของผูพิพากษา เวนแตกระทําโดยคําพิพากษาของศาล ความอิสระในทางสวนบุคคล

มีความมุงหมายเพ่ือใหเกิดความม่ันคงตอความอิสระของการทําหนาท่ีในทางตุลาการของผูพิพากษา 

ซ่ึงการกอใหเกิดผลกระทบตอความอิสระของผูพิพากษาดวยเชนกัน หากผูพิพากษาท่ีวินิจฉัยตัดสินคดี

นั้นกลัววาหากวินิจฉัยในทางใดทางหนึ่งแลวจะเกิดผลกระทบตอสถานะในทางตําแหนงของผู

พิพากษา57 

2.2.3.7 การคุมครองสิทธิเสรีภาพของเอกชน  

การพิทักษสิทธิเสรีภาพ พ้ืนฐานของเอกชนเปนเปาหมายในการจัดการปกครองเปน

ประชารัฐ การใชอํานาจนิติบัญญัติ การใชอํานาจบริหาร และการใชอํานาจตุลาการ ลวนแตมีความมุง

หมายเพ่ือพิทักษสิทธิเสรีภาพของประชาชนท้ังนั้น58 โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวนั้นเปนสิทธิซ่ึงติดตัว

มนุษยแตละคน ซ่ึงไมมีใครสามารถพรากจากมนุษยแตละคนได เปนสิทธิของมนุษยเอง มิใชสิทธิท่ีรัฐ

มอบให สิทธิและเสรีภาพข้ันมูลฐานนี้อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ สิทธิมนุษยชนท่ัวไป และสิทธิ

พลเมือง สิทธิมนุษยชนท่ัวไปเปนสิทธิในฐานะมนุษย ไดแก สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิเสรีภาพ

ในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในครองครัวสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพในการมีและใช

ทรัพยสิน สิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สวนสิทธิพลเมืองนั้น

หมายถึงสิทธิในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรางเจตนารมณของรัฐไดแก สิทธิเสรีภาพในอันท่ี

จะรวมตัวกันเปนกลุมเปนสมาคม หรือเปนพรรคการเมือง รวมตลอดถึงสิทธิเสรีภาพในอันท่ีจะ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน ในรัฐท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญของรัฐนั้นจะตองรับรองและคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนไวดวย แตการท่ีรัฐยอม

รับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญนั้น ไมไดหมายความวา รัฐจะ

ยอมราษฎรใชเสรีภาพของตนกระทําการตางๆ ได โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ จากเจาหนาท่ีรัฐ 

เนื่องจากรัฐมีผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะท่ีจะตองธํารงรักษา ในการธํารง

รักษาไวซ่ึงผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะนี้ รัฐจําตองบังคับใหราษฎรกระทํา

การหรือละเวนไมกระทําบางอยาง เจาหนาท่ีรัฐจึงสามารถลวงล้ําเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของ

ราษฎรไดบางเหมือนกัน แตองคกรเจาหนาท่ีจะกล้ํากรายหรือรุกล้ําสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดก็

ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงเปนการท่ัวไปและออกบังคับใชลวงหนาใหรัฐรุกล้ํา หรือจํากัด

                                                           
57 เรื่องเดียวกัน, หนา 29. 
58 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เรื่องเดิม, หนา 28. 
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สิทธิเสรีภาพของราษฎรไดในกรณีใดและภายในขอบเขตอยางไร  แตกฎหมายจะใหอํานาจแกองคกร

เจาหนาท่ีกล่ํากลายหรือรุกล้ําสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดก็แตเพียงเทาท่ีจําเปนแกการธํารงรักษาไวซ่ึง

ผลประโยชนสาธารณะ หรือเพ่ือคุมครองสิทธิใหแกคนทุกคนอยางเทาเทียมกันเทานั้น ดังนั้น 

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจแกรัฐในอันท่ีจะลวงล้ําเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎร

อยางคลุมเครือก็ดีเกินความจําเปนแกการธํารงไวซ่ึงผลประโยชนสาธารณะก็ดี ยอมขัดตอเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ หรือขัดกับหลักนิติรัฐ59 

นอกจากนั้น การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อาจกลาวไดวา ศาลเปนท่ีพ่ึงสุดทาย

ของประชาชน หมายความวา ศาลเปนองคกรสุดทายท่ีประชาชนมีโอกาสใหเขามาตัดสินปญหานี้

ตามลําดับของการใชอํานาจ แตมิใชศาลเปนองคกรเดียวท่ีพิทักษเสรีภาพของประชาชน อนึ่งตาม

ความเปนจริง ในการใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารนั้นท้ังสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลตาง

คํานึงถึงอยางมากถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากอนแลว และปญหาสวนใหญก็ไดขจัด

ไปแลวตั้งแตขณะนั้น (ถาเปนรัฐสภาท่ีดีและรัฐบาลท่ีดี) เฉพาะปญหายุงยากท่ีเห็นไมตรงกัน หรือ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยความดื้อรั้นในอคติตางๆ เทานั้น ทําใหจําตองมีคดีข้ึนสูศาลโดยสรุปทุกองคกรท่ีดี

ของรัฐตางมีหนาท่ีคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตองไมถูก

ลิดรอนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยไมมีการเยียวยาอยางเปนธรรม เพียงแตบทบาทและชวงเวลาใน

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ของผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการจะ

แตกตางกันเทานั้น มิใชวาองคกรใดจะมีความดีเหลือองคกรใดเพียงองคกรเดียว จากวัตถุประสงคใน

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนทําใหมีหลักกฎหมายสําคัญตามมาอีกหลายประการ เชน หลัก

ความเสมอกันในทางกฎหมาย หลักความไดสัดสวนของการใชอํานาจ หลักการไมใชกฎหมายยอนหลัง

ใหเปนโทษแกบุคคล ฯลฯ ซ่ึงหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนนี้ยอมจะพัฒนาขอบเขตท่ี

เหมาะสมของสังคมในแตละกาลสมัย60 

 
2.3 หลักภารกิจของรัฐ 
 

ในการศึกษากฎหมายปกครอง กลาวไดวาเรื่องภารกิจของฝายปกครอง Lesfonctionsdel' 

Administration เปนเรื่องหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการศึกษา เพราะเปนธรรมดาท่ีเราจะเขาใจสิ่งใด

อยางดี ไมไดถาเราไมรูวาสิ่งนั้นใชทําประโยชนอะไรฝายปกครองก็เหมือนกันเราจะเขาใจฝายปกครอง

                                                           
 59 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หนา 133-134. 

60 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เรื่องเดิม, หนา 29. 
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ไดดีก็ตอเม่ือ เราทราบวาฝายปกครองมีวัตถุประสงคอยางไรหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ฝายปกครองมี

ภารกิจหนาท่ีอยางไรบางท่ีจะตองทําใหลุลวงไป 

แตอยางไรก็ตามในฐานะท่ีฝายปกครองเปนเพียงเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งของรัฐในการจัดทํา

ภารกิจ ดังนั้นการพิจารณาถึงภารกิจของฝายปกครองจึงจําเปนตองเริ่มตนจากการศึกษาภารกิจของ

รัฐและพัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐเสียกอนจากนั้นจึงจะกลาวถึงภารกิจของฝายปกครองเปน

ลําดับถัดไป ในสวนนี้จะเปนการศึกษาวา “รัฐ" มีหนาท่ีหรือบทบาทตามภารกิจอยางไร และภารกิจ

ดังกลาวจะมีขอบเขตกวางหรือแคบเพียงใด ดวยเหตุใด ดังนี้61 

 

2.3.1 พัฒนาการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐ  
การศึกษาพัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐ หากพิจารณาในทางทฤษฎีแลวจะพบวามีทฤษฎี

ท่ีอางวารัฐไมมีจุดประสงคหรือภารกิจอะไรเลย เพราะจุดประสงคหรือภารกิจของรัฐก็คือ “การเปน

รัฐ" เนื่องจากทฤษฎีทํานองนี้ไมไดคํานึงถึงการกระทําของเอกชนท่ีไดกระทําการตางๆโดยมี

จุดประสงคเลย และถือวารัฐเกิดมาโดยอิสระแยกตางหากจากพลเมือง ดังนั้น จึงถือวารัฐเกิดข้ึน และ

ดํารงอยูในตัวเอง ไมมีจุดประสงคหรือภารกิจอะไรเปนพิเศษนอกจากการเปนรัฐนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม มีทฤษฎีท่ีเห็นวารัฐมีจุดประสงคหรือภารกิจบางอยางซ่ึงโดยท่ัวไปแบงไดเปน  

2 ทฤษฎี62 คือ  

1. ทฤษฎีท่ีอางวารัฐมีจุดประสงคหรือภารกิจเด็ดขาด (Absolute Theory) กลาวคือ รัฐจะมี

ภารกิจอยูประการเดียวและเหมือนกันตลอดไป เชน ทฤษฎีทางธรรมจรรยาท่ีเห็นวา รัฐมีภารกิจใน

การทําใหพลเมืองประพฤติตนตองดวยธรรมจรรยาหรือทฤษฎีทางศาสนาท่ีเห็นวา รัฐมีภารกิจท่ีจะให

เจตนาของพระเจาสําเร็จไป เปนตน  

2. ทฤษฎีท่ีเห็นวารัฐมีจุดประสงคหรือภารกิจไดหลายอยาง (Relative Theory) หมายความ

วา รัฐมีภารกิจท่ีหลากหลายแตกตางกันไปตามเวลาและสถานท่ี เชน กรณีท่ีถือวารัฐมีจุดประสงคหรือ

ภารกิจหลักๆ 3 ประการ คือ การทะนุบํารุงรัฐ การทะนุบํารุงกฎหมาย และการทะนุบํารุงความสุข

สําราญของพลเมือง หรือกรณีท่ีแยกภารกิจของรัฐออกเปน “ภารกิจพ้ืนฐาน” (Basic Function) ซ่ึง

เปนภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐตองทํา (เชน การรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาความสงบภายใน) กับ 

“ภารกิจลําดับรอง” (Secondary Function) เปนภารกิจท่ีจะทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดี

                                                           
61 เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล, ภารกิจ และการดําเนิน ภารกิจของฝายปกครอง (กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.), หนา 8. 
62 เรื่องเดียวกัน, หนา 10. 
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ข้ึนหรือไดมาตรฐานข้ันต่ําในฐานะมนุษย ซ่ึงรัฐอาจจะทําหรือไมทําก็ได (เชน การดูแลสุขภาพอนามัย

ของประชาชน การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค การสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาในปจจุบันเปนท่ียอมรับวารัฐมีภารกิจและเปนภารกิจท่ีมี

ความหลากหลาย ดังจะเห็นไดในทางปฏิบัติวารัฐแตรัฐทํากิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย อัน

เนื่องมาจากภารกิจท่ีแตกตางกันนั่นเอง และดวยความหลากหลายของภารกิจของรัฐดังกลาว เราจึง

เห็นไดวาการศึกษาพัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐท่ีผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานท่ี

ตามแนวทางท่ีกลาวขางตนจึงมีขอจํากัดในการท่ีจะศึกษาใหครบถวน 

ดังนั้นเพ่ือใหสามารถพิจารณาขอบเขตของพัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐไดชัดเจนข้ึน

การศึกษาพัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐในสวนนี้จึงเปนการพิจารณาจากภารกิจของรัฐในการวาง

ขอบังคับของสังคม และภารกิจของรัฐในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการและทรัพยสินใหแกสมาชิก

ของสังคมดังท่ีไดศึกษามาขางตน โดยสามารถพิจารณาไดจากลักษณะของรัฐ (Types d’Etats) ซ่ึง

โดยพ้ืนฐานแลวรัฐจะมีรากฐานความคิดทางการเมืองและทางเศรษฐกิจมาจากลัทธิหรือแนวความคิด

ท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ภารกิจของรัฐตามแนวความคิด “ปจเจกชนนิยม” (Individualisme) ลักษณะสําคัญ

ท่ัวไปของแนวความคิดปจเจกชนนิยมคือ การจํากัดภารกิจของรัฐ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การจํากัด

การแทรกแซงของรัฐใหมากท่ีสุดเพ่ือเปดโอกาสใหเอกชนประกอบกิจกรรมตางๆ ไดเต็มท่ี ท้ังนี้ เพราะ

แนวความคิดปจเจกชนนิยมเปนแนวความคิดท่ีเนนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แมสังคม มีคุณคา แต

ก็เปนรองจากปจเจกชน เพราะสังคมเปนเพียงเง่ือนไขหรือวิธีการเพ่ือใหปจเจกชน แตละคนได

แสดงออกซ่ึงคุณคาของตนเองอยางแทจริง สังคมจึงมีหนาท่ีกระทําการตางๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหปจเจก

ชนแตละคนสามารถดํารงชีวิตอยูไดและสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไดตามธรรมชาติท่ี

แทจริง 

ดังนั้น จึงควรปลอยใหเอกชนประกอบกิจกรรมเองใหมากท่ีสุด รัฐจะเขามาแทรกแซงก็

ตอเม่ือกิจกรรมของเอกชนขาดไปหรือไมเพียงพอตอความตองการของเอกชน ดวยเหตุนี้ ภารกิจของ

รัฐตามแนวความคิดปจเจกชนนิยมจึงมีลักษณะสําคัญ63 คือ 

1) การทําภารกิจในการวางขอบังคับจะมีลักษณะเปนแนวทางหรือแนะนําในการกระทํา

การของเอกชนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเลือกกระทําการโดยตกลงกันเองได 

โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการกําหนดใหเอกชนจะดําเนินการใดๆ ไดภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองไดรับการ

อนุญาตจากรัฐเสียกอนรวมตลอดถึงการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับในลักษณะท่ีเปนการปราบปราม

เม่ือมีการฝาฝนหรือไมเคารพขอบังคับท่ีไดวางไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การไมเนนขอบังคับใน

                                                           
 63 เรื่องเดียวกัน, หนา 11. 
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ลักษณะปองกันท่ีจะกําหนดบังคับใหเอกชนตองการทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ ไวเปนการ

ลวงหนา และท่ีสําคัญคือการเคารพตอทรัพยสินของเอกชนโดยเครงครัด ท้ังนี้ ก็เพ่ือมิใหสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนตองถูกจํากัดจนเกินไปนั่นเอง 

2) การทําภารกิจสนับสนุนในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพยสินตาม

แนวความคิดปจเจกชนนิยมนั้นมิไดปฏิเสธภารกิจลักษณะนี้ของรัฐ แตเรียกรองใหรัฐกระทําภารกิจนี้

ดวยความระมัดระวัง เพราะถึงแมวาการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพยสินของรัฐจะมีลักษณะ

เปนการสนับสนุนการกระทําของเอกชนก็ตาม แตแนวความคิดปจเจกชนนิยมก็เกรงวาการสนับสนุน

ดังกลาว อาจทําใหการกระทําของเอกชนนั้นตกอยูภายใตความครอบงําของรัฐจนทําใหขาดสิทธิและ

เสรีภาพในการกระทําได นอกจากนี้ การสนับสนุนดังกลาวอาจทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ

ระหวางการดําเนินกิจกรรมของเอกชนดวยกันเองไดดวย สวนการจัดทําภารกิจในการจัดเตรียมหรือ

จัดหาบริการหรือทรัพยสิน ถึงขนาดท่ีรัฐจะเขาจัดทําแทนเอกชนเลยนั้น แนวความคิดปจเจกชนนิยมก็

มิไดปฏิเสธ แตเห็นวารัฐจะจัดทําภารกิจนี้ไดตอเม่ือเอกชนไมสามารถจะจัดทําได หรือเอกชนอาจ

จัดทําได แตตองไมเพียงพอตอความตองการ ของประชาชน 

2. ภารกิจของรัฐตามแนวความคิด “รัฐนิยม” (Etatisme) แนวความคิดรัฐนิยมเปน

แนวความคิดท่ีเปนปฏิปกษตอแนวความคิดปจเจกชนนิยม ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 แขนงใหญๆ คือ ลัทธิ

รัฐแทรกแซงนิยม (Interventionnisme) และลัทธิสังคมนิยม (Socialisme) และลัทธิท้ังสองยัง

แบงแยกเปนลัทธิหรือแนวความคิดยอยๆ อีก เชน เปนลัทธิชุมชนนิยม (Collectivisme) หรือคอมมู

นิสม (Commumsme) โดยลักษณะสําคัญท่ัวไปของแนวความคิดรัฐนิยมคือ การสนับสนุนการ

ขยายตัวของภารกิจของรัฐ ท้ังนี้ เพราะแนวความคิดรัฐนิยมเห็นวาปจเจกชนแตละคนไมไดมีความ

เปนอยูของตนเองอยางอิสระแยกตางหากจากสังคมท่ีตนเปนสมาชิก หากแตเปนเพียงสวนประกอบ

ของสังคมเทานั้น สังคมตางหากท่ีมีความเปนอยูของตนเองอยางแทจริง ปจเจกชนจึงไมมีคาอะไร 

สังคมตางหากท่ีมีคา แตละปจเจกชนทําอะไรก็ตองเพ่ือความ อยูรอดของกลุมเพ่ือประโยชนของรัฐ 

ปจเจกชนจึงมีเพียงหนาท่ีตองทํา ไมมีสิทธิอะไร ดังนั้น การดําเนินภารกิจของรัฐตามแนวความคิดรัฐ

นิยมจึงมีลักษณะสําคัญๆ ดังนี้64 

1) รัฐท่ีมีแนวความคิดแบบรัฐนิยมจะทําภารกิจในการวางขอบังคับท่ีมีลักษณะเด็ดขาด

มากข้ึน กลาวคือ เปนการวางขอบังคับท่ีไมเปดโอกาสใหเอกชนปฏิบัติเปนอ่ืนไดเลยนอกจากปฏิบัติ

ตามขอบังคับท่ีไดกําหนดไวเทานั้น การไมปฏิบัติตามขอบังคับถือเปนการกระทําท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตของขอบังคับในลักษณะท่ีเปนการปองกันมากกวาลักษณะการ

ปราบปราม กลาวคือ มิใชรอใหมีการฝาฝนขอบังคับแลวคอยลงโทษเทานั้น แตมีการวางขอบังคับเพ่ือ

                                                           
64 เรื่องเดียวกัน, หนา 12. 



40 

ปองกันมิใหมีการฝาฝนดวยการกําหนดบังคับใหเอกชนกระทําการหรือละเวนกระทําการใดๆ ดวย 

รวมถึงการบังคับใหเอกชน ตองไดรับอนุญาตจากรัฐกอนจึงจะกระทําการได ยิ่งกวานั้น ในบางกรณี

อาจไปไกลถึงข้ันการใชอํานาจในการวางขอบังคับในอันท่ีจะมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินของเอกชนหรือเขาครอบงําทรัพยสินของเอกชนเสียทีเดียว 

2) ภารกิจในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพยสิน แนวความคิดรัฐนิยมยอมรับ

หลักการในเรื่องการสนับสนุน สงเสริม ตลอดจนการควบคุมการกระทําของเอกชน โดยเห็นวารัฐอาจ

ชวยกิจการของเอกชนใหมีผลสมบูรณยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแกไขปญหาความไมเสมอภาค

ในทางเศรษฐกิจในการแขงขันโดยเสรี เชน การแจกพันธุพืชหรือพันธุปลา การใหเงินอุดหนุน 

ตลอดจนการควบคุมแทรกแซงท่ีเลยไปไกลกวาการวางขอบังคับในการควบคุม กลาวคือ การใช

อํานาจเขาตรวจตราดูแล เพ่ือมิใหมีการละเมิดกฎขอบังคับท่ีมีไวสําหรับกิจการนั้น เชน การตรวจตรา

ดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ยิ่งกวานั้น แนวความคิดรัฐนิยมยังเห็นวาการท่ี

รัฐจะจัดทําภารกิจในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพยสินถึงขนาดท่ีรัฐเขาจัดทําแทนเอกชน

นั้นเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะแนวความคิดแบบสังคมนิยมท่ียอมรับหลักการ ในเรื่องสงเสริมหรือ

ควบคุมการกระทําของเอกชนเพียงเพราะรัฐยังไมสามารถท่ีจะเขาจัดทําเองไดท้ังหมดเทานั้น ดังนั้น 

แนวความคิดรัฐนิยมจึงเห็นวาการท่ีรัฐเขาจัดทํากิจการแทนเอกชน นั้นมิใชเพียงเพราะเปนกรณีท่ี

เอกชนไมสามารถจัดทําหรือจัดทําแตใหผลไมเพียงพอแกความตองการของประชาชนเทานั้น หากแต

จะตองขยายกิจการของรัฐใหมากข้ึน เพราะกิจการท่ีรัฐเขาจัดทํานั้น มีแตจะเพ่ิมความสมบูรณพูนสุข

ใหแกประชาชน 

จากท่ีกลาวมาจึงเห็นไดวาพัฒนาการเก่ียวกับภารกิจของรัฐจะมีความสัมพันธกับรากฐาน

ความคิดทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของรัฐซ่ึงหากจะกลาวโดยท่ัวไปแลวรัฐทุกรัฐจะเริ่มตนดวย

การเนนการเปน “ผูวางขอบังคับ" ในชวงแรกๆ จากนั้นจึงคอยๆ เปลี่ยนไปทําบทบาทในการเปน “ผู

จัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพยสิน" มากข้ึนเรื่อยๆ โดยจะมีขอบเขตในการจัดทําภารกิจในการ

วางขอบังคับมากหรือนอยกวาภารกิจการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพยสิน ตลอดจนการวาง

ขอบังคับหรือการจัดเตรียม หรือจัดหาบริการหรือทรัพยสินในลักษณะท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนมากหรือนอยเพียงใด ก็จะข้ึนอยูกับรากฐานความคิดทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ

ดังท่ีไดกลาวมาขางตนนั่นเอง โดยรัฐท่ีจํากัดตนเองอยูเพียงการวางขอบังคับ โดยเฉพาะการวาง

ขอบังคับในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันเอง ท้ังนี้เพ่ือรักษาไวซ่ึงระเบียบของสังคมรัฐนั้นก็จะ
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ไดรับการขนานนามวาเปน “รัฐเฝายาม" (L’Etat-Gendarme)65 สวนรัฐท่ีเนนหรือใหความสําคัญกับ

แทรกแซงหรือถือวาเปนภาระของรัฐท่ีจะใหหลักประกันในเรื่องการจัดการ 

 

2.3.2 ความหมายของภารกิจของรัฐ 
การศึกษาเรื่องภารกิจของรัฐจะชวยใหมีการเขาใจลักษณะการกระทําและการจัดระเบียบ

องคกรหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือดําเนินใหบรรลุภารกิจหรือจุดประสงคของรัฐ แตในทางทฤษฎีมี

แนวคิดแตกตางกันในการพิจารณาภารกิจของรัฐ กลาวคือแนวคิดหนึ่งเห็นวา รัฐนั้นเกิดข้ึนและมีชีวิต

ดํารงอยูในตัวเอง ไมมีจุดประสงคหรือภารกิจอะไรเปนพิเศษ แตมีแนวความคิดอีกกลุมหนึ่งเห็นวารัฐ

นั้นเปนสิ่งท่ีมีจุดประสงค เพราะรัฐเกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุมมนุษยเพ่ือสนองความตองการ

รวมกันของสังคมมนุษยท่ีเรียกวา “Common Good” หรือประโยชนสุขของมหาชน (Public 

Interest) สําหรับแนวคิดท่ีเสนอวารัฐมีจุดประสงคบางอยางนั้น อาจศึกษาไดจากขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร หรือศึกษาวิเคราะหในทางทฤษฎี66 

การศึกษาภารกิจของรัฐในทางทฤษฎีนั้นอาจแบงไดเปน 2 แนว คือ ทฤษฎีสัมบูรณ 

(Absolute Theory) และทฤษฎีสัมพัทธ (Relative Theory) 

ทฤษฎีสัมบูรณ เห็นวา ภารกิจของรัฐมีอยูประการเดียวและไมเปลี่ยนแปลงดวย เชนทฤษฎี

แนวเสรีนิยมจะเนนภารกิจในการใหความปลอดภัยและคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ซ่ึงนําไปสู

รูปแบบของรัฐท่ีเรียกวา “นิติรัฐ (Rechtsstaat)” หรือ “รัฐคนเฝายาม” แตถาเปนทฤษฎีเผด็จการจะ

เนนภารกิจการใชอํานาจเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวม โดยไมสนใจสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน รัฐ

ตามแนวความคิดนี้เนนการขยายอํานาจรัฐ มิใชจํากัดอํานาจรัฐท้ังนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษา

ประโยชนสวนรวมซ่ึงนําไปสูรูปแบบของรัฐท่ีเรียกวา “รัฐตํารวจ (Police State)” สวนทฤษฎีสัมพัทธ 

เห็นวา รัฐมีภารกิจไดหลายอยางและเปลี่ยนไปตามยุคสมัย67 

 

 

 

 

                                                           
65 สุรพล นิติไกรพจน และคณะ, หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (รายงานการวิจัย 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.), หนา 58-60. 
66 สมยศ  เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2556), 

หนา 137. 
67 เรื่องเดียวกัน, หนา 137-138. 
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2.3.3 ประเภทภารกิจของรัฐ 

ในท่ีนี้แยกภารกิจของรัฐสมัยใหมออกเปนภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐจําเปนตองกระทําเพ่ือการดํารง

อยูของรัฐ ภารกิจนี้จึงเปนภารกิจท่ีเนนสาระสําคัญของความเปนรัฐท่ีเรียกวา “ภารกิจพ้ืนฐาน” และ

ภารกิจท่ีรัฐอาจจะทําก็ไดหรือไมกระทําก็ไดเรียกวา “ภารกิจลําดับรอง” 

2.3.3.1 ภารกิจหลักของรัฐ 

ภารกิจหลักของรัฐหรือภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ หมายถึง ภารกิจท่ีรัฐดํารงชีวิตอยูไดไมถูกทําลายหรือ

สูญสลายไปเรียกวาความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ68 ภารกิจเชนวานี้เปนอํานาจ

ผูกขาดของรัฐท่ีผูปกครองใชโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวม ภารกิจข้ันพ้ืนฐานของรัฐนี้มีอยู 

4 ประการ69 

1) อํานาจผูกขาดในการใชกําลังบังคับ (หรือหนาท่ีในการรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในและภายนอกประเทศ)  

การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยของรัฐ ภารกิจนี้เปน

ภารกิจดั้งเดิม เพ่ือใหภารกิจดังกลาวบรรลุผลจึงจําเปนท่ีระบบกฎหมายจะตองกําหนดใหรัฐเปนผู

ผูกขาดการใชกําลังทางกายภาพ การผูกขาดการใชกําลังทางกายภาพเพ่ือรักษาไวซ่ึงความสงบ

เรียบรอยภายในนั้นในอีกดานหนึ่งก็กอใหเกิดหนาท่ีแกปจเจกบุคคลในการท่ีจะไมใชกําลังทาง

กายภาพในการบังคับการตามสิทธิของตนดวยตนเอง เพราะหากปจเจกบุคคลบังคับการตามสิ่งท่ี

บุคคลเห็นวาถูกตองแลว นอกจากนี้รัฐยังผูกขาดการใชกําลังทหารในการปองกันบูรณภาพแหง

ดินแดนอีกดวย70 หนาท่ีในการปองกันประเทศจากการรุกรานภายนอกเปนของกองทัพและทหาร ซ่ึง

จะตองอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของรัฐบาลและนักการเมืองท่ีเปนพลเมือง 

ในประเทศท่ีอยูภายใตหลักนิติรัฐ หนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประเทศเปนของตํารวจ นั้นรวมท้ังการปองกันและปราบปรามการใชกําลังบังคับเชนวานี้เปนอํานาจ

ของ “ผูปกครอง” ซ่ึงตองอยูภายใตกฎเกณฑท่ีชัดเจนของกฎหมาย 

2) อํานาจผูกขาดในการอํานวยความยุติธรรม (หรือหนาท่ีในการพิจารณา

พิพากษาคดี) 

การธํารงไวซ่ึงระบบกฎหมายนั้นเปนเง่ือนไขประการหนึ่งของหลักนิติรัฐ ศาล

มีหนาท่ีบอกไววากฎหมายกําหนดไวอยางไรในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้นการอํานวยความ

                                                           
68 เรื่องเดียวกัน, หนา 138 
69 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการท่ีสําคัญ,       

พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2555), หนา 212. 
70 วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 75. 
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ยุติธรรมจึงเปนภารกิจพ้ืนฐานของรัฐสมัยใหม ซ่ึงรัฐไมอาจปลอยใหเอกชนตัดสินปญหาขอพิพาท

กันเอง แตจะตองอาศัยวิถีทางตามกฎหมายในการระงับหรือตัดสินขอพิพาทโดยการนําคดีข้ึนสูศาล71 

3) อํานาจผูกขาดในดานความสัมพันธระหวางประเทศ (หรือหนาท่ีทางการ

ทูต) 

กิจการดานการตางประเทศนั้น ก็เปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับการดํารงอยูของ

รัฐเชนเดียวกัน เพราะหากรัฐใดมีความสัมพันธทางการทูตท่ีดีกับนานาประเทศ รัฐนั้นยอมมีความ

ม่ันคงและปลอดภัย เพราะหากศัตรูมารุกราน ภารกิจดานนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบก็คือกระทรวงการ

ตางประเทศ โดยตองดําเนินงานดานการทูตเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ รวมท้ังการสมัคร

เขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ หรือรวมกลุมระดับภูมิภาค หรือสรางความเขมแข็งหรือความ

เจริญม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ72รัฐแตเพียงผูเดียวเทานั้นท่ีมีอํานาจออกกฎหมายอยางเต็มท่ีท่ีจะ

ผูกพันตนโดยการทําสนธิสัญญาขอตกลงระหวางประเทศกับรัฐอ่ืน73 

ดังนั้นรัฐจึงทรงไวซ่ึงอํานาจในทางการทูต ตลอดจนความสามารถในการทํา

สนธิสัญญากับรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศหรือยิ่งไปกวานั้นก็คือเปนองคการเหนือรัฐ

เพ่ือสรางสันติสุขในระดับภูมิภาคอันเปนการรักษาไวซ่ึงความม่ันคงปลอดภัยของรัฐอีกทางหนึ่งดวย74 

4) อํานาจผูกขาดในดานเงินตราและการคลัง (หรือหนาท่ีทางงบประมาณ) 

ความสําคัญของเงินตราในฐานะท่ีเปนสัญลักษณของอํานาจอธิปไตยนั้นเปนท่ี

ประจักษกันอยูแลว โดยสิทธิในการกําหนดเงินตราในการพิมพธนบัตรข้ึนใชในประเทศนั้นเปนสิทธิ

ของรัฐมาแตไหนแตไร การแสดงออกถึงอํานาจถูกขาดของการคลังสาธารณะ ก็คือการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปของรัฐ ซ่ึงจะตองมีการจัดทําประมาณการรายจายและรายรับท่ีจําเปน

ตอการปฏิบัติงานของรัฐและมีการอนุมัติโดยการลงมติของรัฐสภา 

หนาท่ีทางงบประมาณนี้มีความสําคัญทางการเมือง โดยรัฐสภาไดตอรองและ

ไดรับอํานาจนี้มาจากพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงตองยอมรับวาจะจัดเก็บ

ภาษีจากประชาชนได ก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมจากผูแทนราษฎรกอน 

 

                                                           
71 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการท่ีสําคัญ, หนา 

212-213. 
72 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน, หนา 138. 
73 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการท่ีสําคัญ, หนา

213. 
74 วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 75. 
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2.3.3.2 ภารกิจลําดับรองของรัฐ  
ภารกิจรองของรัฐ หมายถึง ภารกิจท่ีจะทําใหชีวิตมีความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน

หรือไดมาตรฐานข้ันต่ําในฐานะเปนมนุษย เปนภารกิจดานทํานุบํารุงชีวิตความเปนอยูของประชาชน

ใหกินดีอยูดีจึงเปนงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐนั่นเอง75 โดยรัฐอาจทําดวยตนเอง

หรือไมก็ได รัฐอาจมอบหมายใหปจเจกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา ถึงแมภารกิจรองจะมี

ความสําคัญในทางปฏิบัติก็ตาม แตก็ไมถือวาภารกิจรองของรัฐเปนเง่ือนไขของอํานาจอธิปไตย องคกร

อ่ืนนอกจากรัฐอาจเปนผูจัดทําภารกิจของรัฐเพ่ือประโยชนสวนรวมไดเชนกัน76  
ภารกิจรองของรัฐแบงไดเปน 2 ประเภท77 คือ ภารกิจทางสังคมวัฒนธรรม และ 

ภารกิจดานเศรษฐกิจ 
1) ภารกิจทางสังคมวัฒนธรรม 

(1) การจัดการศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในรัฐสมัยใหมท่ีเปน

ประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐมีภารกิจทําใหประชาชนสามารถแสดงศักยภาพของมนุษยออกมาโดย

สมบูรณตามความสามารถของแตละบุคคล การจัดทําการศึกษาใหความรูทางวิชาการ การฝกอบรม

วิชาชีพ การสอนใหรูจักอดทนอดกลั้นตอความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป ตลอดจนการอบรมบมเพาะ

ใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ยอมจะชวยใหคนในสังคมมีความรูความสามารถและใช

ชีวิตในสังคมรวมกันอยางมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษา ตลอดจนทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมนั้น ไมใชวารัฐสามารถกระทําไดโดยไมมีขอจํากัด ในรัฐสมัยใหมท่ีแยกตัวออกจาก

เปาหมายทางศาสนาและยอมรับความเปนพหุนิยมหรือความแตกตางหลากหลายในความคิดความ

เชื่อนั้น รัฐยอมเคารพสิทธิในความคิดความเชื่อสวนบุคคล เคารพในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของพลเมือง การ

จัดการศึกษาของรัฐจึงไมใชการยัดเยียดความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธิอันใดอันหนึ่งใหแกพลเมืองของ

ตนเอง ในสวนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารมวลชนนั้น รัฐตองระมัดระวังมิใหการ

สนับสนุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกลายเปนการกําหนดเนื้อหาของศิลปวัฒนธรรม หรือบังคับใหบุคคล

ตองแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมตามความตองการของรัฐ78 

(2) การจัดสวัสดิการสังคมและการสรางความเปนธรรมแกสังคม การทํา

ใหชีวิตของพลเมืองในรัฐเปนชีวิตท่ีมีคุณภาพยอมเปนภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีรัฐมิอาจปฏิเสธ

                                                           
 75 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน, หนา 138. 

 76 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการท่ีสําคัญ, หนา 

212-213. 

 77 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน, หนา 140. 

 78 วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 76. 
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ใหกระทําได รัฐยอมมีหนาท่ีในการจัดการใหพลเมืองสามารถดํารงชีวิตอยูในรัฐไดอยางมีความหมาย

ในฐานะท่ีเปนมนุษย ดวยเหตุนี้รัฐจึงมีหนาท่ีในการจัดทําบริการตลอดจนสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานใหแก

พลเมือง เพ่ือใหพลเมืองมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตท่ีดี เชน การจัดใหมีการรักษาพยาบาล การจัดให

มีบํานาญหรือเงินสงเคราะหคนชรา 

(3) การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม ภารกิจในทางสิ่งแวดลอมถือไดวาเปน

ภารกิจท่ีคอนขางใหมสําหรับรัฐ ในทางนิติศาสตรวิชาการท่ีศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งแวดลอม คือ 

วิชากฎหมายสิ่งแวดลอมนั้นก็เปนวิชาท่ีถือกําเนิดข้ึนในราวประมาณ 40 กวาปมานี้ในยุโรป การ

พิทักษรักษาสิ่งแวดลอมมีเปาหมายอยูท่ีการรักษาสภาวะธรรมชาติ ขจัดการกระทําท่ีรบกวนหรือ

กอใหเกิดความเสียหายตอสภาวะธรรมชาติจนอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย การพิทักษรักษา

สภาวะธรรมชาติมีท้ังกรณีท่ีเจาะจงไปในสวนหนึ่งของสภาวะแวดลอม เชน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม และ

กรณีท่ีเปนความสัมพันธระหวางกันในสภาวะแวดลอมท้ังมวล79 

(4) บริการสาธารณะทางดานกีฬา80  
บริการสาธารณะทางดานการกีฬา (Services Public du Sport) บริการ

สาธารณะทางดานการกีฬาเปนบริการสาธารณะ “ทางปกครอง” ท่ีรัฐมีหนาท่ีตองจัดทําศาลปกครอง

ไดกลาวไวในคําวินิจฉัยหลายคดีดวยกัน ดังเชนในคดี Epoux Hebert ศาลปกครองไดกลาวไวในคํา

วินิจฉัยลงวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ.1963 วาการจัดทําสระวายน้ําโดยเทศบาลถือวาเปนบริการ

สาธารณะทางปกครอง ซ่ึงกอนหนานี้ศาลปกครองไดเคยกลาวไวในคําวินิจฉัยเรื่อง Commune d’ 

Huez ลงวันท่ี 23 มกราคม ค.ศ.1959 วาการสรางกระเชาเพ่ือข้ึนไปยังสถานีเลนสกีบนภูเขาเปน

บริการสาธารณะ เชนเดียวกับสนามกีฬา (Stade) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการเลนกีฬาและเสริม

สุขภาพถือวาเปนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ จึงเปนบริการสาธารณะประเภท

หนึ่งตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองในคดี Vill de Toulouse c/Association Toulouse Football 

Club ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ.1961 
ตอมาในระยะหลัง เม่ือมีการมอบใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัด

สมาคมกีฬาและจัดใหมีสถานท่ีเลนกีฬา รวมท้ังฝกนักกีฬาใหเปนนักกีฬา “ระดับชาติ” ตามท่ีบัญญัติ

ไวในรัฐบัญญัติลงวันท่ี 29 ตุลาคม ค.ศ.1975 แกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม ค.ศ.

1984 สภาพของบริการสาธารณะทางกีฬาท่ีเปนบริการสาธารณะทางปกครองจึงเปลี่ยนเปนบริการ

สาธารณะประเภทใหมท่ีเอกชนเขามารวมมือได 

                                                           
79 เรื่องเดียวกัน, หนา 76-77. 
80 นันทวัฒน บรมานันท, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: นิติ

ธรรม, 2541), หนา 16. 



46 

2) ภารกิจดานเศรษฐกิจ 
ภารกิจของรัฐในฐานะผูควบคุมเศรษฐกิจ คือ ภารกิจในการควบคุมกิจกรรม

ตางๆ ของประชาชน รวมท้ังควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยวิธีการ ดังนี้81  
(1) ควบคุมใหวิสาหกิจเอกชนปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือระเบียบท่ีรัฐวาง

ไว เชน กําหนดราคาสินคา กําหนดคาแรงข้ันต่ํา ควบคุมมาตรฐานการผลิต การแลกเปลี่ยน ควบคุม

การคากําไร กําหนดอัตราดอกเบี้ย เปนตน 
(2) สงเสริมชวยเหลือวิสาหกิจเอกชน เชน ใหเงินอุดหนุนการผลิต ตั้ง

กําแพงภาษีสินคาตางประเทศ สงเสริมการลงทุนของเอกชน ตั้งโรงเรียนฝกอาชีพ เปนตน 
(3) บังคับใหเอกชนขออนุญาตกอนท่ีจะเริ่มดําเนินการบางประเภท เชน 

ขออนุญาตสงออกหรือนําเขาสินคาบางอยางและในปริมาณท่ีรัฐกําหนดขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม ขออนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน และกาซ เปนตน 
ภารกิจของรัฐในฐานะผูประกอบการทางเศรษฐกิจ คือ การท่ีรัฐลงมือ

ประกอบการในทางเศรษฐกิจเสียเอง โดยจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนข้ึนดําเนินการโดยตรงหรือโดยผาน

สวนราชการเปนผูจัดทําแลวแตกรณี82  
ในการดําเนินการเพ่ือควบคุมกํากับเศรษฐกิจนั้น รัฐอาจกระทําไดโดยกําหนด

กฎเกณฑอันเปนกรอบในการดําเนินการทางเศรษฐกิจตลอดจนการทําธุรกิจของผูประกอบการตางๆ 

รวมท้ังกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการควบคุมการแขงขันใหเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม เชน การตรา

กฎหมายวาดวยเรื่องการปองกันและผูกขาด นอกจากนี้ รัฐยังตองเขาไปดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจหรือกํากับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไดอีกดวย83  

การมอบหมายความรับผิดชอบในการทําภารกิจรองเหลานี้ใหแกรัฐจึงเปน

ทางเลือกทางการเมือง ดังนั้น ขอบขายภารกิจรองของรัฐในระบอบเสรีประชาธิปไตยและในระบอบ

คอมมิวนิสตจึงแตกตางกัน84 

 

 

 

                                                           
81 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน, หนา 142. 
82 เรื่องเดียวกัน, หนา 142-143. 
83 วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 77. 
84 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 17 (กรุงเทพฯ: วิญูชน,  

2554), หนา 213. 
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2.3.4 ภารกิจของรัฐดานการจัดทําบริการสาธารณะ 
ปจจุบันนอกจากการใชอํานาจรัฐควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว องคกรของรัฐ

ยังมีหนาท่ีในการจัดทํากิจกรรมท่ีเรียกวา “บริการสาธารณะ” (Public Service) คือการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนท่ีเปนสมาชิกของสังคมในอันท่ีจะไดรับบริการจากรัฐในเรื่องท่ีเอกชนหรือ

วิสาหกิจเอกชนไมอาจตอบสนองได ไมวาจะเปนการจัดใหมีบริการสาธารณะในดานความคุมครอง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ การจัดทําบริการสาธารณะ 

(Public Service) นับไดวาเปนภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐสมัยใหมท่ีตองจัดทําใหกับ

ประชาชน85 

2.3.4.1 ความหมายบริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะ (Public Service) หมายถึง กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือ

ความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน86 
บริการสาธารณะจะตองประกอบดวยเง่ือนไข 2 ประการ87 คือ 

1) กิจกรรมท่ีถือวาเปนบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับนิติ

บุคคลมหาชน ซ่ึงหมายถึงกรณีท่ีนิติบุคคลมหาชนเปนผูประกอบกิจกรรมดวยตนเอง อันไดแก 

กิจกรรมท่ีรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ และยังหมายความรวมถึง

กรณีท่ีรัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย 

2) กิจกรรมดังท่ีกลาวมาแลวในขอ 1) จะตองเปนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือประโยชนสาธารณะและตอบสนองความตองการของประชาชน 

2.3.4.2 หลักเกณฑสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะไมวาจะเปนประเภทใดหรือเปนบริการสาธารณะท่ีจัดทําโดยผูใด 

ยอมตองอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกันท้ังสิ้น88 ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ีสําคัญอยู 5 ประการ ดังนี้ 

 

 

                                                           
85 นันทวัฒน บรมานันท, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2543), หนา 141. 

 86 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หนา 108. 

 87 นันทวัฒน บรมานันท, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, หนา 9.   

 88 เรื่องเดียวกัน, หนา 44. 
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1) บริการสาธารณะเปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือในความควบคุม

ของฝายปกครอง 

การอํานวยการ หมายความถึง การเขาทํากิจการเอง โดยเขาไปบังคับบัญชา

สั่งการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกํากับดูแลรับผิดชอบในกิจการท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติโดย

ผูบังคับบัญชามีอํานาจเหนือผูอยูใตบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี เชน อธิบดีมีอํานาจปกครองบังคับบัญชา

สั่งการขาราชการในสังกัดได เปนตน 

การควบคุม หมายความถึง การกํากับดูแลกิจการท่ีผูอ่ืนมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะ

ทําไดอยางอิสระ โดยมิไดเขาไปบังคับบัญชาสั่งการ แตคอยดูแลใหปฏิบัติหนาท่ีอยางครบถวนถูกตอง

เทานั้น เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจควบคุมเทศบาล  แต

เทศบาลมีความอิสระท่ีจะปฏิบัติกิจการในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลไดเอง โดยไมตองอยูภายใตการ

บังคับบัญชาสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัด เปนตน89 

บริการสาธารณะทางปกครองสวนใหญจะเปนกิจกรรมท่ีโดยท่ัวไปแลวรัฐ

จัดทําใหประชาชนโดยไมตองเสียคาตอบแทน และนอกจากนี้ เนื้อหาของบริการสาธารณะทาง

ปกครองจะเปนเรื่องท่ีเปนหนาท่ีเฉพาะของฝายปกครองท่ีตองอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมท้ัง 

“อํานาจพิเศษ” ของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะดวย ดังนั้น บริการสาธารณะประเภท

นี้ ฝายปกครองจึงไมสามารถมอบใหองคกรอ่ืนหรือเอกชนเขามาดําเนินการได 

บริการสาธารณะทางปกครองไดแก กิจการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความสงบ

ภายใน การปองกันประเทศ และการคลัง เปนตน90 

2) บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวม

ของประชาชน 

ความตองการสวนรวมของประชาชนนั้นอาจแบงไดสองประเภทใหญๆ คือ 

ความตองการไดรับความปลอดภัยอยางหนึ่ง และความตองการไดรับความสะดวกสบายในการ

ดํารงชีวิตอีกอยางหนึ่ง ฉะนั้น บริการสาธารณะจึงตองจัดใหมีข้ึนเพ่ือสนองความตองการดังกลาวนี้ 

เพราะเปนกิจการท่ีเก่ียวกับประโยชนสาธารณะโดยตรง กิจการใดท่ีฝายปกครองเห็นวาจําเปนตอ

ประชาชนก็ตองเขาไปจัดทําบริการสาธารณะ เพราะถาจะปลอยใหเอกชนทําโดยลําพังแลว ความ

ตองการของประชาชนจะไมมีทางไดรับสนองอยางเต็มท่ี เนื่องจากการสนองความตองการสวนรวม

บางอยางของประชาชนนั้นเอกชนมิไดจัดทําหรือบางทีก็จัดทําอยางไมเพียงพอฝายปกครองจึงเขา

                                                           
 89 ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หนา 110. 

90 นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2557), 

หนา 339. 
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แทรกแซงจัดทํากิจการนั้นๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ ในทุกวันนี้การแทรกแซงของฝายปกครองได

ขยายตัวออกไปเปนอันมากท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ฝายปกครองเขาจัดทํากิจการหลายอยางซ่ึง

เคยเปนกิจการท่ีเอกชนเคยทํา แตอยางไรก็ดี กิจการท่ีเอกชนจัดทําและกิจการท่ีฝายปกครองจัดทํา

เปนบริการสาธารณะนั้น ถึงแมจะมีลักษณะคลายคลึงกันเพียงใดก็ตาม แตก็มีขอแตกตางกันใน

สาระสําคัญ ดังนี้91 คือ 

(1) กิจการของเอกชนนั้นเอกชนเปนผูกอตั้งและดําเนินงาน สวนบริการ

สาธารณะท่ีฝายปกครองจัดทํานั้น รัฐเปนผูกอตั้งข้ึนและฝายปกครองเปนผูอํานวยการจัดทํา 

(2) หลักกฎหมายท่ีใชบังคับแกบริการสาธารณะบางอยางยอมไมใชบังคับ

แกกิจของเอกชน 

ตามปกติบริการสาธารณะประเภทท่ีทําเปนราชการยอมอยูภายใตระบบ

พิเศษของกฎหมาย กลาวคือ หลักกฎหมายท่ีใชบังคับเปนหลักของกฎหมายปกครองอันเปนกฎหมาย

มหาชน ไมถือตามหลักกฎหมายเอกชนเหมือนกับกิจการของเอกชน ท้ังนี้ก็เพ่ือคุมครองประโยชน

สาธารณะ 
3) หลักวาดวยความเสมอภาค  

หลักนี้เปนหลักเกณฑท่ีสําคัญประการแรกในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังนี้

เนื่องจากการท่ีรัฐเขามาจัดทําบริการสาธารณะนั้น รัฐมิไดมีจุดมุงหมายท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะข้ึน

เพ่ือประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ แตเปนการจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชนของประชาชน ดังนั้น 

กิจการใดท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือบุคคลใดโดยเฉพาะจะไมมีลักษณะเปนบริการสาธารณะ เพราะประชาชน

ทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจากบริการสาธารณะอยางเสมอภาคกัน และ

ประชาชนทุกคนซ่ึงใชบริการสาธารณะเดียวกันจะตองอยูภายใตกฎเกณฑเดียวกัน 

4) หลักวาดวยความตอเนื่อง  

เนื่องจากบริการสาธารณะเปนกิจการท่ีจําเปนอยางยิ่งแกประชาชน ถา

บริการสาธารณะตองหยุดชะงักไมวาดวยประการใดๆ ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับ

ความเสียหาย เชน สมมติวาบริการเก่ียวกับไฟฟา น้ําประปา หรือการขนสงมวลชนหยุดชะงัก ยอมจะ

กอความเดือดรอนและความเสียหายใหแกประชาชนอยางท่ีจะประมาณไมได ดวยเหตุนี้บริการ

สาธารณะท่ีจัดทําเปนราชการจึงถือเปนหลักสําคัญท่ีจะตองทําใหติดตอกันโดยสมํ่าเสมอเปนนิจ 

เพราะความตองการของประชาชนยอมมีอยูตลอดเวลา และฝายปกครองก็ไดรับอํานาจจากกฎหมาย

ท่ีจะจัดการใหบริการสาธารณะดําเนินไปตามปกติ หากมีผูใดมาทําใหบริการสาธารณะตองหยุดชะงัก 

ก็มีอํานาจท่ีจะปราบปรามได สําหรับขาราชการเพ่ือปองกันมิใหการดําเนินราชการตองหยุดลง จึงมี

                                                           
91 ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม, หนา 111-112. 
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กฎหมายหามมิใหขาราชการและพนักงานของรัฐนัดหยุดงานไดเหมือนกับลูกจางเอกชน โดยถือวาการ

กระทําเชนนั้นเปนความผิดอาญา92 ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 166 ท่ีบัญญัติวา 

ผูใดเปนเจาพนักงานละท้ิงงานหรือกระทําการใดๆ เพ่ือใหงานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดยรวมกระทํา

เชนนั้นดวยกันตั้งแตหาคนข้ึนไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

5) หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะตางจากหลักวาดวยความ

ตอเนื่องและหลักวาดวยความเสมอภาคท่ีมีลักษณะเปน หลักกฎหมายท่ัวไป หลักวาดวยการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเกิดข้ึนอยางชัดแจงจากคําวินิจฉัยทางปกครอง แตไดมีการกลาวพาดพิงหรือให

ขอคิดเห็นในคําวินิจฉัยของศาลปกครองวา โดยสภาพของการจัดทําบริการสาธารณะท่ัว ๆ ไปท่ีมี

วัตถุประสงคในการสนองความตองการของประชาชน เม่ือเกิดเหตุการณท่ีความตองการของ

ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป93 บริการสาธารณะนั้นก็นาจะไดรับการเปลี่ยนแปลงความตองการจาก

ประชาชนไปดวย 

 

2.4  นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
 

ในประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมายและมีการแบงแยกประเภทของกฎหมายออกเปน

กฎหมายเอกชนและมหาชน เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น มีการแบงประเภทของนิติบุคคลออกเปนนิติ

บุคคลในกฎหมายเอกชน และนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน โดยนิติบุคคลท้ังสองประเภทมี

วัตถุประสงคสําคัญท่ีตางกัน คือ นิติบุคคลในกฎหมายเอกชนมีเปาหมายในการดําเนินการเพ่ือ

ประโยชนของเอกชนเปนสวนใหญและมุงแสวงหากําไร ขณะท่ีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนซ่ึงไดแก 

รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ มีเปาหมายในการดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

และมีการใชอํานาจมหาชน94 ซ่ึงจะไดกลาวถึง ดังตอไปนี้ 
 
 
 

                                                           
 92 เรื่องเดียวกัน, หนา 114. 

 93 นันทวัฒน บรมานันท, มาตรฐานใหมของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2554), หนา 101. 

 94 นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 4, หนา 66. 
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2.4.1 ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคล 
นิติบุคคล มีทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.4.1.1 ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมุติ95 

ทฤษฎีนี้ถือวา นิติบุคคลเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจกฎหมาย หาไดมีความเปนอยูอยาง

แทจริงไม เปนแตเพียงบุคคลท่ีกฎหมายสมมุติใหมีข้ึนเพ่ือใหมีสิทธิและหนาท่ีทํานองเดียวกับบุคคล

ธรรมดา และใหสามารถแสดงเจตนาไดดวย แตเนื่องจากนิติบุคคลไมอาจแสดงเจตนาไดเอง จึงตอง

แสดงออกมาโดยทางผูแทนของนิติบุคคล นิติบุคคลจะมีสิทธิเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหเทานั้น และ

กฎหมายอาจจะใหสภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเม่ือใดก็ได เพราะเกิดข้ึนดวยอํานาจ

กฎหมาย ทฤษฎีนี้ไดมีผูถือตามมาเปนเวลานาน แตบัดนี้ไดเสื่อมความนิยมไปแลว เพราะเปนทฤษฎีท่ี

ไมสามารถใหคําอธิบายอยางแจมแจงไดในทุกกรณี เชน ไมอาจอธิบายไดวาเหตุใดรัฐจึงเปนนิติบุคคล 

ถานิติบุคคลจะเกิดข้ึนไดแตโดยอํานาจกฎหมาย เพราะเปนสิ่งท่ีกฎหมายสรางสรรคข้ึนแลว เหตุใดรัฐ

ซ่ึงกฎหมายมิไดสรางข้ึนจึงมีสภาพเปนนิติบุคคล นอกจากนี้เม่ือนิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายสมมุติข้ึน 

ไมมีตัวตน จะอางถึงเจตนาของสิ่งท่ีไมมีตัวตนไดอยางไร 

ตามทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งท่ีกฎหมายสมมุติข้ึน นิติบุคคลจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ

มีกฎหมายสรางข้ึน แตเม่ือมาพิจารณาใหกวางออกไป จะเห็นวารัฐซ่ึงก็เปนนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนเหมือนกัน แตรัฐเกิดข้ึนกอนท่ีจะมีกฎหมายแลวรัฐเกิดข้ึนดวยอะไร อะไรท่ีสรางรัฐข้ึน ความ

เปนรัฐเกิดข้ึนเม่ือเขาลักษณะ 4 ประการ คือ มีประชากร ดินแดน อํานาจอธิปไตย และมีระเบียบการ

ปกครอง สังคมมนุษยท่ีเขาลักษณะท้ัง 4 อยางนี้ก็เกิดเปนรัฐข้ึน และเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย

ระหวางประเทศและกฎหมายมหาชนภายในก็ถือวาเปนนิติบุคคลเหมือนกัน แตวาหลักขอนี้กฎหมาย

มหาชนของไทยไมไดถือตาม เราถือแตเพียงวารัฐเปนนิติบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย

มหาชนภายในไมไดกลาวถึงรัฐ แตจําแนกออกไปวา กระทรวง ทบวง กรม เปนนิติบุคคล ไมพูดถึงรัฐ 

แตหลักกฎหมายมหาชนของตางประเทศถือวารัฐเปนนิติบุคคล กระทรวง ทบวง กรม ไมไดเปนนิติ

บุคคล96 
2.4.1.2 ทฤษฎีถือวานิติบุคคลมีสภาพความเปนอยูอยางอยางแทจริง 
เนื่องจากทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเปนสิ่งสมมุติอาจมีขอโตแยงดังกลาวแลว นัก

นิติศาสตรอีกพวกหนึ่งจึงอธิบายใหเหตุผลเปนอยางอ่ืน โดยกลาววานิติบุคคลมีสภาพความเปนอยู

อยางแทจริง มิใชสิ่งสมมุติข้ึนอยางลอยๆ ดวยเหตุนี้นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอันแสดงออกโดยทาง

                                                           
 95 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), หนา 128. 

 96 เรื่องเดียวกัน, หนา 129. 
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สวนประกอบของนิติบุคคลซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาได เพราะนิติบุคคลเปนท่ีรวมบุคคลธรรมดา นิติ

บุคคลมิใชสิ่งท่ีกฎหมายสรางข้ึนตามชอบใจ กฎหมายเปนแตเพียงรับรองสภาพความเปนอยูของนิติ

บุคคลซ่ึงมีอยูแลว และควบคุมนิติบุคคลโดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีตางๆ เทานั้น ถากฎหมายไม

รับรองสภาพของนิติบุคคลก็เทากับเปนการฝกธรรมชาติ ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีท่ีพิสูจนไดยาก คําวา

บุคคลธรรมดานั้นเปนศัพทท่ีใชในกฎหมายเพ่ือใหหมายความถึงมนุษยซ่ึงอยูใตบังคับแหงกฎหมาย แต

นิติบุคคลมิไดมีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดาอยางแทจริง สิทธิและหนาท่ีบางอยางก็มีไมไดเหมือน

บุคคลธรรมดา เชน ความสามารถท่ีจะทําการสมรส เปนตน ดวยเหตุนี้ จะถือวานิติบุคคลมีความ

เปนอยูโดยธรรมชาติเหมือนกับบุคคลธรรมดาจึงไมตรงกับความเปนจริง 

2.4.1.3 สภาพอันแทจริงของนิติบุคคล 

ความจริงนิติบุคคลมิไดเปนบุคคลท่ีกฎหมายสมมุติข้ึน หรือเปนบุคคลท่ีมีสภาพความ

เปนอยูอยางแทจริง นิติบุคคลเปนท่ีรวมบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิน เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค

อันใดอันหนึ่ง ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะตัวบุคคลธรรมดา เชนบุคคลธรรมดาท่ีรวมกันเปนสมาคม 

เปนบริษัทจํากัด เปนตน การใหสภาพนิติบุคคลเปนวิธีการหรือเทคนิคอันหนึ่งของกฎหมาย ซ่ึงคิดข้ึน

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการท่ีจะใหบุคคลธรรมดาและทรัพยสินท่ีมารวมกันนั้นสามารถดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคไดอยางสะดวกโดยนิติบุคคลนั่นเอง 
 

2.4.2 ความหมายของนิติบุคคล 
นิติบุคคล คือ กลุมบุคคล องคกร หรือทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการอัน

ใดอันหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหเปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีมิใชบุคคลธรรมดา และใหมีสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีหรือพึง

เปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น97  
บุคคลในทางนิติศาสตร คือ ผูท่ีสามารถทรงสิทธิและมีหนาท่ีในทางกฎหมายได บุคคลตาม

กฎหมายมีอยู 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
นิติบุคคลนั้นเปนบุคคลท่ีกฎหมายสมมติข้ึนใหมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา 

เวนแตสิทธิและหนาท่ีบางประการท่ีจะมีไดแตเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น 
การเกิดข้ึนของนิติบุคคล มีทฤษฎีในทางนิติศาสตรหลายทฤษฎีท่ีพยายามอธิบาย98 เชน 

ทฤษฎีสมมติ (Fiction Theory) ทฤษฎียึดถืออํานาจของรัฐ (Concession Theory) ทฤษฎีท่ีเห็นวา

                                                           
97 เรื่องเดียวกัน, หนา 130. 
98 มานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), หนา 17. 
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นิติบุคคลไดเกิดข้ึนจริงและดํารงฐานะจริง (Realistic Theory) ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเกิดข้ึนเพราะ

ผลของสัญญา หรือเพราะมีนิติสัมพันธตอกันท่ีเกิดจากสัญญา (Contractual Theory) ทฤษฎีท่ีถือ

ความจําเปนในทางการคา (Enterprises Theory) ทฤษฎีท่ียึดถือนิติบุคคลเกิดจากการรวมกลุมของ

คณะบุคคล (Aggregate Theory) 
หลักวาดวยนิติบุคคลนั้นยอมมีอยูในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน เพราะฉะนั้นจึง

อาจจําแนกนิติบุคคลออกไดเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ 

2.4.2.1 นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน  
ไดแก นิติบุคคลท่ีอยูใตบังคับกฎหมายเอกชน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ก็มีหางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว บริษัทจํากัด สมาคม มูลนิธิท่ีไดจดทะเบียนแลว นิติบุคคล

ในกฎหมายเอกชนไดรับมอบหมายใหจัดทําบริการสาธารณะได แตไมมีอํานาจพิเศษในทางปกครอง

เหมือนกับทบวงการเมืองซ่ึงเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
นิติบุคคลในกฎหมายเอกชนนั้นอาจมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร เชน บริษัท 

หรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคาหากําไร เชน สมาคม สหภาพ สหกรณ หรือมูลนิธิ เปนตน99  
2.4.2.2 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนนั้นไดแกรัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน และองคการมหาชน

อิสระ (Establishments Publics) ซ่ึงเปนองคกรท่ีไดรับการกระจายอํานาจทางบริการหรือทาง

เทคนิค100  

นิติบุคคลท่ีอยูใตบังคับกฎหมายมหาชน101 ซ่ึงตามกฎหมายไทยก็คือกระทรวง ทบวง 

กรม และทบวงการเมืองอ่ืนๆ ในราชการบริหารสวนกลาง จังหวัด องคการตางๆ แหงราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน และองคการของรัฐบาล ตลอดจนวัดในพระพุทธศาสนาดวย 

นิติบุคคลมหาชน คือองคกรท่ีใชอํานาจรัฐไปกระทบสิทธิของประชาชน และอาจถูก

ประชาชนฟองโตแยงคําสั่งของตนเอง รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิธิท่ีมีจุดประสงคเพ่ือประชาชน คดี

พิพาทท่ีเกิดจากองคกรเหลานี้ตองข้ึนศาลปกครอง เพราะเปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลในมหาชน 

ในขณะเดียวกัน นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อาจจะเปนนิติบุคคลในทางแพงก็ได เพ่ือใหสามารถไป

                                                           
 99 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2542), หนา 83. 

 100 โภคิน พลกุล, “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส,” วารสารกฎหมายปกครอง  
6, 2 (ตุลาคม 2530): 284-285 อางถึงใน ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้ง

ท่ี 2, หนา 83. 

 101 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, หนา 131. 
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ทํานิติกรรมทางแพงได องคกรใดก็แลวแตท่ีใชอํานาจของรัฐ ถาองคกรนั้นมีอํานาจในการสั่งการใช

มาตรการตางๆ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนอาจใชสิทธิทางศาลได โดยฟองรอง

ใหศาลตรวจสอบยกเลิกคําสั่งท่ีมิชอบดวยกฎหมาย องคกรใดก็แลวแตท่ีใชอํานาจของรัฐ ถาองคกรนั้น

มีอํานาจในการสั่งการ ใชมาตรการตางๆ ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพ ทรัพยสิน ของประชาชน ประชาชน

อาจใชสิทธิทางศาลได โดยฟองรองใหศาลตรวจสอบ ยกเลิกคําสั่งท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนการ

สถาปนาความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนข้ึน102  

นิติบุคคลมหาชนเม่ือจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน103 การจะยุบเลิกนิติบุคคลดังกลาวก็

ตองกระทําโดยกฎหมายมหาชนดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ในบรรดานิติบุคคลมหาชนดวยกันนั้น

อาจมีฐานะไมเทาเทียมกันก็ได เชน กระทรวงจะมีฐานะเหนือกวากรม เปนตน 

แนวความคิดในการแยกนิติบุคคลเปนสองประเภทขางตนนั้นไดรับการยอมรับใน

กฎหมายไทยโดยสังเกตไดจากการท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม บรรพ 

1 ใน พ.ศ.2535 นั้น ไดมีการยกเลิกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเดิมท่ีมีการ

บัญญัติไวในกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนนิติบุคคล แตการยกเลิกดังกลาวก็ไมมีผลกระทบตอ

สถานะความเปนนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม แตอยางใด เพราะมีพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงเปนกฎหมายมหาชนบัญญัติใหเปนนิติบุคคลอยูแลว การยกเลิก

ดังกลาวนี้ ทําใหเห็นวา มีการพยายามแยกแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายท่ีจัดตั้งนิติบุคคลเอกชนกับ

กฎหมายจัดตั้งนิติบุคคลมหาชนออกจากกัน เพราะเม่ือกระทรวง ทบวง กรม เปนองคกรในทาง

กฎหมายมหาชน จึงไมเหมาะสมท่ีจะกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลไวในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยซ่ึงเปนกฎหมายเอกชน104  

ความแตกตางระหวางนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนกับนิติบุคคลในกฎหมายเอกชน105  

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนแตกตางกับนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนในขอสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การจัดตั้งและการยุบเลิกนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนยอมไมดําเนินตามวิธีการอยาง

เดียวกับนิติบุคคลในกฎหมายเอกชน เพราะนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตองมีบทกฎหมายจัดตั้ง

โดยเฉพาะ เชนการจัดตั้งกระทรวงหรือกรมตองทําดวยพระราชบัญญัติ 

                                                           
102 กมลชัย รัตนสกาววงศ, กฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2553), 

หนา 35. 

 103 มานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร, หนา 

18. 

 104 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 

 105 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, หนา 131. 
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สวนการจัดตั้งนิติบุคคลในกฎหมายเอกชน เชน บริษัทจํากัด หรือสมาคมไมจําตองเปนออก

กฎหมายสําหรับจัดตั้งเปนพิเศษ เม่ือไดปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑในกฎหมายกําหนดไว เชน เม่ือ

ไดจดทะเบียนถูกตองแลวก็จัดตั้งข้ึนได 

การยกเลิกนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนก็เชนเดียวกับการจัดตั้ง ตองมีกฎหมายยุบเลิก

โดยเฉพาะ จะเลิกลมไปตามวิธีการอยางเดียวกับนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนไมได 

2. นิติบุคคลตางๆ ในกฎหมายมหาชนมีฐานะไมเทาเทียมกัน กลาวคือ นิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนท่ีตางระดับกัน ยอมมีอํานาจหนาท่ีไมเทาเทียมกัน เชน กระทรวงมีอํานาจมากกวากรม เปน

ตน ท้ังนี้สุดแลวแตอํานาจหนาท่ีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหแกนิติบุคคลนั้นๆ 

สวนนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนมีฐานะเสมอกันตามกฎหมาย สมาคมก็ดี บริษัทจํากัดก็ดี 

มิไดมีสิทธิพิเศษตามกฎหมายมากกวาสมาคมอ่ืนหรือบริษัทอ่ืน 

3. อํานาจพิเศษบางอยางในทางปกครองจะถึงมิไดแตนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเทานั้น 

เชนการเก็บภาษีอากร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การออกคําสั่งบังคับฝายเดียว อํานาจพิเศษเชนวา

นี้นิติบุคคลในกฎหมายเอกชนหามีไม 

 
2.4.3 ประเภทของนิติบุคคลมหาชนในกฎหมายมหาชน 
ประเทศท่ีมีการแบงแยกกฎหมายออกเปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนอยางเชน

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น ไดนําเอาสาระสําคัญในทางเนื้อหาของนิติบุคคลท่ีเกิดข้ึนในทาง

กฎหมายมหาชนมาแยกแยะในทางทฤษฎี และจัดแบงประเภทของนิติบุคคลมหาชนตามลักษณะ

สําคัญท่ีแตกตางกันออกไปนั้นออกเปน 3 ประเภทใหญๆ  คือ106  
2.4.3.1 องคการหมูคณะมหาชน 
องคการหมูคณะมหาชนเปนนิติบุคคลท่ีมีข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจสาธารณะเพ่ือประโยชน

แกสมาชิกขององคการ โดยแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ 
1) องคการหมูคณะมหาชนทางดินแดน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงมีอํานาจปกครองเหนือบุคคลท่ีอยูภายในเขตการปกครองของตน 

2) องคการหมู คณะมหาชนในทางบุคคล เปนนิติบุ คคลมหาชน ท่ี มี

ความสัมพันธกับสมาชิกของตนโดยมีจุดเกาะเก่ียวท่ีมีลักษณะพิเศษบางประการ เชน ในทางอาชีพ 

ทางสังคม หรือวัฒนธรรม ไดแก สภาทนายความ แพทยสภา มหาวิทยาลัย นิติบุคคลมหาชนท่ีเปน

องคกรทางวิชาชีพจะมีอํานาจปกครองเหนือสมาชิกของตน107  

                                                           
 106 วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 55. 

 107 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 17, หนา 92. 
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2.4.3.2 องคการมหาชน 
องคการมหาชน นอกเหนือจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว องคการ

มหาชน นับไดวาเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอีกประเภทหนึ่งท่ีถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือจัดทําบริการ

สาธารณะแทนรัฐ เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือไปรษณีย เปนตน 
องคการบริการมหาชนสวนใหญมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะแตเพียงอยางใด

อยางหนึ่งซ่ึงมีความแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ

หลายอยางไดในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง ท้ังองคการมหาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางก็เปนนิติ

บุคคลในกฎหมายมหาชนดวยกัน ในขณะท่ีวิสาหกิจมหาชน นั้นอาจเปนไดท้ังนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนหรือกฎหมายเอกชนท่ีตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํากิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม และมีวิธีดําเนินงานใกลเคียงกับวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชน รวมท้ังอยูภายใตการ

ควบคุมของรัฐหรือนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนนั้น มีบางหนวยงานท่ีมีสองสถานะในตัว คือ เปนท้ัง

องคการมหาชนและวิสาหกิจมหาชนได เชน ไปรษณีย เปนองคการมหาชนเพราะเปนนิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชน แตในเวลาเดียวกันก็เปนวิสาหกิจมหาชนดวย เพราะมีวัตถุประสงคเพ่ือการ

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและมีวิธีการบริหารงานเชนเดียวกับวิสาหกิจเอกชน108  
2.4.3.3 มูลนิธิมหาชน 
มูลนิธิมหาชน เปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมีลักษณะเปนกองทรัพยสินท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึน

เพ่ือประโยชนสาธารณะ ในเชิงโครงสราง มูลนิธิมหาชนมีลักษณะคลายคลึงกับองคการมหาชน แต

มูลนิธิมหาชนไมมีผูใชบริการ มีแตผูรับประโยชน หลักเกณฑการปฏิบัติงานตลอดจนวัตถุประสงคของ

มูลนิธิมหาชนหรือกองทุนมหาชนจะไดรับการบัญญัติไวในขอบังคับของมูลนิธิมหาชนนั้น109   
 

2.4.4 นิติบุคคลมหาชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนซ่ึงไดแก รัฐ องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ มี

เปาหมายในการดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะและมีการใชอํานาจมหาชน นิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนมีอยู 3 ประเภทใหญๆ  คือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคการมหาชน ซ่ึงจะกลาวถึง

ดังนี้110  

 

                                                           
 108 นันทวัฒน บรมานันท, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, หนา 70. 

 109 วรเจตน ภาคีรัตน, เรื่องเดิม, หนา 56. 

 110 นันทวัฒน บรมานันท, กฎหมายปกครอง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2553),  

หนา 66. 
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2.4.4.1 รัฐ  

เปนท่ียอมรับในทางทฤษฎีวา รัฐเปนนิติบุคคล การกําหนดใหรัฐเปนนิติบุคคลก็เพราะ

รัฐมีองคประกอบของนิติบุคคลครบถวน ไมวาจะเปนดานทรัพยสิน บุคลากรหรือผูแทน การ

กําหนดใหรัฐเปนนิติบุคคลนั้นเปนความกาวหนาท่ีสําคัญของทฤษฎีวาดวยรัฐเพราะทําใหเกิดความ

ตอเนื่องในการดํารงอยูของรัฐ ทําใหขอผูกพันของรัฐดําเนินไปอยางตอเนื่องแมจะมีการเปลี่ยนตัว

ผูบริหารก็ตาม111  

ในทางกฎหมายระหวางประเทศ เม่ือรัฐเปนนิติบุคคลก็ทําใหเกิดความเสมอภาคใน

ระหวางรัฐตางๆ ไมวาจะใหญหรือเล็ก ไมวาจะเปนรัฐท่ีกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา นอกจากนี้ความ

เปนนิติบุคคลยังทําใหรัฐสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและใชจายเงินทองเพ่ือการบริหารได เชน 

กรณีกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจตางๆ มีท่ีดิน มีสํานักงาน มีกิจการ ตางๆ ของตน 

2.4.4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ข้ึนมาถือเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีวาดวยการ

กระจายอํานาจ อันเปนกระบวนการท่ีฝายปกครองแบงอํานาจการปกครองของตนเองออกมาแลว

มอบใหนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอ่ืน คือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินการปกครองพ้ืนท่ี

แทนตนโดยใหมีความเปนอิสระทางดานบุคลากรจากสวนกลาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้มีอิสระในการบริหารงานซ่ึงดําเนินการโดยองคกร

ฝายสภาท่ีมีอํานาจในการออกกฎเกณฑท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ของฝายบริหารเพ่ือบริหารงาน

ในความริบผิดชอบของตน 

การตําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองไปเปนตามหลักวาดวยความเปน

อิสระในการบริหารงาน แตอยางไรก็ตามหลักวาดวยความเปนอิสระในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินก็มีขอจํากัดอยูท่ีวาการตําเนินการท้ังหลายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย112  

2.4.4.3 องคการมหาชน  

นอกเหนือจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว องคการมหาชน นับไดวาเปน

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอีกประเภทหนึ่งท่ีถูกตั้งข้ึนมาเพ่ีอจัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐ เชน 

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือไปรษณีย เปนตน 

องคการมหาชนจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีถูกจัดตั้งข้ึนมา โดยการจัดตั้ง

องคการมหาชนนั้น รัฐอาจเปนผูจัดตั้ง เชน มหาวิทยาลัย หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดตั้ง 

                                                           
 111 เรื่องเดียวกัน, หนา 67. 

 112 เรื่องเดียวกัน, หนา 67. 
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เชน ศูนยใหความชวยเหลือของเทศบาล เปนตน โดยหากเปนองคการมหาชนท่ีรัฐเปนผูจัดตั้ง 

องคการมหาชนสวนใหญมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะแตเพียง อยางใดอยางหนึ่งซ่ึงมีความ

แตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะหลายอยางไดในเขต

พ้ืนท่ีของตนเอง ท้ังองคการมหาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางก็เปนนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนดวยกัน ในขณะท่ีวิสาหกิจมหาชน นั้นอาจเปนไดท้ังนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือกฎหมาย

เอกชนท่ีตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ีอจัดทํากิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและมี

วิธีการดําเนินงานใกลเคียงกับวิสาหกิจเอกชนรวมท้ังอยูภายใตการควบคุมของรัฐหรือของนิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชนนั้น มีบางหนวยงานท่ีมีสองสถานะในตัว คือ เปนท้ังองคการมหาชนและวิสาหกิจ

มหาชนได เชน การไปรษณีย เปนองคการมหาชน เพราะเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน แตในเวลา

เดียวกันก็เปนวิสาหกิจมหาชนดวย เพราะมีวัตถุประสงคเพ่ีอการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและมี

วิธีการบริหารงานเชนเดียวกับวิสาหกิจเอกชน 

 
2.4.5 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของไทย 
สําหรับประเทศไทยนั้นยอมรับเรื่องนิติบุคคลมหาชน โดยถือวาหนวยงานใดจะมีฐานะเปนนิติ

บุคคลมหาชนหรือไมตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายวามีการบัญญัติใหหนวยงานนั้นเปนนิติ

บุคคลหรือไม ถามีก็เปนนิติบุคคล ถาไมมีก็ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล113  
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมายไทยอาจจําแนกได ดังนี้114  

2.4.5.1 ทบวงการเมือง 
คําวา “ทบวงการเมือง” นี้ หมายความถึง นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนท่ีเปนองคการ

ของราชการบริหารสวนกลาง อันไดแกกระทรวง ทบวง กรม รวมท้ังสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี

มีฐานะเปนนิติบุคคล องคการของราชการบริหารสวนภูมิภาค อันไดแก จังหวัด และองคการแหง

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงในปจจุบันไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล

เทศบาล กรุงเทพ และเมืองพัทยา อันเปนองคการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในทางปกครอง “ทบวงการเมือง” 

เปนคํารวมท่ีมีความหมายกวางกวาคําวา “ทบวง” ซ่ึงเปนสวนราชการใหญในราชการบริหาร

สวนกลางท่ีมีฐานะสูงกวากรม 
ตามหลักกฎหมายปกครองของไทยถือวากระทรวง ทบวง และแมแตกรมอันเปนสวน

ราชการสังกัดกระทรวงหรือทบวง มีสภาพเปนนิติบุคคลโดยเฉพาะเปนสวน ๆ ไป115 ซ่ึงเทากับเปน

                                                           
 113 มานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร, หนา 

20. 

 114 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, หนา 132. 
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การจําแนกหนวยงานของรัฐใหมีสภาพเปนนิติบุคคลตางหากจากรัฐดวย หลักของกฎหมายไทยใน

เรื่องนี้จึงแตกตางกับหลักของกฎหมายตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศตางๆ ในยุโรป ซ่ึงไมถือ

วากระทรวง ทบวง กรม มีสภาพเปนนิติบุคคลตางหากจากรัฐ และถือวารัฐเทานั้นท่ีเปนนิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชน กระทรวง ทบวง กรม เปนแตเพียงหนวยงานของรัฐซ่ึงทํากิจกรรมในนามของรัฐ

ท้ังสิ้น รัฐจึงเปนนิติบุคคลใหญแตเพียงนิติบุคคลเดียว ผูใดจะฟองรองก็ตองฟองรองรัฐ ไมใชฟองรอง

กระทรวง ทบวง กรม และในทํานองเดียวกัน กระทรวง ทบวง กรม จะฟองรองบุคคลใด ก็ตอง

ฟองรองในนามของรัฐ แตตามหลักกฎหมายของไทย กระทรวง ทบวง กรม เปนโจทก จําเลย และทํา

นิติกรรมตางๆ ไดในนามของตนเองโดยไมตองอางรัฐ 
ถาหากพิจารณาจากหลักการ กระทรวงหรือกรมเปนนิติบุคคลมิไดแยกออกจากรัฐ

อยางแทจริง แตยังคงรวมอยูในรัฐอันเปนนิติบุคคลใหญเพราะงบประมาณของกระทรวงหรือกรมก็

รวมอยูในงบประมาณแผนดิน ซ่ึงเปนเพราะพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับเดียวกัน เพราะเปนเงิน

ของรัฐโดยสวนรวมนั่นเอง ถากระทรวงและกรมเปนนิติบุคคลโดยอิสระ ก็ควรมีงบประมาณของ

ตนเองเปนสวนสัดแยกออกจากงบประมาณแผน เชน งบประมาณของเทศบาล เปนตน ถึงแมวา

กฎหมายไทยจะบัญญัติใหกระทรวงและกรมรวมท้ังทบวงเปนนิติบุคคลโดยเอกเทศก็ตาม แตกระทรวง 

ทบวง กรม ก็เปนเพียงสวนหนึ่งของนิติบุคคลใหญคือรัฐอยูดี116 

ความจริงถาจะพิจารณาใหลึกซ้ึงลงไปแลว กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเปนนิติบุคคลก็มิได

แยกออกเปนนิติบุคคลตางหากจากรัฐอยางแทจริง แตยังคงรวมอยูในรัฐซ่ึงเปนนิติบุคคลใหญ 

เพราะวางบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม ก็รวมอยูในพระราชบัญญัติงบประมาณแผนดินฉบับ

เดียวกัน ถากระทรวง ทบวง กรม เปนนิติบุคคลโดยอิสระ ก็ควรมีงบประมาณของตนเองเปนสวนสัด

แยกออกจากงบประมาณของรัฐ เชน งบประมาณของเทศบาลเปนตน ฉะนั้น ถึงแมวากฎหมายไทย

จะบัญญัติใหกระทรวง ทบวง กรมเปนนิติบุคคลแตละสวนก็ตาม กระทรวง ทบวง กรม ก็เปนแตเพียง

สวนหนึ่งของนิติบุคคลใหญ คือ รัฐ นั่นเอง117  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กําหนดใหองคการของราชการตอไปนี้มีฐานะเปนนิติบุคคล คือ118  

                                                           
 115 เรื่องเดียวกัน, หนา 134. 

 116 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน, หนา 195-196. 

 117 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, หนา 134. 

 118 มานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร, หนา 

20. 
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1. ราชการบริหารสวนกลาง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 

(รวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีกฎหมายใหมีฐานะเทียบเทาหนวยงานขางตนดวย) มีฐานะเปนนิติบุคคล 

2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคล 

3. ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีฐานะเปนนิติบุคคล 

2.4.5.2 องคการของรัฐบาล 

นอกจากสวนราชการท่ีมีกฎหมายระบุใหมีสถานะเปนนิติบุคคลแลว หนวยงานของรัฐ

อ่ืนท่ีไมใชสวนราชการ ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

องคการมหาชน หนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไมใชสวนราชการ ไมใชรัฐวิสาหกิจ และไมใชองคการมหาชน 

(เชน สถาบันพระปกเกลา) ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะระบุใหเปนนิติบุคคล ก็ยอมมีสถานะเปน

นิติบุคคล119  

องคการของรัฐบาลนี้มีกฎหมายจัดตั้งและใหสภาพนิติบุคคลเปนราย ๆ ไปเพ่ือจัดทํา

บริการสาธารณะหรือบริการเอกชนของฝายปกครองในรูปท่ีไมเปนราชการ และเจาหนาท่ีขององคการ

ของรัฐบาลก็ไมมีฐานะเปนขาราชการ120  

องคการของรัฐบาลนั้นตามกฎหมายท่ีมีอยูในเวลานี้ มีหนาท่ีจัดทํากิจการในทางศึกษา 

ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมสงเคราะห ทางสาธารณูปโภค หรือจัดทํากิจการของรัฐบาลบางประเภทท่ี

มิไดทําเปนแบบราชการ และไมมีอํานาจหนาท่ีในทางปกครองเหมือนกับทบวงการเมือง 

การจัดตั้งองคการของรัฐบาลโดยท่ัวไปจัดตั้งดวยพระราชกฤษฎีกาอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงไดบัญญัติเปนหลักการไววา เม่ือ

รัฐบาลเห็นเปนการสมควรจะจัดตั้งองคการเพ่ือดําเนินกิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือเพ่ือ

ประโยชนในทางเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชน โดยใช

เงินทุนจากงบประมาณแผนดินก็ใหกระทําไดโดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปนราย ๆ ไป และให

องคการท่ีจัดตั้งข้ึนมีฐานเปนนิติบุคคล121  

นอกจากองคการของรัฐบาลท่ีจัดตั้งดวยพระราชกฤษฎีกา อาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติวาดวยจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.2496 แลว ยังมีองคการของรัฐบาลบางองคการ

ท่ีจัดตั้งข้ึนดวยพระราชบัญญัติ องคการเชนวานี้เปนองคการท่ีไดรับอํานาจพิเศษบางอยางในทาง

ปกครอง เชน การเขาใชแลวครอบครองท่ีดินของรัฐและของเอกชน การกําหนดเขตท่ีจะวางราง ปก

                                                           
 119 เรื่องเดียวกัน, หนา 27. 

 120 ประยูร กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง, หนา 137. 

 121 เรื่องเดียวกัน, หนา 137. 
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เสา เดินสาย วางทอรวมท้ังอํานาจท่ีจะรื้อถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอ่ืนท่ีสรางข้ึนหรือทําข้ึนอันเปน

การกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายตอระบบงานขององคการนั้น อํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

การใชอํานาจพิเศษในทางปกครองดังกลาวนี้ เปนการจํากัดตัดทอนสิทธิของบุคคล จึงตองตรา

พระราชบัญญัติใหอํานาจไว เชน พระราชบัญญัติการไฟฟานคร พ.ศ.2501 พระราชบัญญัติการ

ประปานครหลวง พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 เปนตน 

2.4.5.3 วัดในพระพุทธศาสนา 

วัดในพระพุทธศาสนาจัดวาเปนนิติบุคคลมหาชน122 เพราะมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ.2505 ซ่ึงเปนกฎหมายมหาชนวางระเบียบการจัดการวัดได และถือวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ของรัฐและถือเอากิจการเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเปนราชการอยางหนึ่งซ่ึงอยูในหนาท่ีของกรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 มี 2 ประเภท คือ วัดท่ีไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา (วิสุงคามสีมา คือ เขตพ้ืนท่ีดินท่ีไดมีประกาศพระบรมราชโองการ

พระราชทานใหแกวัด สําหรับใชเปนท่ีตั้งพระอุโบสถหรือโบสถ อันเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์สําหรับ

ประกอบสังฆกรรม) กับสํานักสงฆ (คือ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา) วัดท่ีจะมีฐานะเปน

นิติบุคคลก็เฉพาะวัดท่ีไดมีการประกาศตั้งวัดตามกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ฉะนั้น วัดท่ียังไมมีการประกาศให

จัดตั้งเปนวัด จึงยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 
2.4.6 ความเปนนิติบุคคลของรัฐตามหลักกฎหมายไทย 
รัฐแตละรัฐในกฎหมายระหวางประเทศนั้นยอมมีฐานะเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศ โดยมีรัฐบาลของรัฐนั้นเปนผูแทนนิติบุคคล แตรัฐตามกฎหมายภายในของแตละ

ประเทศจะเปนนิติบุคคลหรือไม เปนเรื่องท่ีตองพิจารณาตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ ซ่ึงแตกตาง

กันไปแตละรัฐ เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐตามกฎหมายภายในเปนนิติบุคคล กระทรวง ทบวง กรม 

ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล สวนในประเทศอังกฤษนั้น รัฐไมมีฐานะเปนนิติบุคคล เพราะถือวากษัตริยใน

ฐานะเจาแผนดินมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนตน สําหรับประเทศไทยนั้น ตามกฎหมายภายในไมถือวารัฐ

เปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงไมอาจฟองรัฐเปนจําเลยได แตสวนราชการในรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล ท้ังนี้ 

เพราะไมมีกฎหมายภายในของประเทศฉบับใดบัญญัติใหรัฐเปนนิติบุคคล123  

                                                           
 122 มานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร, หนา 

27. 

 123 เรื่องเดียวกัน, หนา 27. 
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เม่ือพิจารณาจากหลักการแลว ตองถือวารัฐเปนนิติบุคคลมหาชน แตในประเทศไทยนัก

กฎหมายจํานวนไมนอยกลับเห็นวารัฐเปนนิติบุคคลเฉพาะในทางกฎหมายระหวางประเทศเทานั้น แต

ไมเปนนิติบุคคลตามกฎหมายภายใน ปญหาวาทําไมนักกฎหมายไทยจํานวนหนึ่งจึงเห็นเชนนั้นอาจ

อธิบายใหเห็นในเบื้องตนวานักกฎหมายไทยยอมรับใหหนวยงานหรือองคกรท่ีดําเนินภารกิจของรัฐ

และเปนสวนหนึ่งของรัฐนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคลได เชน กําหนดใหกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด

เปนเพียง “องคกร” หรือ “กลไก” หรือ “องคาพยพ” ของรัฐ กลาวคือ เปนสวนยอยของรัฐเทานั้น 

จึงไมสมควรกําหนดใหหนวยตางๆ ท่ีกลาวมาเปนนิติบุคคลอีก กรณียอมตางจากองคกรการปกครอง

ตนเองสวนทองถ่ิน เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดรับ

การจัดตั้งข้ึนแยกตางหากจากรัฐ องคการปกครองตนเองสวนทองถ่ินตางๆ ท่ีไดกลาวมานี้ ไมไดตกอยู

ภายใตการบังคับบัญชาของรัฐ แตตกอยูเพียงภายใตการกํากับดูแล กลาวในทางทฤษฎีแลวยอมตอง

ถือวาบรรดาองคการปกครองตนเองสวนทองถ่ินท้ังหลายเปนนิติบุคคลมหาชนโดยแทจริง เนื่องจาก

องคการปกครองตนเองสวนทองถ่ินเหลานี้มีภารกิจ ทรัพยสิน บุคลากรเปนของตนเอง สามารถ

บริหารงานไดตามนโยบายของตนเอง เพียงแตตองตกอยูภายใตการกํากับดูแลจากรัฐเทานั้น 

 

 



บทท่ี 3 
 

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศและประเทศไทย 

 

ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬา

ของตางประเทศ ซ่ึงจะขอศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศ

อังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา โดยในสวนของประเทศไทยนั้นผูวิจัยจะศึกษา

รายละเอียดของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของการจัดตั้งสมาคม พระราชบัญญัติการ

กีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 และระเบียบ

คณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 เพ่ือท่ีจะนําไปวิเคราะหและ

กําหนดแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินการเก่ียวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตอไป 

 
3.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศ 
 

สําหรับการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของตางประเทศนั้น ผูวิจัยจะ

ขอศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย 

และประเทศแคนาดา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
3.1.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสมาคมกีฬาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
กฎหมายและระบบการจัดการการกีฬาของประเทศฝรั่งเศสไมไดแบงแยกระหวางกีฬาอาชีพ

และกีฬาสมัครเลน ดังนั้น จึงไมอาจกําหนดขอบเขตหรือนิยามความหมายของกีฬาอาชีพไดอยาง

ชัดเจน กีฬาอาชีพเปนขอเท็จจริงในทางปฏิบัติเก่ียวกับนักกีฬาผูไดรับรายไดหลักในการดํารงชีพจาก

การเลนกีฬา อยางไรก็ตาม ไดมีการกําหนดแยกประเภทการรวมกลุมทางกีฬาท่ีไมแสวงหากําไรใหมี

สถานะทางกฎหมายเปนสมาคมกีฬา (Association Sportive) และการรวมกลุมทางกีฬาท่ีมีรายได

หรือจายคาจางนักกีฬาสูงเกินกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนเปนบริษัทกีฬา (Société 

Sportive) ทําใหการรวมกลุมกีฬาประเภทสมัครเลนและการรวมกลุมกีฬาอาชีพอยูภายใตบังคับของ
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กฎหมายตางประเภทกัน และรัฐจะใหการสนับสนุนทางการเงินใหแกสมาคมกีฬาสมัครเลนมากกวา

กีฬาอาชีพ124 เนื่องจากประเภทหลังคอนขางมีรายไดมากในปจจุบันจากทางอ่ืนๆ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกีฬาเปนประมวลกฎหมายการกีฬา 

(Code du Sport) ท่ีตราข้ึนโดยสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐของกีฬาแตละประเภท เทียบไดกับ

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในกฎหมายไทย ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับ กฎเกณฑท่ี

เก่ียวของกับกีฬาประเภทตางๆ กฎหมายภาษีอากร การสนับสนุนดานการเงินจากภาครัฐ และสิทธิใน

การถายทอดการแขงขัน ตลอดจนกฎระเบียบเก่ียวกับการจางงานและสวัสดิการ เปนตน  

3.1.1.1 องคกรและผูทําหนาท่ีเก่ียวของกับกีฬาอาชีพ 
ตามประมวลกฎหมายกีฬาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาจสรุปไดวาองคกรและผูท่ีทํา

หนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬาอาชีพมีได125 ดังนี้  
1) สมาคมกีฬา (Association Sportive) เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีจัดทําข้ึน

ระหวางบุคคลสองบุคคลข้ึนไปเพ่ือแบงปนความรูและไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร สาระของ

สัญญาจะถูกกําหนดข้ึนในสารจัดตั้งสมาคมท่ีจดทะเบียน ณ ท่ีวาการจังหวัด หากสมาคมกีฬาตองการ

ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ ตองไดการรับรอง  ตามประมวลกฎหมายกีฬา การรับรอง

ดังกลาวมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบวาสารจัดตั้งสมาคมรับรองการดําเนินการอยางเปนประชาธิปไตย 

การบริหารงานท่ีโปรงใส และการเปดโอกาสใหชายและหญิงเขาสูตําแหนงผูบริหารไดอยางเทาเทียม

กัน 

โดยท่ัวไปการแขงขันกีฬาท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมกีฬาไมถือวาเปนกิจกรรมทาง

การคาตามประมวลกฎหมายการคา จึงไมมีหนาท่ีตองแสดงบัญชีตามกฎหมาย เวนแตไดรับเงิน

ชวยเหลือจากภาครัฐจํานวนสูงกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และไมตองเสียภาษีตราบใดท่ีกิจกรรม

ไมใชกิจกรรมเพ่ือแสวงหากําไร แตถาเม่ือใดท่ีสมาคมกีฬามีบทบาทในขอบเขตของกีฬาอาชีพ สมาคม

กีฬาตองจดทะเบียนเปนบริษัทกีฬา (Société Sportive) หรือสโมสรกีฬาอาชีพ (Club 

Professionnel) 

2) บริษัทกีฬา (Société Sportive) หรือสโมสรกีฬาอาชีพ (Club 

Professionnel) สโมสรกีฬาอาชีพเปนศัพทท่ีใชเรียกกันโดยท่ัวไป แตสถานะทางกฎหมาย คือ 

“บริษัท” ตามประมวลกฎหมายการคา โดยเม่ือสมาคมกีฬา (Association) มีรายไดจากกิจกรรมกีฬา

                                                           
124 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาราง

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... พรอมท้ังยกรางกฎหมายลําดับรอง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

สถาบันวิจัยทางกฎหมาย, 2557), หนา 85. 
125 เรื่องเดียวกัน, หนา 86 
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มากกวาหรือเม่ือคาใชจายในการจางนักกีฬาสูงกวาจํานวนท่ีกฎหมายลําดับรองกําหนด จะเปลี่ยน

สถานภาพเปนบริษัทและบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายการคา (Code du Commerce) จะมีผล

บังคับใชตั้งแตวันท่ีไดรับรายไดนั้นหรือตั้งแตวันท่ีคาจายในการจางนักกีฬาเกิดจํานวนเงินนั้น 

3) นักกีฬาอาชีพ (Les Sportifs Professionnels) ตามประมวลกฎหมาย

กีฬาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกําหนดวา นักกีฬาอาชีพ ตองเปนบุคคลท่ีทําสัญญาจางกับบริษัทกีฬา 

โดยหนาท่ีตามสัญญา คือ การแขงกีฬา 

4) สหพันธกีฬา (Fédération Sportive) เปนองคกรท่ีกอตั้งข้ึนโดยการ

รวมตัวของสมาคมกีฬา บริษัทกีฬา บุคคลธรรมดา หรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีเปาหมายในการประกอบ

กิจกรรมกีฬา มีหนาท่ีจัดการประกอบกิจกรรมกีฬาและการแขงขันกีฬาอยางเปนอิสระ โดยคณะ

ผูบริหารตองมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก (ยกเวนสหพันธกีฬาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย) แบง

ออกเปน สหพันธกีฬาปกติ สหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ และสหพันธกีฬาท่ีเปนตัวแทนของ

รัฐ 

สําหรับสหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ มีหนาท่ีเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการ

สาธารณะในการพัฒนาการกีฬาและการสงเสริมประชาธิปไตยในการกีฬา ดังนั้นรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกีฬาจึงตองกระทําการรับรองเพ่ือตรวจสอบวาตราสารจัดตั้งสหพันธมีบทบัญญัติสอดคลอง

กับกฎทางวินัยแมแบบท่ีกําหนดข้ึนโดยกฎหมายหรือไม สหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐนี้อาจ

มอบอํานาจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะใหแกลีกอาชีพ ท่ีตนจัดตั้งข้ึน ตลอดจนแกสาขาของ

สหพันธในสวนภูมิภาค และเจาหนาท่ีของรัฐอาจใหคําปรึกษาใดๆ แกสหพันธก็ได126 

ในสวนของสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐจะมีเพียงหนึ่งเดียวสําหรับกีฬาแตละ

ประเภท ท่ีอาจใชชื่อวา “สหพันธกีฬาแหงชาติ” หรือ “สหพันธกีฬาฝรั่งเศส” ตลอดจนมอบรางวัล 

“ชนะเลิศแหงชาติ” (Champion de France) หรือกําหนดทีมชาติ (équipe de France) รวมถึงมี

อํานาจหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬาซ่ึงมอบรางวัลระดับระหวางประเทศ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับ

จังหวัด และเสนอชื่อเพ่ือบันทึกรายชื่อเปนนักกีฬา นักกีฬาดาวรุง ครูฝก ภาคีครูฝก กรรมการ และ

กรรมการตัดสินระดับสูง นอกจากนี้ สหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐสามารถออกกฎระเบียบเก่ียวกับกีฬา

ประเภทท่ีรับผิดชอบเพ่ือประโยชนของการแขงขันและเพ่ือความปลอดภัยของนักกีฬาได กรณีท่ีกีฬา

ประเภทใดยังไมมีสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐ ผูทําหนาท่ีดังกลาวเปนการชั่วคราวไดแก คณะกรรมการ

                                                           
 126 วรวุฒิ  เหลาบานคอ, ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนากีฬา

ฟุตบอลอาชีพตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558), หนา 84.  
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พิเศษท่ีตั้งข้ึน โดยคณะกรรมการโอลิมปกและกีฬาแหงชาติฝรั่งเศส ภายใตการอนุญาตของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีรับผิดชอบดานการกีฬา127 

5) ลีกอาชีพ (Ligue Professionnelle) สหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐอาจจัดตั้ง

ลีกอาชีพข้ึนได เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูแทนบริหารจัดการ และประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมกีฬาอาชีพ

ของสมาคมกีฬาในสังกัดและบริษัทกีฬา ลีกอาชีพมีสถานะเปนสมาคมและมีสภาพบุคคลทางกฎหมาย

แยกออกตางหากจากสหพันธ สารจัดตั้งลีกอาชีพตองสอดคลองกับบทบัญญัติแหงสารจัดตั้งสหพันธ

กีฬาและตองสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ สหพันธกีฬาตองจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือ

ทําหนาท่ีตรวจสอบทางการบริหารทางกฎหมาย และทางการเงินของสมาคมกีฬาและของบริษัทกีฬา

ท่ีเขารวมการแขงขันท่ีจัดข้ึนโดยลีกอาชีพ โดยมีเปาหมายเพ่ือพิทักษความสันติของสมาคมกีฬาและ

บริษัทกีฬาและความยุติธรรมการกีฬา 

6) คณะกรรมการโอลิมปกและกีฬาแหงชาติฝรั่งเศส (Comité National 

Olympique et Sportif Français) เปนตัวแทนหนึ่งเดียวของคณะกรรมการโอลิมปกสากลในเขต

ประเทศฝรั่งเศส มีหนาท่ีเปนศูนยรวมของสหพันธกีฬาตางๆ ของฝรั่งเศส และเปนศูนยรวมโดยออม

ของสโมสรกีฬาตางๆ ท่ีรวมกันข้ึนเปนสหพันธ และเปนตัวแทนของกิจกรรมการกีฬาท้ังปวงใน

ประเทศฝรั่งเศส และเปนผูออกประมวลจริยธรรมกีฬาและเฝาระวังใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมดังกลาว ตลอดจนเปนผูไกลเกลี่ยขอขัดแยงระหวางสมาคมกีฬา บริษัทกีฬา ผูแทนนักกีฬา 

สหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองตางๆ เวนเรื่องกรณีการใชสารตองหาม 

7) คณะกรรมการกีฬาระดับสูงแหงชาติ (La Commission Nationale du 

Sport de Haut Niveau) คณะกรรมการกีฬาระดับสูงแหงชาติ ประกอบดวยผูแทนของรัฐ ผูแทน

คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติและกีฬาฝรั่งเศส ผูแทนองคกรทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนนักกีฬา ผู

ฝกสอน กรรมการ และกรรมการตัดสินกีฬาระดับสูง มีอํานาจหนาท่ีกําหนดเกณฑการคัดเลือก

นักกีฬาระดับสูง ผูฝกสอนระดับสูง กรรมการระดับสูง และผูตัดสินกีฬาระดับสูง และกําหนด

กฎเกณฑในการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเขาแขงขันกีฬาท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ

โอลิมปกระหวางประเทศ โดยบุคลากรกีฬาระดับสูง อาจสอบเขาเปนเจาหนาท่ีของรัฐไดโดยไมตองมี

คุณวุฒิตามท่ีกฎหมายกําหนด128 

8) ตัวแทนนักกีฬา (L’agent Sportif) ตัวแทนนักกีฬาคือ ผูท่ีทําอาชีพ

ประสานงานระหวางผูเก่ียวของกับการประกอบอาชีพแขงกีฬาหรือฝกสอนกีฬา หรือผูท่ีตองการทํา

สัญญาเพ่ือแขงกีฬาหรือฝกสอนกีฬาโดยไดรับคาตอบแทน ตัวแทนนักกีฬาจะตองมีใบอนุญาตตัวแทน

                                                           
 127 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, เรื่องเดิม, หนา 88. 

 128 วรวุฒิ  เหลาบานคอ, เรื่องเดิม, หนา 86-87. 
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นักกีฬา (Licence D'agent Sportif) ใบอนุญาตนี้ออกโดยสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐ โดยสหพันธ

กีฬาตัวแทนของรัฐกํากับดูแลกิจกรรมของตัวแทนนักกีฬาในแตละป และเผยแพรรายชื่อตัวแทน

นักกีฬา ตัวแทนนักกีฬาอาจถือใบอนุญาตตัวแทนกีฬาหลายประเภทก็ได โดยการท่ีจะไดรับใบอนุญาต

ตัวแทนนักกีฬานั้น จะตองมีการทดสอบวา ตัวแทนผูนั้นมีความรูความสามารถในการกิจการกีฬา 

กฎหมายประกันสังคม กฎหมายภาษี และการทําสัญญา129 

3.1.1.2 มาตรฐานการจาง สิทธิประโยชนและการคุมครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากร

กีฬาอาชีพ 

นักกีฬาอาชีพอาจทําสัญญา (Contrats) กับสโมสรกีฬาอาชีพ ผูจัดการแขงขันกีฬา 

ผูใหสปอนเซอรหรือบริษัทอ่ืนๆ และโดยท่ัวไป หากมีความขัดแยงเกิดข้ึน กฎหมายท่ีใชบังคับตอคดี

ไดแก บทบัญญัติแหงกฎหมายแพงในสวนท่ีวาดวยสัญญา ประกอบดวย 

1) สัญญาจาง 

ในทางปฏิบัติ นักกีฬาอาชีพไมมีอํานาจตอรองเง่ือนไขของสัญญาในชวงการ

เขาสูการเปนนักกีฬาอาชีพ ผูกําหนดเง่ือนไขของสัญญาไดแกผูวาจาง นักกีฬาอาชีพอาจมีอํานาจ

ตอรองเพ่ิมข้ึนในภายหลังเม่ือมีชื่อเสียงหรือมีความสามารถโดดเดน เง่ือนไขของสัญญาอาจไมเปน

ธรรมตอนักกีฬาอาชีพได ในกรณีดังกลาว การคุมครองนักกีฬาไมไดเปนไปโดยอัตโนมัติเหมือน

กฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค แตศาลจะวินิจฉัยโดยพิจารณาจากเนื้อหาของสัญญาเปนหลัก 

โดยท่ัวไป เนื้อหาของสัญญากําหนดสิทธิและหนาท่ีของนักกีฬาและของสโมสร130ดังนี้  

(1) นักกีฬามีสิทธิเขารวมการแขงขันในการแขงขันอยางเปนทางการ 

ตลอดจนการแขงขันกระชับมิตรในชวงเปดและปดฤดูกาล 

(2) สโมสรตองดูแลและรักษาสุขภาพของนักกีฬาเพ่ือใหสามารถไดรับ

ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดไดแขงขันในการเลนกีฬาอาชีพ โดยตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพนักกีฬาเปน

ประจํา 

(3) นักกีฬาตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูฝกสอนอยางเครงครัด 

(4) นักกีฬาตองปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีและตามกฎของการแขงขัน 

เพ่ือปกปองชื่อเสียงของทีมและของบริษัท/สโมสร 

(5) นักกีฬามีภาระผูกพันในการรักษาความลับตามสมควร 

(6) นักกีฬาตองไมทํากิจกรรมกีฬาใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย 

และอาจสงผลใหไมสามารถเลนกีฬาอาชีพได 

                                                           
 129 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, เรื่องเดิม, หนา 89. 

 130 เรื่องเดียวกัน, หนา 91-92. 
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(7) สโมสรอาจกําหนดจํานวนชั่วโมงการฝกซอมและจํานวนการเขาแขงขัน

ข้ันต่ําได 

การทําสัญญาใดๆ ตองมีเนื้อหาไมขัดหรือแยงกับหลักการท่ัวไปท่ีมิอาจ

ละเมิดไดของรัฐ เชน เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน และหลักการท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงสาธารณะ เชน ขอ

สัญญาท่ีเก่ียวของกับการรักษาความลับตองไมเปนการตัดซ่ึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอ

สัญญาท่ีเก่ียวของกับการรักษาภาพพจนตองไมกระทบการสิทธิในชีวิตสวนบุคคล และขอสัญญาการ

ฝกซอมนอกเวลา ท่ีกําหนดคาปรับแกนักกีฬาสูงเกินควรอาจเปนโมฆะไดเนื่องจากขัดตอหลักเสรีภาพ

ในการประกอบอาชีพ เปนตน 

นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการกีฬาของฝรั่งเศส ยังไดกําหนดคุมครอง

ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางกีฬาอาชีพไวในประมวลกฎหมายกีฬา ซ่ึงเปนกฎหมายระดับ

รัฐบัญญัติวา ในกีฬาแตละประเภท ใหจัดทําขอตกลงรวม (Conventions Collectives) ซ่ึงมีท่ีมาจาก

การเจรจาระหวางองคการกีฬาอาชีพ นายจางกับสหภาพแรงงาน โดยขอตกลงรวมดังกลาวตอง

กําหนดรายละเอียดตางๆ131 ดังนี้ 

1. สัดสวนของคาตอบแทนนักกีฬา ซ่ึงตองไมสูงกวารอยละ 30 ของ

รายไดท้ังหมดท่ีเขาสูบริษัทกีฬา 

2. หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนของนักกีฬาโดยคํานึงถึงรายได ท่ีได

จากการแสวงหากําไรจากภาพลักษณหรือสัญลักษณของทีม การโฆษณา สปอนเซอร และการคาขาย 

ตลอดจนรายไดจากการถายทอดการแขงขันผานวิทยุและโทรทัศน 

3. เพดานของคาตอบแทนซ่ึงตองไมต่ํากวาจํานวนท่ีกําหนดข้ึนโดยรัฐ

กฤษฎีกา โดยตองพิจารณาจากวิธีการจายคาตอบแทนท่ีปฏิบัติกันอยูในกีฬาประเภทนั้น 

4. หากไม มีการจัดทําขอตกลงรวมในกีฬาประเภทใด ใหสัดสวน

คาตอบแทนเปนไปตามท่ีกําหนดไวในรัฐกฤษฎีกา 

สําหรับขอตกลงรวมแหงชาติดานการกีฬา เปนการกําหนดมาตรฐานตางๆ 

เก่ียวกับการจางนักกีฬาอาชีพและการฝกสอนนักกีฬาอาชีพโดยสโมสรตางๆ เชน กําหนดใหครู

ฝกสอนนักกีฬาตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด กําหนดใหนักกีฬามีเวลาพัก และกําหนด

เพดานเวลาทํางานเพ่ือคุมครองสิทธิของนักกีฬาในการดูแลสุขภาพและเพ่ือความปลอดภัยของ

นักกีฬา กําหนดใหวางแผนการฝกสอนและฝกซอมใหเหมาะสมกับนักกีฬาแตละคนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพอยางเหมาะสมและกําหนดใหนักกีฬาไดรับเงินเดือนกรณีการพักอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจาก

การแขงขันและการฝกซอม 
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นอกจากนี้ ขอตกลงรวมแหงชาติดานการกีฬา ยังกําหนดเง่ือนไขการจาง

งานอ่ืนๆ เพ่ือความเปนธรรมแกนักกีฬาลูกจาง และเพ่ือปรับใหเขากับลักษณะเฉพาะของธุรกิจดาน

กีฬาอาชีพท่ีนายจางตองรับความเสี่ยง เชน กําหนดใหสัญญาจางงานดานกีฬาเปนสัญญาจางงาน

ชั่วคราว  เนื่องจากการจางงานมีลักษณะเปนอาชีพระยะสั้นและเขมขน ตางจากการจางงานประเภท

อ่ืนๆ ระยะของสัญญาจึงเปนฤดูกาล โดยเริ่มตนวันแรกของฤดูกาลและสิ้นสุด ณ เวลาเท่ียงคืนของวัน

กอนเริ่มตนฤดูกาลถัดไป หากสัญญาเริ่มตนระหวางฤดูกาล จะตองมีระยะเวลาอยางนอยจนถึงกอน

วันเริ่มตนฤดูกาลถัดไปโดยอาจมีการเจรจาขอสัญญาเพ่ือระบุเง่ือนไขเก่ียวกับการเลิกสัญญากอน

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาได 

2) สัญญาสปอนเซอรและสัญญาโฆษณา 

เม่ือนักกีฬาอาชีพมีชื่อเสียง ยอมมีบริษัทตางๆ สนใจเชื่อมโยงภาพลักษณของ

นักกีฬาเขากับภาพลักษณของผลิตภัณฑ จึงจําเปนตองระบุการจัดการผลประโยชนดังกลาวไวใน

สัญญาจางดวย อยางไรก็ตามอาจมีขอขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึนระหวางนักกีฬากับสโมสรได 

กรณีแรกไดแกกรณีท่ีสโมสรใชภาพหรือชื่อของนักกีฬาเพ่ือการโฆษณาในนามของสโมสร คาตอบแทน

ท่ีสโมสรมอบใหแกนักกีฬาในกรณีดังกลาวไมถือวาเปนเงินเดือนของนักกีฬา (ประมวลกฎหมาย

แรงงาน) กรณีท่ีสองไดแกกรณีท่ีนักกีฬาใชภาพหรือชื่อของตนเพ่ือการโฆษณาเปนการสวนตัว 

ขอตกลงรวม กําหนดวา นักกีฬาตองแจงใหสโมสรทราบกอนจะลงนามในสัญญาใหใชภาพของตนเพ่ือ

การโฆษณา เนื่องจากอาจมีผลกระทบกับสัญญาการโฆษณาในนามของสโมสรได 

ในบางกรณี ศาลอาจวินิจฉัยใหสัญญาสปอนเซอรเปนสัญญาจางงานได หาก

พิสูจนไดวานักกีฬาอยูใตอํานาจบังคับบัญชาของบริษัทผูใหสปอนเซอร โดยการใหลงแขงขัน กําหนด

จํานวนชั่วโมงฝกซอม และจํานวนชั่วโมงเดินสายโฆษณา 

3.1.1.3 มาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ  

สําหรับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ประกอบดวย132 

1) มาตรฐานกลางท่ีกําหนดโดยกฎหมาย 

ตามประมวลกฎหมายกีฬาของฝรั่งเศส กําหนดใหบุคคลท่ีตองการจัดการ

แขงขันกีฬาทุกประเภทตองไดรับอนุญาตจากสหพันธกีฬาผูแทนของรัฐเสียกอนทุกครั้ง มิฉะนั้น 

จะตองโทษปรับ 15,000 ยูโร นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายกีฬายังกําหนดใหผูจัดการแขงขันสมัคร

ประกันความรับผิดทางแพงของผูจัดและของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกอนการแขงขัน ดังนี้ 
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(1) มาตรฐานดานความปลอดภัย 

กฎหมายกําหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬาตองเปนผูรับผิดชอบความ

ปลอดภัยในระหวางการแขงขัน ในกรณีท่ีมีผูเขาชมมากกวา 300 คน และตองจัดใหมีเจาหนาท่ี

สอดสองดูแลทางเขาและทางออกซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด สวนมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยโดยมากจะกําหนดเปนมาตรการทางอาญา เชน 

(1.1) กรณีท่ีมีกลองวงจรปดอยูในสนามแขง นิติบุคคลท่ีรับผิดชอบ

กลองวงจรปดตองรับรองวากลองวงจรปดทํางานไดดี หากมีขอผิดพลาด ตองโทษปรับ 15,000 ยูโร 

(1.2) การนําเขาไปซ่ึงเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลโดยไมได

รับอนุญาต ตองโทษปรับ 7,500 ยูโร และจําคุก 1 ป การมีสภาพมึนเมาในระหวางการแขงขัน 

ตองโทษปรับ 7,500 ยูโร และบุคคลผูอยูสภาพมึนเมาทํารายผูอ่ืนจนอยูในสภาพท่ีทํางานไมไดเปน

เวลานอยกวาหรือเทากับ 8 วัน ตองโทษปรับ 15,000 ยูโรและจําคุก 1 ป 

(1.3) การกระตุนใหผู อ่ืนมีความรูสึกเกลียดชังหรือตองการใชความ

รุนแรงกับกรรมการ กรรมการตัดสิน หรือผูเลนผูหนึ่งผูใด การแสดงเครื่องหมายหรือปายเก่ียวกับ

แนวคิดท่ีเปนการเลือกปฏิบัติในระหวางการถายทอดการแขงขัน ตองโทษปรับ 15,000 ยูโรและจําคุก 

1 ป 

(2) มาตรฐานเก่ียวกับกรรมการและวิธีการประเมินผล 

ประมวลกฎหมายกีฬา กําหนดวา กรรมการและกรรมการตัดสินตองเปน

อิสระและปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง โดยตองเคารพกฎซ่ึงกําหนดข้ึนโดยสหพันธกีฬาท่ี

รับผิดชอบประเภทท่ีเก่ียวของ สหพันธทําหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการตามระเบียบท่ี

เขียนข้ึนไวกอนแลวและสอดคลองกับสารจัดตั้ง อยางไรก็ตาม สหพันธไมมีอํานาจบังคับบัญชาตอ

กรรมการและกรรมการตัดสินในลักษณะเดียวกับอํานาจบังคับบัญชาตามประมวลกฎหมายแรงงาน 

และเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเปนการบริการสาธารณะ หากผูใดทํารายกรรมการหรือกรรมการตัดสิน

ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีตองไดรับโทษทางอาญาท่ีสูงกวาบุคคลท่ัวไป133 

2) การควบคุมมาตรฐานโดยสหพันธกีฬาตางๆ   

สหพันธกีฬาอาจตั้งลีกอาชีพ เพ่ือจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 

โดยลีกอาชีพนี้จะมีสถานะเปนสมาคม และมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย เม่ือสหพันธกีฬาตั้งลีกอาชีพ

ข้ึน จะตองสรางหนวยงานอิสระท่ีมีอํานาจในการประเมินผลอยางเท่ียงธรรม ตรวจสอบและควบคุม

การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใชจายของสมาคมและบริษัทกีฬาตางๆ ท่ีเขารวม

การแขงขัน 
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สหพันธกีฬาตางๆ มีอํานาจลงโทษทางวินัยได การลงโทษทางวินัยดังกลาวมี

สถานะเปนคําสั่งทางปกครองเนื่องจากสหพันธกีฬาเปนผูรับมอบอํานาจจากรัฐ จึงมีอํานาจออกกฎ

และคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงกฎและคําสั่งทางปกครองเหลานี้อาจถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองได แต

ผูเสียหายตองรองเรียนตอคณะกรรมการภายในสหพันธเสียกอน  

การลงโทษทางวินัยแบงออกเปน 2 ประเภท134 คือ กรณีการทําผิดกฎเทคนิค

หรือกติกาการแขงขัน ท่ีกําหนดข้ึนโดยสหพันธเพ่ือใหการแขงขันดําเนินไปโดยปกติ และกรณีการทํา

ผิดหรือไมปฏิบัติตามกฎอ่ืนๆ ของสหพันธเก่ียวกับการดําเนินการของสโมสรกีฬา การทํางานของ

นักกีฬา ครูฝก กรรมการ หรือกรณีการผิดตอจริยธรรมการกีฬา  

3.1.1.4 การจดแจงของสโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 

1) การจัดต้ังสมาคมกีฬา (Association Sportive) ตามประมวลกฎหมาย

กีฬา 

การรวมกลุมทางกีฬาในระยะเริ่มตนจะอยูในรูปของสมาคมกีฬา ซ่ึงยังไมไดมี

เปาหมายในการแสวงหากําไร ในกรณีท่ีสมาคมกีฬาตองการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ 

ตองไดรับการรับรอง ตามประมวลกฎหมายกีฬา การอนุญาตดังกลาวเปนอํานาจของผูวาราชการ

จังหวัดท่ีสํานักงานใหญของสมาคมนั้นตั้งอยู135 

(1) หลักเกณฑการรับรอง 

(1.1) หากสมาคมนั้นมีเปาหมายเพ่ือฝกประกอบกิจกรรมกีฬาหรือ

กิจกรรมพละประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท สมาคมนั้นจะตองอยูในสังกัดของสหพันธ

กีฬาของกีฬาประเภทดังกลาว สมาคมท่ีมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมกีฬาโดยไม

ประกอบกิจกรรมกีฬานั้น ไมจําเปนตองอยูในสังกัดของสหพันธกีฬาก็ได 

(1.2) สมาคมกีฬาท่ีมีเปาหมายเพ่ือประกอบกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรม

พละอาจไมตองสังกัดสมาพันธกีฬาก็ได หากสารจัดตั้งของสมาคมกําหนดไว136ดังตอไปนี้ 

(1.2.1) บ ท บั ญ ญั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง เ ป น

ประชาธิปไตย: ตองมีการกําหนดวา สมาชิกทุกคนมีสิทธิเขารวมในท่ีประชุมใหญของสมาคม 

คณะกรรมการบริหารของสมาคมมาจากการเลือกตั้งโดยลับและมีระยะเวลาการทํางานจํากัด มีการ

กําหนดจํานวนครั้งการประชุมใหญและจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารตอปและเง่ือนไข

การเรียกประชุมใหญและการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารโดยสมาชิกจํานวนหนึ่ง 

                                                           
 134 วรวุฒิ  เหลาบานคอ, เรื่องเดิม, หนา 90 

 135 Code Du Sport.  Article L122-1; เรื่องเดียวกัน, หนา 87. 

 136 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, เรื่องเดิม, หนา 106.  
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(1.2.2) บทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารอยางโปรงใส: ตองมีการ

กําหนดวา สมาคมตองจัดทําบัญชีรายรับและรายจายอยางสมบูรณ งบประมาณรายจายประจําปตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารตั้งแตตนป ตองมีการเสนอบัญชีตอท่ีประชุมใหญภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนภายหลังจากการดําเนินงานของปนั้น สัญญาหรือความตกลงทุกฉบับท่ีจัดทําข้ึน

ระหวางสมาคมกับผูบริหารสมาคม คูสมรส หรือบุคคลใกลชิดของผูบริหารตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารและตองมีการเสนอสัญญาหรือความตกลงดังกลาวตอท่ีประชุมใหญครั้ง

ถัดไปเพ่ือทราบ  

(1.2.3) บทบัญญัติเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงบริหารอยางเทา

เทียมกันระหวางหญิงและชาย: ขอบังคับสมาคมตองกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

และองคประกอบของท่ีประชุมใหญ 

(1.2.4) สารจัดตั้งสมาคมตองประกอบดวยบทบัญญัติเก่ียวกับ

การรับรองสิทธิในการสูขอกลาวหา ในกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยและตองกําหนดวาไมมีการ

เลือกปฏิบัติใดๆ ในการจัดการและดําเนินไปของสมาคม 

(2) รายการเอกสารเพ่ือประกอบการขอใบรับรอง 

(2.1) สารจัดตั้งสมาคมจํานวนหนึ่งชุด และระเบียบภายในของสมาคม

จํานวน 1 ชุด  

(2.2) รายงานการประชุม 3 ครั้งสุดทายของท่ีประชุมใหญของสมาคม 

(2.3) รายการบัญชีการประกอบการ 3 ครั้งสุดทาย 

(3) การเพิกถอนการรับรอง 

ผูวาราชการจังหวัดอาจเพิกถอนใบรับรองเม่ือมีการแกไขสารจัดตั้งของ

สมาคมในลักษณะท่ีทําใหขัดหรือแยงตอเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายกีฬา เม่ือมีการละเมิด

สารจัดตั้งของสมาคมอยางรุนแรง เม่ือมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือตอ

จริยธรรมสาธารณะ เม่ือไมปฏิบัติตามกฎเก่ียวกับความสะอาดและความปลอดภัย หรือเม่ือไมปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีกําหนดใหผูฝกสอน ผูสอน ผูควบคุม ผูจัดการประกอบกิจกรรมกีฬา

หรือกิจกรรมพละตองมีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด 

2) การจัดตั้งบริษัทกีฬาตามกฎหมาย 

การจัดตั้งบริษัทกีฬา ตามกฎหมายประมวลกฎหมายกีฬา กําหนดวา เม่ือ

สมาคมกีฬา (Association Sportive) มีรายไดจากกิจกรรมกีฬามากกวาจํานวนท่ีกําหนดไวในรัฐ

กฤษฎีกาท่ีตองผานการพิจารณาของสภาแหงรัฐ (1.2 ลานยูโร)  หรือเม่ือคาใชจายในการจางนักกีฬา

สูงกวาท่ีกฎหมายลําดับรองกําหนด (0.8 ลานยูโร) จะมีสถานภาพเปนบริษัทและการจัดตั้งจะเปนไป

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายการคา (Code du Commerce) ตั้งแตวันท่ีไดรับรายไดนั้นหรือ
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ตั้งแตวันท่ีคาจายในการจางนักกีฬาเกิดจํานวนเงินนั้น หากสมาคมกีฬาซ่ึงมีคุณสมบัติอยางใดอยาง

หนึ่งดังกลาวไมจัดตั้งเปนบริษัทกีฬาภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัตินั้น จะไม

สามารถเขารวมการแขงขันใดๆ ซ่ึงจัดข้ึนโดยสหพันธกีฬาท่ีตนเปนสมาชิกอยูได137 

บริษัทกีฬาอาจจะเปนบริษัทความรับผิดจํากัด ซ่ึงอาจจะมีหุนสวนเพียงคน

เดียวก็ได อาจเปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีเปาหมายทางการกีฬา หรืออาจเปนบริษัทมหาชนกีฬาอาชีพ 

ก็ได 

นอกจากนี้ ถาจัดตั้งเปนบริษัทรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน กอนวันท่ี 29 

ธันวาคม ค.ศ.1999 ก็สามารถเปนตอไปได โดยทุนของบริษัทจะแบงเปนหุนตามมูลคาจริงหรือจะ

ตัดสินในเพ่ิมทุนโดยขายหุนในตลาดหลักทรัพยก็ได ผูบริหารท่ีไดรับเลือกตั้งในการบริหารบริษัทจะ

ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ แตสามารถเบิกคาใชจายตามจริงได กรณีท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด สมาคม

กีฬาเดิมตองถือหุนอยางนอยหนึ่งในสามของท้ังหมด และตองมีสิทธิลงเสียงหนึ่งในสามของสภา ผล

กําไรของบริษัท จะถูกจัดเก็บเปนเงินสํารอง หามปนผลใหแกสมาชิก เวนแตกรณีท่ีบริษัทเขาตลาด

หลักทรัพย จะสามารถปนผลกําไรใหแกสมาชิกได 

ในการจัดตั้งบริษัทกีฬาหรือสโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาตองจัดทําความตก

ลงกับบริษัทกีฬาท่ีตนจัดตั้ง และความตกลงนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด ของ

จังหวัดท่ีสมาคมนั้นตั้งอยู ความตกลงนี้ตองระบุขอมูล138ดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมในความรับผิดชอบ ท้ังในสวนท่ีเปนกีฬาอาชีพและในสวนท่ีเปน

กีฬาสมัครเลน ซ่ึงสมาคมกีฬาและบริษัทกีฬารับผิดชอบรวมกัน 

2. การจัดแบงความรับผิดชอบระหวางสมาคมกับบริษัท 

3. เ ง่ือนไขการใชสนามกีฬาและสถานท่ีโดยสมาคมและโดยบริ ษัท 

ความสัมพันธกับเจาของสถานท่ีและอุปกรณ 

4. เง่ือนไขเก่ียวกับการจัดแบงรายไดจากการใชสัญลักษณของสมาคม 

5. ระยะเวลาใชบังคับของความตกลงซ่ึงตองสิ้นสุดเม่ือปดฤดูกาลกีฬาและ

ตองไมเกิน5 ป  

6. วิธีการตออายุความตกลง 

7. การสงนักกีฬาอาชีพเขารวมการแขงขันท่ีจัดข้ึนโดยลีกอาชีพเปนหนาท่ี

ของบริษัทกีฬาตลอดระยะเวลาการใชบังคับความตกลง ตั้งแตเม่ือสหพันธอนุญาตใหบริษัทใช

หมายเลขสมาชิกของสมาคมได 

                                                           
 137 วรวุฒิ  เหลาบานคอ, เรื่องเดิม, หนา 88. 

 138 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, เรื่องเดิม, หนา 108. 
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8. ตําแหนงผูบริหารของสมาคมกับตําแหนงผูบริหารของบริษัทตองมิใช

บุคคลเดียวกัน 

9. ผูบริหารของสมาคมไมสามารถไดรับคาตอบแทนไมวาจะในรูปแบบใดจาก

บริษัท และ ผูบริหารของบริษัทไมสามารถรับคาตอบแทนในรูปแบบใดจากผูบริหารของสมาคม 

เอกสารท่ีตองใชยื่นประกอบในคราวเดียวกันประกอบดวย 

1. สารจัดตั้งของสมาคมและขอบังคับของบริษัท 

2. ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือชื่อโดยสมาคมจากสถาบันทรัพยสิน

อุตสาหกรรม  

3. รายชื่อลูกจางและการจัดสรรลูกจางในบริษัทและในสมาคม 

4. ความตกลงระหวางเจาของอุปกรณกีฬาและสนามกีฬากับบริษัทหรือ

สมาคมซ่ึงระบุเง่ือนไขการใชงานโดยสมาคมและโดยบริษัท 

5. การประมาณการงบประมาณของสมาคมและของบริษัท 

เม่ือไดรับคํารองและเอกสารดังกลาวแลว ผูวาราชการจังหวัดตองขอ

ความเห็นจากสหพันธกีฬาตนสังกัดของสมาคม และลีกอาชีพท่ีเก่ียวของ โดยผูวาราชการจังหวัดอาจ

ไมใหความเห็นชอบได 

3) การขายหรือสืบทอดสมาคมกีฬาและบริษัทกีฬา 

หากสมาคมกีฬาใดหรือบริ ษัทกีฬาใดทําความตกลงเ พ่ือส งมอบชื่ อ 

เครื่องหมายสัญลักษณของตน หรือเพ่ืออนุญาตใหนิติบุคคลเอกชนอ่ืนใชชื่อหรือเครื่องหมายนั้นได 

จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบกอน ผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําสั่งหามการสงมอบดังกลาว

ภายในสามเดือน โดยตองขอความเห็นจากสหพันธกีฬาตนสังกัดของสมาคมกีฬาหรือบริษัทกีฬานั้น

เสียกอน139 

3.1.1.5 กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ 

1) การสนับสนุนสมาคมกีฬาโดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ 

ประมวลกฎหมายกีฬากําหนดไววา องคการปกครองสวนทองถ่ินอาจใหเงิน

สนับสนุนสมาคมกีฬาหรือบริษัทกีฬาได โดยการสนับสนุนโดยองคการปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด

ตองไมเกิน 2.3 ลานยูโรตอฤดูกาล และการสนับสนุนตองมีเปาหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ดังตอไปนี้140 

                                                           
 139 วรวุฒิ  เหลาบานคอ, เรื่องเดิม, หนา 89. 

 140 เรื่องเดียวกัน, หนา 89. 
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(1) การฝกสอนและการฝกซอมเพ่ือพัฒนาแกนักกีฬารุนเยาว ตลอดจน

การสนับสนุนการศึกษาหรือการเขาสูวงการกีฬาอาชีพแกนักกีฬารุนเยาวท่ีฝกฝนในศูนยฝกท่ีไดรับ

อนุญาตตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวในประมวลกฎหมายกีฬา 

(2) การมีสวนรวมของสมาคมกีฬาในการสนับสนุนการศึกษาและการเขาสู

อาชีพ ตลอดจนการประกันสังคมใหแกนักกีฬา 

(3) การดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ การปองกันความรุนแรง

ในสถานท่ีฝกและแขงขันกีฬา 

2) สัญญาตอบแทนคาบริการและอ่ืนๆ โดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการปกครองสวนทองถ่ินอาจสนับสนุนในลักษณะอ่ืนๆ เชน การซ้ือตั๋วเขา

ชม การเปนสปอนเซอรการแขงขัน กฎหมายกําหนดวา จํานวนเงินท่ีใชจายตองไมเกินรอยละ 30 ของ

รายไดในปงบประมาณท่ีแลว และตองไมเกิน 1.6 ลานยูโรตอฤดูกาลกีฬา 

3) การสนับสนุนการฝกสอนในสมาคมกีฬาอาชีพ 

รัฐบาลและสหพันธนักกีฬาผูไดรับมอบอํานาจรับผิดชอบการฝกสอนนักกีฬา

รุนเยาวรวมกัน โดยผานศูนยฝกกีฬาข้ันสูงท่ีข้ึนทะเบียน ท้ังนี้ รัฐใหการสนับสนุนดานการเงินเพ่ือ

จัดหามาตรฐานการฝกสอนท่ีดีท่ีสุดแกนักกีฬารุนเยาว และเพ่ือพัฒนาศูนยฝกกีฬาท่ีมีคุณภาพสูง  

ศูนยฝกกีฬาบางประเภท เชน บาสเกตบอล ฟุตบอล แฮนดบอล ฮอกก้ี รักบี้ 

และวอลเลยบอลตองไดรับการอนุญาตจากกระทรวงการกีฬาเสียกอน  

3.1.1.6 การรวมกลุมขององคกรกีฬาอาชีพ 

1) เง่ือนไขการเปนเจาของบริษัทกีฬา   

ตามประมวลกฎหมายกีฬา กําหนดหามมิใหบุคคลหรือนิติบุคคลทางกฎหมาย

เอกชนใดควบคุมโดยเด็ดขาด มีสวนรวมในการควบคุม หรือใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (Influence 

Notable) กับบริษัทกีฬาหลายๆ บริษัทท่ีมีวัตถุประสงคเปนกีฬาประเภทเดียวกัน และหามมิใหเปน

ผูบริหารบริษัทกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งมากกวา 1 แหง ตลอดจนหามมิใหควบคุมควบคุมโดย

เด็ดขาด มีสวนรวมในการควบคุม หรือใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับบริษัทกีฬาแหงหนึ่งและเปน

ผูบริหารบริษัทกีฬาอีกแหงหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคเปนกีฬาประเภทเดียวกัน ผูละเมิดบทบัญญัติดังกลาว

จะตองโทษอาญาเปนคาปรับจํานวน 45,000 ยูโร141 

นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดหามมิใหบุคคลหรือนิติบุคคลทางกฎหมาย

เอกชนทุกประเภทท่ีควบคุมโดยเด็ดขาด มีสวนรวมในการควบคุม หรือใชอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

บริษัทกีฬาใดใหกูหรือคํ้าประกันใหกับบริษัทกีฬาอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเปนกีฬาประเภทเดียวกัน บุคคล

                                                           
 141 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, เรื่องเดิม, หนา 108. 
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ธรรมดาซ่ึงเปนประธาน ผูบริหาร หรือผูจัดการของนิติบุคคลท่ีกระทําผิดมาตรานี้จะตองโทษปรับ

จํานวน 45,000 ยูโรและจําคุก 1 ป 

2) เง่ือนไขการถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีเปาหมายดานการกีฬา  

กฎหมายวาดวยการกีฬาของฝรั่งเศสไดกําหนดเง่ือนไขเฉพาะเก่ียวกับการถือ

หุนไวในประมวลกฎหมายกีฬา โดยกําหนดไววา บริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีเปาหมายดานการกีฬาอาจ

ขายหุนในตลาดหลักทรัพยได อยางไรก็ตาม คณะผูบริหารซ่ึงมาจากการเลือกตั้งไมสามารถรับ

คาตอบแทนได นอกจากนี้ สมาคมกีฬาเดิมท่ีสรางบริษัทมหาชนจํากัดนี้ข้ึนตองถือหุนและมีสิทธิออก

เสียงอยางนอยหนึ่งในสามของท้ังหมด โดยฝายปกครองอาจโตแยงการโอนหุนหากการโอนนั้นอาจ

นําไปสูผลท่ีขัดหรือแยงตอเจตนารมณของกฎหมาย ท่ีกําหนดวา บริษัทอาจปนผลกําไรแกผูถือหุนได 

อยางไรก็ตาม หากไมมีการเขาสูตลาดหลักทรัพย มาตราดังกลาวกําหนดหามมิใหบริษัทความรับผิด

จํากัด ซ่ึงมีหุนสวนเพียงคนเดียว และบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีเปาหมายทางการกีฬา ปนผลกําไร แตให

เก็บไวเปนเงินสํารอง (Réserve)  

3) เ ง่ื อนไขการดํ า เนิ นการและอํานาจหน า ท่ี ของลี กอาชีพ (Ligue 

Professionnelle) 

ลีกอาชีพจัดตั้งข้ึนโดยสหพันธกีฬาเพ่ือจัดการแขงขันกีฬาอาชีพหรือเพ่ือ

กําหนดเง่ือนไขการจัดการแขงขันและการเขารวมการแขงขัน 

ลีกอาชีพจัดตั้งข้ึนโดยไมจํากัดระยะเวลา โดยสมาชิกของลีกอาชีพไดแก

สมาคมกีฬาภายใตสังกัดของสหพันธกีฬาและบริษัทกีฬา สมาชิกเหลานี้ไดรับอนุญาตใหเขารวมการ

แขงขัน เม่ือมีการจัดตั้งลีกอาชีพข้ึน ตัวแทนของนิติบุคคลท่ีเปนสมาชิกเขารวมท่ีประชุมใหญจัดตั้งเพ่ือ

กําหนดรางสารจัดตั้ง สารจัดตั้งกําหนดวิธีการและเง่ือนไขการเขาเปนสมาชิกและการออกจากเปน

สมาชิกของลีก 

ท่ีประชุมใหญของลีกอาชีพประกอบดวยผูแทนจากนิติบุคคลท่ีเปนสมาชิก

ของลีก นอกจากนี้ ผูแทนของสหพันธ ผูแทนของนักกีฬา ผูแทนของครูฝก กรรมการ และกรรมการ

ตัดสิน แพทย และบุคลากรฝายอํานวยการของลีกและของสมาชิกของลีก สามารถเขารวมได โดยท่ี

ประชุมใหญจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสารจัดตั้งตองกําหนดระเบียบการเรียกประชุมและ

การลงมติของท่ีประชุม ท่ีประชุมใหญเปนผูผานระเบียบภายในของลีกอาชีพและการแกไขสารจัดตั้ง

และมติของท่ีประชุมตองเสนอไปท่ีสหพันธกีฬา142  

ลีกอาชีพบริหารโดยคณะผูบริหารซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากสมาคมกีฬาและ

บริษัทกีฬาท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ ผูแทนจากสหพันธซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจ 

                                                           
 142 เรื่องเดียวกัน, หนา 109. 
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ผูแทนของนักกีฬาและของครูฝก แตงตั้งโดยองคการผูแทน (โดยสวนมากคือสหภาพนักกีฬา) บุคคล

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญโดยการเสนอชื่อโดยผูมีอํานาจของสหพันธ 

นอกจากนี้ สารจัดตั้งอาจกําหนดใหบุคคลอ่ืนเขารวมในคณะผูบริหารได เชน กรรมการ กรรมการ

ตัดสิน แพทย บุคลากรฝายอํานวยการของลีกและของสมาชิกของลีก ตลอดจนผูแทนของนายจางกีฬา

อาชีพโดยการแตงตั้งขององคกรผูแทนนายจาง คณะผูบริหารประชุมกันอยางนอย 3 ครั้งตอป  

หากความตกลงท่ีจัดทําข้ึนระหวางสหพันธและลีกอาชีพกําหนดใหลีกอาชีพมี

อํานาจทางวินัยดวย ระเบียบการดําเนินการของผูดําเนินการทางวินัยตองสอดคลองกับบทบัญญัติของ

กฎหมาย  

3.1.1.7 การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุนผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ143 

1) สิทธิการถายทอดการแขงขัน  

สหพันธกีฬาอาจหารายไดจากการถายทอดหรือการใหถายภาพการแขงขันได 

โดยตองผานการประมูลตามกระบวนการและวิธีตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีท่ีเปนการแขงขันท่ีมี

ความสําคัญสูง อาจเลือกใหถายทอดโดยชองท่ีมีผูเขาถึงไดมากท่ีสุด  
2) การสนับสนุนโดยรัฐ 

รัฐใหการชวยทางการเงินแกสโมสรกีฬา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก

สหพันธกีฬา อยางไรก็ตาม ยังไมพบขอมูลวารัฐฝรั่งเศสใหความชวยเหลือผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ

แตอยางใด 

 
3.1.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสมาคมกีฬาของประเทศอังกฤษ 

3.1.2.1 ระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษ จัดระบบในการบริหารราชการออกเปน 2 ระดับ คือ การบริหาร

ราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเรียกระบบการบริหารราชแบบนี้วาการ

ปกครองในระบบแองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxon System) โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดท่ีวาการปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น เปนการปกครองท่ีเกิดข้ึนมากอนการรวมตัวกันเปนรัฐชาติ และประเทศอังกฤษนั้นก็

เกิดจากการรวมตัวกันของทองถ่ินตางๆ ดังนั้น ในการบริหารราชการจึงควรคงอํานาจใหแกการ

บริหารราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจเปนของตนเอง และมีความเปนอิสระท่ีจะดําเนินการปกครองใน

เขตของตนตามจารีตประเพณีท่ีสืบทอดกันมา144 

                                                           
 143 เรื่องเดียวกัน, หนา 116. 

 144 ชํานาญ จันทรเรือง, การปกครองทองถิ่นในตางประเทศ, หนา 39, 53, คนวันท่ี 1 

ตุลาคม 2558 จาก http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=349 
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ในการบริหารราชการสวนกลางนั้น ประเทศอังกฤษใชระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

โดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทําหนาท่ีในการบริหารประเทศ สําหรับในการบริหารราชการ

สวนภูมิภาคนั้นจะถูกแบงยอยออกเปน 2 ระดับ ไดแก145 

1) ระดับเขต หรือ เคานตี้ (County Level) เปนการปกครองทองถ่ินใน

ระดับบน มีการแบงองคกรทองถ่ินออกเปน 4 ประเภท คือ เขตมหานคร (Metropolitan County) 

เขตนอกมหานคร (Non-Metropolitan County) องคการเอกเทศ (Unitary Authority) และมหา

นครลอนดอน (Greater London) 

2) ระดับแขวง (District Level) เปนการปกครองทองถ่ินในระดับลาง 

แบงเปน แขวงมหานคร (Metropolitan District) แขวงนอกมหานคร (Non-Metropolitan 

District) ลอนดอนเบอโร (London Borough) และ นครลอนดอน (City-of-London)  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละระดับนั้น จะมีอํานาจหนาท่ีในการดูแล และ

ใหบริการสาธารณะตางๆ ภายในเขตภูมิศาสตรของตนเอง ผานทางการจัดตั้งสภาของทองถ่ินนั้นๆ 

อาทิ สภาแขวง (County Council) สภาเขต (District Council) สภาลอนดอนเบอโร (London 

Borough Council) ตามพระราชบัญญัติการปกครองทองถ่ิน (The Local Government Act 

2000) ไดเรียกสภาเหลานี้วา หนวยงานสวนทองถ่ิน (Local Authorities) 

หนวยงานสวนทองถ่ินนั้นจะทําหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะตามแตความตองการ

ของทองถ่ินเพ่ือสรางความเปนอยูท่ีดีท้ังทางดานเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 

หนาท่ีบางประการเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําตามกฎหมาย อาทิ การออกใบอนุญาตตามกฎหมายตางๆ 

หรือเปนหนาท่ีท่ีอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันท่ัวประเทศ อาทิ 

หนาท่ีในการบริหารงานผลประโยชนในท่ีอยูอาศัย แตก็ยังมีหนาท่ีบางประการท่ีข้ึนอยูกับอํานาจการ

ตัดสินใจของทองถ่ิน อาทิ การใหบริการหองสมุดสาธารณะ เปนตน โดยในปจจุบัน ท่ัวท้ังประเทศ

อังกฤษและแควนเวลล มีสภาทองถ่ินกวา 375 สภา ใหบริการครอบคลุมในดานเด็กและเยาวชน การ

คมนาคม ผูสูงวัย ท่ีอยูอาศัย วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การวางแผนและพัฒนา การปองกันสาธารณะภัย 

และการใหบริการอ่ืนๆ146  

 

 

                                                           
 145 เรื่องเดียวกัน, หนา 56-60. 

  146 Local Government Association Analysis and Research, Local Government 
Structure Overview (October 2010), Retrieved October 1, 2015 from 

http://www.local.gov.uk/c/document_library/ 



79 

3.1.2.2 บทบาทของรัฐบาลกลางกับการกีฬา 

บทบาทของรัฐบาลกลาง (Central Government) ท่ีมีตอการกีฬานั้น เปนไปใน

ลักษณะของการวางนโยบายทางดานการกีฬา ตลอดจนการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือท่ีจะสง

ตอไปยังหนวยงานสวนทองถ่ินใหนําไปใชในการจัดทําบริการสาธารณะทางการกีฬา โดยในยุคแรกเริ่ม

นั้นเปนไปอยางจํากัด ในลักษณะของการมุงสนับสนุนกีฬาบางชนิด ไปพรอมๆ กับการควบคุมมิใหมี

การเลนกีฬาชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากชนิดกีฬาท่ีรัฐบาลสนับสนุน ดังเชนในชวง ค.ศ.1541 ท่ีมี

กฎหมายหามเลนกีฬาบางชนิด อยางเชน กีฬาฟุตบอล แตในขณะเดียวกันกลับมีกฎหมายท่ีบังคับให

ชายทุกคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและมีอายุต่ํากวา 60 ป จะตองฝกฝนการยิงธนู นอกจากนี้ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกีฬาในยุคแรก  ๆ ยังสะทอนถึงการแบงชนชั้นในสังคม ดังเชนใน ป ค.ศ.1671 

the Game Law ไดกําหนดไววา กีฬาลาสัตวนั้นจํากัดอยูเฉพาะในชนชั้นท่ีร่ํารวย และกําหนด

บทลงโทษสําหรับคนยากจนท่ีทําการเลนกีฬาดังกลาวแมจะไดกระทําลงในท่ีดินของตนเองก็ตาม 

ตอมาในชวง ค.ศ.1830-1840 เริ่มเกิดแนวคิดในการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับอุทยานแหงชาติ

และการเขาถึงพ้ืนท่ีในชนบท จากเดิมท่ีเคยถูกจํากัดเนื่องจากเปนท่ีดินของพวกเจาของท่ีดิน 

(Landlords) จนกระท่ังมีการยอมรับถึงสิทธิของคนยากจนท่ีเปนชนชั้นแรงงานในการท่ีจะไดเขาถึง

พ้ืนท่ีในชนบทเพ่ือพัฒนาสุขภาพรางกาย อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจาก

ระบบเจาของท่ีดินมาเขาสูระบบอุตสาหกรรมท่ีสุขภาพรางกายของชนชั้นแรงงานมีความสําคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และนําไปสูการออกกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับท่ีแมจะไมไดกลาวถึงการกีฬา

โดยตรง แตกลับมีผลตอการสรางสาธารณูปโภคทางดานการกีฬา อาทิ The Bath and Wash-

Houses Act 1846 และ the Public Health Act 1875 ท่ีมุงพัฒนาสุขอนามัยของประชาชน โดย

การกําหนดใหในทองถ่ินตองมีการกอตั้งโรงอาบน้ําสาธารณะท่ีถูกสุขอนามัย ซ่ึงในการสรางโรงอาบน้ํา

ดังกลาว หนวยงานสวนทองถ่ินก็นิยมท่ีจะสรางสระวายน้ําเพ่ิมเติมไปดวย ทําใหกีฬาวายน้ําไดกลาย

มาเปนกีฬาหลักท่ีประชาชนนิยมเลนกันเพ่ือพักผอนหยอนใจ147  

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหรัฐบาลหันมาสนใจดําเนินนโยบายทางการกีฬามาจากทัศนคติใน

การแบงแยกชนชั้น โดยรัฐบาลเห็นวากิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการท่ีเลนกันในหมูคนยากจนนั้นไรซ่ึง

ระเบียบและเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยของสังคมจึงจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองเขามาดูแล โดย

การควบคุมไมใหมีการละเลนกีฬากันตามทองถนนหรือท่ีรกรางวางเปลา แตเปลี่ยนไปจัดกิจกรรมกีฬา

กันในโรงเรียนของรัฐบาล, มูลนิธิ หรือสถานศึกษาตางๆ แทน ตอมาในชวงระหวางรอยตอของ

สงครามโลกครั้งท่ี 1 กับ สงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศอังกฤษซ่ึงสูญเสียทรัพยากรมนุษยไปเปน

                                                           
   147 Barrie Houlihan, The Government and Politics of Sport (London:  

Routledge, 1991), pp. 21-24. 
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จํานวนมาก ไดตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพเยาวชนในประเทศ และมีการออกกฎหมายสอง

ฉบับคือ The Physical Training and Recreation Act 1937 และ The Education Act 1944 

โดยกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานสวนทองถ่ินตองจัดสรางสาธารณูปโภคเพ่ือการกีฬาและนันทนาการ 

และอนุญาตใหหนวยงานสวนทองถ่ินสามารถใหบริการทางการกีฬาไดอีกดวย ผลจากกฎหมาย

ดังกลาวทําใหสาธารณูปโภคทางการกีฬาในสถานศึกษาของทองถ่ินเพ่ิมข้ึนอยางมาก และเกิดการ

ฝกอบรมบุคคลากรทางดานกีฬาอีกดวย148 

จุดเปลี่ยนทางนโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนั้น เกิดข้ึนเม่ือ

เดือนตุลาคม ค.ศ.1957 เม่ือคณะกรรมการกลางวาดวยพละศึกษาและนันทนาการ (The Central 

Council of Physical Recreation: The C.C.P.R) ไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือ

ทําการศึกษาถึงบทบาทของกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมหากจะมี

การดําเนินการทางกฎหมายเพ่ือพัฒนากิจกรรมกีฬาตางๆ ในฐานะสวนหนึ่งของสวัสดิการสังคม 

(Welfare of the Community) ซ่ึงพ้ืนท่ีในการศึกษานั้นเดิมกําหนดไวเฉพาะในอังกฤษ, เวลส และ

ไอรแลนดเหนือเทานั้น แตตอมาไดมีการรวมมือกับประเทศสกอตแลนด ทําใหการศึกษาดังกลาว

ครอบคลุมกิจกรรมทางกีฬาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายในสหราชอาณาจักร โดยในการศึกษานั้น ไมไดจํากัด

อยูเพียงแคกีฬาท่ีเลนเพ่ือความบันเทิงแตเพียงอยางเดียวหากยังรวมถึงกีฬาท่ีมีการพัฒนาเขาสูระบบ

กีฬาสมัครเลน และรวมไปถึงกีฬาอาชีพอีกดวย149 ซ่ึงผลสรุปจากรายงานฉบับดังกลาว เสนอวาควรมี

การพัฒนานโยบายท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและนันทนาการเพ่ือเปาหมายในการควบคุมทางสังคม 

ตลอดจนพัฒนาสุขภาพมวลรวมของประเทศ ประกอบกับแนวคิดท่ีจะใชการกีฬาเปนเครื่องมือ

ทางการทูต โดยเล็งเห็นวา หากรัฐบาลเขามาดูแลการกีฬาจะชวยสงเสริมคุณภาพของนักกีฬาท่ี

ออกไปแขงขันในระดับนานาชาติในนามของสหราชอาณาจักรได อันจะสรางภาพลักษณท่ีดีทางการ

ทูตใหแกประเทศไดในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปนผลโดยตรงมาจากความตองการของประชาชนท่ี

เรียกรองใหรัฐบาลเขามามีสวนในการเปดโอกาสในการเลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ อีกดวย 

ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการจัดตั้ง สภาท่ีปรึกษาทางการกีฬา (Advisory Sports 

Council) ใน ค.ศ.1965 เพ่ือวางแผนและทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดหาสาธารณูปโภค

ทางการกีฬา และสงเสริมใหเกิดการเลนกีฬาในหมูประชาชน150 

                                                           
 148 Ibid., pp. 25-26. 

    149 The Central Council of Physical Recreation, Sport & Community: The 
report of the Wolfenden Committee on Sport (September 1960) (London, The 

Central Council of Physical Recreation, 1960). 

    150 Barrie Houlihan, op. cit., pp. 27-28. 
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การดําเนินนโยบายทางการกีฬาและนันทนาการในฐานะสวนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ

ไดรับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง เม่ือ ค.ศ.1975 ดังท่ีปรากฎในรายงานการวิจัยเรื่องการกีฬาและ

นันทนาการ (White Paper on Sport and Recreation) ซ่ึงไดเนนย้ําวา การกีฬาและนันทนาการ

นั้นเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจ ท้ังยังชวยกอใหเกิดกําลังใจและแรง

บันดาลใจแกเยาวชนอันมีผลมาจากความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติอีกดวย ดังนั้นจึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐบาลจะตองสนับสนุนโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการใหแก

ประชาชนโดยท่ัวไป ควบคูไปกับการสนับสนุนโอกาสทางการกีฬาใหแกผูยากไร, เยาวชน, ผูพิการ 

และผูสูงอายุ ท้ังยังตองทุมพัฒนาบุคคลผู มีอัจฉริยภาพทางดานการกีฬาควบคูกันไปดวย ซ่ึง

แนวนโยบายดังกลาวนําไปสูการจัดต้ังสภาการกีฬา (Sports Council) ท่ีเขามาจัดทําโครงการกีฬา

สําหรับทุกคน (Sport for All) และในชวงปลายทศวรรษท่ี 1980 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกีฬาไดเริ่ม

ออกนโยบายท่ีเก่ียวของกับการกีฬา ซ่ึงในเวลาตอมา ไดขยายขอบเขตครอบคลุมมากข้ึนและเปน

แนวทางในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการของประเทศอังกฤษจนกระทังปจจุบัน151  

3.1.2.3 บทบาทของหนวยงานสวนทองถ่ินกับการกีฬา 

ในการดําเนินงานของภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการกีฬานั้น บทบาทของหนวยงานสวน

ทองถ่ิน ไดรับการยอมรับวาเปนกุญแจสําคัญในการสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมทางการกีฬาและ

นันทนาการข้ึนในชุมชนแตละแหง โดยอาศัยการทํางานรวมกับเอกชน และองคกรไมแสวงหาผลกําไร

ตางๆ ในการจัดหาสาธารณูปโภคทางการกีฬา ตลอดจนการพัฒนาสโมสรกีฬา และ บุคลากรท่ี

เก่ียวของกับกีฬา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการกีฬาในยุคแรกนั้น 

ลวนเปนภาระหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ มากกวาจะเปนหนาท่ีของรัฐบาลกลาง 

เนื่องจากในการแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดทําบริการสาธารณะทางการกีฬานั้นถูกวิจารณ

วาเปนการใชงบประมาณท่ีสิ้นเปลือง และเปนการเพ่ิมภาระทางภาษีอากรใหแกประชาชนในประเทศ

ในชวงตนคริสศตวรรษท่ี 19 นั้น เปนจุดเริ่มตนของหนวยงานสวนทองถ่ินในการเขามาจัดทําบริการ

ทางดานการกีฬาและสันทนาการโดยมีเปาหมายในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในประเทศโดย

อาศัยอํานาจจากกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสาธารณะสุข อาทิ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับโรงอาบน้ํา

สาธารณะ หรือ การใชพ้ืนท่ีสาธารณะ เปนตน แตยังไมปรากฏการสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรมจากรัฐบาล

กลาง จนกระท่ังมีการออก The Physical Training and Recreation Act 1937 อันเปนกฎหมาย

ฉบับแรกท่ีใหอํานาจหนวยงานสวนทองถ่ินในการจัดหาและวางแผนการพัฒนาการใหบริการทางกีฬา

และนันทนาการในพ้ืนท่ีของตนเองไดโดยตรง ประกอบกับการจัดตั้ง คณะกรรมการชนบท 

(Countryside Commission) ใน ค.ศ.1968 และ กรรมการการทองเท่ียว ใน ค.ศ.1969 (The 

                                                           
   151 Ibid., pp. 27-29. 
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Tourist Boards) และ สภาการกีฬา ใน ค.ศ.1972 ซ่ึงนําไปสูการเกิดข้ึนของสาธารณูปโภคทางการ

กีฬาตางๆ อาทิ ศูนยกีฬาและนันทนาการ, สวนสาธารณะ ท่ีสงเสริมใหประชาชนนิยมมาเลนกีฬาและ

ทํากิจกรรมนันทนาการกันมากข้ึน  

ตอมาเม่ือ ค.ศ.1974 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน จากเดิม 

ท่ีเปนการปกครองแบบชั้นเดียว (One-Tier) มาเปนการปกครองแบบ 2 ชั้น (Two-Tier) ซ่ึงมีผลตอ

การใหบริการทางกีฬาและนันทนาการ กลาวคือ เม่ือมีการแบงเขตการปกครองมากข้ึนทําใหจํานวน

ของหนวยงานสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนและมีการสรางสาธารณูปโภคทางการกีฬามากข้ึนตามไปดวย โดย

หนวยงานสวนทองถ่ินในเขตท่ีถูกจัดตั้งข้ึนใหมนั้น มักจะถือเอาการใหบริการทางการกีฬาและ

นันทนาการเปนหนึ่งในนโยบายหลัก เม่ือพิจารณาประกอบกับจํานวนของสาธารณูปโภคทางการกีฬา

อยาง สระวายน้ํา ท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนจากเดิม 500 สระ เปน 1,200 สระท่ัวประเทศ ในชวง ค.ศ.1971-

1989 แลว จะเห็นไดวาหนวยงานสวนทองถ่ินนั้นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬาอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม การแบงระบบการปกครองใหมนี้ก็ทําใหเกิดความสับสน

ในการบริหารงาน กลาวคือความรับผิดชอบในการใหบริการทางการกีฬาจะถูกแบงออกเปน 2 ระดับ 

ทําใหในหลายครั้งขาดการวางแผนและการรวมมือกันในการบริหารจัดการ152 อีกท้ังหนวยงานสวน

ทองถ่ินยังประสบปญหาทางดานงบประมาณ โดยในชวงทศวรรษท่ี 1980 นั้น รัฐบาลกลางมีนโยบาย

ในการลดรายจายสาธารณะของประเทศลงซ่ึงทําใหหนวยงานสวนทองถ่ินตองจัดสรรการใช

งบประมาณในการใหบริการชุมชนในดานตางๆ อยางรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน สะทอนออกมาจากจํานวน

งบประมาณท่ีหนวยงานทองถ่ินไดใชไปในการสรางสาธารณูปโภคทางการกีฬา  โดยปรากฎขอมูลวา

ระหวางทศวรรษท่ี 1988-1989 หนวยงานสวนทองถ่ินของประเทศอังกฤษและเวลลไดใชจาย

งบประมาณไปสําหรับการสรางสาธารณูปโภคและบุคคลากรทางการกีฬากวา 738 ลานปอนด 

ในขณะท่ีหนวยงานของรัฐบาลกลางอยาง Sports Council กลับจัดสรรงบประมาณเพียง 45 ลาน

ปอนด เพ่ือเปนงบประมาณสนับสนุนหนวยงานสวนทองถ่ิน, องคกรหรือสมาคมกีฬา153  

นอกจากนี้ เม่ือทางรัฐบาลกลางไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกับการกีฬา             

ใน ค.ศ.1979 ภายหลังจากการชนะการเลือกตั้งของพรรคอนุรักษนิยม โดยเห็นวาหนวยงาน             

สวนทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีดูแลและใหบริการทางดานการกีฬาและสันทนาการนั้น ควรจะตองมีการ

ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับองคกรทางการคาของเอกชน ผานทางการประกาศใชกฎหมายท่ีบังคับ

ใหมีการประมูลแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน ท่ีเรียกวา Compulsory Competitive 

Tendering (CCT) ซ่ึงมีหลักการท่ีวาการใหบริการสาธารณะใด ท่ีเคยอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร

                                                           
    152 Ibid., pp. 53-54. 

    153 Ibid., p. 51. 
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ปกครองสวนทองถ่ินของรัฐ จะตองมีการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขาไปประมูลแขงขันเพ่ือขอเปน

ผูจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวได ยกเวนในกิจการหองสมุด, พิพิธภัณฑ และ หอศิลปะ ซ่ึงกฎหมาย

ดังกลาวถูกประกาศใชกับการกีฬาและสันทนาการ ใน ค.ศ.1989 โดยมีวัตถุประสงคหลักสองประการ 

1. เพ่ือเปนการลดงบประมาณของรัฐในการใหบริการทางการกีฬาและสันทนาการ 

2. เพ่ือเปนการผลักดันผูใหบริการทางการกีฬาและสันทนาการเรงพัฒนาและ

ปรับปรุงการใหบริการของตนเพ่ือเขาแขงขันกับผูใหบริการรายอ่ืนๆ 

การบริการทางการกีฬาท่ีตกอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ ไดแก สระวายน้ํา ลานสเกต 

โรงยิมสําหรับฝกซอมยิมนาสติก สนามกีฬาเทนนิส สควอช และแบดมินตัน  สนามกรีฑา สนามเบส

บอล สนามจักรยาน สนามกอลฟ ลานโบวลิ่ง ศูนยข่ีมา สนามแขงมา ศูนยกีฬาทางน้ํา ศูนยกีฬาทาง

อากาศ และศูนยกีฬาชายฝง เปนตน แตท้ังนี้ ไมรวมถึงการใหบริการของสถาบันการศึกษา154  

ซ่ึงตอมากฎหมายฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกไปใน ค.ศ. 2000  

ในการใหบริการทางการกีฬาและสันทนาการของหนวยงานในทองถ่ินตางๆ นั้นมีการ

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังทางภาครัฐและเอกชน โดยหนวยงานหลักท่ีทํางานรวมกับ

หนวยงานกีฬาของแตละทองถ่ิน ไดแก สภาการกีฬาท้ังในระดับประเทศ และระดับภาค รวมท้ัง

สมาคมกีฬาหรือหนวยงานทางการกีฬาทองถ่ิน เชน สโมสรกีฬาตางๆ เปนตน โดยในสวนของ

ความสัมพันธกับสภากีฬาท้ังในระดับประเทศและระดับภาคนั้นจะเปนไปในเรื่องของการรับนโยบาย 

การวางแผนงานมาปฎิบัติภายในแตละทองท่ี รวมท้ังการรับความสนับสนุนดานบุคคลากรตลอดจน

ความสนับสนุนทางดานการเงิน155  

ดานของความสัมพันธกับสมาคมกีฬาตางๆ ในเขตปกครองทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญมักจะ

มีการแตงตั้งสภาการกีฬาเพ่ือเปนตัวแทนของหนวยงานสวนทองถ่ินและสมาคมกีฬาในการเขา

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การวางแผนงานและการใหความชวยเหลือทางดานการกีฬากับหนวยงาน

ในเขตปกครองอ่ืนๆ นอกจากนั้น หนวยงานสวนทองถ่ินยังรวมมือกับสมาคมกีฬาเพ่ือจัดการแขงขัน

และคนหาเยาวชนผูมีความสามารถทางดานกีฬา156 และรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาตางๆ ใน

เขตปกครองของตนเอง ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษา (Education Act) กําหนดไววา หนวยงาน 

ผูมีอํานาจในการดูแลการศึกษาของแตละทองถ่ินจะตองกําหนดใหมีวิชาพละศึกษาในหลักสูตรการ

เรียนการสอน ท้ังยังมีหนาท่ีตองเปดโอกาสใหผูท่ีไมอยูในวัยเรียนไดรับประโยชนจากสาธารณูปโภค

                                                           
    154 Leigh Robinson, Managing Public Sport and Leisure Services (London: 

Routledge, 2004), p. 10. 
   155 Barrie Houlihan, op. cit., pp. 68-69. 

   156 Ibid., pp. 70-71. 
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ทางการกีฬาของโรงเรียนหรือวิทยาลัยอีกดวย ดังนั้น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในฐานะหนวยงานท่ี

มีสาธารณูปโภคทางการกีฬาตางๆ จะตองเปดใหบริการแกประชาชนท่ัวไปดวย โดยหลักการดังกลาว

นี้เรียกวา Dual use หรือ การใชประโยชนสองดาน ซ่ึงเปนแนวโนบายท่ีจะเพ่ิมโอกาสในการเขาถึง

สาธารณูปโภคทางการกีฬาและนันทนาการใหแกประชาชน โดยกําหนดใหสาธารณูปปโภคทางการ

กีฬาและนันทนาการตางๆ ไมวาจะเปนของหนวยงานการศึกษา บริษัทเอกชน หนวยงานของรัฐบาล 

และมหาวิทยาลัย จะตองเปดใหชุมชนเขาใชไดในเวลาท่ีนอกเหนือจากชวงท่ีมีการเรียน157 
3.1.2.4 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการกีฬาในประเทศอังกฤษ 

1) กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา (The Department for Culture, Media, 

and Sport) เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องกีฬาโดยตรง แตบทบาทของกระทรวง

วัฒนธรรมและกีฬากลับไมปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม เนื่องจากการดําเนินการบริหารงาน หรือ การ

ใหบริการทางการกีฬานั้น อยูในอํานาจหนาท่ีของสภากีฬา สําหรับอํานาจหนาท่ีของของกระทรวง

วัฒนธรรมและกีฬานั้นจะเปนไปในลักษณะการกําหนดแนวทางหรือกําหนดกรอบนโยบายในการ 

ดําเนินกิจกรรมกีฬาของสภากีฬา ตลอดจนหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) กองสลากแหงชาติ (the National Lottery) กองสลากแหงชาติ ไมใช

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการกีฬาในประเทศอังกฤษโดยตรง แตเปนหนวยงาน

ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการกีฬาในประเทศอังกฤษ เพราะเปนหนวยงานท่ีใหงบประมาณ

สนับสนุนหนวยงานการกีฬา ท้ัง การกีฬาแหง สหราชอาณาจักร และการกีฬาแหงประเทศอังกฤษ มา

ตั้งแตป ค.ศ.1997158 

3.1.25 การกีฬาแหงสหราชอาณาจักร (UK Sports)  

การกีฬาแหงสหราชอาณาจักร กอตั้งข้ึนโดยพระบรมราชานุญาต (Royal Charter) 

เม่ือ ค.ศ.1997 มีสถานะเปนองคกรมหาชนอิสระ (Non-Departmental Public Body) โดยไดรับ

เงินสนับสนุนจากกองสลากแหงชาติ ทําหนาท่ีเฉพาะในการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนานักกีฬาใน

นามของสหราชอาณาจักรเพ่ือเปาหมายในการควาชัยชนะในการแขงขันโอลิมปค และ พาราลิมปค 

เทานั้น ไมมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมการกีฬาในชุมชน หรือ ในสถานศึกษา โดยจะทํางานรวมกับ

สมาคมกีฬาในระดับประเทศเพ่ือพัฒนาบุคคลากรทางการกีฬา และใหการลงทุนทางดานวิทยาศาสตร

กีฬา159 

                                                           
   157 Ibid., pp. 72, 76-77. 

   158 UK Sport, Retrieved October 1, 2015 from http://www.uksport.gov.uk/ 

aboutus/partners/the-national-lottery 

   159 Ibid. 
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3.1.2.6 การกีฬาแหงประเทศอังกฤษ (Sport England) 

การกีฬาแหงประเทศอังกฤษ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการกีฬาท้ังหมดในประเทศ

อังกฤษ โดยทํางานรวมกับการกีฬาแหงสหราชอาณาจักร, การกีฬาแหงไอรแลนเหนือ (Sport 

Northern Ireland), การกีฬาแหงสกอตแลนด (Sport Scotland) และ การกีฬาแหงเวลล (Sport 

Wales) โดยมีเปาหมายในการสรางลักษณะนิสัยในการเลนกีฬาใหแกประชาชนในประเทศ ผาน

ทางการลงทุนในองคกร หรือแผนงานท่ีจะชวยสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬามากข้ึน และพัฒนา

ประชาชนใหมีความเปนเลิศทางดานการกีฬา160 โดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนประชาชนในชวงอายุ 

14-25 ป รวมท้ัง ผูพิการ 

วิธีการทํางานของการกีฬาแหงประเทศอังกฤษนั้นจะทํางานในลักษณะการสนับสนุน

การดําเนินงานในดานตางๆ ของหนวยงานทางดานกีฬาอ่ืน ดังนี้161  

1) สโมสรกีฬา, โครงการทางการกีฬา โดยใหการสนับสนุนสาธารณูปโภค

ทางการกีฬา, จัดระบบการขนสง และสนับสนุนอุปกรณกีฬา 

2) โรงเรียน โดยการสนับสนุนอุปกรณกีฬา และระบบการขนสง 

3) พันธมิตรท้ังเอกชน และหนวยงานของรัฐบาล อาทิ การเขาเปนพันธมิตร

กับ Sainsbury's ซ่ึงเปนเครือขายรานสะดวกซ้ือท่ีใหญเปนอันดับสองของสหราชอาณาจักร ในการจัด

หลักสูตรการฝกอบรมใหสมาชิกในชุมชน รวมท้ังครูใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเลนกีฬา

ของผูพิการ162 หรือ การทํางานรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา และกองสลากแหงชาติ   

4) หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน โดยการสรางสาธารณูปโภคทางการกีฬา

ในแตละชุมชน 

5) องคกรกีฬาระดับประเทศ ในประเทศอังกฤษ มีองคกรระดับประเทศ

จํานวนมากท่ีทําหนาท่ีในการจัดการดูแลกีฬาชนิดตางๆ กวารอยชนิดกีฬา ซ่ึงองคกรเหลานี้ไมไดเกิด

จากการกอตั้งของสภาการกีฬา หากแตเปนองคกรอิสระซ่ึงเกิดจากการกอตั้งกันเองโดยอาศัยความ

                                                           
   160 Sport England, Retrieved October 1, 2015 from https://www.sporteng 

land.org/about-us/ 

   161 Sport England, What We Do, Retrieved October 1, 2015 from https:// 

www.sportengland.org/about-us/what- we-do/; Sport England, How We Do It, 
Retrieved October 1, 2015 from https:// www.sportengland.org/about-us/what- we-

do/  

   162 Sport England, About Us, Retrieved October 1, 2015 from https://www 

.sportengland.org/about-us/our-partners/ 
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ยินยอมและความรวมมือจากบรรดาผูท่ีเก่ียวของในกีฬาชนิดนั้นๆ163 อยางไรก็ตาม องคกรหรือ

สมาคมเหลานี้  

อาจจะไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนในการดําเนินงานจากการกีฬาแหงประเทศ

อังกฤษ หากไดรับการรับรองจากการกีฬาประเทศแหงอังกฤษ และมีการนําเสนอแผนงานท่ีทางการ

กีฬาแหงประเทศอังกฤษเห็นวาสามารถเพ่ิมโอกาสทางการกีฬาใหแกประชาชนหรือชุมชนใดชุมชน

หนึ่งได 164 

สําหรับกิจกรรมท่ีเขาขายของ “กีฬา” ท่ีสามารถสมัครเพ่ือขอการรับรองนั้น การกีฬา

แหงประเทศอังกฤษ ตลอดจนสภาการกีฬา มิไดกําหนดขอบเขตหรือนิยามของคําวา กีฬา (Sport) 

เอาไวโดยตรง หากแตยึดถือตามความหมายของกีฬาท่ีปรากฏตามกฎบัตรแหงสภายุโรปวาดวยกีฬา 

ค.ศ.1993 (The Council of Europe's European Sports Charter 1993) ท่ีใหความหมายของ 

“กีฬา” เอาไววา “กีฬา หมายถึง กิจกรรมท่ีใชกําลังกายทุกรูปแบบท้ังท่ีถูกจัดข้ึนอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ โดยมีเปาหมายเพ่ือการแสดงออกหรือเพ่ือการพัฒนาสมรรถภาพท้ังทางรางกาย 

และสุขภาพจิตท่ีดี, เพ่ือสรางความสัมพันธในสังคม หรือ เพ่ือนําไปสูผลแหงการแขงขันในทุกระดับ”  

และกิจกรรมท่ีเขาขายกีฬาตามคํานิยามดังกลาวนั้นถูกจัดข้ึนภายในเขตอํานาจของการกีฬาแหง

ประเทศอังกฤษ 

ดานคุณสมบัติขององคกรหรือสมาคมกีฬาท่ีอาจยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับการรับรองจาก

การกีฬาแหงอังกฤษ ไมไดจํากัดแตเฉพาะองคกรกีฬาซ่ึงตั้งอยูในประเทศอังกฤษเทานั้น หากแตยัง

รวมถึงองคกรท่ีตั้งอยูในประเทศอ่ืนๆ ของสหราชอาณาจักร โดยมีเง่ือนไขวา องคกรกีฬาท่ีประสงคจะ

ขอรับการรับรองจากการกีฬาแหงอังกฤษ จะตองไดรับการอนุมัติจากสภากีฬาของทุกประเทศแลว 

ยกเวนใน 2 กรณีคือ กรณีองคกรกีฬาไดดําเนินกิจการภายในประเทศของตนแตเพียงประเทศเดียว ก็

ใหอาศัยเพียงการอนุมัติจากสภากีฬาของประเทศนั้นๆ แตเพียงแหงเดียวเทานั้น และ กรณีท่ีเปน

องคกรกีฬาท่ีมีความเก่ียวของกับการแขงขันกีฬาโอลิมปค หรือ พาราลิมปค จะตองไดรับการอนุมัติ

จากการกีฬาแหงสหราชอาณาจักรอีกชั้นหนึ่ง 

 

 

 

                                                           
    163 Sport England, Our Work, Retrieved October 1, 2015 from https://www. 

sportengland.org/our-work 

    164 Sport England, National Governing Bodies, Retrieved October 1, 2015 

https://www.sportengland.org/our-work/national-governing-bodies/ 
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3.1.2.7 สมาคมกีฬาระดับประเทศ (National Governing Bodies of Sport: NGBs)  

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในเรื่องการพัฒนาและสงเสริมการกีฬาของ 

สหราชอาณาจักร ไมปรากฏวาไดมีการกําหนดใหองคกรท่ีประสงคจะเขามาทําหนาท่ีเปนหนวยงาน 

หรือ สมาคมกีฬา ท่ีดูแลจัดการกีฬาชนิดใดๆ จะตองมีสถานะทางกฎหมายแบบใด ตางกับบาง

ประเทศ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส และ เยอรมนี ท่ีไดกําหนดโครงสรางหรือสถานะทางกฎหมายของ

หนวยงานท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในการดูแลจัดการกีฬาในระดับประเทศเอาไว165  

ดังนั้นองคกรกีฬาในระดับประเทศของสหราชอาณาจักร สามารถจะเลือกรูปแบบหรือ

สถานะทางกฎหมายในการจัดตั้งองคกรของตนเองได ซ่ึงสถานะทางกฎหมายขององคกรแตละแบบ

ตางก็มีวิธีการ สิทธิ และหนาท่ี ตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความตองการ

ของผูกอตั้งองคกร  ดังนี้166 

1) สมาคมหนวยงาน (Unincorporated Associations) เปนรูปแบบในการ

จัดต้ังองคกรท่ีงายท่ีสุด และไมตองมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุม

บุคคลท่ีเขามาตกลงทํากิจการรวมกัน โดยไมมีวัตถุประสงคหลักในการแสวงหาผลกําไร อาทิ การ

จัดตั้งกลุมอาสาสมัคร หรือ การจัดต้ังสโมสรกีฬา เปนตน โดยสมาชิกของสมาคมหนวยงานนี้ตองรับ

ผิดในหนี้สินและหนาท่ีตามสัญญาเปนสวนตัว อยางไรก็ตาม หากสมาคมหนวยงานนี้เริ่มประกอบ

กิจการการคาและเริ่มมีกําไร ก็จะตองเสียภาษีในลักษณะเดียวกับบริษัทจํากัด167 

2) ทรัสต (Trusts) เปนรูปแบบในการจัดการทรัพยสินวิธีหนึ่ง โดยบุคคลท่ี

เรียกวาผูกอตั้งทรัสต (The Settlor) ซ่ึงเปนเจาของทรัพยสิน นําทรัพยสินของตนเองมากอตั้ง

เปนทรัสต โดยกําหนดเง่ือนไขในการจัดการทรัพยสินนั้นไว และมีการแตงตั้งทรัสตี (The Trustee) 

หรือผูจัดการ ทรัสตเพ่ือนําทรัพยสินนั้นไปลงทุนตามความประสงคของผูกอตั้งทรัสต168 

3) บริษัทจํากัด (Limited Companies) เปนองคกรทางธุรกิจท่ีมีสถานะเปน

นิติบุคคลแยกออกตางหากจากบุคคลผูถือหุน มีสิทธิ, หนาท่ี และความรับผิดของตนเอง  

                                                           
  165 Sport and Recreation Alliance, Retrieved October 1, 2015 from 

http://www.sportandrecreation.org.uk/ 

  166 Ibid.  

 167 Choose a Legal Structure for Your Business, Retrieved October 1, 2015 

from https://www.gov.uk/business-legal-structures/unincorporated-association. 

  168 Trusts and Texes, Retrieved October 1, 2015 from https://www.gov.uk/ 

trusts-taxes 
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4) ผูประกอบการเพ่ือสังคม (Community Interest Companies: CIC)169 

เปนการกอตั้งบริษัทในรูปแบบใหมท่ีไดรับการยอมรับจากรัฐบาลของสหราชอาณาจักร เหมาะสําหรับ

กลุมบุคคลท่ีตองการจะประกอบธุรกิจซ่ึงใหผลประโยชนแกสังคม(โดยรวมหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง) 

นอกเหนือไปจากเจาของ กรรมการ หรือพนักงานบริษัทเทานั้น โดยผูประกอบการเพ่ือสังคมนี้อาจจด

ทะเบียนกอตั้งบริษัทในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัด (Public Company Limited by 

Shares),170บริษัทเอกชนท่ีจํากัดโดยหุน (Private Company Limited by Shares)171 และบริษัท

จํากัดโดยการรับรอง (Company Limited by Guarantee)172  

5) องคกรทางการกุศล (Charitable Incorporated Organisations: CIO) 

เปนองคกรท่ีมีวัตถุประสงคทางการกุศลรูปแบบใหม ท่ีกอตั้งข้ึนตามหมวดท่ี 11 แหงพระราชบัญญัติ

การกุศล ค.ศ.2011 (The Charities Act 2011) มีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมิไดอยูภายใตพระราชบัญญัติ

วาดวยบริษัท (The Companies Acts) แตมีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดในลักษณะเดียวกับบริษัท

จํากัด กลาวคือ CIO สามารถซ้ือ ขาย ใหเชา จํานอง หรือกอภาระติดพันใดๆ ในทรัพยสินภายในนาม

ของตนเองได ในสวนของสมาชิกนั้น อาจจะมีท้ังสมาชิกท่ีตองรับผิดในหนี้สินของบริษัท และสมาชิกท่ี

ไมตองรับผิดในหนี้สินเลยก็ได173  

                                                           
  169 Office of the Regulator of Community Interest Companies, Guidance 
Community Interest Companies: Leaflets (February 2008), Retrieved October 1, 

2015 from https://www.gov.uk/government/publications/community-interest-

companies-introduction 

   170 บริษัทประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดวยความประสงคจะเสนอขายหุนตอบุคคลท่ัวไปผานทางตลาด

หลักทรัพย และสมาชิกรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินท่ีตนเองยังสงไมครบมูลคาหุนท่ีตนเองถืออยู  

   171 บริษัทประเภทท่ีตั้งข้ึนดวยการแบงทุนของบริษัทออกเปนหุนท่ีมีมูลคาเทาๆ กัน และ

เสนอขายใหแกสมาชิกผูกอตั้งบริษัท โดยผูถือหุนแตละคนตางรับผิดไมเกินจํานวนเงินท่ีตนเองยังสงไม 

ครบมูลคาหุนท่ีตนเองถืออยู 

     172 บริษัทท่ีสมาชิกรับผิดเพียงเทาจํานวนเงินท่ีตนเองรับรองวาจะนํามาสนับสนุนใหเปนทุน

ของบริษัท 

    173 Land Registry, Practice Guide 14 A: Charitable Incorporated 
Organizations (June 2015), Retrieved October 1, 2015 from https://www.gov.uk/ 

government/publications/charitable-incorporated-organisations/practice-guide-14a-

charitable-incorporated-organisations 
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การดําเนินงานขององคกรกีฬา หรือ สมาคมกีฬา ไมวาจะมีสถานะทางกฎหมายเปน

แบบใด ลักษณะในการดําเนินงานท่ีพบเปนสวนใหญลวนอยูในรูปแบบของ “องคกรท่ีไมแสวงหาผล

กําไร (Non-Profit Organisations)” มีการบริหารงานโดยกลุมผูบริหารท่ีเขามาทํางานโดยสมัครใจ 

(Volunteer Board) ซ่ึงจะเขามาทําหนาท่ีท้ังในสวนของการบริหารงานองคกร และทําหนาท่ีดานการ

จัดการแขงขันกีฬา การพัฒนาผูฝกสอนกีฬา การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชนิดกีฬานั้น 

การพัฒนานักกีฬาและผู มีอัจฉริยภาพดานกีฬา การจัดอบรมกีฬา การทําการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ รวมท้ังยังเขารวมการประมูลเพ่ือชิงสิทธิในการจัดการแขงขันกีฬากับองคกรกีฬา

อ่ืนๆ174  

จากลักษณะการดําเนินการดังกลาว แสดงใหเห็นวาองคกรหรือสมาคมกีฬาท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสมาชิกของสหราชอาณาจักร จะเปนในลักษณะของ “การ

จัดตั้งองคกรหรือสมาคมกีฬาแบบสมัครใจ” และไมมีการจํากัดจํานวนขององคกรหรือสมาคมกีฬาแต

ละชนิดวาจะตองมีจํานวนเทาใด กลาวคือ ในกีฬาชนิดเดียวนั้น สามารถท่ีจะมีสมาคมกีฬาซ่ึงอาจทํา

หนาท่ีในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติไดมากกวา 1 สมาคมกีฬา ซ่ึงตางจากระบบในหลายๆ ประเทศท่ี

มีแนวนโยบายวา 1 ชนิดกีฬานั้นจะมีสมาคมกีฬาท่ีทําหนาท่ีในระดับประเทศไดเพียง 1 สมาคม

เทานั้น  

ผลจากความอิสระในการจัดตั้งองคกรหรือสมาคมกีฬา ทําใหท่ัวดินแดนของสหราช

อาณาจักร มีสมาคมกีฬาเฉพาะท่ีไดรับการรับรองจากสภากีฬาของ 4 ประเทศสมาชิกเปนจํานวนกวา 

300 สมาคมกีฬา โดยตางก็มีโครงสราง วัตถุประสงค จํานวนพนักงาน และจํานวนสมาชิกของสมาคม

แตกตางกันออกไป เฉพาะแตในประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวมีจํานวนสมาคมกีฬาท่ีไดรับการ

รับรองจากการกีฬาอังกฤษถึง 146 สมาคม 175 

3.1.28 ภาคีสมาชิกทางกีฬาและนันทนาการ (The Sport and Recreation 

Alliance)176 

เปนองคกรนิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัดโดยการรับรอง (A Company Limited by 

Guarantee) แตเดิมคือคณะกรรมการกลางวาดวยพละศึกษาและนันทนาการ (The Central 

Council of Physical Recreation: The C.C.P.R)  เปนองคกรทางดานการกีฬาท่ีเกิดจากการ

                                                           
   174 Geoff Walters, Richard Tacon and Linda Trenberth, The Role of the 
Board in UK National Governing Bodies of Sport (N.p.: Birkbeck Sport Business 

Centre, 2011), p. 4. 

   175 Ibid., pp. 5, 7. 

   176 Sport and Recreation Alliance, op. cit. 
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รวมตัวกันขององคกรหรือสมาคมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตางๆ จากท่ัวสหราชอาณาจักรใน

ลักษณะของ องคกรรม (Umbrella Organization)177 ปจจุบันมีสมาชิกเปนองคกรและสมาคมกีฬา

และนันทนาการกวา 320 องคกร ทําหนาท่ีใหการชวยเหลือบรรดาสมาคมสมาชิกในดานตางๆ ท้ังยัง

เปนตัวแทนของบรรดาสมาชิกในการนําเสนอบทบาทความสําคัญ,ความตองการและปญหาในการ

ดําเนินงานตางๆของสมาชิก ใหแกบรรดาหนวยงานผูมีอํานาจ ตลอดจนสาธารณะชนไดรับทราบ 

 
3.1.3 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสมาคมกีฬาของเครือรัฐออสเตรเลีย 
กีฬาในออสเตรเลีย เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากกีฬาเปนตัวกลางในการสรางสังคม

และเปนอัตลักษณของประเทศ โดยออสเตรเลียเปนประเทศท่ีข้ึนชื่อวาประชาชนมีความนิยมในการ

กีฬาเปนอยางมาก ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยมิติของประวัติศาสตร กลาวคือเม่ือมีการเกิดข้ึนของเมือง

และทองถ่ินตางๆ กีฬาถูกใชเปนกิจกรรมทางสังคมเพ่ือเปนตัวประสานใหเกิดความสัมพันธในชุมชนท่ี

เกิดใหมเหลานั้น ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับภาค จนกระท่ังสามารถรวมตัวกันเปนประเทศได178 

การเลนกีฬาในดินแดนของทวีปออสเตรเลียเริ่มมีมากวา 40,000 ป โดยถูกนําเขามาพรอมกับ

การอพยพของชาวอะบอริจินสเขามายังทวีปออสเตรเลียซ่ึงกิจกรรมการเลนกีฬาถือเปนสวนสําคัญใน

วิถีชีวิตขอชาวอะบอริจินส เนื่องจากเปนวิธีการในการฝกฝนทักษะในการลาสัตว เชน การแขงขัน

ขวางหอก หรือ บูมเมอแรง เพ่ือวัดทักษะในการทํางานรวมกันระหวางประสาทตา และแขน เปนตน 

แตอยางไรก็ตาม รูปแบบของการกีฬาท่ีปรากฏในเครือรัฐออสเตรเลียปจจุบัน ไดรับอิทธิพลมาจากส

หราชอาณาจักรซ่ึงเปนประเทศเจาอาณานิคม ในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 โดยไดนํากีฬา อาทิ ข่ี

มา คริกเก็ต รักบี้ เทนนิส และซอคเกอร เขามาเผยแพรในดินแดนของออสเตรเลีย179 

ในชวงปลายของศตวรรษท่ี 19 เครือรัฐออสเตรเลียประสบความสําเร็จทางการกีฬา ในการ

แขงขันระดับนานาชาติ โดยในป ค.ศ.1999 เพียงปเดียว เครือรัฐออสเตรเลียไดแชมปโลกในกีฬา คริก

เก็ต รักบี้ ฮอคก้ี เนตบอล เบสบอล และไดแชมปเทนนิสรายการเดวิสคัพ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ

                                                           
   177 องคกรรม (Umbrella Organization) คือองคกร หรือ สมาคมท่ีเกิดจากการรวมตัวกัน

ของสถาบัน (institutions) ตางๆ ในลักษณะของการทํางานประสานกัน หรือ การใชทรัพยากร

รวมกัน เพ่ือวัตถุประสงคโดยเฉพาะเจาะจง ทําหนาท่ีในการใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง  ๆ แก

องคกรสมาชิก 

   178 Kirsten M. Lange, Sport and New Media: A Profile of Internet Sport  
Journalists in Australia (Master’s thesis, Faculty of Human Development, Victoria  

University, 2002), pp. 6-7. 

   179 Ibid., p. 7. 
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จํานวนประชากรในประเทศ ตลอดจนประวัติศาสตรของประเทศทีเปนดินแดนใหม และเกิดการการ

รวมตัวของประชากรท่ีถูกอพยพมาจากท่ีอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาออสเตรเลียประสบความสําเร็จทางดาน

กีฬาเปนอยางมาก180 

3.1.3.1 บทบาทของภาครัฐในการดําเนินนโยบายทางการกีฬาและนันทนาการ 

รัฐบาลของเครือรัฐออสเตรเลีย ตระหนักถึงความสําคัญของการกีฬาท่ีมีตอประเทศ 

และไดใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกีฬาเปนอยางดี โดยผานทางการแตงตั้งคณะกรรมาธิการ

กีฬาแหงออสเตรเลียข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการกีฬาภายในประเทศ

โดยตรง ซ่ึงเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมกีฬาของเครือรัฐออสเตรเลียนั้นไดแก การพัฒนามาตรฐาน

ของการกีฬาใหของประเทศใหอยูในระดับดีเยี่ยม และสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาภายใน

ชุมชน โดยเนนย้ําวา กีฬานั้นมีสวนสําคัญในการพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของคนในชาติ และยังเปนกิจกรรม

ท่ีประสานสังคมเขาดวยกัน181  

สําหรับบทบาทของรัฐบาลออสเตรเลียในการดําเนินนโยบายทางการกีฬาและ   

สันทนาการในชวงกอนทศวรรษท่ี 1970 มีเพียงการออกกฎหมาย The National Fitness Act เม่ือ 

ค.ศ.1941 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวถูกประกาศใชเพ่ือเปาหมายในการพัฒนาสุขภาพของชายชาว

ออสเตรเลียใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงพอท่ีจะรับใชชาติในยามเกิดศึกสงครามเทานั้น182 ซ่ึงตอมาใน

ป ค.ศ.1970 รัฐบาลไดเขามามีบทบาทในการใหเงินทุนสนับสนุนแกนักกีฬา โดยกอนหนาชวงเวลา

ดังกลาวนักกีฬาท่ีจะเขาทําการแขงขันในระดับนานาชาติ จําเปนจะตองใชเงินทุนของตนเองในการไป

รวมการแขงขัน ตลอดจนการฝกซอม ซ่ึงเปนแนวทางท่ีไดรับอิทธิพลมาจากระบบกีฬาสมัครเลนของ

ประเทศอังกฤษท่ีเห็นวาการแขงขันกีฬานั้น มีเปาหมายเพ่ือเกียรติยศของตัวนักกีฬาเอง และสโมสรท่ี

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันจําเปนจะตองรับผิดชอบคาใชจายของนักกีฬาดวยตนเอง  

หลังจากมีการกอตั้งคณะกรรมาธิการโอลิมปกแหงออสเตรเลียข้ึน ใน ค.ศ.1914 การ

ระดมทุนเพ่ือจัดสงนักกีฬาไปแขงขันกีฬาโอลิมปกในชวง ค.ศ.1972 รัฐบาลไดริเริ่มโครงการใหการ

สนับสนุนทางดานกีฬาหลายประการ อาทิ การสนับสนุนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายในชุมชน 

                                                           
   180 Ibid., p. 8. 

   181 Australia Government, Independent Sport Panel, The Future of Sport in 
Australia, p. 5, Retrieved October 1, 2015 from http://apo.org.au/files/Resource/ 

Crawford_Report.pdf 

   182 Catherine Louise, Rule, Organizational Structure: a Comparison of 
Sport Canada and the Australian Sports Commission (Master’s thesis, University of 

Windsor, 1998), p. 14. 
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นโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาคมกีฬาในระดับประเทศ และ การพัฒนาสาธารณูปโภค

ทางการกีฬาตางๆ ซ่ึงไดรับความรวมมือจากหนวยงานในทองถ่ินเปนอยางดี ผานทางการจัดสราง 

สระวายน้ํา สวนสาธารณะ และสนามเด็กเลนเพ่ือใหผูคนในแตละชุมชนไดใชประโยชนรวมกัน183  

ตอมาความลมเหลวของนักกีฬาจากเครือรัฐออสเตรเลีย ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

ในป ค.ศ.1976 ไดมีการวิเคราะหวามีสาเหตุมาจากการสนับสนุนทางดานเงินทุนในการพัฒนา

ศักยภาพนักกีฬา และเกิดสถานการณท่ีผูฝกสอนกีฬาและนักกีฬายายออกไปแสวงหาโอกาสทางการ

กีฬาท่ีดีกวาในประเทศอ่ืน ทําใหรัฐบาลเห็นความจําเปนท่ีจะตองเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการ

กีฬาอยางจริงจัง โดยการกอตั้ง “สถาบันกีฬาแหงชาติ (The Australian Institute of Sport: AIS)” 

ข้ึนท่ีกรุงแคนเบอรรา ใน ค.ศ.1980 ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีเปาหมายในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

และใหความชวยเหลือและใหเงินสนับสนุนการฝกซอม การพัฒนาสาธารณูปโภคทางการกีฬา การให

ความชวยเหลือดานวิทยาศาสตรกีฬา และ ทางดานผู เชี่ยวชาญตางๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาใน

ประเทศ184 หลังจากการกอตั้งสถาบันกีฬาแหงชาติไมก่ีป รัฐบาลก็ไดกอตั้งคณะกรรมาธิการกีฬา

แหงชาติ (The Australian Sport Commission: ASC) ข้ึน โดยรวมเอาหนวยงานกีฬาของ

ออสเตรเลียท่ีมีอยูในขณะนั้น เขาไปอยูภายใตอํานาจของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ โดยภารกิจ

หลักของคณะกรรมาธิการฯ ไดแก การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการกีฬามากข้ึน และการ

พัฒนามาตรฐานความสามารถของนักกีฬาในการแขงขันทุกระดับ ซ่ึงยังคงถือเปนภารกิจหลักของ

คณะกรรมาธิการฯมาจนปจจุบัน 

3.1.3.2 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการกีฬาในประเทศ 

1) คณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย (The Australian Sport 

Commission: ASC) คณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย เปนหนวยงานของรัฐบาล อยูในสังกัด

ของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) กอตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1985 โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย (The Australian Sports Commission Act 

1989) มีคณะกรรมาธิการท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลทําหนาท่ีในการบริหารงานโดยข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกีฬา  

วัตถุประสงคในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลียนั้น 

มุงเนนไปท่ีการเพ่ิมการมีสวนรวมในการเลนกีฬาของประชาชน และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ

ผานทางการนําเสนอแผนงานทางการกีฬาท่ีสอดคลองกับนโยบายการกีฬาของรัฐบาล การใหความ

                                                           
   183 Stan Browne and others, PDHPE Application & Inquiry Second Edition 
HSC Course, 2nd ed. (Australia: Oxford University Press, 2009), p. 259. 
   184 Ibid., p. 259. 
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ชวยเหลือท้ังทางดานเงินทุน และดานอ่ืนๆ แกสมาคมกีฬาระดับประเทศ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม

และการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกท้ังยังเปนตัวกลางในการสราง

เครือขายระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกีฬาอีกดวย185 

คณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลียนั้น เปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีใน

การบริหารจัดการกีฬาในระดับประเทศ อีกท้ังยังเปนหนวยงานผูคอยใหคําปรึกษาแกหนวยงานกีฬา

อ่ืนๆ และยังเปนหนวยงานหลักในระบบกีฬาของประเทศ โดยในการทําหนาท่ีในฐานะตัวแทนของ

รัฐบาลนั้นคณะกรรมาธิการฯ มีบทบาทหลักในการเปนผูนําในการพัฒนาและการบริหารงานทางการ

กีฬา การใหเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนสงเสริมความเปนผูนําในกีฬาชนิดตางๆ โดยมีการใหบริการ

ทางการกีฬาท่ีหลากหลาย ดังนี้186 

(1) ใหบริการผูฝกสอนนักกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(2) ใหความสนับสนุนทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

(3) สนับสนุนขอมูลตางๆ ทางการกีฬา 

(4) การจัดการการกีฬา 

(5) การดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคทางการกีฬา 

(6) การสงเสริมการศึกษา และ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการกีฬา 

(7) พัฒนาการมีสวนรวมในการกีฬา 

(8) การเสนอแผนงานระดมเงินทุนใหแกสมาคมกีฬาระดับประเทศ 

โดยในการปฏิบัติงานนั้น คณะกรรมาธิการฯ ไดมีการแบงโครงสรางในการ

ทํางานออกเปน 3 สวน ดังนี้187 

2) สถาบันกีฬาแหงชาติ (The Australian Institute of Sport: AIS) มี

บทบาทในการฝกสอนและพัฒนามาตรฐานกีฬาระดับสูง โดยมีหนาท่ีหลักสําคัญในการเปนผูนําในการ

กําหนดกลยุทธเพ่ือใหเกิดการมาตรฐานกีฬาระดับสูงข้ึน อันรวมถึงการสรางและนําเสนอแผนงานกีฬา

ในระดับชาติ, เตรียมตัวนักกีฬาใหพรอมกับการแขงขันในระดับโลก ผานทางการจัดหาผูฝกสอนการ

ดูแลเรื่องวิทยาศาสตรการกีฬาและการรักษาโรค การวางแผนการแขงขัน การดูแลสวัสดิภาพของ

                                                           
   185 Australian Government, Australian Sports Commission, What is the ASC?, 
Retrieved October 2, 2015 from http://www.ausport.gov.au/about/what_is_the_asc 

   186 Ibid. 

   187 Australian Government, Australian Sports Commission, About Us, 
Retrieved October 2, 2015 from http://www.ausport.gov.au/about  
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นักกีฬา ตลอดจน การหารายการแขงขันเพ่ือใหนักกีฬาไดมีโอกาสฝกซอมฝมือ และยังเปนหนวยงาน 

ท่ีสนับสนุนใหเกิดการคนควาและวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 

3) หน วยงานพัฒนาการ มีส วนร วมและความยั่ งยืนของ กีฬา (The 

Participation and Sustainable Sports Division) ทําหนาท่ีในการสนับสนุนทางดานผูเชี่ยวชาญ

ใหแกภาคสวนตางๆ ทางการกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมาคมกีฬาระดับประเทศ และยังทํางาน

รวมกับสมาคมกีฬาระดับประเทศ ตลอดจนรวมมือกับพันธมิตรอ่ืนๆ ในการพัฒนาแผนงานเพ่ือสราง

การมีสวนรวมในการกีฬา, ประสานานกับพันธมิตรเพ่ือระดมทุน, สนับสนุนกีฬาภายในชุมชน ผาน

ทางแผนงานเรื่อง “Active After-School Communities” และวางแผนในการพัฒนากีฬาในระดับ

สากล 

4) หนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารองคกร (Corporate Operations) ทําหนาท่ี

ในการควบคุมการดําเนินงานเชิงธุรกิจและสนับสนุนการดําเนินการทุกดานของคณะกรรมาธิการ

เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมาธิการไดกําหนดไว โดยเนนการสงเสริมและสนับสนุนใน

ดาน ทรัพยากรมนุษย, ทรัพยากรสารสนเทศ, การงานและการบริหารจัดการสินทรัพย, การจัดการ

ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการตามท่ีปรากฏในแผนงาน และ การจัดหา

สาธารณูปโภคตลอดจนการใหบริการท่ีมีคุณภาพดี 

5) มูลนิธิกีฬาออสเตรเลีย (The Australian Sports Foundation: ASF) 

มูลนิธิกีฬาออสเตรเลีย เปนหนวยงานของรัฐบาลท่ีอยูในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเชนเดียวกับ

คณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย ถูกกอตั้งข้ึนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ.1986 หลังจาก

การประการใช The Australian Sports Commission Act 1985 ซ่ึงตามกฎหมายฉบับดังกลาว

กําหนดใหรัฐบาลตองจัดตั้งบริษัทข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนกิจการกีฬาของประเทศ โดยมูลนิธิดังกลาวมี

เปาหมายในการจัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนระบบการกีฬาในประเทศ ผานทางการจัดทําโครงการ 

Fundraising4Sport (F4S) ซ่ึงทําหนาท่ีระดุมเงินทุนใหแกการกีฬาหรือสโมสรกีฬาของชุมชน รวมถึง 

องคกรตางๆ ซ่ึงมีโครงการในการจัดการแขงขันกีฬา หรือ พัฒนาการมีสวนรวมทางการกีฬาใหแก

ประชาชน188 โดยมูลนิธิแหงนี้เปนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจํากัดโดยการรับรอง และดําเนินกิจการ

อยางไมหวังผลกําไร 

6) หนวยงานตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ (The Australian Sports 

Anti-Doping Authority: ASADA) เปนหนวยงานท่ีมีเปาหมายในการรักษาเกียรติภูมิของการกีฬา

แหงออสเตรเลีย โดยการตอตานการใชสารตองหามในการกีฬา กอตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.2006 มีหนาท่ีหลัก

                                                           
   188 Australian Sports Foundation, About, Retrieved 2 Oct, 2015 from 

https://asf.org.au/about/ 
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ในการดําเนินนโยบายตอตานการใชวารตองหามในกีฬาทุกระดับ โดยการนําเอาขอกําหนดขององคกร

ตอตานการใชสารตองหามโลกมาปรับใชกับแผนงานในประเทศ189 

7) สมาคมกีฬา (Sport Organization) 

สมาคมกีฬาในเครือรัฐออสเตรเลียเปนองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเก่ียวกับ

กิจการกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสมาคม (The 

Associations Incorporation Act 2009) โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก190 

(1) National Sporting Organization 

(2) State Sporting Organizations 

(3) Regional Sporting Organizations 

(4) Community Sporting Clubs 

ในการรวมตัวกันเพ่ือกอตั้งสมาคมกีฬานั้น จะตองมีการดําเนินการในลักษณะ

ไมแสวงหาผลกําไรและไมดําเนินกิจกรรมทางการคา191 ไมวาจะเปนสมาคมซ่ึงไดกอตั้งกันมาแลวโดย

อาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน หรือ สมาคมซ่ึงเพ่ิงจะกอตั้งข้ึนมาใหมตาม The Association 

Incorporation Act 2009 

8) สมาคมกีฬาระดับประเทศ (National Sporting Organization: NSOs) 

สมาคมกีฬาระดับประเทศ เปนสมาคมกีฬาในระดับชาติท่ีมีบทบาทสูงสุดใน

การควบคุมดูแลกิจการทางกีฬาแตละชนิดในเครือรัฐออสเตรเลียโดยประสานงานรวมกับหนวยงาน

ทางกีฬาอ่ืน อาทิ คณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ, คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ รวมท้ังสมาคมกีฬา

ท่ีเปนสมาชิก เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนของนักกีฬาตลอดจนผูมีสวนไดเสียตางๆ ในชนิดกีฬานั้นๆ ใน

การสงเสริม,สนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา และเปนตัวแทนในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน

ระดับนานาชาติ192 ภารกิจหลักของสมาคมกีฬาระดับประเทศ มีดังนี้193 

                                                           
   189 Australian Government, Australian Sports Anti-Doping Authority, About, 
Retrieved October 1, 2015 from https://www.asada.gov.au/about-asada  

   190 มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, รายงานการศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงกฎกระทรวง 
ขอบังคับ และระเบียบวาดวยการควบคุมสมาคมกีฬา (กรุงเทพฯ: การกีฬาแหงประเทศไทย 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, ม.ป.ป.), หนา 59. 

   191 Association Incorporation Act 2009, article 3(a). 

   192 Athletics Australia, About US, Retrieved October 2, 2015 from 

http://www.athletics.com.au/About-Us/About-Athletics-Australia 

   193 Ibid. 

http://www.athletics.com.au/About-Us/About-
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1. เปนตัวแทนของชนิดกีฬานั้นๆ จากเครือรัฐออสเตรเลียในเวทีการประชุม หรือ การ

แขงขันในระดับนานาชาติ 

2. พัฒนานโยบายสงเสริมการกีฬาอยางครบวงจร 

3. สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางการกีฬาระหวางผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

4. เปนผูนําในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการกีฬา 

5. วางรากฐานและพัฒนาระบบการกีฬาตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรทางการกีฬา 

6. สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการกีฬา 

สมาคมกีฬาในระดับประเทศ อาจจะได รับการรับรองและข้ึนทะเบียนกับ

คณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติได ซ่ึงจะมีผลทําใหไดรับการสนับสนุนทางดานตางๆ ตอไปนี้ จาก

คณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ194 

1. สามารถใชสัญลักษณของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ หรือ ใชคําวา “รัฐบาล

แหงเครือรัฐออสเตรเลีย ภายใตคําแนะนําจากคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ รับรองวา (ชื่อสมาคม) 

เปนสมาคมเพ่ือพัฒนา (ชื่อชนิดกีฬา) แหงเครือรัฐออสเตรเลีย” ในการออกประกาศ ออกใบเสร็จ การ

กรอกใบขอรับการสนับสนุนหรือขอรับเงินทุนสนับสนุน การจัดทํารายงานประจําป การจัดทํา

จดหมายขาว นิตยสาร ตลอดจน หนาเว็บไซต 

2. มีสิทธิใชตราสัญญาลักษณของประเทศในเครือจักรภพ (The Commonwealth 

Coat of Arms) โดยสามารถใชในชุดแขงขัน และชุดของบุคคลากรของสมาคมกีฬาท่ีไดรับการรับรอง 

3. ปรากฏชื่อในฐานขอมูลของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติในฐานะสมาคม

ระดับประเทศสมาคมเดียวของกีฬาชนิดนั้นๆ 

4. ไดเขารวมการประชุมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเฉพาะบรรดาสมาคมกีฬาท่ีไดรับการรับรอง

เทานั้น 

5. สามารถเขาถึงขอมูลจากสํานักขอมูลการกีฬาแหงชาติ 

6. บุคคลากรของสมาคมท่ีไดรับการรับรองจะมีโอกาสเขารวมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานบุคคลากรทางการกีฬาแหงชาติ 

7. ไดรับการสนับสนุนทางดานนโยบายและงบประมาณจากคณะกรรมาธิการกีฬา

แหงชาติ 

                                                           
   194 Australian Government, Australian Sports Commission, Supporting Sport, 
Retrieved October 2, 2015 from http://www.ausport.gov.au/supporting/nso/ 

asc_recognition 

http://www.ausport.gov.au/supporting/nso/
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ท้ังนี้หลักเกณฑ และ วิธีการในการยื่นคําขอเพ่ือขอรับการรับรองนั้น เปนไปตามท่ีคณะกรรมาธิการ

กีฬาแหงชาติกําหนด 

9) สมาคมกีฬาระดับรัฐ (State Sporting Organizations) 

สมาคมกีฬาในระดับมลรัฐ มีหนาท่ีในการควบคุมและกําหนดนโยบายใหการศึกษา

และพัฒนานักกีฬา รวมท้ังผูฝกสอน จัดและประสานงานใหเกิดการแขงขันกีฬาในระดับมลรัฐ จัดหา

ผูสนับสนุนทางการเงิน และบริหารจัดการกองทุนสําหรับกีฬาชนิดนั้นๆ ภายในมลรัฐ โดยสมาชิกของ

สมาคมกีฬาระดับมลรัฐนั้น ประกอบดวย สมาคมกีฬาในระดับภูมิภาคของแตละมลรัฐ, สมาคมกีฬา

อ่ืนซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมกีฬาระดับภูมิภาคและบุคคลากรทางการกีฬา195 

10) สมาคมกีฬาระดับภูมิภาค (Regional Sporting Organizations)  

สมาคมกีฬาระดับภูมิภาค เปนสมาคมกีฬาซ่ึงอยูในกํากับดูแลของสมาคมกีฬาในระดับ

มลรัฐ ทําหนาท่ีสงเสริมและกํากับดูแลกิจการกีฬาในเขตพ้ืนท่ีของตน และเปนตัวกลางในการ

ประสานงานระหวางสมาคมกีฬาระดับมลรัฐและสโมสรกีฬาในทองถ่ินของตน 

11) สโมสรกีฬาในชุมชน (Community Sporting Clubs) 

องคกรกีฬาประเภทนี้อาจเกิดข้ึนจากการรวมตัวจัดตั้งเปนสมาคมกีฬา หรือจะเปน

เพียงการรวมกลุมกันเลนกีฬา ในลักษณะของชมรมกีฬาโดยไมมีฐานะเปนนิติบุคคลก็เปนไดมี

เปาหมายในการสงเสริม,สนับสนุน และกํากับดูแลการกีฬาชนิดนั้นๆ ภายในเขตชุมชนของตน 

 
3.1.4 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสมาคมกีฬาของประเทศแคนาดา 

3.1.4.1 บทบาทของภาครัฐในการดําเนินนโยบายทางการกีฬาและนันทนาการ 

ในชวงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษท่ี 19 รัฐบาลแหงสหพันธรัฐแคนาดาไดเขามามี

บทบาทในการออกกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการกีฬาผานทางการออกกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก 

the Strathcona Trust ค.ศ.1909, The Youth Training Act ค.ศ.1937 และ The National 

Physical Fitness Act ค.ศ.1943196 อันเปนชวงเวลาใกลเคียงกับการประกาศใชกฎหมาย Physical 

Fitness and Training Act 1937 โดยเหตุผลของการประกาศใชกฎหมายเหลานี้มุงไปท่ีเปาหมาย

ประการเดียวกัน คือ การพัฒนาสุขภาพรางกายของประชาชนในประเทศ197 อยางไรก็ตามนโยบาย ใน

การพัฒนาการกีฬาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศไดเกิดข้ึนในอีกราว 20 ปตอมา เม่ือ ค.ศ.1961 ผานทางการ

ประกาศใชกฎหมายเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพทางกายและกีฬาสมัครเลน (An Act to Encourage 

                                                           
   195 มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, เรื่องเดิม, หนา 61. 

    196 Catherine Louise, op. cit., p. 8.  

    197 Barrie Houlihan, op. cit., p. 44. 
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Fitness and Amateur Sport) ท่ีมีชื่อวา The Fitness and Amateur Sport Act เพ่ือพัฒนาระบบ

กีฬาสมัครเลนใหเกิดข้ึนในประเทศ ซ่ึงรัฐบาลเห็นวาจะเปนการแกไขปญหาท่ีวาประเทศแคนาดามี

จํานวนประชาชนท่ีออกกําลังกายนอยกวาประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา และปญหาความ

ลมเหลวของนักกีฬาจากประเทศแคนาดาในการแขงขันระดับนานาชาติได198 

สําหรับ The Fitness and Amateur Sport Act เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีใหอํานาจ

แกรัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ (the Minister of Health and Welfare) ในการจัด

กิจกรรมตางๆ ของสหพันธรัฐเพ่ือกระตุน ประชาสัมพันธ และ พัฒนาการสรางเสริมสมรรถภาพทาง

กายและกีฬาสมัครเลน ตลอดจนเปดโอกาสใหภาครัฐเขาไปมีสวนรวมไปกิจกรรมกีฬาตางๆ ท้ังใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ การฝกสอนกีฬา การทําวิจัย การสนับสนุนทางดานขอมูล และการ

ใหบริการ ตลอดจนการจัดทําสาธารณูปโภคทางการกีฬา กฎหมายฉบับดังกลาวจึงถือเปนหมุดหมาย

สําคัญของการเริ่มตนระบบการกีฬาในประเทศแคนาดา199 ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ

จะเห็นไดชัดวา เปาหมายในการพัฒนาการกีฬาของประเทศแคนาดานั้น เปนไปเพ่ือพัฒนาความเปน

เลิศทางดานกีฬาของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ ขณะท่ีในประเทศอังกฤษยังคงเปนไปในบริบท

ของการเสริมสรางสุขภาพพ้ืนฐานของประชาชนอยู  

ตอมา ใน ค.ศ.1969 ไดมีการนําเสนอรายงานจากการวิจัยของคณะทํางานวาดวยการ

กีฬาเพ่ือชาวแคนาดา (The Report of the Task Force on Sports for Canadians) ตอรัฐสภา 

และรายงานฉบับดังกลาวไดกลายมาเปนขอมูลสําคัญในการดําเนินนโยบายทางการกีฬาของประเทศ

ในเวลาตอมา โดยเปาหมายของรายงานฉบับดังกลาวคือ เพ่ือสํารวจระบบกีฬาสมัครเลน และระบบ

กีฬาอาชีพในประเทศ ประเมินบทบาทของรัฐบาลท่ีมีตอการกีฬาในขณะนั้น และนําเสนอวิธีการท่ี

รัฐบาลจะสามารถเขาไปมีสวนในการพัฒนาการกีฬาไดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลสรุปของคณะทํางานดังกลาว

เสนอวารัฐบาลควรจะมีการกอตั้ง การกีฬาแหงประเทศแคนาดา (Sport Canada) ข้ึน ซ่ึงขอเสนอ

ดังกลาวไดรับการตอบสนองจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการในขณะนั้น โดยการ

จัดทําแนวนโยบายทางการกีฬาเพ่ือชาวแคนาดา (Proposed Sports Policy for Canadians) และ

ตอมาไดมีการกอตั้งหนวยงานข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมทางการกีฬาโดยเฉพาะไดแก 

1) การนันทนาการแหงประเทศแคนาดา (Recreation Canada) ทําหนาท่ี

ในการบริหารจัดการ และ สงเสริมการมีสวนรวมทางการกีฬาใหแกประชาชนท่ัวไป 

                                                           
    198 Catherine Louise, op. cit., p. 8. 

   199 Ibid., p. 9. 
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2) การกีฬาแหงประเทศแคนาดา (Sport Canada) รับผิดชอบในการพัฒนา

กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (Elite Sport) และกีฬาสมัครเลน200  

นอกจากนี้ในชวงทศวรรษท่ี 1970 ยังเกิดหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของข้ึนมาอีกหลาย

หนวยงาน อาทิ สมาคมผูฝกสอนกีฬาแหงประเทศแคนาดา (The Coaching Association of 

Canada), Participaction201 และศูนยกีฬาและนันทนาการแหงชาติ (National Sport and 

Recreation Centre) ซ่ึงกอตั้งมาเพ่ือสนับสนุนสมาคมกีฬาแหงชาติ และมีการใหเงินอุดหนุนแก

บรรดาสมาคมกีฬาอีกดวย202 และตอมาเม่ือมีการประกาศจากคณะกรรมการโอลิมปกสากลวา

ประเทศแคนาดาถูกเลือกใหเปนเจาภาพในการจัดกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ใน ค.ศ.1976 ทําใหการกีฬา

ในประเทศแคนาดาไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึนไปอีก ซ่ึงเปนผลดีตอบรรดาสมาคมกีฬา

ตางๆ ท่ีลวนไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมข้ึนตามไปดวย และผลจากการสนับสนุนของรัฐบาลใน

คราวนั้นก็ทําใหประเทศแคนาดาเปนประเทศเจาภาพกีฬาโอลิมปกประเทศแรกท่ีสามารถควาเหรียญ

ทองในการแขงขันกีฬาโอลิมปกได หลังจากการแขงขันกีฬาโอลิมปกสิ้นสุดไปไดไมนาน ในปเดียวกัน 

รัฐบาลไดมีการกําหนดแตงตั้งตําแหนง รัฐมนตรีวาดวยการพละศึกษาและกีฬาสมัครเลน (Minister 

of State for Fitness and Amateur Sport) โดยใหทํางานภายใตกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ

แหงชาติ ซ่ึงมีนโยบายเนนหนักในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือมุงสูการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ ใน

สวนของการกีฬาเพ่ือประชาชนนั้นกําหนดใหเปนหนาท่ีจังหวัด (Provincial) และหนวยงานปกครอง

สวนทองถ่ิน และดวยความสําเร็จของการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ทําใหใน ค.ศ.1981 

ประเทศแคนาดาไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวใน ค.ศ.1988 ซ่ึงทําให

รัฐบาลเพ่ิมงบสนับสนุนสมาคมกีฬาตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนานักกีฬาของแคนาดาใหเขารวมการ

แขงขันในครั้งนั้น ทําใหเกิดองคกรหรือหนวยงานทางการกีฬาตางๆ เพ่ิมข้ึนอยางมากมาย ท้ังสมาคม

                                                           
   200 Ibid., pp. 9-10. 

   201 Participaction เปนองคกรระดับชาติท่ีไมแสวงหาผลกําไร กอตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1971 

เพ่ือสนับสนุนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหแกประชาชนชาวแคนาดา ทํางานรวมกับพันธมิตร

ตาง  ๆ ท้ัง หนวยงานทางการกีฬา และสันทนาการ รัฐบาล และ ผูสนับสนุนอ่ืน  ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมท่ี

ส ง เสริมสมรรถภาพทางกาย ท้ั งนี้ โดยการสนับสนุนจากรั ฐบาลของประเทศแคนาดา ; 

Participaction, Retrieved October 2, 2015 from http://www.participaction.com/ 

    202 Lucie Thilbault and Jean Harvey, Sport Policy in Canada (Ottawa: 

Research Centre for Sport in Canadian Society, University of Ottawa, 2013), p. 13. 
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กีฬาระดับประเทศ, บุคลากรทางการกีฬา และสมาคมกีฬาในแตละทองถ่ิน อันนําไปสูการเกิดข้ึนของ

ระบบกีฬาอาชีพในประเทศแคนาดาอยางเต็มรูปแบบ203  

ทศวรรษท่ี 1990 การกีฬาแหงประเทศแคนาดาไดปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสมาคมกีฬาตางๆ ท่ีตองการจะมีอิสระในการบริหารจัดการมากข้ึน แตยังคงพุง

เปาหมายในการสนับสนุนการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ มากกวาจะสนับสนุนการเปดโอกาสทางการกีฬา 

ตลอดจนการเรียนการสอนพละศึกษาใหแกประชาชนโดยท่ัวไป204 โดยบทบาทของการกีฬาแหง

แคนาดาในขณะนี้จะรับผิดชอบในการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาระบบกีฬาของประเทศโดย

การทํางานรวมกับองคกรและสมาคมกีฬาตางๆ ในสวนของนโยบายใหการสนับสนุนแกบรรดาสมาคม

กีฬาระดับชาตินั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแตเดิมท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาใน

ระดับชาติทุกสมาคม ก็เปลี่ยนมาเปนเลือกท่ีจะสนับสนุนเฉพาะสมาคมกีฬาท่ีนักกีฬาสามารถทํา

ผลงานในระดับนานาชาติไดดีเทานั้น205 นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหสมาคมกีฬาตางๆ มีอิสระใน

การบริหารงาน และแนะนําวาควรจะหารายไดในการดําเนินงานจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากการรอ

งบประมาณจากรัฐบาล โดยหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลใหแก

บรรดาสมาคมกีฬานั้นก็ไดแก การกีฬาแหงแคนาดา206 

นับตั้งแตชวงตนศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา มีการพัฒนาหลายดานในระบบกีฬาของ

ประเทศแคนาดา โดยใน ค.ศ.2002 ไดมีการกอตั้งศูนยระงับขอพิพาททางการกีฬาแหงประเทศ

แคนาดา (The Sport Dispute Resolution Centre of Canada) ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีเปนองคกรกลาง

ในการระงับขอพิพาทระหวางนักกีฬา, ผูฝกสอน และองคกรกีฬาตางๆ และตอมาใน ค.ศ.2003 

คณะกรรมการโอลิมปคสากลไดประกาศเลือกกรุงแวนคูเวอร เปนสถานท่ีจัดงานโอลิมปกฤดูหนาว ใน 

ค.ศ.2010 ซ่ึงทําใหหนวยงานทางดานกีฬาหลายหนวยงานจากท่ัวประเทศรวมมือกันพัฒนายุทธศาตร 

“Own the Podium 2010” เพ่ือวางแผนสูชัยชนะในการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาว ในปดังกลาว ท้ัง

ยังมีการกําหนดยุทธศาสตร “Road to Excellence 2012” เพ่ือวางแผนสําหรับ การแขงขัน

โอลิมปก (ฤดูรอน) ท่ีกรุงลอนดอน ใน ค.ศ.2012 อีกดวย โดยโครงการท้ังสอง แมจะมิใชโครงการของ

รัฐบาลโดยตรง แตก็ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปนอยางดี207  

                                                           
   203 Ibid., pp. 14-15. 

   204 Catherine Louise, op. cit., p. 10. 

   205 Lucie Thilbault and Jean Harvey, op. cit., pp. 19-25. 

   206 Catherine Louise, op. cit., p. 11. 

   207 Lucie Thilbault and Jean Harvey, op. cit., p. 26. 
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ในระหวาง ค.ศ.2000-2010 นโยบายทางการกีฬาหลายนโยบายไดถูกประกาศใช อาทิ 

นโยบายในการพัฒนาการมีสวนรวมของชาวอะบอริจินสในการกีฬา (ค.ศ.2005), นโยบายเก่ียวกับ

กีฬาสําหรับผูพิการ (ค.ศ.2006), นโยบายเก่ียวกับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ และ 

นโยบายกําหนดภาษาราชการท่ีใชในการกีฬา (ค.ศ.2008), นโยบายเก่ียวกับการกีฬาสําหรับสตรีและ

เด็ก (ค.ศ.2009), นโยบายตอตานการใชสารกระตุนในการกีฬา (ค.ศ.2011) เปนตน นอกจากนโยบาย

ตางๆ เหลานี้ รัฐบาลแคนาดายังคงใหเงินสนับสนุนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกีฬา อยาง

สมํ่าเสมอ และในป ค.ศ.2015 นี้ เปนปท่ีไดรับการประกาศใหเปน “ปแหงกีฬา” เนื่องจากประเทศ

แคนาดาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดกีฬาในระดับนานาชาติถึง 2 รายการ ไดแก The Pan 

American Games และ the Parapan American Games ซ่ึงในการนี้ รัฐบาลแคนาดาไดทุม

งบประมาณถึงกวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือใชในการจัดสรางสาธารณูปโภคทางการกีฬา ตลอดจน

ในการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

จากบทบาทตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นแลววาประเทศ

แคนาดานั้น ไดใหความสนใจทางดานกีฬาเปนอยางยิ่ง โดยมีเปาหมายในการพัฒนากีฬาสูความเปน

เลิศ ท้ังนี้โดยมีรัฐบาลแหงสหพันธรัฐเปนศูนยกลางในการดําเนินนโยบายในการพัฒนา ตลอดจนการ

จัดหางบประมาณท่ีจะไปสนับสนุนกิจกรรมกีฬามาอยางตอเนื่อง 

3.1.4.2 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการกีฬาในประเทศ

แคนาดา 

1) กระทรวงวัฒนธรรม (The Department of Canadian Heritage)   

กระทรวงวัฒนธรรม มีวิสัยทัศนในการทํางานเพ่ือใหประชาชนไดสัมผัสกับ

ความร่ํารวยทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและชื่นชมใน

ประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชนของประเทศ และมีการวางเปาหมายเพ่ือการ

พัฒนาทางวัฒนธรรมในอนาคตโดยการสนับสนุนใหใชภาษาราชการ 2 ภาษา การสนับสนุนทางดาน

ศิลปะ และ การกีฬา ท้ังในทางตรงและทางออม โดยการกําหนดนโยบาย และแผนงานในการพัฒนา

ทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา208  

กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบภารกิจ 4 ดาน อันไดแก ภารกิจเก่ียวกับ

พลเมือง ภารกิจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ภารกิจเก่ียวกับการวางแผนและนโยบาย และภารกิจเก่ียวกับ

กีฬาและการจัดงานสําคัญประจําชาติ โดยหนวยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีทําหนาท่ีดูแล

เก่ียวกับการกีฬานั้น ไดแก การกีฬาแหงแคนาดา  

                                                           
   208 Government of Canada, Canadian Heritage, Retrieved  October 2, 2015 

from http://www.pch.gc.ca/eng/1310495889171 



102 

2) การกีฬาแหงแคนาดา (Sport Canada)  

การกีฬาแหงแคนาดา เปนหนวยงานยอยท่ีอยูใตแผนกการทํางานดาน

พลเมือง และ อัตลักษณของพลเมือง (The Citizenship and Canadian Identity Sector) แหง

กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรองรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดูแล และมีอธิบดี 

(Director General) การกีฬาแหงแคนาดาเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยหนาท่ีหลักของการ

กีฬาแหงแคนาดาจะแบงออกเปน 2 ดาน คือ งานดานกําหนดนโยบายทางการกีฬา (Sport Policy) 

และงานดานการจัดทํากิจกรรมทางการกีฬา (Sport Programs)209 โดยการกีฬาแหงแคนาดามี

เปาหมายหลักในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศเทานั้น ไมไดมุงถึงการสรางการมีสวนรวมทางการ

กีฬาของประชาชนท่ัวไป 

งานดานการกําหนดนโยบายทางการกีฬา ประกอบดวยหนาท่ี 3 ประการ คือ 

การวิเคราะหกลยุทธ  การวางแผน และการพัฒนานโยบายทางการกีฬา210 

งานดานการจัดทํากิจกรรมทางการกีฬา ไดมีการสนับสนุนทางการเงินผาน

ทางกิจกรรมกีฬาใน 3 ลักษณะดังนี้ 

(1) กิจกรรมสนับสนุนการกีฬา (The Sport Support Program: SSP) มี

เปาหมายในการพัฒนานักกีฬา และผูฝกสอนในการแขงขันระดับชาติ ผานทางการพิจารณาจัดสรร

เงินสนับสนุนใหแกหนวยงาน หรือสมาคมกีฬาท่ีมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดย

ประเภทของสมาคมกีฬา หรือ หนวยงานท่ีไดรับการสนับสนุนนั้นไดแก สมาคมกีฬาระดับประเทศ 

(National Sport Organization), หนวยงานผูใหบริการทางการกีฬา (Multisport Service 

Organization) และ โครงการทางการกีฬา (Project Stream)211 

กระทรวงวัฒนธรรมมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีจะใชพิจารณาวาสมาคม

,หนวยงาน หรือโครงการใดสมควรจะไดรับการสนับสนุนจากการกีฬาแหงแคนาดา โดยหลักเกณฑ

ดังกลาวนั้นมีชื่อวา แผนงานสําหรับการใหเงินสนับสนุน และความรับผิดชอบทางการกีฬา (Sport 

Funding and Accountability Framework: SFAF) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ ข้ันตอนแรก

คือ การติดตอเพ่ือขอรับการสนับสนุน โดยองคกรหรือสมาคมท่ีจะมีสิทธิไดรับการสนับสนุนนั้นจะตอง

มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขเบ้ืองตนท่ีการกีฬาแหงแคนาดากําหนดไว หลังจากท่ีผานการรับรอง

คุณสมบัติเบื้องตนแลว ก็จะเขาสูข้ันตอนของการประเมินผล โดยจะมีการประเมินองคกรหรือสมาคม

นั้นในหลายๆ ดาน ตามระเบียบของ SFAF เม่ือไดรับทราบคะแนนการประเมินผลแลว องคกรจะตอง

                                                           
   209 Catherine Louise, op. cit., p. 11. 

   210  Ibid., p. 12. 

   211 มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, เรื่องเดิม, หนา 51. 
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นําคะแนนดังกลาวไปปรับกับแผนงานท่ีตนเองวางไว เพ่ือพัฒนาแผนงานใหเหมาะสมท่ีจะนํามาขอรับ

เงินสนับสนุน และเม่ือไดรับเงินสนับสนุนไปแลว องคกรหรือสมาคมเหลานี้มีพันธกิจท่ีจะตองนํา

นโยบายของการกีฬาแหงแคนาดาไปปรับใชตลอดระยะเวลาของการดําเนินการตามแผนงานท่ีได

นําเสนอไว212 

(2) กิจกรรมชวยเหลือนักกีฬา (The Athlete Assistance Program: 

AAP) มีเปาหมายในการใหความชวยเหลือเพ่ือพัฒนานักกีฬา อาทิ การใหทุนการศึกษา คาใชจายใน

ระหวางการฝกซอมกีฬา ตลอดจนสวัสดิการตางๆ213 

(3) กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬา (The Hosting Program) มีเปาหมาย

ในการพัฒนาการกีฬาภายในประเทศ โดยการใหเงินสนับสนุนทุกกิจกรรมและทุกโครงการท่ีมี

เปาหมายในการพัฒนาความเปนเลิศทางดานกีฬา ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ214 

3.1.4.3 สมาคมกีฬาระดับประเทศ (National Sport Organizations: NSOs) 

สมาคมกีฬาระดับประเทศ หรือท่ีบางครั้งถูกเรียกวา สมาคมกีฬาแหงสหพันธรัฐ (National Sport 

Federations: NSFs) เปนองคกรทางดานกีฬาในระดับประเทศ จัดตั้งไดเพียง 1 สมาคม ตอ 1 ชนิด

กีฬาเทานั้น โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลในรูปแบบของสมาคม ท่ีไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหา

กําไร 215 มีหนาท่ีสําคัญดังนี้ 

1) ดูแลจัดการกีฬาชนิดนั้นๆ ในประเทศแคนาดา 

2) วางแผนการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

3) คัดเลือก และ บริหารจัดการนักกีฬาทีมชาติ 

4) นํานโยบายทางการกีฬาแหงชาติไปปรับใชเพ่ือสงเสริมชนิดกีฬาชนิดนั้นๆ 

5). ลงโทษผูท่ีทําผิกกติกาและระเบียบการแขงขันในระดับประเทศ 

6) พัฒนาผูฝกสอน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในระบบกีฬาอาชีพ 

                                                           
   212  Government of Canada, Sport Funding and Accountability Framework, 

Retrieved  October 2, 2015 from http://canada.pch.gc.ca/eng/1414085666196/ 

1414085764726 

   213 มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, เรื่องเดิม, หนา 51. 

   214 เรื่องเดียวกัน, หนา 51. 

   215 เรื่องเดียวกัน, หนา 52. 
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7) วางแผนและใหการสนับสนุนประเทศแคนาดาในการเขาแขงขันเพ่ือเปน

เจาภาพการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติโดยในปจจุบันมีสมาคมกีฬาระดับประเทศท่ีไดรับเงิน

สนับสนุนจากการกีฬาแหงแคนาดากวา 50 สมาคม216 

3.1.4.4 องคกรผูใหบริการทางการกีฬาแหงชาติ (National Multisport Service 

Organizations: MSOs) องคกรผูใหบริการทางการกีฬาแหงชาติ เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการ

ประสานงานเพ่ือใหบริการตางๆ ดังตอไปนี้แกชุมชน217  

1) ใหการอบรมและรับรองผูฝกสอนกีฬา 

2) พัฒนาแผนการกีฬาสําหรับสถาบันในระดับสูงกวามัธยมศึกษา 

3) สนับสนุนการเลนกีฬาในหมูประชาชนชาวอะบอริจินส และประสานงาน

ในการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับชาวพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกาเหนือ (The North American 

Indigenous Games: NAIG) 

4) สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีและเด็กในการกีฬา 

5) ใหบริการในการระงับขอพิพาทโดยการใหความรู, การไกลเกลี่ยและ

อนุญาโตตุลาการ 

6) เปนผู ถือสิทธิ์ ในแฟรนไชสการแขงขันกีฬาท้ังระดับชาติและระดับ

นานาชาติหลายรายการ 

7) สงเสริมใหประชาชนสนใจเขารวมกิจกรรมกีฬามากยิ่งข้ึน องคกรทางการ

กีฬาประเภทนี้จะมีท้ังท่ีไดรับการสนับสนุนจากการกีฬาและแคนาดา และท่ีมีงบประมาณในการ

บริหารจัดการของตนเอง สําหรับสถานะทางกฎหมายขององคกรเหลานี้อาจเปนไดท้ัง องคกรไม

แสวงหาผลกําไร หรือเปนองคกรในรูปแบบของบริษัทก็ได และมีขอบเขตหนาท่ีในการทํางานท่ี

แตกตางกันออกไป บางก็ทํางานในระบบกีฬาสมัครเลน บางอยูในระบบกีฬาอาชีพ ท้ังนี้แลวแต

เปาหมายของการจัดตั้งองคกร แตวัตถุประสงคหลักขององคกรประเภทนี้ คือ มุงพัฒนาการมีสวนรวม

ในกิจกรรมกีฬาของประชาชนในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 

 

 

                                                           
   216 Government of Canada, National Sport Organizations, Retrieved  

October 2, 2015 from http://canada.pch.gc.ca/eng/1414085745696/1414086180293 

   217 Government of Canada, National Multisport Service Organizations, 
Retrieved October 2, 2015 from http://canada.pch.gc.ca/eng/1414176172795/ 

1414176474167 

http://canada.pch.gc.ca/eng/1414176172795/


105 

3.1.4.5 สมาคมกีฬาระดับมลรัฐ (Provincial Sport Organization: PSO) 

สมาคมกีฬาระดับมลรัฐ เปนสมาคมกีฬาระดับมลรัฐ ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยอิสระมีการบริหาร

จัดการของตนเอง แยกตางหากจากหนวยงานของรัฐและเปนหนวยงานท่ีไมมีเปาหมายในการแสวงหา

ผลกําไร ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการกีฬาภายในมลรัฐของตนเอง สมาชิกของสมาคมกีฬาประเภทนี้

ไดแก สโมสรกีฬา นักกีฬา และบุคคลากรกีฬา ในระดับมลรัฐ โดยสมาคมกีฬาระดับมลรัฐนี้นอกจาก

จะทําหนาท่ีกํากับดูแลและสงเสริมการกีฬาในมลรัฐแลว ยังทํางานประสานกับสมาคมกีฬาในมลรัฐ

อ่ืนๆ ตลอดจนสมาคมกีฬาระดับประเทศ เพ่ือใหความชวยเหลือในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการการกีฬาภายในมลรัฐของตนเอง218 

 
3.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทย 
 

3.2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดไดระบุเรื่องของจัดตั้งสมาคม ไวในบรรพ 1 สวนท่ี 2 

สมาคม โดยมีเนื้อหาสําคัญท่ีชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูวิจัยจึงได

นําเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

3.2.1.1 การกอตั้งสมาคม 

สําหรับการกอตั้งสมาคมเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปน

การหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายนี้219 และขอบังคับของสมาคมอยางนอยตองมีรายการ220ดังตอไปนี้ 

1) ชื่อสมาคม 

2) วัตถุประสงคของสมาคม 

3) ท่ีตั้งสํานักงานใหญ และท่ีตั้งสํานักงานสาขาท้ังปวง 

4) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

5) อัตราคาบํารุง 

6) ขอกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการของสมาคม ไดแก จํานวนกรรมการ 

การตั้งกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการ

ประชุมของคณะกรรมการ 

                                                           
   218 มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, เรื่องเดิม, หนา 53. 

 219 มาตรา 78 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 220 มาตรา 79 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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7) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพยสินของสมาคม 

8) ขอกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ 

ในการขอจดทะเบียนสมาคมนั้น ใหผูจะเปนสมาชิกของสมาคมจํานวนไมนอยกวาสาม

คนรวมกันยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานใหญของสมาคมจะตั้งข้ึน พรอม

กับแนบขอบังคับของสมาคม รายชื่อ ท่ีอยู และอาชีพของผูจะเปนสมาชิกไมนอยกวาสิบคน และ

รายชื่อ ท่ีอยูและอาชีพของผูจะเปนกรรมการของสมาคมมากับคําขอดวย221 

เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมท้ังขอบังคับแลวเห็นวาคําขอนั้นถูกตอง

ตามมาตรา 81 และขอบังคับถูกตองตามมาตรา 79 และวัตถุประสงคของสมาคมไมขัดตอกฎหมาย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคง

ของรัฐ และรายการซ่ึงจดแจงในคําขอหรือขอบังคับสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคม และผูจะ

เปนกรรมการของสมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของสมาคม ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกสมาคมนั้น 

และประกาศการจัดตั้งสมาคมในราชกิจจานุเบกษา222 

ถานายทะเบียนเห็นวาคําขอหรือขอบังคับไมถูกตองตามมาตรา 81 หรือมาตรา 79 

หรือรายการซ่ึงจดแจงในคําขอหรือขอบังคับไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคม หรือผูจะเปน

กรรมการของสมาคมมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

สมาคม ใหมีคําสั่งใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เม่ือแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกสมาคมนั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุประสงคของสมาคมขัดตอ

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือ

ความม่ันคงของรัฐ หรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในสามสิบวันนับ

แตวันท่ีทราบคําสั่งของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนและแจงคําสั่งพรอมดวย

เหตุผลท่ีไมรับจดทะเบียนไปยังผูยื่นคําขอจดทะเบียนโดยมิชักชา 

ผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง

ไมรับการจดทะเบียน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยใหผู

อุทธรณทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 

                                                           
 221 มาตรา 81 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 222 มาตรา 82 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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3.2.1.2 การเลิกสมาคมกีฬา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดเหตุแหงการเลิกสมาคมเอาไวเจ็ด

ประการ223 ไดแก 

1) เม่ือมีเหตุตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 

2) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการจัดตั้งสมาคม 

3) เม่ือสมาคมทําภารกิจตามท่ีกําหนดไวเสร็จสิ้น 

4) เม่ือท่ีประชุมใหญสมาคมมีมติใหเลิก 

5) เม่ือสมาคมลมละลาย 

6) เม่ือนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102 ไดแก 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนวาวัตถุประสงคของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ และ

นายทะเบียนไดสั่งใหแกไขแลวแตสมาคมไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ใน

กรณีการดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปน

ภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ ในกรณีสมาคมหยุดดําเนินกิจการ

ติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป ในกรณีท่ีสมาคมใหหรือปลอยใหบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชกรรมการของสมาคม

เปนผูดําเนินกิจการของสมาคม หรือในกรณีสมาคมมีสมาชิกเหลือนอยกวาสิบคนมาเปนเวลาติดตอกัน

กวาสองป 

7) เม่ือศาลสั่งใหเลิกสมาคมตามมาตรา 104 ไดแก กรณีท่ีผูมีสวนไดเสียรอง

ขอใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได ถานายทะเบียนไมปฏิบัติตามคํารองขอ โดยไม

แจงเหตุผลใหผูรองขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนไดแจงเหตุผลใหทราบแลวแตผู

รองขอไมพอใจในเหตุผลดังกลาว ผูรองขอนั้นจะรองขอตอศาลใหสั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได 

เม่ือพิจารณาเหตุแหงการเลิกสมาคมตามท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพง และ

พาณิชยแลวจะเห็นไดวาเหตุแหงการเลิกสมาคมตามขอ 1 ถึง ขอ 4 นั้น เปนการเลิกสมาคม โดย

ความสมัครใจของสมาคมเอง ในกรณีท่ีมีการเลิกสมาคมโดยเหตุเหลานี้คณะกรรมการของสมาคมท่ีอยู

ในตําแหนงขณะท่ีมีการเลิกสมาคมจะตองแจงการเลิกสมาคมตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต

วันท่ีมีการเลิกสมาคม และนายทะเบียนจะประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา224 แตสําหรับ

เหตุแหงการเลิกสมาคมตามขอ 5 นั้น เปนการเลิกสมาคมจากกรณีท่ีสมาคมไมสามารถดําเนินการ

ตอไปไดแลว เนื่องอยูในภาวะลมละลาย ซ่ึงในกรณีนี้เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดใหสมาคม

                                                           
 223 มาตรา 101 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 224 มาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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ลมละลายแลว ศาลจะแจงคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายทะเบียนทราบ และนายทะเบียนจะประกาศ

การเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษาสวนเหตุแหงการเลิกสมาคมท่ีกําหนดไวในขอ 6 และขอ 7 นั้น 

เปนเหตุในการเลิกสมาคมท่ีถูกกําหนดตามกฎหมาย ซ่ึงการท่ีสมาคมจะถูกถอนชื่อสมาคมออกจาก

ทะเบียนนั้น มาตรา 102225 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังท่ีกลาวขางตน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งถอนชื่อสมาคมใดออกจากทะเบียนแลว มาตรา 103226 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหนายทะเบียนจะตองแจงคําสั่งพรอมเหตุผลไปยัง

สมาคม และประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษาอยางไรก็ดี กรรมการสมาคมคนหนึ่งคนใด 

หรือสมาชิกของสมาคมจํานวนไมนอยกวาสามคนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน

ของนายทะเบียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียน

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตองวินิจฉัย

อุทธรณและแจงคําวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดรับหนังสือ

อุทธรณโดยคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 

สําหรับการเลิกสมาคมโดยเหตุท่ีศาลสั่งใหเลิกสมาคมตาม มาตรา 104227แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยนั้น เปนกรณีท่ีมีผูมีสวนไดเสียรองขอใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออก

จากทะเบียน แตปรากฏวา นายทะเบียนไมปฏิบัติตามคํารองขอ โดยไมแจงเหตุผลใหผูรองขอทราบ

ภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนไดแจงเหตุผลใหทราบแลวแตผูรองขอไมพอใจในเหตุผล

ดังกลาว ผูมีสวนไดเสียสามารถรองขอตอศาลใหสั่งเลิกสมาคมได เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึง

ท่ีสุดใหสมาคมลมละลายแลว ศาลจะแจงคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายทะเบียนทราบ และนาย

ทะเบียนจะประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีมีการเลิกสมาคมไมวาจะดวยเหตุใดก็ตามมาตรา 106 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย กําหนดใหมีการชําระบัญชีสมาคมและใหนําบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 22 วา

ดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการ

ชําระบัญชีสมาคมโดยอนุโลม 

 

                                                           
 225มาตรา 102 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 226มาตรา 103 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 227เม่ือมีกรณีตามมาตรา 102 ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออก

จากทะเบียนได ถานายทะเบียนไมปฏิบัติตามคํารองขอโดยไมแจงเหตุผลใหผูรองขอทราบภายในเวลา

อันสมควร หรือนายทะเบียนไดแจงเหตุผลใหทราบแลวแตผูรองขอไมพอใจในเหตุผลดังกลาว ผูรองขอ

นั้นจะรองขอตอศาลใหสั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได 
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3.2.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 
นับตั้งแตอดีตพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2528 ไดใชบังคับมาเปน

เวลานานจึงมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันสมควรปรับปรุงกฎหมายวา

ดวยการกีฬาแหงประเทศไทยเสียใหม และกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติข้ึนใน

การกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือใชในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือ และจัด

สวัสดิการท่ีเก่ียวของกับการกีฬา กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา เพ่ือให

สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาสามารถจดทะเบียนจัดตั้งเปน

สมาคมกีฬาไดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการกํากับดูแลการ

ดําเนินการของสมาคมกีฬา และการกระทําการตางๆ ของคณะกรรมการสมาคมกีฬาและกรรมการ

สมาคมกีฬา เพ่ือใหการกํากับดูแลการดํา เนินการของสมาคมกีฬาและการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการกีฬามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้228ข้ึนมา โดยผูวิจัยจะขอกลาวถึง

รายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังตอไปนี้ 

3.2.2.1 บทนิยามและความหมาย 

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2528229 ไดกําหนดบทนิยามและ

ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้ 

บุคลากรกีฬา หมายความวา บุคคลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการกีฬา เชน ผูตัดสิน ผู

ฝกสอน และผูบริหารองคกรดานกีฬา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

สมาคมกีฬา” หมายความวา สมาคมกีฬาท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและ

ไดจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

กองทุน หมายความวา กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 

กรรมการ หมายความวา กรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 

ผูวาการ หมายความวา ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

รองผูวาการ หมายความวา รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

พนักงาน หมายความวา พนักงานของการกีฬาแหงประเทศไทย และหมายความ

รวมถึง รองผูวาการดวย 

นายทะเบียน หมายความวา นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา นายทะเบียนสมาคมกีฬา

ประจํากรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด แลวแตกรณี 

                                                           
 228 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 

 229 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

3.2.2.2 สมาคมกีฬา 

สําหรับกฎหมายท่ีกําหนดในเรื่องท่ีเก่ียวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทยนั้น แบง

ออกเปน การจัดตั้งสมาคมกีฬา ประเภทของสมาคมกีฬา การกํากับดูแลสมาคมกีฬา และการเลิก

สมาคมกีฬาดังรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) การจัดตั้งสมาคมกีฬา 

ในปจจุบันสมาคมกีฬาจะมีข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้230 สมาคมกีฬาตามตองมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬา 

โดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และอาจมีการดําเนินการอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับการกีฬาแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล231 และใหจัดตั้งสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬา

ข้ึนใน กกท. เพ่ือควบคุมการจดทะเบียนเปนสมาคมกีฬาท่ัวราชอาณาจักร และทําหนาท่ีเปน

สํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานครในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให

สํานักงาน กกท. จังหวัด ทําหนาท่ีเปนสํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัดใหผูวาการหรือผู

ซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาและนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา

กรุงเทพมหานคร และใหผูอํานวยการสํานักงาน กกท. จังหวัด หรือผูซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนนาย

ทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด232 อีกท้ังใหคณะกรรมการประกาศกําหนดชนิดกีฬาท่ีสามารถขอ

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาไดตามพระราชบัญญัตินี้233 

อยางไรก็ตาม การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ใหผูเริ่มกอการจัดตั้ง

จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนยื่นคําขอพรอมดวยขอบังคับของสมาคมกีฬาอยางนอยสามฉบับตอนาย

ทะเบียนประจําทองท่ีท่ีจะตั้งสํานักงาน คุณสมบัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมกีฬา หลักเกณฑและ

วิธีการยื่นคําขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด234 และ

สมาคมกีฬาตองใชชื่อซ่ึงมีคําวา “สมาคมกีฬา” ประกอบกับชื่อของสมาคมกีฬา235 

 

 

                                                           
 230 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 231 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 232 มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 233 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 234 มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 235 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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สําหรับในสวนของการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมกีฬาจะกระทํา

ไดก็แตโดยมติของท่ีประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของ

สมาคมกีฬาตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ เม่ือนายทะเบียนไดจดทะเบียนแลวให

มีผลใชบังคับไดการยื่นคําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด และนายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมกีฬาได 

เม่ือเห็นวาการแกไขหรือเพ่ิมเติมนั้นขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมกีฬาหรือขัดตอกฎหมายในกรณีท่ี

นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมกีฬา236 

การแตงตั้งกรรมการสมาคมกีฬาข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

สมาคมกีฬา ใหกระทําตามขอบังคับของสมาคมกีฬานั้น และสมาคมกีฬาตองนําไปจดทะเบียนตอนาย

ทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของสมาคมกีฬาตั้งอยูภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้งหรือ

เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬานั้น237 

ถานายทะเบียนเห็นวากรรมการสมาคมกีฬาตามวรรคหนึ่งผูใด มีฐานะ ความ

ประพฤติ หรือคุณสมบัติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคมกีฬาหรือ

กระบวนการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬาขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคม

กีฬา นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาผูนั้นก็ได ในกรณีท่ีนายทะเบียนไมรับจด

ทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬานายทะเบียนตองแจงเหตุผลท่ีไมรับจดทะเบียนใหสมาคมกีฬาทราบ

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ียื่นคําขอจดทะเบียน และในระหวางท่ียังไมมีการจดทะเบียนกรรมการ

สมาคมกีฬาชุดใหม หากขอบังคับของสมาคมกีฬามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหกรรมการสมาคมกีฬา

ชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสมาคมกีฬาตอไปจนกวาจะไดมีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาชุด

ใหม 

นอกจากนี้ หามมิใหบุคคลใดใชชื่อท่ีมีอักษรไทยประกอบวา “สมาคมกีฬา” 

หรืออักษรตางประเทศซ่ึงแปลหรืออานวา “สมาคมกีฬา” ในดวงตรา ปายชื่อ หรือเอกสารตางๆ โดย

มิไดเปนสมาคมกีฬา เวนแตเปนการใชในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และใหนายทะเบียนมี

อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือใหสงเอกสารมาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาเก่ียวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได238 

 

 

                                                           
 236 มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 237 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 238 มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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2) ประเภทของสมาคมกีฬา 

สมาคมกีฬาแบงออกเปน 3 ประเภท239 คือ 

(1) สมาคมกีฬาท่ัวไป 

สมาคมกีฬาท่ัวไปเปนสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาแกสมาชิกเปนการท่ัวไป240 

(2) สมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเปนสมาคมกีฬาท่ัวไปท่ีจัดตั้งข้ึนในแตละจังหวัด 

โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษและมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาซ่ึงมีความหลากหลายของ

ชนิดกีฬาและไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และสมาคมกีฬาท่ัวไปท่ีไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬา

แหงจังหวัด ตองใชคําวา “สมาคมกีฬาแหงจังหวัด” ประกอบในชื่อของสมาคมกีฬานั้น241 โดยสมาคม

กีฬาแหงจังหวัดอาจรับสมาชิกจากสมาคมกีฬาท่ัวไป ชมรม สโมสร องคกร หรือบุคคลท่ัวไปท่ี

เก่ียวของกับกิจกรรมกีฬาซ่ึงอยูในวัตถุประสงคของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนั้น 

นอกจากนี้ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดท่ีไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลว

สามารถดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬา โดยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาหรือจัดหรือรวม

ในการจัดใหมีการแขงขันกีฬา โดยแสดงวาเปนการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน หรือจัดหรือรวมใน

การจัดใหมีการแขงขันกีฬาในนามของจังหวัด242 และหามมิใหคณะบุคคลหรือบุคคลใดท่ีมิไดเปน

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดแสดงตนวาเปนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด 

(3) สมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” 

สําหรับสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” เปนสมาคมกีฬาท่ัวไปท่ี

จัดตั้งข้ึน 

โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษในระดับชาติ และไดรับอนุญาตใหเปนสมาคม

กีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย”จากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด สมาคมกีฬาท่ัวไปท่ีไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬาท่ีใชคํา

วา “แหงประเทศไทย” ตองใชคําวา “แหงประเทศไทย” ประกอบในชื่อของสมาคมกีฬานั้น และ

สมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” อาจรับสมาชิกจากสมาคมกีฬาแหงจังหวัด สมาคมกีฬา

                                                           
 239 มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 240 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 241 มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 242 มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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ท่ัวไป ชมรม สโมสร องคกร หรือบุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมกีฬาซ่ึงอยูในวัตถุประสงคของ

สมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” นั้นในกรณีท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดไดสมัครเขาเปน

สมาชิกของสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” ใหสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” 

นั้นพิจารณาถึงชนิดกีฬาท่ีสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนั้น ดําเนินกิจกรรมอยูประกอบการพิจารณารับ

สมัครสมาชิกดวย243 

นอกจากนี้ สมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” สามารถดําเนิน

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬา โดยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา หรือจัดหรือรวมในการจัดใหมี

การแขงขันกีฬา โดยแสดงวาเปนการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน หรือจัดหรือรวมในการจัดใหมีการ

แขงขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทยในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา หรือจัดหรือรวม

ในการจัดใหมีการแขงขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ตองขออนุญาตจากนาย

ทะเบียนกลางสมาคมกีฬาเปนรายกรณีไปท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด244และหามมิใหคณะบุคคลหรือบุคคลใดท่ีมิไดเปนสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” 

แสดงตนวาเปนสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” หามมิใหสมาคมกีฬาท่ัวไป สมาคมกีฬาแหง

จังหวัด คณะบุคคล หรือบุคคลใดใชคําวา “แหงประเทศไทย” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายใดท่ีแสดง

วาเปนสมาคม คณะบุคคล หรือบุคคลซ่ึงดําเนินกิจกรรมเก่ียวของกับการกีฬาในนามของชาติหรือ

ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาหามมิใหสมาคมกีฬาท่ัวไป 

สมาคมกีฬาแหงจังหวัด คณะบุคคล หรือบุคคลใดเขารวมการแขงขันกีฬา สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน หรือจัดหรือรวมในการจัดใหมีการแขงขันกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาการขออนุญาต245 

3) การกํากับดูแลสมาคมกีฬา 

สมาคมกีฬาตองปฏิบัติตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดในกรณีท่ีสมาคม

กีฬาใดดําเนินการอันเปนการฝาฝนขอบังคับ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหสมาคมกีฬานั้นแกไขหรือ

ระงับการดําเนินการฝาฝนดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด246 และใหนายทะเบียนมีอํานาจออก

คําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการสมาคมกีฬาหรือสมาชิกมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสมาคม

กีฬา หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสมาคมกีฬาได247 ท้ังนี้นาย

                                                           
 243 มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 244 มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 245 มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 246 มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติ การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 247 มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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ทะเบียนหรือพนักงานท่ีผูวาการมอบหมายอาจเขารวมการประชุมใหญของสมาคมกีฬาและอาจชี้แจง

แสดงขอคิดเห็นแกท่ีประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน248 

อยางไรก็ตาม สมาคมกีฬาตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกลางสมาคมกีฬากําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียนดังกลาวพรอมหลักฐานและเอกสารท่ีใช

ประกอบการลงทะเบียนไวท่ีสํานักงานของสมาคมกีฬา และเม่ือมีการรับสมาชิกใหมหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทะเบียนสมาชิก ใหสมาคมกีฬาแจงการรับสมาชิกใหมหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น

ตอนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีรับสมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลง249 

นอกจากนี้ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาสมาคมกีฬาใดจะดําเนินการไมชอบดวย

กฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําความเสื่อมเสียมาสู

การกีฬาของชาติใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหสมาคมกีฬานั้นแจงวันและเวลาประชุมทุก

คราวมาใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน ในกรณีเชนนี้ใหนายทะเบียนหรือพนักงานท่ี

ผูวาการมอบหมายมีอํานาจเขาไปฟงการประชุมได หากสมาคมกีฬาใดไมแจงวันและเวลาประชุมตาม

คําสั่งของนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหสมาคมกีฬานั้นงดการ

ประชุมไดครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่ง250 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬากระทําการหรือ

งดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสื่อมเสียประโยชนของสมาคมกีฬา หรือ

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในประการท่ีนาจะนําความเสื่อมเสียมาสูการกีฬาของชาติไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ251 ดังตอไปนี้ 

1. ใหคณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาระงับการ

ปฏิบัติการท่ีเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียประโยชนของสมาคมกีฬาหรือการกีฬาของชาติ 

2. ใหคณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาแกไขขอบกพรอง

ตามวิธีการ และระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

3. ใหคณะกรรมการสมาคมกีฬาหรือกรรมการสมาคมกีฬาหยุดปฏิบัติหนาท่ี

เปนการชั่วคราวเพ่ือแกไขขอบกพรองนั้นใหเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

                                                           
 248 มาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 249 มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 250 มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 251 มาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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4. ใหคณะกรรมการสมาคมกีฬาพนจากตําแหนงท้ังคณะหรือใหกรรมการ

สมาคมกีฬาซ่ึงเก่ียวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 

4) การเลิกสมาคมกีฬา 

สมาคมกีฬายอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด252 ดังตอไปนี้ 

1. เม่ือมีเหตุตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสมาคมกีฬา 

2. ถาสมาคมกีฬาตั้งข้ึนไวเฉพาะระยะเวลาใด เม่ือสิ้นระยะเวลานั้น 

3. เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหเลิก 

4. เม่ือสมาคมกีฬาลมละลาย 

5. เม่ือนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนตามมาตรา 90 

6. ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 92 

เม่ือเลิกสมาคมกีฬาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศการเลิกสมาคมกีฬาในราช

กิจจานุเบกษาและใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งถอนชื่อสมาคมกีฬาออกจากทะเบียนไดในกรณี253

ดังตอไปนี้ 

1. เม่ือปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนวา วัตถุประสงคของสมาคมกีฬาขัด

ตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกการกีฬาของชาติ และ

นายทะเบียนไดสั่งใหแกไขแลวแตสมาคมกีฬาไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

2. เม่ือปรากฏวาการดําเนินกิจการของสมาคมกีฬาขัดตอกฎหมายหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกการกีฬาของชาติ 

3. เม่ือสมาคมกีฬาหยุดดําเนินกิจการติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป 

4. เม่ือปรากฏวาสมาคมกีฬาใหหรือปลอยใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชกรรมการ

สมาคมกีฬาเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา 

5. เม่ือสมาคมกีฬามีสมาชิกเหลือนอยกวาสิบรายมาเปนเวลาติดตอกันกวา

สองป 

6. เม่ือสมาคมกีฬาไมแกไขหรือระงับการดําเนินการตามท่ีนายทะเบียนสั่ง 

และการฝาฝนดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกสมาคมกีฬาหรือกอใหเกิดความเสื่อม

เสียแกการกีฬาของชาติ 

                                                           
 252 มาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  

 253 มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558  
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นอกจากนี้ ในกรณีท่ีสมาคมกีฬาตาม 6 เปนสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” นาย

ทะเบียนจะเพิกถอนการอนุญาตใหใชคําวา “แหงประเทศไทย” โดยไมถอนชื่อสมาคมกีฬานั้นออก

จากทะเบียนก็ได 

 
3.2.3 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
โดยท่ีกีฬาอาชีพเปนกิจกรรมกีฬาท่ีนานาประเทศใหความสําคัญและเปนอาชีพหนึ่งท่ีสราง

รายไดใหแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูท่ีเก่ียวของกับกีฬาอาชีพ อีกท้ังการจัดใหมีการ

แขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับกีฬาอาชีพ ยังเปนปจจัยสงเสริมอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและเผยแพรชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายท่ีสงเสริมกีฬาอาชีพ

ใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกําหนดมาตรการคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูท่ีเก่ียวของกับกีฬาอาชีพท่ีชัดเจน จึงสมควร

กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ เพ่ือกําหนดมาตรฐานดานตางๆ เก่ียวกับกีฬา

อาชีพใหสอดคลองกับสากล เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพ่ือคุมครอง

ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูท่ีเก่ียวของกับกีฬา

อาชีพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 นี้254 

3.2.3.1 บทนิยามและความหมายของกีฬาอาชีพ 

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ไดกําหนดนิยามความหมายของกีฬา

อาชีพ และผูท่ีเก่ียวของกับกีฬาอาชีพ รวมไปถึงนิยามความหมายของคําตางๆ ในกีฬาอาชีพ ไว

ดังตอไปนี้255  

กีฬาอาชีพ หมายความวา กีฬาท่ีจัดการแขงขันอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล

และมีนักกีฬาอาชีพเขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขัน ตามชนิดหรือประเภทท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

นักกีฬาอาชีพ หมายความวา ผูซ่ึงเลนกีฬาอาชีพเปนอาชีพ 

บุคลากรกีฬาอาชีพ หมายความวา ผูตัดสิน ผูฝกสอน หรือผูทําหนาท่ีเก่ียวของกับการ

แขงขันกีฬาอาชีพ ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงจัดการ

แขงขันกีฬาอาชีพ 

 

                                                           
 254 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

 255 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
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สมาคมกีฬาอาชีพ หมายความวา สมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมายและมี

วัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ 

สโมสรกีฬาอาชีพ หมายความวา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพหรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ ไมวาจะเรียกชื่อวาสโมสรหรือไมก็

ตาม แตไมหมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ 

การลมกีฬา หมายความวา การเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยแสรงแพหรือโดยกระทําการ

หรือไมกระทําการแขงขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และใหหมายรวมถึงการเขาแขงขันกีฬาอาชีพ

โดยสมยอมกันเพ่ือใหผลการแขงขันเปนไปตามท่ีกําหนดไวเปนการลวงหนา 

กองทุน หมายความวา กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ 

คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

นายทะเบียน หมายความวา ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยหรือผูซ่ึงผูวาการการ

กีฬาแหงประเทศไทยมอบหมายเปนหนังสือ 

พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

3.2.3.2 สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 

1) การจดแจงการดําเนินการตอนายทะเบียนของสโมสรกีฬาอาชีพและ

สมาคมกีฬาอาชีพ 

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตองจดแจงการดําเนินการตอนาย

ทะเบียนกีฬาอาชีพ โดยการจดแจงอยางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากร

กีฬาอาชีพท่ีอยูในสังกัดหรือในความดูแลของตน นอกจากนี้ เม่ือนายทะเบียนไดรับแบบการจดแจง

และหลักฐานแลว ใหรับจดแจง และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยื่นจดแจงโดยไมชักชา 

เวนแตผูยื่นจดแจงดําเนินการไมถูกตองหรือครบถวนใหนายทะเบียนแนะนําใหผูยื่นจดแจงดําเนินการ

ใหถูกตองและครบถวนในคราวเดียวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแบบการจดแจงและหลักฐาน

การจดแจง เม่ือไดดําเนินการถูกตองและครบถวนใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือสําคัญแสดงการจด

แจงใหแกผูแจง256 และเม่ือไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงแลว สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคม

กีฬาอาชีพนั้นอาจใชคําซ่ึงแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได 

                                                           
 256 มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
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หลังจากท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพท่ีไดรับหนังสือสําคัญแสดง

การจดแจงจากนายทะเบียนกีฬาอาชีพแลว มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน 

ตามเง่ือนไขและมาตรการท่ีคณะกรรมการกําหนดรวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด257  

2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูล หรือรายการหลักฐานท่ีไดเคยยื่นขอ

จดแจงไวแลว 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูล หรือรายการหลักฐานท่ีไดเคยยื่นขอจด

แจงไวแลว ใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนภายใน 

15 วันนับแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงนั้น258 ซ่ึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูล 

หรือรายการหลักฐานท่ีไดเคยยื่นขอจดแจงไวแลว คณะกรรมการกีฬาอาชีพยังไมไดออกหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง รายการหลักฐานการจดแจงการยกเลิกหลักฐานการจด

แจง โดยอยูในระหวางการออกระเบียบของคณะกรรมการ 

3) กรณีหนังสือสําคัญการจดแจงสูญหาย 

(1) สมาคมกีฬาอาชีพ 

ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสูญหาย หรือถูกทํา ลายหรือชํา 

รุดในสาระสําคัญ ใหสมาคมกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงตามแบบ จจ 

6259 ทายระเบียบนี้ พรอมดวยใบรับแจงความของสถานีตํารวจ หรือหนังสือสําคัญท่ีถูกทําลายหรือ

ชํารุดในสาระสําคัญมาดวย โดยใหยื่นคําขอ ณ สถานท่ีท่ีไดยื่นแบบการจดแจง 

(2) สโมสรกีฬาอาชีพ 

ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสูญหาย หรือถูกทํา ลายหรือชํา 

รุดในสาระสําคัญ ใหสโมสรกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงตามแบบ จจ 

3260 ทายระเบียบนี้ พรอมดวยใบรับแจงความของสถานีตํารวจ หรือหนังสือสําคัญท่ีถูกทําลายหรือ

ชํารุดในสาระสําคัญมาดวย โดยใหยื่นคําขอ ณ สถานท่ีท่ีไดยื่นแบบการจดแจง 

 
 

                                                           
 257 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

 258 มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

 259 คําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

 260 คําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
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3.2.4 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดระเบียบเพ่ือจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 11 (6) และมาตรา 17 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

คณะกรรมการกีฬาอาชีพจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

สมาคมกีฬาอาชีพท่ีประสงคจะจดแจงการดําเนินการเก่ียวกับกีฬาอาชีพ ใหยื่นแบบการจด

แจงตอนายทะเบียนตามแบบ จจ 4 พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน261 ดังตอไปนี้ 

1. หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงคของสมาคมกีฬาอาชีพและรายชื่อ

กรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงออกโดยผูมีอํานาจใหคํารับรองตาม

กฎหมายไมเกินหกเดือนนับแตวันออกหนังสือรับรองนั้น 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให และ

สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ 

3. รูปถายของผูมีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด 4.6 เซนติเมตรครึ่งตัว หนา

ตรง ไมสวมหมวก จํานวนสองรูป 

4. รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยูในสังกัดหรือในความดูแล

พรอมสําเนาสัญญาจาง 

5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ 

6. ระเบียบหรือขอบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ 

นอกจากนี้ การยื่นแบบการจดแจงใหสมาคมกีฬาอาชีพยื่น ณ สถานท่ี ดังตอไปนี้262 

1. การกีฬาแหงประเทศไทย 

2. สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด 

อยางไรก็ตาม การยื่นแบบการจดแจงตามวรรคหนึ่ง สมาคมกีฬาอาชีพอาจยื่นดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสก็ได ท้ังนี้ ตามท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

เม่ือการกีฬาแหงประเทศไทยไดรับแบบการจดแจงพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน แลวให

ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารและหลักฐานประกอบแบบการจดแจงและ

เสนอความเห็นใหนายทะเบียนพิจารณา หากนายทะเบียนเห็นวาผูยื่นจดแจงไดดําเนินการถูกตองหรือ

ครบถวนแลว ใหรับจดแจงและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงแกผูยื่นจดแจง 

ในกรณีแบบการจดแจงท่ีไดรับไวตามวรรคหนึ่งไมถูกตอง ใหนายทะเบียนแนะนําใหผูยื่นจด

แจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวนในคราวเดียวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแบบการจด

                                                           
 

261 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ขอ 3 

 262 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ขอ 4 
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แจงและเอกสารและหลักฐานการจดแจง เม่ือผูยื่นจดแจงไดดําเนินการถูกตองหรือครบถวนภายใน

เวลาท่ีนายทะเบียนกําหนดแลว ใหนายทะเบียนรับจดแจงและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงแก

ผูยื่นจดแจง 

ในกรณีท่ีผูยื่นจดแจงไมดําเนินการใหถูกตองและครบถวนภายในเวลาท่ีนายทะเบียน

กําหนดใหถือวาผูยื่นจดแจงไมประสงคจะดําเนินการตอไป และใหนายทะเบียนจําหนายเรื่องออกจาก

สารบบแลวแจงเปนหนังสือใหผูยื่นจดแจงทราบ263 

หนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ ใหเปนไปตามแบบ จจ 5 ทายระเบียบนี้264 

ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสูญหาย หรือถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให

สมาคมกีฬาอาชีพยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงตามแบบ จจ 6 ทายระเบียบนี้ 

พรอมดวยใบรับแจงความของสถานีตํารวจ หรือหนังสือสําคัญท่ีถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญมา

ดวย โดยใหยื่นคําขอ ณ สถานท่ีท่ีไดยื่นแบบการจดแจง 

การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง ใหใชตาม

แบบ จจ 5 ทายระเบียบนี้ โดยใหเขียนหรือประทับคําวา “ใบแทน” ไวทายใบแทนหนังสือสําคัญนั้น 

และใหระบุวัน เดือน ปท่ีออกใบแทนหนังสือสําคัญ พรอมท้ังลงลายมือชื่อผูมีอํานาจออกหนังสือ

สําคัญกํากับไว265 

                                                           
 263 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ขอ 5 

 264 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ขอ 6 

 265 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพวาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ขอ 7 



บทท่ี 4 
 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬา 
ในประเทศไทย และแนวทางในการแกไขปญหา 

 
ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคม

กีฬาในประเทศไทย โดยแยกวิเคราะหออกเปน 3 ประเด็นปญหา ไดแก ประเด็นปญหาแรกคือ ปญหา

ทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ประเด็นปญหาท่ี

สอง คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

และประเด็นปญหาสุดทาย คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน หลักกฎหมาย ตลอดจน

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับปญหาการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยเพ่ือกําหนดแนวทาง

ในการแกไข ตอไป 

 
4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทย  
 

สมาคมกีฬา คือ สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและไดจดทะเบียนจัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการกีฬาโดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และอาจมีการ

ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา เพ่ือสรางนักกีฬาใหเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ สวนสมาคมกีฬา

อาชีพ คือ สมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมายและมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬาอาชีพ

หรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากีฬา นักกีฬา และบุคลากรทางกีฬาสูการเปน

อาชีพ นอกจากนี้ยังมีสมาคมกีฬาบางประเภทท่ีไมไดข้ึนทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาหรือสมาคม

กีฬาอาชีพ โดยเปนสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม 

โดยเปนการรวมตัวกันของกลุมบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทํากิจกรรมดานกีฬาหรือออกกําลังกาย ท้ังนี้กลุม

บุคคลเหลานี้อาจจะเปนสมาคมกีฬาท่ีเปนจําพวกกีฬาพ้ืนบานท่ีไมไดรับการบรรจุเขาแขงขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ นั่นเอง 
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ปจจุบันประเทศไทยไดมีการแยกสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพออกจากกัน โดยสมาคม

กีฬาจะอยูภายใตการกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจากกองทุนกีฬา

แหงชาติเพ่ือพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันในการแขงขันระดับชาติ เชน กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ เปนตน และระดับนานาชาติ 

เชน ซีเกมส เอเชี่ยนเกมส และโอลิมปคเกมส เปนตน ในสวนของสมาคมกีฬาอาชีพนั้น จะเปนองคกร

ท่ีจัดการแขงขันกีฬาอาชีพโดยใหสโมสรกีฬาอาชีพสงนักกีฬาอาชีพเขาทําการแขงขันในประเภททีม 

และนักกีฬาอาชีพประเภทเดี่ยวเขาแขงขัน ซ่ึงกีฬาอาชีพนั้นนักกีฬาอาชีพตองเลนกีฬาเปนอาชีพและ

ไดรับคาตอบแทนจากการเลนกีฬา ท้ังนี้มีสมาคมกีฬาอีกจําพวกหนึ่งท่ีไมไดรับรองและไดรับการ

สนับสนุน ชวยเหลือจากการกีฬาแหงประเทศไทยกับกองทุนกีฬาแหงชาติ ซ่ึงสมาคมกีฬาประเภทนี้

อาจยังไมไดรับการบรรจุเขาแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยตอไปอาจไดรับความนิยมและ

บรรจุเขาแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติไดในอนาคต 

จากการศึกษา พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 พบวา กฎหมายได

กําหนดใหสมาคมกีฬาจะมีข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และ

สมาคมกีฬาตองมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาโดยมีการจัดการแขงขัน

กีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และอาจมีการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา รวมถึงใหมี

ฐานะเปนนิติบุคคล โดยใหจัดตั้งสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬาข้ึนใน กกท. เพ่ือควบคุมการจด

ทะเบียนเปนสมาคมกีฬาท่ัวราชอาณาจักร และทําหนาท่ีเปนสํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา

กรุงเทพมหานครสวนในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงาน กกท. จังหวัด ทําหนาท่ี

เปนสํานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด และใหผูวาการหรือผูซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนนาย

ทะเบียนกลางสมาคมกีฬาและนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร และใหผูอํานวยการ

สํานักงาน กกท. จังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัด 

ตลอดจนใหคณะกรรมการประกาศกําหนดชนิดกีฬาท่ีสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาไดตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 

อนึ่ง ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วาดวยการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2558 ได

กําหนดใหสมาคมกีฬาอาชีพท่ีประสงคจะจดแจงการดําเนินการเก่ียวกับกีฬาอาชีพใหยื่นแบบการจด

แจงตอนายทะเบียนตามแบบ จจ 4 พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

1. หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงคของสมาคมกีฬาอาชีพและรายชื่อ

กรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงออกโดยผูมีอํานาจใหคํารับรองตาม

กฎหมายไมเกินหกเดือนนับแตวันออกหนังสือรับรองนั้น 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหและ

สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ 
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3. รูปถายของผูมีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด 4.6 เซนติเมตร ครึ่งตัวหนา

ตรง ไมสวมหมวก จํานวนสองรูป 

4. รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยูในสังกัดหรือในความดูแล

พรอมสําเนาสัญญาจาง 

5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ 

6. ระเบียบหรือขอบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ 

อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมไดกําหนดใหการ

กอตั้งสมาคมเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายได

มาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ และในการจด

ทะเบียนนั้นจะตองมีสมาชิกไมนอยกวาสามคนรวมกันยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียน เม่ือนาย

ทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมท้ังขอบังคับแลวจะตองพิจารณาวาขอบังคับและวัตถุประสงค

ของสมาคมกีฬาตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมเปนภยันตรายตอความ

สงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ และเม่ือสมาคมไดจดทะเบียนแลวก็จะมีฐานะเปนนิติ

บุคคล 

นอกจากนี้ จากการศึกษาหลักการทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงไดแก หลักนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนนั้นไดแกรัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน และองคการมหาชนอิสระ 

(Establishments Publics) ซ่ึงเปนองคกรท่ีไดรับการกระจายอํานาจทางบริการหรือทางเทคนิค  

นิติบุคคลท่ีอยูใตบังคับกฎหมายมหาชน ซ่ึงตามกฎหมายไทยก็คือกระทรวง ทบวง กรม และ

ทบวงการเมืองอ่ืนๆ ในราชการบริหารสวนกลาง จังหวัด องคการตางๆ แหงราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน และองคการของรัฐบาล ตลอดจนวัดในพระพุทธศาสนาดวย 

นิติบุคคลมหาชน คือองคกรท่ีใชอํานาจรัฐไปกระทบสิทธิของประชาชน และอาจถูก

ประชาชนฟองโตแยงคําสั่งของตนเอง รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิธิท่ีมีจุดประสงคเพ่ือประชาชน คดี

พิพาทท่ีเกิดจากองคกรเหลานี้ตองข้ึนศาลปกครอง เพราะเปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลในมหาชน 

ในขณะเดียวกัน นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อาจจะเปนนิติบุคคลในทางแพงก็ได เพ่ือใหสามารถไป

ทํานิติกรรมทางแพงได องคกรใดก็แลวแตท่ีใชอํานาจของรัฐ ถาองคกรนั้นมีอํานาจในการสั่งการใช

มาตรการตางๆ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนอาจใชสิทธิทางศาลได โดยฟองรอง

ใหศาลตรวจสอบยกเลิกคําสั่งท่ีมิชอบดวยกฎหมาย องคกรใดก็แลวแตท่ีใชอํานาจของรัฐ ถาองคกรนั้น

มีอํานาจในการสั่งการ ใชมาตรการตางๆ ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพ ทรัพยสิน ของประชาชน ประชาชน

อาจใชสิทธิทางศาลได โดยฟองรองใหศาลตรวจสอบ ยกเลิกคําสั่งท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนการ

สถาปนาความเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนข้ึน  
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นิติบุคคลมหาชนเม่ือจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน การจะยุบเลิกนิติบุคคลดังกลาวก็ตองกระทํา

โดยกฎหมายมหาชนดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ในบรรดานิติบุคคลมหาชนดวยกันนั้นอาจมีฐานะไม

เทาเทียมกันก็ได เชน กระทรวงจะมีฐานะเหนือกวากรม เปนตน 

แนวความคิดในการแยกนิติบุคคลเปนสองประเภทขางตนนั้นไดรับการยอมรับในกฎหมาย

ไทยโดยสังเกตไดจากการท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม บรรพ 1 ใน 

พ.ศ.2535 นั้น ไดมีการยกเลิกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเดิมท่ีมีการบัญญัติไวใน

กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนนิติบุคคล แตการยกเลิกดังกลาวก็ไมมีผลกระทบตอสถานะความ

เปนนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม แตอยางใด เพราะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงเปนกฎหมายมหาชนบัญญัติใหเปนนิติบุคคลอยูแลว การยกเลิกดังกลาวนี้ ทํา

ใหเห็นวา มีการพยายามแยกแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายท่ีจัดตั้งนิติบุคคลเอกชนกับกฎหมายจัดตั้ง

นิติบุคคลมหาชนออกจากกัน เพราะเม่ือกระทรวง ทบวง กรม เปนองคกรในทางกฎหมายมหาชน จึง

ไมเหมาะสมท่ีจะกําหนดสถานะความเปนนิติบุคคลไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงเปน

กฎหมายเอกชน  

สําหรับประเทศไทยนั้นยอมรับเรื่องนิติบุคคลมหาชน โดยถือวาหนวยงานใดจะมีฐานะเปนนิติ

บุคคลมหาชนหรือไมตองพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายวามีการบัญญัติใหหนวยงานนั้นเปนนิติ

บุคคลหรือไม ถามีก็เปนนิติบุคคล ถาไมมีก็ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมายไทยอาจจําแนกได ดังนี้  
1. ทบวงการเมือง 
2. องคการของรัฐบาล 
3. วัดในพระพุทธศาสนา 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบันการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยนั้น จะตองไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย

เรื่องของสมาคม และสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคดานกีฬานั้นจะตองมาขอยื่นคํารองจัดตั้งเปนสมาคมกีฬา

กับนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือท่ีจะไดรับความชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริม

จากการกีฬาแหงประเทศไทยและกองทุนกีฬาแหงชาติ ซ่ึงสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬา

แหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้น แบงออกเปน 3 ประเภท คือ สมาคมกีฬาท่ัวไป สมาคมกีฬาแหง

จังหวัด และสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” สําหรับสมาคมกีฬาอาชีพนั้นในการจดแจง

ดําเนินการตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ตองเปนสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึง

หมายถึงการจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จึงจะจด

แจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได ท้ังนี้สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยจะไมสามารถจดแจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได 
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อนึ่ง สําหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนตอนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศ

ไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬา และการจดแจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ถือได

วาเปนการสรางภาระใหกับหนวยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพนั้นมีข้ันตอนในการจัดตั้งท่ี

หลายข้ันตอน โดยตองเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายเสียกอนจึงจะมาขอจดแจงตอนาย

ทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได ซ่ึงการท่ีจะเปนสมาคมกีฬาตามกฎหมายไดนั้นจะตองมีการจัดตั้ง

สมาคมตามกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม และสมาคมนั้นตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การจัดการแขงขันกีฬาพรอมกับมีการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ แลวมาจดทะเบียนตอนาย

ทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬา และใชคําวาสมาคมกีฬาได

อยางถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ดังนั้นจึงทําใหสมาคมท่ีจะจด

แจงเปนสมาคมกีฬา และสมาคมกีฬาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการดําเนินการท่ีหลายข้ันตอนกวาจะเปน

สมาคมกีฬาอาชีพได  

นอกจากนี้ การกีฬาแหงประเทศไทยไมมีอํานาจในการกําหนดใหทุกสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยเรื่องของสมาคมเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และอยูภายใตของการกีฬาแหงประเทศไทย

ท้ังหมด และการกีฬาแหงประเทศไทยก็มีสิทธิท่ีจะรับสมาคมกีฬาท่ีไดรับการบรรจุเขาแขงขัน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเทานั้น ท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากการกีฬาแหง

ประเทศไทยกับกองทุนกีฬาอาชีพ จึงทําใหสมาคมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

เรื่องของสมาคม บางสมาคมท่ีจัดกลุมกันเพ่ือรวมตัวกันออกกําลังกายหรือเลนกีฬาและพัฒนากีฬา

ประเภทนั้น ถึงแมกีฬาประเภทนั้นจะไดรับความนิยมภายในประเทศก็ตามไมไดรับการสนับสนุนและ

พัฒนาจากการกีฬาแหงประเทศไทยดวยเหตุท่ีวาไมอยูในความดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย 

และไมถือวาเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั่นเอง 

อยางไรก็ตาม การจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยนั้นมีหลายข้ันตอน โดยอันดับแรกตองไป

ขอจัดตั้งเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม แลวจึงมาจด

ทะเบียนตอนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬาตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และหากจะตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น จะตอง

จดแจงดําเนินการตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเปนสมาคมกีฬาอาชีพ ทําใหการจัดตั้งสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพมีข้ันตอนการจัดตั้งท่ีหลายข้ันตอน ท้ังนี้สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพถือเปน

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน เพราะไดใชอํานาจตามกฎหมายของการกีฬาแหงประเทศไทยท่ีมีสถานะ

เปนรัฐวิสาหกิจ คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ดังนั้นการกําหนดข้ันตอนใน

การจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพท่ีมีหลายข้ันตอนนั้น จึงทําใหไมสอดคลองตอหลักการทาง

กฎหมายมหาชน คือ หลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
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จากการศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณเชิงลึกปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย โดยไดใหความเห็น ดังตอไปนี้ 

จากการสัมภาษณ ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 สํานักการสอบสวนและนิติ

การ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย266 ซ่ึงไดใหความเห็น ดังตอไปนี้ 

ในปจจุบันสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น คณะบุคคลท่ีรวมตัวกัน

จะตองมาจดทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม

กอน และอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สมาคมท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินการเรื่องกีฬาหรือจัดการแขงขันดานกีฬานั้นจะเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้น จะตองไดรับการถายโอนภารกิจหนาท่ีจาก

กรมการปกครองไปยังการกีฬาแหงประเทศไทยตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการกีฬา

แหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ และเง่ือนไขการรับสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคดานกีฬาใหเปน

สมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ซ่ึงในปจจุบันนี้ สมาคม

ท่ีมีวัตถุประสงคในดานการดําเนินกิจการกีฬายังไมมีการไปจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเปนสมาคมกีฬาตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทยเลย 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยนั้น มี

ดวยกันหลายข้ันตอน จึงทําใหการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬาอาชีพนั้น

เปนไปไดยาก เนื่องจากข้ันตอนในการจะขอจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ตองไปขอจัดตั้งเปน

สมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีวาดวยเรื่องของสมาคมเสียกอน แลวจึงมาจด

ทะเบียนตอนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬาใหถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จากนั้นจึงมาขอจดแจงตอนายทะเบียนกีฬา

อาชีพเพ่ือเปนสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงจะเห็นไดวาข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬาอาชีพ

ตามกฎหมายดังกลาวนั้นมีหลายข้ันตอนดวยกันจึงทําใหไมสอดคลองตอหลักการทางกฎหมายมหาชน 

คือ หลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน สงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬา

และสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ดังนั้น จะเห็นไดวา หากข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ

ไทยมีหลายข้ันตอน  ท้ั งการจัดตั้ งตามกฎหมายแพงและพาณิชย  การขอจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ซ่ึงจะสงผลตอการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสมาคม

                                                           
 266 ปรนต สุวรรณมาลา, ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2, สํานักการสอบสวน

และนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย, 3 สิงหาคม 2559, การสัมภาษณ. 
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กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากทําใหการพัฒนาสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬา

อาชีพมีหลายข้ันตอน ทําใหเกิดผลเสียตอการสงเสริมและพัฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศ อีกท้ังยังนักกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาดังกลาวไดรับการสงเสริมและพัฒนาท่ีลาชาอีกดวย 

ดังนั้นหากยังไมมีการแกไขข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพจะสงผลทําใหการ

พัฒนาระบบกีฬาในประเทศไทยไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการพัฒนาระบบการกีฬา

ในประเทศไทยไดอยางแทจริง และยั่งยืนในอนาคต 

 

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน
ประเทศไทย  

 

ในปจจุบันการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยนั้น แบงการกํากับ

ดูแลออกเปนสมาคมท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมจะ

อยูภายใตการกํากับดูแลเรื่องการบริหารงานของสมาคม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

และสมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จะ

อยูภายใตการสงเสริม สนับสนุน และการกํากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และ

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานและการจัดการแขงขันกีฬาโดยกองทุนพัฒนาการกีฬา

แหงชาติ อีกท้ังสมาคมกีฬาท่ีไดจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเปนสมาคมกีฬาอาชีพตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกีฬา

อาชีพ และไดรับการสนับสนุน สงเสริมสมาคมกีฬาอาชีพ และการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพโดย

กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ 

สําหรับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ

ดําเนินงานหรือการดําเนินกิจการดานกีฬา ไมวาจะเปนเรื่องของการบริหารงานของสมาคมกีฬาเอง 

การจัดการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการตางๆ ท่ีมีการ

แขงขันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมาย ท้ังนี้ในการกํากับดูแลก็เพ่ือใหสมาคม

กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพดําเนินกิจการดานกีฬาภายใตของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2558 วาดวยเรื่องสมาคมกีฬาสําหรับสมาคมกีฬา และพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.

2556 วาดวยเรื่องสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพสําหรับสมาคมกีฬาอาชีพ โดยท้ังหมดนี้จะ

อยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจท่ีอยูภายใตกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา และมีหนาท่ีในการกํากับดุแลกิจการดานกีฬาท้ังหมดภายในประเทศไทย 

จากการศึกษา พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 พบวา กฎหมายได

กําหนดใหสมาคมกีฬาตองปฏิบัติตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด และ
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ในกรณีท่ีสมาคมกีฬาใดดําเนินการอันเปนการฝาฝนขอบังคับใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหสมาคม

กีฬานั้นแกไขหรือระงับการดําเนินการฝาฝนดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหนายทะเบียนมี

อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการสมาคมกีฬาหรือสมาชิกมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการ

ของสมาคมกีฬา หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสมาคมกีฬาได 

ท้ังนี้นายทะเบียนหรือพนักงานท่ีผูวาการมอบหมายอาจเขารวมการประชุมใหญของสมาคมกีฬาและ

อาจชี้แจงแสดงขอคิดเห็นแกท่ีประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกท้ังใหสมาคมกีฬาตอง

จัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬากําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียน

ดังกลาวพรอมหลักฐานและเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียนไวท่ีสํานักงานของสมาคมกีฬาเม่ือมี

การรับสมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทะเบียนสมาชิก ใหสมาคมกีฬาแจงการรับสมาชิก

ใหมหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีรับสมาชิกใหมหรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 กําหนดใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

มีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นจดแจงการจดแจง 

รายการหลักฐานการจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง การยกเลิกหลักฐานการจดแจง

การกําหนดแบบการจดแจง การกําหนดแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง การออกหนังสือสําคัญ

แสดงการจดแจงและใบแทน หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการจัดทําฐานขอมูล การเก็บรักษาขอมูลการ

เผยแพรขอมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพและ

ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวกับกีฬาอาชีพ และกําหนดมาตรการและเง่ือนไขในการ

คุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผูจัดการแขงขันกีฬา

อาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 

อนึ่ง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมไดกําหนดใหนายทะเบียน

ถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนวาวัตถุประสงคของ

สมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของ

ประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ และนายทะเบียนไดสั่งใหแกไขแลวแตสมาคมไมปฏิบัติตามภายใน

ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ในกรณีการดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ ในกรณี

สมาคมหยุดดําเนินกิจการติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป ในกรณีท่ีสมาคมใหหรือปลอยใหบุคคลอ่ืน ซ่ึง

มิใชกรรมการของสมาคมเปนผูดําเนินกิจการของสมาคม หรือในกรณีสมาคมมีสมาชิกเหลือนอยกวา

สิบคนมาเปนเวลาติดตอกันกวาสองป ท้ังนี้เม่ือศาลสั่งใหเลิกสมาคมในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียรองขอให

นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได ถานายทะเบียนไมปฏิบัติตามคํารองขอ โดยไมแจง
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เหตุผลใหผูรองขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนไดแจงเหตุผลใหทราบแลวแตผูรอง

ขอไมพอใจในเหตุผลดังกลาว ผูรองขอนั้นจะรองขอตอศาลใหสั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได 

นอกจากนี้ จากการศึกษาหลักการทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงไดแก หลักภารกิจของรัฐมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 

หลักภารกิจของรัฐ 

ปจจุบันดวยระบอบการปกครองของรัฐสมัยใหม รัฐจะตองมีหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะ ซ่ึงเปนภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐสมัยใหมท่ีตองจัดทําใหแกประชาชน โดยภารกิจ

ของรัฐกับการบริการสาธารณะ เปนเครื่องมือในการดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของรัฐ  อีกท้ังยัง

เปนมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนประโยชนแกประชาชน และ

เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงภารกิจของ

รัฐสมัยใหมท่ีสามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ ภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐจําเปนตองกระทําเพ่ือการดํารง

อยูของรัฐ ภารกิจนี้จึงเปนภารกิจท่ีเนนสาระสําคัญของความเปนรัฐท่ีเรียกวา ภารกิจหลักของรัฐ และ

ภารกิจท่ีรัฐอาจจะกระทําก็ไดไมกระทําก็ไดท่ีเรียกวา ภารกิจลําดับรอง 

ภารกิจลําดับรองของรัฐ 

ภารกิจรองของรัฐ หมายถึง ภารกิจท่ีจะทําใหชีวิตมีความเปนอยูของประชาชนดีข้ึนหรือได

มาตรฐานข้ันต่ําในฐานะเปนมนุษย เปนภารกิจดานทํานุบํารุงชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหกินดี

อยูดีจึงเปนงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐนั่นเอง โดยรัฐอาจทําดวยตนเองหรือไมก็ได 

รัฐอาจมอบหมายใหปจเจกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา ถึงแมภารกิจรองจะมีความสําคัญในทาง

ปฏิบัติก็ตาม แตก็ไมถือวาภารกิจรองของรัฐเปนเง่ือนไขของอํานาจอธิปไตย องคกรอ่ืนนอกจากรัฐอาจ

เปนผูจัดทําภารกิจของรัฐเพ่ือประโยชนสวนรวมไดเชนกัน 

การสงเสริมและควบคุมกํากับเศรษฐกิจ 

การท่ีรัฐมีภารกิจหลายประการท่ีกลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจในดานสวัสดิการ

สังคมนั้นทําใหรัฐไมอาจท่ีจะปฏิเสธการหารายไดเพ่ือไวใชปฏิบัติภารกิจเหลานั้นได แหลงรายไดท่ี

สําคัญท่ีสุดของรัฐก็คือ ภาษีอากร เราอาจกลาวไดวารัฐสมัยใหมเปน “รัฐภาษีอากร” การท่ีรัฐจะเขา

ไปหารายไดโดยดําเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพ่ือมุงแสวงหารายไดตลอดจนผลกําไรนั้น มีขอจํากัด

อยูมากท้ังในทางกฎหมายและโดยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดท่ีเปนอยูในปจจุบัน ดังนั้นรัฐจึงตอง

พยายามสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโต เพ่ือประโยชนทางภาษีอากรอันเปนแหลงรายไดของ

รัฐ 

ในการดําเนินการเพ่ือควบคุมกํากับเศรษฐกิจนั้น รัฐอาจกระทําไดโดยกําหนดกฎเกณฑอัน

เปนกรอบในการดําเนินการทางเศรษฐกิจตลอดจนการทําธุรกิจของผูประกอบการตางๆ รวมท้ัง

กําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการควบคุมการแขงขันใหเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม เชน การตรา
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กฎหมายวาดวยการปองกันการผูกขาด นอกจากนั้นรัฐยังอาจเขาไปดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจหรือกํากับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไดอีกดวย เชน การใหเงินอุดหนุนแกผูประกอบการ 

เปนตน 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยนั้น สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จะ

อยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬาท่ีไดจดแจงตอนาย

ทะเบียนกีฬาอาชีพจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพจะอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานคณะกรรมการท้ังสอง

คณะ แตในทางกลับกันสมาคมกีฬาท่ีไมไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.

2558 หรือการกีฬาแหงประเทศไทยยังไมไดรับเขามาอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหง

ประเทศไทยนั้น ในการกํากับดูแลจะเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

นอกจากนี้ หลักการในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาของแตละหนวยงานก็มีการกํากับดูแล

สมาคมกีฬาท่ีแตกตางกัน โดยสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่อง

ของสมาคมการกํากับดูแลจะเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในการกํากับดูแล

นั้นจะเปนการกํากับดูแลในเรื่องของการบริหารงานและการจัดการสมาคมใหเปนไปตามหลักของ

กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมเทานั้นไมรวมไปถึงการกํากับดูแลในเรื่องของการ

จัดการแขงขันกีฬา สวนการกํากับดูแลสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2558 จะอยูภายใตการกํากับดูแลเรื่องการดําเนินงานของสมาคมกีฬา และไดรับ

การกํากับดูแลในเรื่องการจัดการแขงขันตลอดจนการสงนักกีฬาเขาแขงขันจากคณะกรรมการการกีฬา

แหงประเทศไทยพรอมท้ังกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ในสวนของสมาคมกีฬาอาชีพท่ีจดแจงตอ

นายทะเบียนเปนกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จะอยูภายใตการกํากับ

ดูแลเรื่องการดําเนินงานของสมาคมกีฬาอาชีพ และไดรับการกํากับดูแลในเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา

อาชีพจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพพรอมท้ังกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ซ่ึงท้ังสมาคมกีฬาและสมาคม

กีฬาอาชีพก็ยังอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย อีกดวย 

อนึ่ง แนวทางในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพท่ีแตกตางกันนั้น สงผลตอ

การพัฒนาดานกีฬาและสมาคมกีฬาในประเทศไทย เนื่องจากสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมจะถูกกํากับดูแลเฉพาะการดําเนินงานของสมาคมเทานั้นและ

ไมไดรับการสนับสนุนในเรื่องของการจัดการแขงขันหรือการพัฒนากีฬาชนิดนั้นๆ ตามกฎหมายการ

กีฬาและอีกท้ังสมาคมกีฬาในตางจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครแลวหลักเกณฑการกํากับดูและนั้น 

หากเปนสมาคมตามกฎหมายแพงและพาณิชยก็เปนหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด สวนสมาคมกีฬาท่ี
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จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 หลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลก็เปนหนาท่ีของสมาคมกีฬาจังหวัด จะเห็นไดวาหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการกํากับดูแล

สมาคมกีฬาท้ังหมดในประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ํากัน เพราะหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการ

กํากับดูแลนั้นมีดวยกันสองสวน และวัตถุประสงคในการกํากับดูแลก็มีความแตกตางกันใน

วัตถุประสงคของการกํากับดูแลและสงเสริมสมาคมกีฬา ทําใหการกํากับดูแลไมเปนไปตามเจตนารมณ

ของการพัฒนากีฬา 

อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลการดําเนินกิจการดานกีฬาของสมาคมกีฬาในประเทศไทยท่ีมี

ความแตกตางกัน โดยแยกออกเปนสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วา

ดวยเรื่องของสมาคมเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึน

เปนสมาคมกีฬาและจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพจะอยูในการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศ

ไทย ภายใตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาซ่ึงท้ังสององคกรท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลสมาคมกีฬา

นั้นก็มีหลักเกณฑในการกํากับดูแลท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมไมไดกํากับดูแลและสงเสริมดานกีฬาตาม

วัตถุประสงคและเจตนารมณของการพัฒนากีฬาในประเทศไทย ซ่ึงการกระทําดังกลาวสงผลทําใหไม

สอดคลองกับหลักการทางกฎหมายมหาชน ไดแก หลักภารกิจของรัฐ ลําดับรอง ท่ีรัฐตองมีภารกิจใน

การกํากับดูแลกิจการดานกีฬาของสมาคมกีฬา 

จากการศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณเชิงลึกปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแล

สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย โดย ซ่ึงไดใหความเห็น ดังตอไปนี้ 

จากการสัมภาษณ ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 สํานักการสอบสวนและนิติ

การ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย267 ซ่ึงไดใหความเห็น ดังตอไปนี้ 

ปจจุบันในการกํากัลปดูแลสมาคมกีฬานั้นจะแบงออกเปน 2 หนวยงาน คือ สมาคมท่ี

ดําเนินการดานกีฬาท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม ก็จะ

อยูภายใตการดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกรมการปกครองเองก็จะกํากับดูแลใน

สวนท่ีเปนการดําเนินงานของสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น สวนสมาคมท่ีรับ

โอนภารกิจหนาท่ีไปยังการกีฬาแหงประเทศไทยแลวก็จะอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหง

ประเทศไทย ซ่ึงตรงนี้จะเปนการกํากับดูแลท้ังดานการดําเนินงานของสมาคมกีฬา และการไดรับความ

ชวยเหลือดานกีฬาโดยกองทุนกีฬาแหงชาติอีกดวย ดังนั้นปจจุบันจึงมีหนวยงานในการกํากับดูแล

สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคดานกีฬา และสมาคมกีฬาอยู 2 หนวยงานดวยกัน 

                                                           
 267 ปรนต สุวรรณมาลา, ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2, สํานักการสอบสวน

และนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย, 3 สิงหาคม 2559, การสัมภาษณ. 
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จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการดานกีฬาของสมาคม

กีฬาในประเทศไทย จะแยกการกํากับดูแลระหวางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการกีฬา

แหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เพราะการกีฬาจะกํากับดูแลเฉพาะสมาคมกีฬาท่ี

ข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เทานั้น ทําให

สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและไมไดจดทะเบียนเปนสมาคมกีฬา

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้นอยูในการดูแลของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และไมไดรับการกํากับดูแลและการสนับสนุนในเรื่องของการกีฬาจาก

กองทุนกีฬาแหงชาติ ซ่ึงการกระทําดังกลาวสงผลทําใหไมสอดคลองกับหลักการทางกฎหมายมหาชน 

ไดแก หลักภารกิจของรัฐ สงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทยแยกการกํากับดูแลสมาคมกีฬาโดยไมใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลใน

เรื่องของกิจการดานกีฬาท้ังหมดในประเทศไทยเปนผูดูแลนั้น ทําใหหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการ

กํากับดูแลสมาคมกีฬาท้ังหมดภายในประเทศนั้น เกิดความเหลื่อมล้ําและวัตถุประสงคในการกํากับ

ดูแลสมาคมกีฬาก็มีความแตกตางกันออกไปในสาระสําคัญของการกํากับดูแลและการสงเสริมกีฬา จึง

สงผลเสียตอการดําเนินกิจการดานกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬา ตลอดจนรวมไป

ถึงการสงเสริมและพัฒนาภายในประเทศ เนื่องจากบางสมาคมกีฬาไมไดรับการกํากับดูแลและการ

สนับสนุนจากกองทุนกีฬาเพ่ือพัฒนาสมาคมกีฬาของตัวเอง ทําใหในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ

และโครงสรางของสมาคมกีฬาท่ีไมตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการสงเสริมกีฬาไดอยาง

แทจริง  

 

4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 
 

ปจจุบันกีฬาอาชีพ หมายความวา กีฬาท่ีจัดการแขงขันอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล

และมีนักกีฬาอาชีพเขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขัน ตามชนิดหรือประเภทท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงในปจจุบันกีฬาท่ีไดรับการประกาศใน พ.ร.บ.สงเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ.2556 ใหเปนกีฬาอาชีพมีอยู 13 ชนิด ไดแก กอลฟ จักรยาน แขงรถยนต สนุกเกอร โบวลิ่ง เจ็ต

สกี จักรยานยนต แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล และบาสเกตบอล โดยท่ีการ

สงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยเพ่ือใหกีฬาประเภทนั้นมีการเลนกีฬาเปนอาชีพ และนักกีฬาอาชีพมี

รายไดจากการเลนกีฬา อีกท้ังในการสงเสริมและพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางกีฬา และการจัดการ

แขงขันกีฬาใหมีความเปนมืออาชีพใหทัดเทียมกับนานาประเทศท่ีไดมีการพัฒนากีฬาตางๆ ใหมีความ

เปนอาชีพ  
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สําหรับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะนอกจากนักกีฬาจะ

เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกาย หรือการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศแลว ยังมีการสงเสริมให

นักกีฬาเลนกีฬาเปนอาชีพ และเปนการสรางอาชีพใหกับนักกีฬาอีกดวย เนื่องจากนักกีฬาอาชีพใน

ปจจุบันจะไดรับคาตอบแทนจากการเลนกีฬาเปนอาชีพ ซ่ึงแตกตางจากการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ

ซ่ึงรายไดจะไดจากเงินรางวัลในการแขงขันและเงินอัดฉีดจากสมาคมเทานั้น ดังนั้นรัฐบาล กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา รวมไปถึงการกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดมีการสงเสริมและพัฒนากีฬาใน

ประเทศไทยใหเปนกีฬาอาชีพ ซ่ึงปจจุบันก็ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ท่ีเปน

กฎหมายในการกําหนดชนิดกีฬาอาชีพ และกําหนดหลักเกณฑในการบริหารงานของสมาคมภายใต

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 และการจดแจงของนักกีฬาอาชีพ บุคลาการทางกีฬา

อาชีพ และสมาคมหรือสโมสรกีฬาอาชีพ อีกดวย 

จากการศึกษา พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 พบวา สมาคมกีฬาอาชีพ 

หมายความวา สมาคมกีฬาท่ีไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมายและมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับกีฬา

อาชีพหรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ ซ่ึงการจดทะเบียนตามกฎหมายนั้น ตองเปนการจดทะเบียนเปน

สมาคมกีฬาใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เสียกอน แลวจึงให

สมาคมกีฬาดังกลาวมาจดแจงการดําเนินการตอนายทะเบียนเพ่ือจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพอยางไร

ก็ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหสมาคมกีฬาจะมีข้ึนไดก็แต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และสมาคม

กีฬาจะตองมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาโดยมีการจัดการแขงขันกีฬา

หรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน และอาจมีการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา เม่ือไดจด

ทะเบียนแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 

นอกจากนี้ จากการศึกษาหลักการทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงไดแก หลักนิติรัฐในสาระสําคัญ

เรื่องกฎหมายท่ีดี มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

คําวา “นิติรัฐ” เปนคําท่ีแปลมาจากภาษาเยอรมันวา “Rechtsstaat” คําวา 

“Rechtsstaat” ประกอบข้ึนจากคําสองคํา คือ คําวา Recht ท่ีแปลวา กฎหมาย (ในภาษาเยอรมัน

คําๆ นี้สามารถแปลวา “สิทธิ” ไดดวย) และคําวา Staat ท่ีแปลวา รัฐ แตคําสองคํานี้เม่ือมารวมกัน

แลวไดกลายเปนคําศัพททางนิติศาสตรในระบบกฎหมายเยอรมันซ่ึงยากจะหาคําในภาษาตางประเทศ

ท่ีแปลแลวใหความหมายไดตรงกับคําในภาษาเดิม ตําราท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษจํานวนหนึ่งไดใชคํา 

ๆนี้ทับศัพทภาษาเยอรมันโดยไมแปล ในทางวิชาการไมวาจะแปลคําวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตาม 

ประเด็นสําคัญยอมอยู ท่ีความหมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน 

Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใต

กฎหมายบุคคลทุกคนตองเสมอภาคกัน และบุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุง
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ประสงคจะบังคับใหตนทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร 

ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะบุคคลไดปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพ้ืนฐานดังกลาวนี้

ยอมจะกอใหเกิดหลักตางๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดย

ปราศจากกฎหมาย (Nulla Poena Sine Lege) หลักการหามลงโทษซํ้าซอน หลักการหามตรา

กฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล เปนตน ซ่ึงผูวิจัยขอยกหลักกฎหมายท่ีดีซ่ึงเปนสาระสําคัญขอ

หนึ่งในหลักนิติรัฐ ดังนี้ 

กฎหมายท่ีดีตองไมขัดแยงกับหลักแหงความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) ใน

รัฐประชาธิปไตยเสรีนิยม “หลักแหงความไดสัดสวน” เปนหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไปและเปนหลักการ

พ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจปกครองกับผูอยูใตปกครอง ซ่ึงแมวาจะไมมีการบัญญัติไว

เปนลายลักษณอักษร แตก็มีคาบังคับเทากับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญทุกประการ และองคกรตางๆ 

ของรัฐ ท้ังฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ จึงตองเคารพและปฏิบัติตามหลักการนี้ จะ

กระทําการใดขัดแยงกับหลักแหงความไดสัดสวนนี้มิได 

หลักแหงความไดสัดสวนประกอบไปดวยหลักการยอยๆ อีก 3 หลักการ คือ หลักแหงความ

เหมาะสม หลักแหงความจําเปน และหลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ 

1. หลักแหงความเหมาะสม เปนหลักการท่ีบังคับวาในบรรดามาตรการตางๆ ท่ีรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายเปดชองใหฝายปกครองสามารถใชอํานาจกําหนดเพ่ือไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนได ฝายปกครองจะตองเลือกมาตรการท่ีสามารถดําเนินมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ผูอ่ืน เชน ปองกันการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ มาตรการนั้นตองอยูในวิสัยท่ีจะขจัดความไม

เปนธรรมในการแขงขันไดจริงๆ หรือในกรณีหากกฎหมายมีเจตนารมณจะตอบสนองความตองการ

สวนรวมของประชาชนในดานใดดานหนึ่ง เชน รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน มาตรการนั้นก็ตองอยูในวิสัยท่ีจะปองกันมิใหเกิดการจลาจล สงครามการเมือง หรือความ

เสื่อมโทรมทางจิตใจของประชาชนไดจริงๆ เปนตน หากมาตรการใดไมสามารถทําใหจุดประสงคท่ีตั้ง

ไวปรากฏเปนจริงข้ึนมาไดโดยแนแท หรือทําใหสถานการณเลวรายลงกวาเดิม ยอมเปนมาตรการท่ีขัด

ตอหลักแหงความเหมาะสมและไมมีผลใชบังคับ หรือกฎหมายฉบับใดไมเปนไปตามหลักแหงความ

เหมาะสม กฎหมายฉบับนั้นยอมไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

2. หลักแหงความจําเปน หมายความวา ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงลวนแต

สามารถทําใหเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายฉบับท่ีใหอํานาจสําเร็จลุลวงไปได แตทวาแต

ละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากนอยแตกตางกัน ฝาย

ปกครองตองตัดสินใจเลือกออกมาตรการท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากนอย

ท่ีสุดและบรรลุเจตนารมณแหงกฎหมายใหมากท่ีสุด ความคิดเปนรากฐานของหลักการนี้มีอยูวา “ใน

ระหวางสิ่งท่ีเลวรายสองสิ่งท่ีจําเปนตองเลือก บุคคลตองเลือกสิ่งท่ีเลวรายนอยกวา” ดังนั้นฝาย
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ปกครองจึงมีอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเพียงเทาท่ีจําเปนแกการดําเนินการให

เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแหง

ความจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนสิ่งท่ีไมชอบธรรม 

3. หลักแหงความไดสัดสวนอยางแคบ เปนหลักการท่ีเรียกรองใหเกิดภาวะสมดุลข้ึนระหวาง

ความเสียหาย อันจะเกิดข้ึนแกเอกชนหรือสังคมสวนรวม กับประโยชนอันมหาชนจะพึงไดรับจากการ

ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งท่ีฝายบริหารออกมาใชบังคับ ดังนั้นจึงบังคับให

ฝายบริหารตองทําการชั่งผลดีและผลเสียของมาตรการแตละมาตรการท่ีตนตั้งใจจะออกมาใชบังคับแก

ราษฎร มาตรการใดก็ตามท่ีเห็นไดชัดวาหากไดลงมือบังคับการใหเปนไปตามนั้นแลว จะยังใหเกิด

ประโยชนแกประชาชนนอยมาก ไมคุมกับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกเอกชนหรือสังคมสวนรวม ฝาย

บริหารตองหามไมใหใชออกมาบังคับ ถึงแมมาตรการนั้นจะเหมาะสมและจําเปนแกการดําเนินการให

ความประสงคของกฎหมายสําเร็จลุลวงไปไดก็ตามเม่ือบังคับตามหลักแหงความไดสัดสวนใน

ความหมายอยางแคบกันเครงครัดแลว ในกรณีท่ีมีมาตรการตางๆ ซ่ึงกฎหมายเปดชองใหฝายบริหาร

ออกมาใชบังคับไดทุกมาตรการ กอความเสียหายแกเอกชนหรือสังคมโดยสวนรวมมากกวาประโยชนท่ี

มหาชนพึงไดรับ ฝายบริหารตองละเวนจากการใชอํานาจกระทําการอยางใดๆ เลยท่ีเดียว 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาอาชีพเปนการเฉพาะ โดยการจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดนั้น ตองเปนสมาคมท่ี

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เสียกอน ซ่ึงในกระบวนของการจด

ทะเบียนของสมาคมเพ่ือเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองนั้นเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหง

ประเทศไทยท่ีจะรับสมาคมกีฬาไหนและไมรับสมาคมกีฬาไหนไวดูแล โดยท้ังนี้คณะกรรมการการกีฬา

แหงประเทศไทยก็พิจารณารับเฉพาะกีฬาท่ีไดรับความนิยมหรือกีฬาท่ีบรรจุไวในการแขงขันใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติเทานั้น สงผลทําใหสมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทนั้นไมไดรับการ

พิจารณาใหเปนสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาอาชีพได ท้ังท่ีสมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกลาวมี

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมกีฬาเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักกีฬา ตลอดจนการ

จัดการแขงขันกีฬานั้น ไปสูความเปนเลิศและเพ่ือเปนอาชีพ ตอไป 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีชมรมหรือสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยเรื่องของสมาคมท่ีไมไดจดทะเบียนตามตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.

2558 และไมไดรับรองใหเปนสมาคมกีฬาโดยคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย ไมสามารถท่ีจะ

จดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดเลย เนื่องจากสมาคมกีฬาท่ีจะจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือ

เปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้นจะตองไดรับการจดทะเบียนเปนสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงนั้นก็

หมายความวาตองเปนสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 

เทานั้น ฉะนั้นจึงเห็นไดวาสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคดานกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและ
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พาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม ถาไมไดจดทะเบียนใหเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายก็ไมมี

สิทธิท่ีจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพ เพราะไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใหอํานาจสมาคมกีฬา

ประเภทดังกลาวไปจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดเลย 

อนึ่ง การไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใหอํานาจสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม สามารถจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคม

กีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมาย คือ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้น เพราะ

การรับเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศ

ไทยในการพิจารณารับสมาคมกีฬาตางๆ เขามาอยูในความดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย สงผลให

สมาคมกีฬาเหลานี้ไมไดรับการสงเสริมจากการกีฬาแหงประเทศไทย รวมไปถึงไดรับการสนับสนุน 

และสงเสริมสมาคมกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติและกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ดังนั้นการ

ไมมีหลักเกณฑในทางกฎหมายท่ีจะใหจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา ทําใหการพัฒนา

สมาคมกีฬามีการพัฒนาเปนสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยนอยมาก และทําใหไมเกิดการพัฒนา

ดานกีฬาอาชีพในประเทศนอยมากเชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม การท่ีไมมีหลักเกณฑในทางกฎหมายท่ีแนนอนท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬา

ใหถูกตองตามกฎหมายและการจดแจงเพ่ือเปนสมคมกีฬาอาชีพนั้น ทําใหคณะกรรมการการกีฬาแหง

ประเทศไทยก็ใชดุลยพินิจในการรับพิจารณาสมาคมกีฬาท่ีไดรับความนิยมและชนิดกีฬาท่ีถูกบรรจุไว

ในการแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติเทานั้น ทําใหสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยท่ีคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยไมไดรับรองก็ไมมีสิทธิท่ีจะ

สามารถจดแจงตอนายทะเบียนเพ่ือเปนสมาคมกีฬาอาชีพได การกระทําดังกลาวจึงสงผลทําใหไม

สอดคลองตอหลักการทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงไดแก หลักนิติรัฐในสาระสําคัญเรื่องหลักกฎหมายท่ีดี 

เพราะกฎหมายท่ีดีตองมีความแนนอนชัดเจนในการบัญญัติกฎหมาย 

จากการศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณเชิงลึกปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมกําหนด

หลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพเพ่ือสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย โดยไดใหความเห็น 

ดังตอไปนี้ 

จากการสัมภาษณ ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 สํานักการสอบสวนและนิติ

การ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย268 ซ่ึงไดใหความเห็น ดังตอไปนี้ 

สําหรับการจดทะเบียนจัดต้ังเพ่ือเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑใน

การจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพเปนการเฉพาะ โดยการจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดนั้น ตองเปน

                                                           
 268 ปรนต สุวรรณมาลา, ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2, สํานักการสอบสวน

และนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย, 3 สิงหาคม 2559, การสัมภาษณ. 
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สมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายกีฬาเสียกอนคอยไปขอจดแจงกับนายทะเบียนเพ่ือเปนสมาคมกีฬา

อาชีพ ซ่ึงหากไมไดเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายกีฬาแลว จะมสามารถยื่นขอจดแจงข้ึนเปน

สมาคมกีฬาอาชีพไดเลย 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศไทยไมมีการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมาย

ท่ีแนนอนชัดเจนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ ทําใหเกิดปญหาในเรื่องของ

หลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ เพราะการท่ีจะจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาท่ีถูก

ตั้งตามกฎหมายเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ และการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผู

พิจารณาวาสมาคมกีฬาไหนท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยเห็นควรประกาศใหเปนสมาคมกีฬาตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ท้ังนี้จึงทําใหสมาคมกีฬาท่ีไมไดรับรองหรือ

ประกาศโดยการกีฬาแหงประเทศไทยไมมีโอกาสท่ีจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดเลย ซ่ึงการไม

กําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีแนนอนชัดเจนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพทําใหไมสอดคลองตอ

หลักการทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงไดแก หลักนิติรัฐในสาระสําคัญเรื่องหลักกฎหมายท่ีดี สงผลใหเกิด

ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพเพ่ือสงเสริมกีฬา

อาชีพในประเทศไทย 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทยไมมีการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายในการจัดตั้งสมาคมกีฬา

อาชีพท่ีแนนอนชัดเจนในการท่ีจะใหสมาคมกีฬายื่นจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเปนสมาคม

กีฬาอาชีพนั้น สงผลทําใหการพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยมีจํานวนนอย เนื่องจากสวนมากท่ี

คณะกรรมการกีฬาอาชีพใหจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้นก็มีเฉพาะกีฬายอดนิยม ซ่ึงปจจุบันกีฬา

ในประเทศไดรับความนิยมมากมายหลายชนิด และผูปกครองก็สนับสนุนบุตรหลานในการเลนกีฬา ไม

วาจะเปนการออกกําลังกาย เลนเพ่ือความเปนเลิศ หรือเพ่ืออาชีพ ท้ังนี้หากประเทศไทยยังไมมีการ

กําหนดหลักเกณฑในการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพใหมีความชัดเจน จะทําใหการพัฒนากีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยเกิดความลาชาและมีสมาคมกีฬาอาชีพท่ีจะพัฒนากีฬาอาชีพจํานวนนอย ท้ังนี้ยังสงผล

กระทบตอการพัฒนาระบบของกีฬาในประเทศไทยอีกดวย ตลอดจนไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เจตนารมณในการสงเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และเพ่ืออาชีพ นั้นเอง 

 
4.4 แนวทางการแกไขปญหา 
 

ผูวิจัยเห็นควรเห็นใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 

โดยกําหนดใหสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรม และสงเสริมกีฬา ใหเปนอํานาจของผูวา

การการกีฬาแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทย รวมไปถึงใหมีการกําหนดให
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การกีฬาแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียวในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ ตลอดจน

ควรเห็นใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 โดยกําหนดใหมีการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจงการดําเนินการเพ่ือเปนสโมสรกีฬาอาชีพและ

สมาคมกีฬาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด ท้ังนี้เพ่ือจะ

ไดพัฒนาระบบการกีฬาในประเทศไทยไมวาจะเปนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาอาชีพใหมีการ

พัฒนาท่ีทัดเทียมนานาประเทศ  

จากการศึกษา พบวา ในตางประเทศมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพ ไวดังตอไปนี้ 

 

4.4.1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สําหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีองคกรผูท่ีทําหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬา ไดดังนี้ 

1. สมาคมกีฬา (association sportive) เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีจัดทําข้ึนระหวางบุคคลสอง

บุคคลข้ึนไปเพ่ือแบงปนความรูและไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร สาระของสัญญาจะถูก

กําหนดข้ึนในสารจัดตั้งสมาคมท่ีจดทะเบียน ณ ท่ีวาการจังหวัด  หากสมาคมกีฬาตองการไดรับความ

ชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ ตองไดการรับรอง  ตามประมวลกฎหมายกีฬา การรับรองดังกลาวมี

เปาหมายเพ่ือตรวจสอบวาสารจัดตั้งสมาคมรับรองการดําเนินการอยางเปนประชาธิปไตย การ

บริหารงานท่ีโปรงใส และการเปดโอกาสใหชายและหญิงเขาสูตําแหนงผูบริหารไดอยางเทาเทียมกัน 

โดยท่ัวไปการแขงขันกีฬาท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมกีฬาไมถือวาเปนกิจกรรมทางการคาตาม

ประมวลกฎหมายการคา จึงไมมีหนาท่ีตองแสดงบัญชีตามกฎหมาย เวนแตไดรับเงินชวยเหลือจาก

ภาครัฐจํานวนสูงกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และไมตองเสียภาษีตราบใดท่ีกิจกรรมไมใชกิจกรรมเพ่ือ

แสวงหากําไร แตถาเม่ือใดท่ีสมาคมกีฬามีบทบาทในขอบเขตของกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาตองจด

ทะเบียนเปนบริษัทกีฬา (Société Sportive)  หรือสโมสรกีฬาอาชีพ (Club Professionnel) 

2. บริษัทกีฬา (Société Sportive)  หรือสโมสรกีฬาอาชีพ (Club Professionnel) สโมสร

กีฬาอาชีพเปนศัพทท่ีใชเรียกกันโดยท่ัวไป แตสถานะทางกฎหมาย คือ “บริษัท” ตามประมวล

กฎหมายการคา โดยเม่ือสมาคมกีฬา (Association) มีรายไดจากกิจกรรมกีฬามากกวาหรือเม่ือ

คาใชจายในการจางนักกีฬาสูงกวาจํานวนท่ีกฎหมายลําดับรองกําหนด จะเปลี่ยนสถานภาพเปนบริษัท

และบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายการคา (Code du Commerce) จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี

ไดรับรายไดนั้นหรือตั้งแตวันท่ีคาจายในการจางนักกีฬาเกิดจํานวนเงินนั้น 

3. สหพันธกีฬา (Fédération Sportive) เปนองคกรท่ีกอตั้งข้ึนโดยการรวมตัวของสมาคม

กีฬา บริษัทกีฬา บุคคลธรรมดา หรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีเปาหมายในการประกอบกิจกรรมกีฬา มีหนาท่ี

จัดการประกอบกิจกรรมกีฬาและการแขงขันกีฬาอยางเปนอิสระ โดยคณะผูบริหารตองมาจากการ
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เลือกตั้งโดยสมาชิก (ยกเวนสหพันธกีฬาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย) แบงออกเปน สหพันธกีฬาปกติ 

สหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ และสหพันธกีฬาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ  

สําหรับสหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ มีหนาท่ีเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการสาธารณะใน

การพัฒนาการกีฬาและการสงเสริมประชาธิปไตยในการกีฬา ดังนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงกีฬาจึง

ตองกระทําการรับรองเพ่ือตรวจสอบวาตราสารจัดตั้งสหพันธมีบทบัญญัติสอดคลองกับกฎทางวินัย

แมแบบท่ีกําหนดข้ึนโดยกฎหมายหรือไม สหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐนี้อาจมอบอํานาจ

เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะใหแกลีคอาชีพท่ีตนจัดตั้งข้ึน ตลอดจนแกสาขาของสหพันธในสวน

ภูมิภาค และเจาหนาท่ีของรัฐอาจใหคําปรึกษาใดๆ แกสหพันธก็ได  

ในสวนของสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐจะมีเพียงหนึ่งเดียวสําหรับกีฬาแตละประเภท ท่ีอาจใช

ชื่อวา “สหพันธกีฬาแหงชาติ” หรือ “สหพันธกีฬาฝรั่งเศส” ตลอดจนมอบรางวัล “ชนะเลิศแหงชาติ” 

(Champion de France) หรือกําหนดทีมชาติ (équipe de France) รวมถึงมีอํานาจหนาท่ีจัดการ

แขงขันกีฬาซ่ึงมอบรางวัลระดับระหวางประเทศ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด  และเสนอ

ชื่อเพ่ือบันทึกรายชื่อเปนนักกีฬา นักกีฬาดาวรุง  ครูฝก ภาคีครูฝก  กรรมการ และกรรมการตัดสิน

ระดับสูง  นอกจากนี้ สหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐสามารถออกกฎระเบียบเก่ียวกับกีฬาประเภทท่ี

รับผิดชอบเพ่ือประโยชนของการแขงขันและเพ่ือความปลอดภัยของนักกีฬาได กรณีท่ีกีฬาประเภทใด

ยังไมมีสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐ ผูทําหนาท่ีดังกลาวเปนการชั่วคราวไดแก คณะกรรมการพิเศษท่ี

ตั้งข้ึน โดยคณะกรรมการโอลิมปกและกีฬาแหงชาติฝรั่งเศส ภายใตการอนุญาตของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงท่ีรับผิดชอบดานการกีฬา 

4. คณะกรรมการโอลิมปกและกีฬาแหงชาติฝรั่งเศส (Comité National Olympique et 

Sportif Français) เปนตัวแทนหนึ่งเดียวของคณะกรรมการโอลิมปกสากลในเขตประเทศฝรั่งเศส มี

หนาท่ีเปนศูนยรวมของสหพันธกีฬาตางๆ ของฝรั่งเศส และเปนศูนยรวมโดยออมของสโมสรกีฬาตางๆ 

ท่ีรวมกันข้ึนเปนสหพันธ และเปนตัวแทนของกิจกรรมการกีฬาท้ังปวงในประเทศฝรั่งเศส และเปนผู

ออกประมวลจริยธรรมกีฬาและเฝาระวังใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกลาว ตลอดจนเปนผู

ไกลเกลี่ยขอขัดแยงระหวางสมาคมกีฬา บริษัทกีฬา ผูแทนนักกีฬา สหพันธกีฬาท่ีไดรับการรับรอง

ตางๆ เวนเรื่องกรณีการใชสารตองหาม 

5. คณะกรรมการกีฬาระดับสูงแหงชาติ (La Commission Nationale du Sport de Haut 

Niveau) คณะกรรมการกีฬาระดับสูงแหงชาติ ประกอบดวยผูแทนของรัฐ ผูแทนคณะกรรมการ

โอลิมปกแหงชาติและกีฬาฝรั่งเศส ผูแทนองคกรทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนนักกีฬา ผูฝกสอน กรรมการ 

และกรรมการตัดสินกีฬาระดับสูง มีอํานาจหนาท่ีกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักกีฬาระดับสูง ผูฝกสอน

ระดับสูง กรรมการระดับสูง และผูตัดสินกีฬาระดับสูง และกําหนดกฎเกณฑในการคัดเลือกนักกีฬา
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เพ่ือเขาแขงขันกีฬาท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการโอลิมปกระหวางประเทศ โดย

บุคลากรกีฬาระดับสูง อาจสอบเขาเปนเจาหนาท่ีของรัฐไดโดยไมตองมีคุณวุฒิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. ตัวแทนนักกีฬา (L’Agent Sportif) ตัวแทนนักกีฬาคือ ผูท่ีทําอาชีพประสานงานระหวาง

ผูเก่ียวของกับการประกอบอาชีพแขงกีฬาหรือฝกสอนกีฬา หรือผูท่ีตองการทําสัญญาเพ่ือแขงกีฬา

หรือฝกสอนกีฬาโดยไดรับคาตอบแทน ตัวแทนนักกีฬาจะตองมีใบอนุญาตตัวแทนนักกีฬา (Licence 

d'agent Sportif) ใบอนุญาตนี้ออกโดยสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐ  โดยสหพันธกีฬาตัวแทนของรัฐ

กํากับดูแลกิจกรรมของตัวแทนนักกีฬาในแตละป และเผยแพรรายชื่อตัวแทนนักกีฬา ตัวแทนนักกีฬา

อาจถือใบอนุญาตตัวแทนกีฬาหลายประเภทก็ได โดยการท่ีจะไดรับใบอนุญาตตัวแทนนักกีฬานั้น 

จะตองมีการทดสอบวา ตัวแทนผูนั้นมีความรูความสามารถในการกิจการกีฬา กฎหมายประกันสังคม 

กฎหมายภาษี และการทําสัญญา 

การจดแจงของสโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 

1. การจัดตั้งสมาคมกีฬา (Association Sportive) ตามประมวลกฎหมายกีฬาการรวมกลุม

ทางกีฬาในระยะเริ่มตนจะอยูในรูปของสมาคมกีฬา ซ่ึงยังไมไดมีเปาหมายในการแสวงหากําไร ในกรณี

ท่ีสมาคมกีฬาตองการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ ตองไดรับการรับรอง ตามประมวล

กฎหมายกีฬา การอนุญาตดังกลาวเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดท่ีสํานักงานใหญของสมาคมนั้น

ตั้งอยู 

1) หลักเกณฑการรับรอง 

(1) หากสมาคมนั้นมีเปาหมายเพ่ือฝกประกอบกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมพละประเภท

ใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท สมาคมนั้นจะตองอยูในสังกัดของสหพันธกีฬาของกีฬาประเภท

ดังกลาว สมาคมท่ีมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมกีฬาโดยไมประกอบกิจกรรมกีฬานั้น 

ไมจําเปนตองอยูในสังกัดของสหพันธกีฬาก็ได 

(2) สมาคมกีฬาท่ีมีเปาหมายเพ่ือประกอบกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมพละอาจไมตอง

สังกัดสมาพันธกีฬาก็ได หากสารจัดตั้งของสมาคมกําหนดไวดังตอไปนี้ 

(2.1) บทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินการอยางเปนประชาธิปไตย: ตองมีการ

กําหนดวา สมาชิกทุกคนมีสิทธิเขารวมในท่ีประชุมใหญของสมาคม คณะกรรมการบริหารของสมาคม

มาจากการเลือกตั้งโดยลับและมีระยะเวลาการทํางานจํากัด มีการกําหนดจํานวนครั้งการประชุมใหญ

และจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารตอปและเง่ือนไขการเรียกประชุมใหญและการเรียก

ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยสมาชิกจํานวนหนึ่ง 

(2.2) บทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารอยางโปรงใส: ตองมีการกําหนดวา สมาคม

ตองจัดทําบัญชีรายรับและรายจายอยางสมบูรณ งบประมาณรายจายประจําปตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารตั้งแตตนป ตองมีการเสนอบัญชีตอท่ีประชุมใหญภายในระยะเวลา 
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6 เดือนภายหลังจากการดําเนินงานของปนั้น สัญญาหรือความตกลงทุกฉบับท่ีจัดทําข้ึนระหวาง

สมาคมกับผูบริหารสมาคม คูสมรส หรือบุคคลใกลชิดของผูบริหารตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารและตองมีการเสนอสัญญาหรือความตกลงดังกลาวตอท่ีประชุมใหญครั้งถัดไปเพ่ือ

ทราบ 

(2.3) บทบัญญัติเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงบริหารอยางเทาเทียมกันระหวางหญิง

และชาย: ขอบังคับสมาคมตองกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหารและองคประกอบของท่ี

ประชุมใหญ  

(2.4) สารจัดตั้งสมาคมตองประกอบดวยบทบัญญัติเก่ียวกับการรับรองสิทธิใน

การสูขอกลาวหา ในกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยและตองกําหนดวาไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ ใน

การจัดการและดําเนินไปของสมาคม  

2) รายการเอกสารเพ่ือประกอบการขอใบรับรอง 

(1) สารจัดตั้งสมาคมจํานวนหนึ่งชุด และระเบียบภายในของสมาคมจํานวน 1 ชุด 

(2) รายงานการประชุม 3 ครั้งสุดทายของท่ีประชุมใหญของสมาคม 

(3) รายการบัญชีการประกอบการ 3 ครั้งสุดทาย 

3) การเพิกถอนการรับรอง 

ผูวาราชการจังหวัดอาจเพิกถอนใบรับรองเม่ือมีการแกไขสารจัดตั้งของสมาคมในลักษณะ

ท่ีทําใหขัดหรือแยงตอเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายกีฬา เม่ือมีการละเมิดสารจัดตั้งของ

สมาคมอยางรุนแรง เม่ือมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือตอจริยธรรมสาธารณะ 

เม่ือไมปฏิบัติตามกฎเก่ียวกับความสะอาดและความปลอดภัย หรือเม่ือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีกําหนดใหผูฝกสอน ผูสอน ผูควบคุม ผูจัดการประกอบกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมพละตอง

มีคุณวุฒิตามท่ีกําหนด  

 

4.4.2 ประเทศอังกฤษ 
องคกรกํากับดูแลแหงชาติ (National Governing Body: NGB) 

ในประเทศอังกฤษจะมีองคกรเอกชนทําหนาท่ีกํากับดูแลกีฬาแตละประเภทเรียกวา“องคกร

กํากับดูแลแหงชาติ” ซ่ึงองคกรดังกลาวจะจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของบริษัท หนาท่ีและความ

รับผิดชอบจะเปนไปตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษ “องคกรกํากับดูแลแหงชาติ” มีอํานาจหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับการกํากับดูแลกีฬาดังนี้ 
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1. ออกกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสมาคม 

2. ใหการสนับสนุนกฎและขอบังคับของการแขงขันและลงโทษผูฝาฝนกฎ (ปรับหรือหามทีม

หรือสโมสรลงแขงขัน) 

3. ใหการสนับสนุนดานกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดใหมีการแขงขันกีฬา รวมถึงการ

ใหการสนับสนุนสโมสรทองถ่ิน ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติและโปรแกรมการฝกสอนกีฬา 

4. กําหนดทิศทางและโครงสราง 

5. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โคช อาสาสมัคร และเจาหนาท่ี 

6. จัดการและใหขอมูลเก่ียวกับโอกาสการแขงขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เชนระดับโลก 

หรือระดับยุโรป ระดับภายในประเทศ เชน พรีเมียรลีค และ League Cup 

7. ใหความชวยเหลือในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 

8. ใหขอมูลและคําแนะนําเก่ียวกับกองทุน 

9. กําหนดวัตถุประสงคและการดําเนินการท่ีชัดเจนสําหรับสโมสรและนักกีฬาเก่ียวกับการให

ความชวยเหลือในการพัฒนากีฬาประเภทนั้นๆ 

10. ใหการสนับสนุนและการรับรองสโมสร 

อาจกลาวไดวากีฬาทุกประเภทจะมี “องคกรกํากับดูแลแหงชาติ” (NGB) กํากับดูแล 

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา (Department for Culture, Media, and 

Sport) สําหรับกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา มีหนาท่ีรับผิดชอบดานนโยบายของรัฐในเรื่องตางๆ 

เชน ศิลปะ การโทรคมนาคมสถาปตยกรรม รวมถึงกีฬาอาชีพดวย โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1. ใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบายรัฐบาลท่ีสงผลกระทบตอกีฬาอาชีพ 

2. ชวยเหลือในการจัดการกีฬาประเพณีในเชิงพาณิชย 

3. สนับสนุนการพัฒนาขององคกรกํากับดูแล 

4. สนับสนุนใหมีผูเลนกีฬามากข้ึน 

5. สนับสนุนทางการเงินรวมกับสมาคมฟุตบอล (The Football Association (FA)) และ

พรีเมียรลีค (Premier League) ใหแก Football Foundation เพ่ือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การเลนกีฬาฟุตบอล 

6. สนับสนุนการมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน 

7. สงเสริมการเลนกีฬาในผูหญิง รวมถึงการสนับสนุนองคกรท่ีกําจัดความเหลื่อมล้ําทางเพศ

ในการเลนกีฬา 
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4.4.3 เครือรัฐออสเตรเลีย 
สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการกีฬาในเครือรัฐออสเตรเลีย 

4.4.3.1 คณะกรรมาธิการกีฬาแหงเครือรัฐออสเตรเลีย (The Australian Sport 

Commission: ASC) คณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย เปนหนวยงานของรัฐบาล อยูในสังกัด

ของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) กอตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1985 โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย (The Australian Sports Commission Act 

1989) มีคณะกรรมาธิการท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลทําหนาท่ีในการบริหารงานโดยข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกีฬา  

วัตถุประสงคในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลียนั้น มุงเนนไป

ท่ีการเพ่ิมการมีสวนรวมในการเลนกีฬาของประชาชน และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศผานทางการ

นําเสนอแผนงานทางการกีฬาท่ีสอดคลองกับนโยบายการกีฬาของรัฐบาล การใหความชวยเหลือท้ัง

ทางดานเงินทุน และดานอ่ืนๆ แกสมาคมกีฬาระดับประเทศ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและการพัฒนา

ศักยภาพของนักกีฬาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกท้ังยังเปนตัวกลางในการสรางเครือขาย

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกีฬาอีกดวย  

คณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลียนั้น เปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีในการบริหาร

จัดการกีฬาในระดับประเทศ อีกท้ังยังเปนหนวยงานผูคอยใหคําปรึกษาแกหนวยงานกีฬาอ่ืน  ๆ และ

ยังเปนหนวยงานหลักในระบบกีฬาของประเทศ โดยในการทําหนาท่ีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนั้น

คณะกรรมาธิการฯ มีบทบาทหลักในการเปนผูนําในการพัฒนาและการบริหารงานทางการกีฬา, การ

ใหเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนสงเสริมความเปนผูนําในกีฬาชนิดตางๆ โดยมีการใหบริการทางการกีฬา

ท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

1) ใหบริการผูฝกสอนนักกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

2) ใหความสนับสนุนทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

3) สนับสนุนขอมูลตางๆ ทางการกีฬา 

4) การจัดการการกีฬา 

5) การดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคทางการกีฬา 

6) การสงเสริมการศึกษา และ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการกีฬา 

7) พัฒนาการมีสวนรวมในการกีฬา 

8) การเสนอแผนงานระดมเงินทุนใหแกสมาคมกีฬาระดับประเทศ 

4.4.3.2 สถาบันกีฬาแหงชาติ (The Australian Institute of Sport: AIS) มีบทบาท

ในการฝกสอนและพัฒนามาตรฐานกีฬาระดับสูง โดยมีหนาท่ีหลักสําคัญในการเปนผูนําในการกําหนด      

กลยุทธเพ่ือใหเกิดการมาตรฐานกีฬาระดับสูงข้ึน อันรวมถึงการสรางและนําเสนอแผนงานกีฬาใน
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ระดับชาติ, เตรียมตัวนักกีฬาใหพรอมกับการแขงขันในระดับโลก ผานทางการจัดหาผูฝกสอนการดูแล

เรื่องวิทยาศาสตรการกีฬาและการรักษาโรค การวางแผนการแขงขัน การดูแลสวัสดิภาพของนักกีฬา 

ตลอดจน การหารายการแขงขันเพ่ือใหนักกีฬาไดมีโอกาสฝกซอมฝมือ และยังเปนหนวยงาน ท่ี

สนับสนุนใหเกิดการคนควาและวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 

4.4.3.3 หนวยงานพัฒนาการมีสวนรวมและความยั่งยืนของกีฬา (The Participation 

and Sustainable Sports Division) ทําหนาท่ีในการสนับสนุนทางดานผูเชี่ยวชาญใหแกภาคสวน

ตางๆ ทางการกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมาคมกีฬาระดับประเทศ และยังทํางานรวมกับสมาคมกีฬา

ระดับประเทศ ตลอดจนรวมมือกับพันธมิตรอ่ืนๆ ในการพัฒนาแผนงานเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการ

กีฬา, ประสานานกับพันธมิตรเพ่ือระดมทุน, สนับสนุนกีฬาภายในชุมชน ผานทางแผนงานเรื่อง 

“Active After-School Communities” และวางแผนในการพัฒนากีฬาในระดับสากล 

4.4.3.4 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารองคกร (Corporate Operations) ทําหนาท่ีใน

การควบคุมการดําเนินงานเชิงธุรกิจและสนับสนุนการดําเนินการทุกดานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให

เปนไปตามยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมาธิการไดกําหนดไว โดยเนนการสงเสริมและสนับสนุนในดาน 

ทรัพยากรมนุษย, ทรัพยากรสารสนเทศ, การงานและการบริหารจัดการสินทรัพย, การจัดการ

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการตามท่ีปรากฏในแผนงาน และ การจัดหา

สาธารณูปโภคตลอดจนการใหบริการท่ีมีคุณภาพดี 

4.4.3.5 มูลนิธิกีฬาออสเตรเลีย (The Australian Sports Foundation: ASF)  

มูลนิธิ กีฬาออสเตรเลีย เปนหนวยงานของรัฐบาลท่ีอยู ในสังกัดของกระทรวง

สาธารณสุขเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการกีฬาแหงออสเตรเลีย ถูกกอตั้งข้ึนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย 

เม่ือ ค.ศ. 1986 หลังจากการประการใช the Australian Sports Commission Act 1985 ซ่ึงตาม

กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหรัฐบาลตองจัดตั้งบริษัทข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนกิจการกีฬาของประเทศ 

โดยมูลนิธิดังกลาวมีเปาหมายในการจัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนระบบการกีฬาในประเทศ ผานทางการ

จัดทําโครงการ Fundraising 4 Sport (F4S) ซ่ึงทําหนาท่ีระดุมเงินทุนใหแกการกีฬาหรือสโมสรกีฬา

ของชุมชน รวมถึง องคกรตางๆ ซ่ึงมีโครงการในการจัดการแขงขันกีฬา หรือ พัฒนาการมีสวนรวม

ทางการกีฬาใหแกประชาชน โดยมูลนิธิแหงนี้เปนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจํากัดโดยการรับรอง และ

ดําเนินกิจการอยางไมหวังผลกําไร 

4.4.3.6 หนวยงานตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ (The Australian Sports 

Anti-Doping Authority: ASADA) เปนหนวยงานท่ีมีเปาหมายในการรักษาเกียรติภูมิของการกีฬา

แหงออสเตรเลีย โดยการตอตานการใชสารตองหามในการกีฬา กอตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.2006 มีหนาท่ีหลัก

ในการดําเนินนโยบายตอตานการใชวารตองหามในกีฬาทุกระดับ โดยการนําเอาขอกําหนดขององคกร

ตอตานการใชสารตองหามโลกมาปรับใชกับแผนงานในประเทศ 
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4.4.3.7 สมาคมกีฬา (Sport Organization)  

สมาคมกีฬาในประเทศออสเตรเลียเปนองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเก่ียวกับกิจการ

กีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสมาคม (the Associations 

Incorporation Act 2009) โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

1) National Sporting Organization 

2) State Sporting Organizations 

3) Regional Sporting Organizations 

4) Community Sporting Clubs 

ในการรวมตัวกันเพ่ือกอตั้งสมาคมกีฬานั้น จะตองมีการดําเนินการในลักษณะไมแสวงหาผล

กําไรและไมดําเนินกิจกรรมทางการคา ไมวาจะเปนสมาคมซ่ึงไดกอตั้งกันมาแลวโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายอ่ืน หรือ สมาคมซ่ึงเพ่ิงจะกอตั้งข้ึนมาใหมตาม the Association Incorporation Act 2009 

1. สมาคมกีฬาระดับประเทศ (National Sporting Organization: NSOs) เปนสมาคมกีฬา

ในระดับชาติท่ีมีบทบาทสูงสุดในการควบคุมดูแลกิจการทางกีฬา แตละชนิดในประเทศออสเตรเลีย

โดยประสานงานรวมกับหนวยงานทางกีฬาอ่ืน อาทิ คณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ, คณะกรรมการ

โอลิมปกแหงชาติ รวมท้ังสมาคมกีฬาท่ีเปนสมาชิก เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนของนักกีฬาตลอดจนผูมี

สวนไดเสียตางๆ ในชนิดกีฬานั้น ๆ ในการสงเสริม,สนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา และเปนตัวแทนใน

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ภารกิจหลักของสมาคมกีฬา

ระดับประเทศ มีดังนี้ 1. เปนตัวแทนของชนิดกีฬานั้นๆ จากประเทศออสเตรเลียในเวทีการประชุม 

หรือ การแขงขันในระดับนานาชาติ 2. พัฒนานโยบายสงเสริมการกีฬาอยางครบวงจร 3. สงเสริมให

เกิดความรวมมือทางการกีฬาระหวางผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 4. เปนผูนําในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับ

การกีฬา 5. วางรากฐานและพัฒนาระบบการกีฬาตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรทางการกีฬา          

6. สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการกีฬา 

สมาคมกีฬาในระดับประเทศ อาจจะไดรับการรับรองและข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมาธิการ

กีฬาแหงชาติได ซ่ึงจะมีผลทําใหไดรับการสนับสนุนทางดานตางๆ ตอไปนี้ จากคณะกรรมาธิการกีฬา

แหงชาติ 

1) สามารถใชสัญลักษณของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ หรือ ใชคําวา “รัฐบาลแหง

ประเทศออสเตรเลีย ภายใตคําแนะนําจากคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติ รับรองวา (ชื่อสมาคม) เปน

สมาคมเพ่ือพัฒนา (ชื่อชนิดกีฬา) แหงประเทศออสเตรเลีย” ในการออกประกาศ ออกใบเสร็จ การ

กรอกใบขอรับการสนับสนุนหรือขอรับเงินทุนสนับสนุน การจัดทํารายงานประจําป การจัดทํา

จดหมายขาว นิตยสาร ตลอดจน หนาเว็บไซต 
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2) มีสิทธิใชตราสัญญาลักษณของประเทศในเครือจักรภพ (The Commonwealth 

Coat of Arms) โดยสามารถใชในชุดแขงขัน และชุดของบุคคลากรของสมาคมกีฬาท่ีไดรับการรับรอง 

3) ปรากฏชื่อในฐานขอมูลของคณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติในฐานะสมาคมระดับ 

ประเทศสมาคมเดียวของกีฬาชนิดนั้นๆ 

4) ไดเขารวมการประชุมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเฉพาะบรรดาสมาคมกีฬาท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 

5) สามารถเขาถึงขอมูลจากสํานักขอมูลการกีฬาแหงชาติ 

6) บุคคลากรของสมาคมท่ีไดรับการรับรองจะมีโอกาสเขารวมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานบุคคลากรทางการกีฬาแหงชาติ 

7) ไดรับการสนับสนุนทางดานนโยบายและงบประมาณจากคณะกรรมาธิการกีฬา

แหงชาติ ท้ังนี้หลักเกณฑ และ วิธีการในการยื่นคําขอเพ่ือขอรับการรับรองนั้น เปนไปตามท่ี

คณะกรรมาธิการกีฬาแหงชาติกําหนด 

2. สมาคมกีฬาระดับรัฐ (State Sporting Organizations) สมาคมกีฬาในระดับมลรัฐ มี

หนาท่ีในการควบคุมและกําหนดนโยบายใหการศึกษาและพัฒนานักกีฬา รวมท้ังผูฝกสอน จัดและ

ประสานงานใหเกิดการแขงขันกีฬาในระดับมลรัฐ จัดหาผูสนับสนุนทางการเงิน และบริหารจัดการ

กองทุนสําหรับกีฬาชนิดนั้นๆ ภายในมลรัฐ โดยสมาชิกของสมาคมกีฬาระดับมลรัฐนั้น ประกอบดวย 

สมาคมกีฬาในระดับภูมิภาคของแตละมลรัฐ, สมาคมกีฬาอ่ืนซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมกีฬาระดับ

ภูมิภาคและบุคคลากรทางการกีฬา 

3. สมาคมกีฬาระดับภูมิภาค (Regional Sporting Organizations) เปนสมาคมกีฬาซ่ึงอยู

ในกํากับดูแลของสมาคมกีฬาในระดับมลรัฐ ทําหนาท่ีสงเสริมและกํากับดูแลกิจการกีฬาในเขตพ้ืนท่ี

ของตน และเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางสมาคมกีฬาระดับมลรัฐและสโมสรกีฬาในทองถ่ิน

ของตน 

4. สโมสรกีฬาในชุมชน (Community Sporting Clubs) เปนองคกรกีฬาประเภทนี้อาจ

เกิดข้ึนจากการรวมตัวจัดตั้งเปนสมาคมกีฬา หรือจะเปนเพียงการรวมกลุมกันเลนกีฬา ในลักษณะของ

ชมรมกีฬาโดยไมมีฐานะเปนนิติบุคคลก็เปนไดมีเปาหมายในการสงเสริม,สนับสนุน และกํากับดูแลการ

กีฬาชนิดนั้นๆ ภายในเขตชุมชนของตน 

 

4.4.4 ประเทศแคนาดา 
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการกีฬาในประเทศแคนาดา 

4.4.4.1 กระทรวงวัฒนธรรม (The Department of Canadian Heritage)   

กระทรวงวัฒนธรรม มีวิสัยทัศนในการทํางานเพ่ือใหประชาชนไดสัมผัสกับความร่ํารวย

ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและชื่นชมในประวัติศาสตร มรดก
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ทางวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชนของประเทศ และมีการวางเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทางวัฒนธรรมใน

อนาคตโดยการสนับสนุนใหใชภาษาราชการ 2 ภาษา การสนับสนุนทางดานศิลปะ และ การกีฬา ท้ัง

ในทางตรงและทางออม โดยการกําหนดนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาทางดานภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา  

กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบภารกิจ 4 ดาน อันไดแก ภารกิจเก่ียวกับพลเมือง 

ภารกิจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ภารกิจเก่ียวกับการวางแผนและนโยบาย และภารกิจเก่ียวกับกีฬาและ

การจัดงานสําคัญประจําชาติ โดยหนวยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีทําหนาท่ีดูแลเก่ียวกับ

การกีฬานั้น ไดแก การกีฬาแหงแคนาดา  

4.4.4.2 การกีฬาแหงแคนาดา (Sport Canada) 

การกีฬาแหงแคนาดา เปนหนวยงานยอยท่ีอยูใตแผนกการทํางานดานพลเมือง และ 

อัตลักษณของพลเมือง (The Citizenship and Canadian Identity Sector) แหงกระทรวง

วัฒนธรรม โดยมีรองรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดูแล และมีอธิบดี (Director 

General) การกีฬาแหงแคนาดาเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยหนาท่ีหลักของการกีฬาแหง

แคนาดาจะแบงออกเปน 2 ดาน คือ งานดานกําหนดนโยบายทางการกีฬา (Sport Policy) และงาน

ดานการจัดทํากิจกรรมทางการกีฬา (Sport Programs) โดยการกีฬาแหงแคนาดามีเปาหมายหลักใน

การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศเทานั้น ไมไดมุงถึงการสรางการมีสวนรวมทางการกีฬาของประชาชน

ท่ัวไป 

งานดานการกําหนดนโยบายทางการกีฬา ประกอบดวยหนาท่ี 3 ประการ คือ การ

วิเคราะหกลยุทธ การวางแผน และการพัฒนานโยบายทางการกีฬา   

งานดานการจัดทํากิจกรรมทางการกีฬา ไดมีการสนับสนุนทางการเงินผานทาง

กิจกรรมกีฬาใน 3 ลักษณะดังนี้ 

1) กิจกรรมสนับสนุนการกีฬา (The Sport Support Program: SSP) มี

เปาหมายในการพัฒนานักกีฬา และผูฝกสอนในการแขงขันระดับชาติ ผานทางการพิจารณาจัดสรร

เงินสนับสนุนใหแกหนวยงาน หรือสมาคมกีฬาท่ีมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐ โดย

ประเภทของสมาคมกีฬา หรือ หนวยงานท่ีไดรับการสนับสนุนนั้นไดแก สมาคมกีฬาระดับประเทศ 

(National Sport Organization), หนวยงานผูใหบริการทางการกีฬา (Multisport Service 

Organization) และ โครงการทางการกีฬา (Project Stream)  

กระทรวงวัฒนธรรมมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีจะใชพิจารณาวาสมาคม

,หนวยงาน หรือโครงการใดสมควรจะไดรับการสนับสนุนจากการกีฬาแหงแคนาดา โดยหลักเกณฑ

ดังกลาวนั้นมีชื่อวา แผนงานสําหรับการใหเงินสนับสนุน และความรับผิดชอบทางการกีฬา (Sport 

Funding and Accountability Framework: SFAF) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ ข้ันตอนแรก
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คือ การติดตอเพ่ือขอรับการสนับสนุน โดยองคกรหรือสมาคมท่ีจะมีสิทธิไดรับการสนับสนุนนั้นจะตอง

มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขเบื้องตนท่ีการกีฬาแหงแคนาดากําหนดไว หลังจากท่ีผานการรับรอง

คุณสมบัติเบื้องตนแลว ก็จะเขาสูข้ันตอนของการประเมินผล โดยจะมีการประเมินองคกรหรือสมาคม

นั้นในหลายๆ ดาน ตามระเบียบของ SFAF เม่ือไดรับทราบคะแนนการประเมินผลแลว องคกรจะตอง

นําคะแนนดังกลาวไปปรับกับแผนงานท่ีตนเองวางไว เพ่ือพัฒนาแผนงานใหเหมาะสมท่ีจะนํามาขอรับ

เงินสนับสนุน และเม่ือไดรับเงินสนับสนุนไปแลว องคกรหรือสมาคมเหลานี้มีพันธกิจท่ีจะตองนํา

นโยบายของการกีฬาแหงแคนาดาไปปรับใชตลอดระยะเวลาของการดําเนินการตามแผนงานท่ีได

นําเสนอไว 

2) กิจกรรมชวยเหลือนักกีฬา (The Athlete Assistance Program: AAP) 

มีเปาหมายในการใหความชวยเหลือเพ่ือพัฒนานักกีฬา อาทิ การใหทุนการศึกษา คาใชจายในระหวาง

การฝกซอมกีฬา ตลอดจนสวัสดิการตางๆ 

3) กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬา (The Hosting Program) มีเปาหมายใน

การพัฒนาการกีฬาภายในประเทศ โดยการใหเงินสนับสนุนทุกกิจกรรมและทุกโครงการท่ีมีเปาหมาย

ในการพัฒนาความเปนเลิศทางดานกีฬา ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4.4.4.3 สมาคมกีฬาระดับประเทศ (National Sport Organizations: NSOs)  

สมาคมกีฬาระดับประเทศ หรือท่ีบางครั้งถูกเรียกวา สมาคมกีฬาแหงสหพันธรัฐ (National Sport 

Federations: NSFs) เปนองคกรทางดานกีฬาในระดับประเทศ จัดตั้งไดเพียง 1 สมาคม ตอ 1 ชนิด

กีฬาเทานั้น โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลในรูปแบบของสมาคม ท่ีไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร   

มีหนาท่ีสําคัญดังนี้ 

1) ดูแลจัดการกีฬาชนิดนั้นๆ ในประเทศแคนาดา 

2) วางแผนการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

3) คัดเลือก และบริหารจัดการนักกีฬาทีมชาติ 

4) นํานโยบายทางการกีฬาแหงชาติไปปรับใชเพ่ือสงเสริมชนิดกีฬาชนิดนั้นๆ 

5) ลงโทษผูท่ีทําผิกกติกาและระเบียบการแขงขันในระดับประเทศ 

6) พัฒนาผูฝกสอน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในระบบกีฬาอาชีพ 

7) วางแผนและใหการสนับสนุนประเทศแคนาดาในการเขาแขงขันเพ่ือเปน

เจาภาพการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยในปจจุบันมีสมาคมกีฬาระดับประเทศท่ีไดรับเงิน

สนับสนุนจากการกีฬาแหงแคนาดากวา 50 สมาคม  

4.4.4.4 องคกรผูใหบริการทางการกีฬาแหงชาติ (National Multisport Service 

Organizations: MSOs) องคกรผูใหบริการทางการกีฬาแหงชาติ เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการ

ประสานงานเพ่ือใหบริการตางๆ ดังตอไปนี้แกชุมชน  
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1) ใหการอบรมและรับรองผูฝกสอนกีฬา 

2) พัฒนาแผนการกีฬาสําหรับสถาบันในระดับสูงกวามัธยมศึกษา 

3) สนับสนุนการเลนกีฬาในหมูประชาชนชาวอะบอริจินส และประสานงาน

ในการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับชาวพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกาเหนือ (The North American 

Indigenous Games: NAIG) 

4) สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีและเด็กในการกีฬา 

5) ใหบริการในการระงับขอพิพาทโดยการใหความรู การไกลเกลี่ย และ

อนุญาโตตุลาการ 

6) เปนผู ถือสิทธิ์ ในแฟรนไชสการแขงขันกีฬาท้ังระดับชาติและระดับ

นานาชาติหลายรายการ 

7) สงเสริมใหประชาชนสนใจเขารวมกิจกรรมกีฬามากยิ่งข้ึน 

องคกรทางการกีฬาประเภทนี้จะมีท้ังท่ีไดรับการสนับสนุนจากการกีฬาและแคนาดา 

และท่ีมีงบประมาณในการบริหารจัดการของตนเอง สําหรับสถานะทางกฎหมายขององคกรเหลานี้

อาจเปนไดท้ัง องคกรไมแสวงหาผลกําไร หรือเปนองคกรในรูปแบบของบริษัทก็ได และมีขอบเขต

หนาท่ีในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป บางก็ทํางานในระบบกีฬาสมัครเลน บางอยูในระบบกีฬา

อาชีพ ท้ังนี้แลวแตเปาหมายของการจัดตั้งองคกร แตวัตถุประสงคหลักขององคกรประเภทนี้ คือ มุง

พัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาของประชาชนในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 

4.4.4.5 สมาคมกีฬาระดับมลรัฐ (Provincial Sport Organization: PSO) เปน

สมาคมกีฬาระดับมลรัฐ ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยอิสระมีการบริหารจัดการของตนเอง แยกตางหากจาก

หนวยงานของรัฐและเปนหนวยงานท่ีไมมีเปาหมายในการแสวงหาผลกําไร ทําหนาท่ีในการกํากับดูแล

การกีฬาภายในมลรัฐของตนเอง สมาชิกของสมาคมกีฬาประเภทนี้ไดแก สโมสรกีฬา นักกีฬา และ

บุคคลากรกีฬา ในระดับมลรัฐ โดยสมาคมกีฬาระดับมลรัฐนี้นอกจากจะทําหนาท่ีกํากับดูแลและ

สงเสริมการกีฬาในมลรัฐแลว ยังทํางานประสานกับสมาคมกีฬาในมลรัฐอ่ืนๆ ตลอดจนสมาคมกีฬา

ระดับประเทศ เพ่ือใหความชวยเหลือในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการการกีฬาภายใน 

มลรัฐของตนเอง 

เม่ือพิจารณาและศึกษาโครงสรางของการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย

กับโครงสรางของการดําเนินการของสมาคมกีฬาในตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศ

อังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา พบวา ประเทศไทยควรนําแนวคิด และหลักการ

ของการดําเนินการของสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพของตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย 

เพราะในตางประเทศมีการจัดตั้งสมาคมท่ีดําเนินกิจการในดานกีฬานั้นก็ใหจดทะเบียนจัดตั้งตาม

ประมวลกฎหมายกีฬา อีกท้ังในการกํากับดูแล และการควบคุมสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพนั้น 
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จะมีองคกรท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแล และการควบคุมเพียงองคกรเดียวเทานั้น ตลอดจนมีการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพ เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนากีฬาอาชีพอีกดวย 

ดังนั้น จะเห็นไดวา หากประเทศไทยมีการกําหนดใหสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคและดําเนิน

กิจการดานกีฬาใหจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทย และใหสมาคมกีฬาทุก

ประเภทตองอยูภายใตการกํากับดูแลสมาคมกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทยเพียงองคกรเทานั้น 

รวมไปถึงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจงการดําเนินการเพ่ือเปนสโมสร

กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพนั้น จะสงผลทําใหสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพไดรับการพัฒนา

ไดอยางแทจริง เพราะการกีฬาแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลการกีฬาท้ังหมดในประเทศ

ไทย ตลอดจนทําใหสมาคมกีฬาทุกประเภทไดรับการสนับสนุนจากกองทุนกีฬาแหงชาติและกองทุน

กีฬาอาชีพ ในการจัดการแขงขัน สงเสริม และพัฒนากีฬาประเภทนั้น  ๆ ทําใหระบบบริหารจัดการ

ดานการกีฬาของประเทศไดรับการพัฒนาท่ีแทจริงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาอยางยั่งยืน สืบตอไป  

นอกจากนี้ ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2558 ในหมวด 6 เรื่องสมาคมกีฬา ในเรื่องดังนี้ 

ขอ 1. ในสวนท่ี 1 เรื่องการจัดตั้งสมาคม เห็นควรใหมีการกําหนดใหสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินกิจกรรม และสงเสริมกีฬา ใหเปนอํานาจของผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬา

โดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทย 

ขอ 2. ในสวนท่ี 4 เรื่องการกํากับดูแลสมาคมกีฬา เห็นควรใหมีการกําหนดใหการกีฬาแหง

ประเทศไทยแตเพียงผูเดียวในการมีอํานาจกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ โดยมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. ออกกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

2. ใหการสนับสนุนกฎและขอบังคับของการแขงขันและลงโทษผูฝาฝนกฎ 

3. ใหการสนับสนุนดานกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดใหมีการแขงขันกีฬา ของสมาคม

กีฬา รวมถึงการใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาและสโมสรกีฬาทองถ่ิน ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติ และ

โปรแกรมการฝกสอนกีฬา 

4. กําหนดทิศทางและโครงสรางของการดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา 

5. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โคช อาสาสมัคร และเจาหนาท่ี 

6. จัดการและใหขอมูลเก่ียวกับโอกาสการแขงขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เชนระดับโลก 

หรือระดับทวีป ระดับภายในประเทศ  
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7. ใหความชวยเหลือในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแกสมาคมกีฬา 

8. ใหขอมูลและคําแนะนําเก่ียวกับกองทุนกีฬา 

9. กําหนดวัตถุประสงคและการดําเนินการท่ีชัดเจนสําหรับสมาคมและนักกีฬาเก่ียวกับการ

ใหความชวยเหลือในการพัฒนากีฬาประเภทนั้นๆ 

10. ใหการสนับสนุนและการรับรองสมาคมกีฬาทุกชนิด 

อนึ่ง ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ใน

หมวด 2 เรื่องสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ดังนี้  

ใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจงการดําเนินการเพ่ือเปนสโมสร

กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

กําหนด 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

สําหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยนั้น ในปจจุบันการจัดตั้งสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินการดานกีฬาตั้งไปยื่นขอจัดตั้งสมาคมกีฬาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอน 

หลังจากนั้นคอยมายื่นเรื่องขอจัดตั้งสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.

2558 จึงจะถือวาเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมาย และสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมายกีฬา

เทานั้นถึงจะไดรับการจดแจงใหเปนสมาคมกีฬาอาชีพ โดยข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีหลายข้ันตอน รวมไปถึงการกํากับดูแลสมาคมกีฬาก็มีการแบง

หนาท่ีกันดูแล ซ่ึงการกีฬาแหงประเทศไทยก็กํากับดูแลสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายกีฬาเทานั้น 

สวนสมาคมกีฬาท่ีไมไดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 หนาท่ีในการ

กํากับดูแลนั้นจะเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนปญหาในการไม

กําหนดหลักเกณฑท่ีแนนอนชัดเจนสําหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬาเพ่ือเปนสมาคมกีฬาอาชีพ นั้นเอง 

จากการศึกษาปญหาเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ผูวิจัยจะขอสรุป

ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย และเสนอแนะวิธีการ

แกไขปญหา ดังตอไปนี้ 

 
5.1 บทสรุป 
 

5.1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน
ประเทศไทย 

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการแยกสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพออกจากกัน โดยสมาคม

กีฬาจะอยูภายใตการกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจากกองทุนกีฬา

แหงชาติเพ่ือพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยมีการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันในการแขงขันระดับชาติ เชน กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ เปนตน และระดับนานาชาติ 

เชน ซีเกมส เอเชี่ยนเกมส และโอลิมปคเกมส เปนตน ในสวนของสมาคมกีฬาอาชีพนั้น จะเปนองคกร

ท่ีจัดการแขงขันกีฬาอาชีพโดยใหสโมสรกีฬาอาชีพสงนักกีฬาอาชีพเขาทําการแขงขันในประเภททีม
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และนักกีฬาอาชีพประเภทเดี่ยวเขาแขงขัน ซ่ึงกีฬาอาชีพนั้นนักกีฬาอาชีพตองเลนกีฬาเปนอาชีพและ

ไดรับคาตอบแทนจากการเลนกีฬา ท้ังนี้มีสมาคมกีฬาอีกจําพวกหนึ่งท่ีไมไดรับรองและไดรับการ

สนับสนุน ชวยเหลือจากการกีฬาแหงประเทศไทยกับกองทุนกีฬาแหงชาติ ซ่ึงสมาคมกีฬาประเภทนี้

อาจยังไมไดรับการบรรจุเขาแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยตอไปอาจไดรับความนิยมและ

บรรจุเขาแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติไดในอนาคต 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบันการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยนั้น จะตองไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย

เรื่องของสมาคม และสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคดานกีฬานั้นจะตองมาขอยื่นคํารองจัดตั้งเปนสมาคมกีฬา

กับนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือท่ีจะไดรับความชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริม

จากการกีฬาแหงประเทศไทยและกองทุนกีฬาแหงชาติ ซ่ึงสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬา

แหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้น แบงออกเปน 3 ประเภท คือ สมาคมกีฬาท่ัวไป สมาคมกีฬาแหง

จังหวัด และสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” สําหรับสมาคมกีฬาอาชีพนั้นในการจดแจง

ดําเนินการตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ตองเปนสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึง

หมายถึงการจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จึงจะจด

แจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได ท้ังนี้สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยจะไมสามารถจดแจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได 

อนึ่ง สําหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนตอนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศ

ไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬา และการจดแจงตอนายทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ถือได

วาเปนการสรางภาระใหกับหนวยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพนั้นมีข้ันตอนในการจัดตั้งท่ี

หลายข้ันตอน โดยตองเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายเสียกอนจึงจะมาขอจดแจงตอนาย

ทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอาชีพได ซ่ึงการท่ีจะเปนสมาคมกีฬาตามกฎหมายไดนั้นจะตองมีการจัดตั้ง

สมาคมตามกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม และสมาคมนั้นตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การจัดการแขงขันกีฬาพรอมกับมีการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ แลวมาจดทะเบียนตอนาย

ทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬา และใชคําวาสมาคมกีฬาได

อยางถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ดังนั้นจึงทําใหสมาคมท่ีจะจด

แจงเปนสมาคมกีฬา และสมาคมกีฬาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการดําเนินการท่ีหลายข้ันตอนกวาจะเปน

สมาคมกีฬาอาชีพได  

นอกจากนี้ การกีฬาแหงประเทศไทยไมมีอํานาจในการกําหนดใหทุกสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยเรื่องของสมาคมเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และอยูภายใตของการกีฬาแหงประเทศไทย

ท้ังหมด และการกีฬาแหงประเทศไทยก็มีสิทธิท่ีจะรับสมาคมกีฬาท่ีไดรับการบรรจุเขาแขงขัน
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ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเทานั้น ท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากการกีฬาแหง

ประเทศไทยกับกองทุนกีฬาอาชีพ จึงทําใหสมาคมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

เรื่องของสมาคม บางสมาคมท่ีจัดกลุมกันเพ่ือรวมตัวกันออกกําลังกายหรือเลนกีฬาและพัฒนากีฬา

ประเภทนั้น ถึงแมกีฬาประเภทนั้นจะไดรับความนิยมภายในประเทศก็ตามไมไดรับการสนับสนุนและ

พัฒนาจากการกีฬาแหงประเทศไทยดวยเหตุท่ีวาไมอยูในความดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย 

และไมถือวาเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั่นเอง 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยนั้นมี

ดวยกันหลายข้ันตอน จึงทําใหการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬาอาชีพนั้น

เปนไปไดยาก เนื่องจากข้ันตอนในการจะขอจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ตองไปขอจัดตั้งเปน

สมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีวาดวยเรื่องของสมาคมเสียกอน แลวจึงมาจด

ทะเบียนตอนายทะเบียนของการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬาใหถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จากนั้นจึงมาขอจดแจงตอนายทะเบียนกีฬา

อาชีพเพ่ือเปนสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงจะเห็นไดวาข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬาอาชีพ

ตามกฎหมายดังกลาวนั้นมีหลายข้ันตอนดวยกันจึงทําใหไมสอดคลองตอหลักการทางกฎหมายมหาชน 

คือ หลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน สงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬา

และสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ดังนั้น จะเห็นไดวา หากข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ

ไทยมีหลายข้ันตอน ท้ังการจัดตั้ งตามกฎหมายแพงและพาณิชย  การขอจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 และจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ซ่ึงจะสงผลตอการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสมาคม

กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากทําใหการพัฒนาสมาคมกีฬาไปสูสมาคมกีฬา

อาชีพมีหลายข้ันตอน ทําใหเกิดผลเสียตอการสงเสริมและพัฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศ อีกท้ังยังนักกีฬาท่ีสังกัดสมาคมกีฬาดังกลาวไดรับการสงเสริมและพัฒนาท่ีลาชาอีกดวย 

ดังนั้นหากยังไมมีการแกไขข้ันตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพจะสงผลทําใหการ

พัฒนาระบบกีฬาในประเทศไทยไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของการพัฒนาระบบการกีฬา

ในประเทศไทยไดอยางแทจริง และยั่งยืนในอนาคต 

 
5.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทย 
สําหรับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ

ดําเนินงานหรือการดําเนินกิจการดานกีฬา ไมวาจะเปนเรื่องของการบริหารงานของสมาคมกีฬาเอง 
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การจัดการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการตางๆ ท่ีมีการ

แขงขันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมาย ท้ังนี้ในการกํากับดูแลก็เพ่ือใหสมาคม

กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพดําเนินกิจการดานกีฬาภายใตของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2558 วาดวยเรื่องสมาคมกีฬาสําหรับสมาคมกีฬา และพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.

2556 วาดวยเรื่องสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพสําหรับสมาคมกีฬาอาชีพ โดยท้ังหมดนี้จะ

อยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจท่ีอยูภายใตกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา และมีหนาท่ีในการกํากับดุแลกิจการดานกีฬาท้ังหมดภายในประเทศไทย 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยนั้น สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 จะ

อยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬาท่ีไดจดแจงตอนาย

ทะเบียนกีฬาอาชีพจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาอาชีพจะอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานคณะกรรมการท้ังสอง

คณะ แตในทางกลับกันสมาคมกีฬาท่ีไมไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.

2558 หรือการกีฬาแหงประเทศไทยยังไมไดรับเขามาอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหง

ประเทศไทยนั้น ในการกํากับดูแลจะเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

นอกจากนี้ หลักการในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาของแตละหนวยงานก็มีการกํากับดูแล

สมาคมกีฬาท่ีแตกตางกัน โดยสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่อง

ของสมาคมการกํากับดูแลจะเปนหนาท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในการกํากับดูแล

นั้นจะเปนการกํากับดูแลในเรื่องของการบริหารงานและการจัดการสมาคมใหเปนไปตามหลักของ

กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมเทานั้นไมรวมไปถึงการกํากับดูแลในเรื่องของการ

จัดการแขงขันกีฬา สวนการกํากับดูแลสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2558 จะอยูภายใตการกํากับดูแลเรื่องการดําเนินงานของสมาคมกีฬา และไดรับ

การกํากับดูแลในเรื่องการจัดการแขงขันตลอดจนการสงนักกีฬาเขาแขงขันจากคณะกรรมการการกีฬา

แหงประเทศไทยพรอมท้ังกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ในสวนของสมาคมกีฬาอาชีพท่ีจดแจงตอ

นายทะเบียนเปนกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จะอยูภายใตการกํากับ

ดูแลเรื่องการดําเนินงานของสมาคมกีฬาอาชีพ และไดรับการกํากับดูแลในเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา

อาชีพจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพพรอมท้ังกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ซ่ึงท้ังสมาคมกีฬาและสมาคม

กีฬาอาชีพก็ยังอยูภายใตการกํากับดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย อีกดวย 

อนึ่ง แนวทางในการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพท่ีแตกตางกันนั้น สงผลตอ

การพัฒนาดานกีฬาและสมาคมกีฬาในประเทศไทย เนื่องจากสมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมาย
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แพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคมจะถูกกํากับดูแลเฉพาะการดําเนินงานของสมาคมเทานั้นและ

ไมไดรับการสนับสนุนในเรื่องของการจัดการแขงขันหรือการพัฒนากีฬาชนิดนั้นๆ ตามกฎหมายการ

กีฬาและอีกท้ังสมาคมกีฬาในตางจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครแลวหลักเกณฑการกํากับดูและนั้น 

หากเปนสมาคมตามกฎหมายแพงและพาณิชยก็เปนหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด สวนสมาคมกีฬาท่ี

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 หลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลก็เปนหนาท่ีของสมาคมกีฬาจังหวัด จะเห็นไดวาหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการกํากับดูแล

สมาคมกีฬาท้ังหมดในประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ํากัน เพราะหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการ

กํากับดูแลนั้นมีดวยกันสองสวน และวัตถุประสงคในการกํากับดูแลก็มีความแตกตางกันใน

วัตถุประสงคของการกํากับดูแลและสงเสริมสมาคมกีฬา ทําใหการกํากับดูแลไมเปนไปตามเจตนารมณ

ของการพัฒนากีฬา 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการดานกีฬาของสมาคม

กีฬาในประเทศไทย จะแยกการกํากับดูแลระหวางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการกีฬา

แหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เพราะการกีฬาจะกํากับดูแลเฉพาะสมาคมกีฬาท่ี

ข้ึนทะเบียนเปนสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เทานั้น ทําให

สมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและไมไดจดทะเบียนเปนสมาคมกีฬา

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้นอยูในการดูแลของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และไมไดรับการกํากับดูแลและการสนับสนุนในเรื่องของการกีฬาจาก

กองทุนกีฬาแหงชาติ ซ่ึงการกระทําดังกลาวสงผลทําใหไมสอดคลองกับหลักการทางกฎหมายมหาชน 

ไดแก หลักภารกิจของรัฐ สงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทยแยกการกํากับดูแลสมาคมกีฬาโดยไมใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลใน

เรื่องของกิจการดานกีฬาท้ังหมดในประเทศไทยเปนผูดูแลนั้น ทําใหหลักเกณฑและเจาหนาท่ีในการ

กํากับดูแลสมาคมกีฬาท้ังหมดภายในประเทศนั้น เกิดความเหลื่อมล้ําและวัตถุประสงคในการกํากับ

ดูแลสมาคมกีฬาก็มีความแตกตางกันออกไปในสาระสําคัญของการกํากับดูแลและการสงเสริมกีฬา จึง

สงผลเสียตอการดําเนินกิจการดานกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬา ตลอดจนรวมไป

ถึงการสงเสริมและพัฒนาภายในประเทศ เนื่องจากบางสมาคมกีฬาไมไดรับการกํากับดูแลและการ

สนับสนุนจากกองทุนกีฬาเพ่ือพัฒนาสมาคมกีฬาของตัวเอง ทําใหในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ

และโครงสรางของสมาคมกีฬาท่ีไมตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการสงเสริมกีฬาไดอยาง

แทจริง 
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5.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 
สําหรับการสงเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะนอกจากนักกีฬาจะ

เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกาย หรือการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศแลว ยังมีการสงเสริมให

นักกีฬาเลนกีฬาเปนอาชีพ และเปนการสรางอาชีพใหกับนักกีฬาอีกดวย เนื่องจากนักกีฬาอาชีพใน

ปจจุบันจะไดรับคาตอบแทนจากการเลนกีฬาเปนอาชีพ ซ่ึงแตกตางจากการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ

ซ่ึงรายไดจะไดจากเงินรางวัลในการแขงขันและเงินอัดฉีดจากสมาคมเทานั้น ดังนั้นรัฐบาล กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา รวมไปถึงการกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดมีการสงเสริมและพัฒนากีฬาใน

ประเทศไทยใหเปนกีฬาอาชีพ ซ่ึงปจจุบันก็ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ท่ีเปน

กฎหมายในการกําหนดชนิดกีฬาอาชีพ และกําหนดหลักเกณฑในการบริหารงานของสมาคมภายใต

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 และการจดแจงของนักกีฬาอาชีพ  บุคลาการทางกีฬา

อาชีพ และสมาคมหรือสโมสรกีฬาอาชีพ อีกดวย 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาอาชีพเปนการเฉพาะ โดยการจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดนั้น ตองเปนสมาคมท่ี

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 เสียกอน ซ่ึงในกระบวนของการจด

ทะเบียนของสมาคมเพ่ือเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองนั้นเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหง

ประเทศไทยท่ีจะรับสมาคมกีฬาไหนและไมรับสมาคมกีฬาไหนไวดูแล โดยท้ังนี้คณะกรรมการการกีฬา

แหงประเทศไทยก็พิจารณารับเฉพาะกีฬาท่ีไดรับความนิยมหรือกีฬาท่ีบรรจุไวในการแขงขันใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติเทานั้น สงผลทําใหสมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทนั้นไมไดรับการ

พิจารณาใหเปนสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาอาชีพได ท้ังท่ีสมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกลาวมี

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมกีฬาเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักกีฬา ตลอดจนการ

จัดการแขงขันกีฬานั้น ไปสูความเปนเลิศและเพ่ือเปนอาชีพ ตอไป 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีชมรมหรือสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยเรื่องของสมาคมท่ีไมไดจดทะเบียนตามตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.

2558 และไมไดรับรองใหเปนสมาคมกีฬาโดยคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย ไมสามารถท่ีจะ

จดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดเลย เนื่องจากสมาคมกีฬาท่ีจะจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือ

เปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้นจะตองไดรับการจดทะเบียนเปนสมาคมท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงนั้นก็

หมายความวาตองเปนสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 

เทานั้น ฉะนั้นจึงเห็นไดวาสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่อง

ของสมาคม ถาไมไดจดทะเบียนใหเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายก็ไมมีสิทธิท่ีจะจดแจงเปน

สมาคมกีฬาอาชีพ เพราะไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใหอํานาจสมาคมกีฬาประเภทดังกลาวไปจด

แจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดเลย 
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อนึ่ง การไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใหอํานาจสมาคมกีฬาท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเรื่องของสมาคม สามารถจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคม

กีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมาย คือ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้น เพราะ

การรับเปนสมาคมกีฬาท่ีถูกตองตามกฎหมายเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศ

ไทยในการพิจารณารับสมาคมกีฬาตางๆ เขามาอยูในความดูแลของการกีฬาแหงประเทศไทย สงผลให

สมาคมกีฬาเหลานี้ไมไดรับการสงเสริมจากการกีฬาแหงประเทศไทย รวมไปถึงไดรับการสนับสนุน 

และสงเสริมสมาคมกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติและกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ดังนั้นการ

ไมมีหลักเกณฑในทางกฎหมายท่ีจะใหจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา ทําใหการพัฒนา

สมาคมกีฬามีการพัฒนาเปนสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยนอยมาก และทําใหไมเกิดการพัฒนา

ดานกีฬาอาชีพในประเทศนอยมากเชนเดียวกัน 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศไทยไมมีการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมาย

ท่ีแนนอนชัดเจนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ ทําใหเกิดปญหาในเรื่องของ

หลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ เพราะการท่ีจะจัดตั้งเปนสมาคมกีฬาท่ีถูก

ตั้งตามกฎหมายเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ และการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผู

พิจารณาวาสมาคมกีฬาไหนท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยเห็นควรประกาศใหเปนสมาคมกีฬาตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ท้ังนี้จึงทําใหสมาคมกีฬาท่ีไมไดรับรองหรือ

ประกาศโดยการกีฬาแหงประเทศไทยไมมีโอกาสท่ีจะจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพไดเลย ซ่ึงการไม

กําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีแนนอนชัดเจนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพทําใหไมสอดคลองตอ

หลักการทางกฎหมายมหาชน ซ่ึงไดแก หลักนิติรัฐในสาระสําคัญเรื่องหลักกฎหมายท่ีดี สงผลใหเกิด

ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพเพ่ือสงเสริมกีฬา

อาชีพในประเทศไทย 

ดังนั้น การท่ีประเทศไทยไมมีการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายในการจัดตั้งสมาคมกีฬา

อาชีพท่ีแนนอนชัดเจนในการท่ีจะใหสมาคมกีฬายื่นจดแจงตอนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเปนสมาคม

กีฬาอาชีพนั้น สงผลทําใหการพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยมีจํานวนนอย เนื่องจากสวนมากท่ี

คณะกรรมการกีฬาอาชีพใหจดแจงเปนสมาคมกีฬาอาชีพนั้นก็มีเฉพาะกีฬายอดนิยม ซ่ึงปจจุบันกีฬา

ในประเทศไดรับความนิยมมากมายหลายชนิด และผูปกครองก็สนับสนุนบุตรหลานในการเลนกีฬา ไม

วาจะเปนการออกกําลังกาย เลนเพ่ือความเปนเลิศ หรือเพ่ืออาชีพ ท้ังนี้หากประเทศไทยยังไมมีการ

กําหนดหลักเกณฑในการจดแจงสมาคมกีฬาอาชีพใหมีความชัดเจน จะทําใหการพัฒนากีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยเกิดความลาชาและมีสมาคมกีฬาอาชีพท่ีจะพัฒนากีฬาอาชีพจํานวนนอย ท้ังนี้ยังสงผล

กระทบตอการพัฒนาระบบของกีฬาในประเทศไทยอีกดวย ตลอดจนไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เจตนารมณในการสงเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และเพ่ืออาชีพ นั้นเอง 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 

ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ใน

หมวด 6 เรื่องสมาคมกีฬา ในเรื่องดังนี้ 

ขอ 1. ในสวนท่ี 1 เรื่องการจัดตั้งสมาคม เห็นควรใหมีการกําหนดใหสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินกิจกรรม และสงเสริมกีฬา ใหเปนอํานาจของผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการการกีฬาแหงชาติ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬา

โดยตรงกับการกีฬาแหงประเทศไทย 

ขอ 2. ในสวนท่ี 4 เรื่องการกํากับดูแลสมาคมกีฬา เห็นควรใหมีการกําหนดใหการกีฬาแหง

ประเทศไทยแตเพียงผูเดียวในการมีอํานาจกํากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ โดยมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. ออกกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

2. ใหการสนับสนุนกฎและขอบังคับของการแขงขันและลงโทษผูฝาฝนกฎ 

3. ใหการสนับสนุนดานกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดใหมีการแขงขันกีฬา ของสมาคม

กีฬา รวมถึงการใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาและสโมสรกีฬาทองถ่ิน ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติ และ

โปรแกรมการฝกสอนกีฬา 

4. กําหนดทิศทางและโครงสรางของการดําเนินกิจการของสมาคมกีฬา 

5. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โคช อาสาสมัคร และเจาหนาท่ี 

6. จัดการและใหขอมูลเก่ียวกับโอกาสการแขงขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เชนระดับโลก 

หรือระดับทวีป ระดับภายในประเทศ 

7. ใหความชวยเหลือในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแกสมาคมกีฬา 

8. ใหขอมูลและคําแนะนําเก่ียวกับกองทุนกีฬา 

9. กําหนดวัตถุประสงคและการดําเนินการท่ีชัดเจนสําหรับสมาคมและนักกีฬาเก่ียวกับการ

ใหความชวยเหลือในการพัฒนากีฬาประเภทนั้นๆ 

10 ใหการสนับสนุนและการรับรองสมาคมกีฬาทุกชนิด 

อนึ่ง ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ใน

หมวด 2 เรื่องสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ดังนี้  

ใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจงการดําเนินการเพ่ือเปนสโมสร

กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

กําหนด 
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