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พระราชกฤษฎีกา
การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม อานาจหน้าที่
ขององค์กร ความสัมพัน ธ์ขององค์กรกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ และ
การกากับดูแลองค์กรโดยนายทะเบียน ตลอดจนวิธีการจดทะเบียนและการอันจาเป็นอื่นในการจดทะเบียน
การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๕
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ่มกันเป็นองค์ กร
ของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“องค์กร” หมายความว่า องค์กรนักกีฬาอาชีพหรือองค์กรบุคลากรกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี
“ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก ” หมายความว่ า ประโยชน์ ใ ด ๆ อั น เกิ ด จากสั ญ ญาหรื อ
ความตกลงร่วมกันที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทากับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
และหมายความรวมถึงมาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครองตามที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ประกาศกาหนด ตลอดจนความคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพกาหนดด้วย
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬาอาชีพใด อาจรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรนักกีฬาอาชีพหรือองค์กร
บุคลากรกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬาอาชีพนั้นได้ โดยจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ ให้องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรกับสมาชิก
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนาหรือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากสมาชิกเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสมาชิก การยื่นคาร้องเรียน คาร้องขอ หรือคาแนะนาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของสมาชิกแทนสมาชิก หรือการเสนอความคิดเห็นในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
การปรับเปลี่ยนใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กร
กับสมาชิก หรือการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
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(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกกรณีเกิดปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน หรือระหว่างสมาชิก
กับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือระหว่างสมาชิกกับสมาคมกีฬาอาชีพ
(๔) ดาเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ในข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัตงิ านแก่สมาชิกหรือการแจ้งหรือให้ขอ้ มูลต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อได้ทราบหรือพบเห็นเหตุ
ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
มาตรา ๗ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรได้มากกว่า
หนึ่งองค์กรตามชนิดกีฬาอาชีพที่ตนได้รับการจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพไว้
หมวด ๒
การจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กร
มาตรา ๘ การขอจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กร ให้นักกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งเป็นนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับการจดแจ้งเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ขององค์กรนั้น จานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยยื่นคาขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยข้อบังคับ
ขององค์กร บัญชีรายชื่อ และลายมือชื่อของผู้แสดงความจานงเข้าเป็นสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าสิบคน
คาขอและบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๙ ข้อบังคับขององค์กรอย่างน้อยต้องมีรายการสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อองค์กร
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งสานักงาน
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราค่าสมัคร ค่าบารุง และวิธีการชาระเงิน
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการชาระบัญชี
และการตรวจสอบบัญชี
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
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(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการองค์กร จานวนกรรมการองค์กร การเลือกตั้ง วาระ
ของการเป็นกรรมการองค์กร การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการองค์กร และการประชุมของคณะกรรมการ
องค์กร
(๑๐) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร
มาตรา ๑๐ องค์กรนักกีฬาอาชีพต้องใช้ชื่อซึ่งมีคาว่า “องค์กรนักกีฬา” นาหน้า และ
ระบุชนิดกีฬาอาชีพหรือประเภทกีฬาอาชีพประกอบกับชื่อขององค์กรด้วย
องค์กรบุคลากรกีฬาอาชีพต้องใช้ชื่อซึ่งมีคาว่า “องค์กร” นาหน้า และระบุประเภทของบุคลากร
กีฬาอาชีพและชนิดกีฬาอาชีพประกอบกับชื่อขององค์กรด้วย
มาตรา ๑๑ เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรพร้อมทั้งเอกสารประกอบ
คาขอแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบว่าคาขอจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กรถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๘
ข้อบังคับขององค์กรถูกต้องตามมาตรา ๙ และวัตถุประสงค์ขององค์กรไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นไปตามมาตรา ๖
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคาขอจดทะเบี ยนจัดตั้งองค์กร ข้อบังคับ หรือเอกสารประกอบ
คาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๖ ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร ข้อบังคับ เอกสารประกอบ
คาขอ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง
ให้นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร โดยทาคาสั่งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่รับ
จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรา ๘ ข้อบังคับขององค์กรถูกต้องตามมาตรา ๙ และวัตถุประสงค์ขององค์กรไม่ขัดต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นไปตามมาตรา ๖ หรือกรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้
แก้ไขเพิ่มเติมคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร ข้อบังคับ เอกสารประกอบคาขอ หรือวัตถุประสงค์ของ
องค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียน
รับจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรและออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนด
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หมวด ๓
การดาเนินการขององค์กร
มาตรา ๑๓ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ อ อกหนั ง สื อ รับ รองการจดทะเบีย นจั ด ตั้ง องค์ ก รให้แ ก่
องค์กรใดแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อตั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กร ตั้งผู้สอบบัญชี และ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการองค์กร
เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญได้เลือกคณะกรรมการองค์กรแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งรายชื่อ และ
ที่อยู่ของประธานกรรมการองค์กรและกรรมการองค์กรต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติ
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการองค์กรเป็นผู้ดาเนินกิจการขององค์กรและเป็นผู้แทนขององค์กร
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการองค์กรจะมอบหมายให้ประธานกรรมการ
องค์กรหรือกรรมการองค์กรคนหนึ่งหรือหลายคนดาเนินกิจการแทนก็ได้
คณะกรรมการองค์กรอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์กรเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการองค์ กรและกรรมการองค์กรต้อ งเป็นสมาชิกขององค์กร
ที่ตนเป็นประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการองค์กร แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๖ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กร
หรือกรรมการองค์กรก่อนครบวาระ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องมีหนังสือแจ้งต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการ
องค์กรจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้ว
ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ขององค์กรและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กรและกรรมการองค์กรโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ องค์กรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการองค์กรจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
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สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดขององค์กรนั้น จะทาหนังสือร้องขอ
ต่อคณะกรรมการองค์กรให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุม
เพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
องค์กรเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
มาตรา ๑๙ การประชุม ใหญ่ขององค์กรต้องมี สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง หากการประชุมใหญ่นั้นได้เรียก
ตามคาร้องขอของสมาชิก ให้ งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ
ให้คณะกรรมการองค์กรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
นัดประชุมครั้งแรก และการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจานวนเท่าใด ให้ถือว่าเป็น
องค์ประชุม
มาตรา ๒๐ มติข องที่ป ระชุม ใหญ่ใ ห้ถือ เสีย งข้า งมาก สมาชิก คนหนึ่ง มีห นึ่ง เสีย งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
สมาชิกจะมอบอานาจให้สมาชิกด้วยกันคนใดคนหนึ่งมาเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับขององค์กรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การมอบอานาจให้ทาเป็นหนังสือ และสมาชิกคนหนึ่งจะรับมอบอานาจจากสมาชิกได้เพียงคนเดียว
มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิก สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ แล้วแต่กรณี
(๔) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับขององค์กร
มาตรา ๒๒ องค์กรต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและเก็บรักษาไว้
ณ ที่ทาการขององค์กรพร้อมที่จะให้ตรวจดูได้
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ให้องค์กรมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) ยื่นคาร้องเรียน คาร้องขอ หรือคาแนะนาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสมาชิกต่อสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพแทนสมาชิก
(๒) ช่วยเหลือในการให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกกรณีเกิดปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน
หรือระหว่างสมาชิกกับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือระหว่างสมาชิกกับสมาคมกีฬาอาชีพ
(๓) จั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารหรื อ สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก หรื อ จั ด สรรเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
(๔) เก็บค่าสมัครเป็นสมาชิกและค่าบารุงตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับขององค์กร
(๕) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
มาตรา ๒๔ รายได้ขององค์กรได้มาจาก
(๑) ค่าสมัครเป็นสมาชิกและค่าบารุง
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กร
(๓) เงินอุดหนุนที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
(๕) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์กร
(๖) รายได้อื่น ๆ
มาตรา ๒๕ ให้ อ งค์ ก รจั ด ท าบัญ ชี เงิ นและทรั พ ย์ สิ นขององค์ก รไว้เ ป็ นการเฉพาะ และ
การฝากเงินให้ฝากไว้กับสถาบันการเงินในนามขององค์กร
การใช้จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือ
ระเบียบขององค์กร
มาตรา ๒๖ องค์กรต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุลพร้อมด้วย
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชีแล้ว ให้ส่งสาเนาแก่นายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง
มาตรา ๒๗ องค์กรย่อมเลิกด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับ
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(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(๓) นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๒๘ เมื่อองค์กรต้องเลิก ให้แต่งตั้งผู้ชาระบัญชี และให้นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับแก่การชาระบัญชีองค์กร
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่อชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้โอนทรัพย์สินนั้นไปให้แก่องค์กรอื่น
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่
ในกรณี ที่ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้ มี อ งค์ ก รใดเป็ น ผู้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ นั้ น
ให้ผู้ชาระบัญชีมอบทรัพย์สินนั้นให้กับองค์กรอื่นที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๔
การควบองค์กร
มาตรา ๓๐ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามชนิดกีฬาอาชีพเดียวกันตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปอาจควบเข้ากัน
เป็นองค์กรเดียวกันได้
การควบองค์ ก รเข้ า กั น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ มติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องแต่ ล ะองค์ ก ร
ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดและต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ในการขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให้ส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ขององค์กรซึ่งลงมติ
ให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๓๑ เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๐ แล้ว ให้องค์กรแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบองค์กรเข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้
ผู้มีข้อคัดค้านในการควบองค์กรเข้ากันนั้น ส่งคาคัดค้านไปยังองค์กรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง
ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้านและองค์กร
อาจควบเข้ากันได้
ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน องค์กรจะควบเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ชาระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
มาตรา ๓๒ ให้ ค ณะกรรมการองค์ ก รของแต่ ล ะองค์ ก รที่ ค วบเข้ า กั น ตั้ ง ผู้ แ ทนของตน
ขึ้นองค์กรละสามคน เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๓๓
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มาตรา ๓๓ องค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นองค์กรใหม่ตามชนิด
กีฬาอาชีพเดิม โดยยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
คาขอจดทะเบียนองค์กรใหม่ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกันด้วย
(๑) หนังสือขององค์กรที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา ๓๑
วรรคหนึ่ง แล้ว ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านองค์กรได้
ชาระหนี้ หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
(๒) ข้อบังคับขององค์กรใหม่ที่ขอจดทะเบียน จานวนสองฉบับ
(๓) สาเนารายงานการประชุมขององค์กรที่ควบเข้ากัน จานวนหนึ่งฉบับ
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอ
จดทะเบียนองค์กรใหม่โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ องค์กรใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ
องค์กรเดิมที่ได้ควบเข้ากัน
หมวด ๕
การกากับดูแล
มาตรา ๓๕ ให้ น ายทะเบี ย นมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจก ากั บ ดู แ ล แนะน า และติ ด ตาม
การดาเนินกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกองค์กรได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่าการดาเนิน กิจการขององค์กรขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖
(๒) เมื่อองค์กรไม่ดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองปี
(๓) ให้หรือยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิใช่ประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการองค์กรเป็นผู้ดาเนิน
กิจการขององค์กร
(๔) เมื่อมีจานวนสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคนเป็นเวลาต่อเนื่องกันเกินสองปี
เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิกองค์กรใด ให้แจ้งคาสั่งเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเหตุผลให้องค์กรนัน้
ทราบโดยมิชักช้า
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หมวด ๖
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๑๑
หรือไม่รับจดทะเบียนองค์กรใหม่ที่ควบเข้ากันตามมาตรา ๓๓ ให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการกีฬาอาชีพได้
ในกรณีที่น ายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรหรือ
การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการองค์กรหรือกรรมการองค์กรตามมาตรา ๑๖ หรือมีคาสั่งให้เลิกองค์กร
ตามมาตรา ๓๖ ให้ประธานกรรมการองค์กร กรรมการองค์กร หรือสมาชิก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพได้
มาตรา ๓๘ การอุทธรณ์ต ามมาตรา ๓๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ทาคาอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยัง
คณะกรรมการกีฬาอาชีพโดยมิชักช้า
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘ แล้ว ให้พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ดั ง กล่ า วและให้ ข ยายระยะเวลาได้อี กไม่ เกิ นสี่ สิ บ ห้า วัน พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก แสดงเหตุผ ลความจ าเป็น
ที่ต้องขยายระยะเวลาไว้ด้วย และเมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว
ให้นายทะเบียนแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพให้เป็นที่สุด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน
เป็นองค์กรเพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการเจรจาความตกลงร่วมกันกับสโมสร
กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพได้ และบัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มกันของ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรนักกีฬาอาชีพหรือองค์กรบุคลากรกีฬาอาชีพ
รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่และความสัมพั นธ์ขององค์กรดังกล่าวกับสมาชิกและสโมสรกีฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพ การกากับดูแลองค์กรโดยนายทะเบียน การจดทะเบียนและการอันจาเป็นอื่น กาหนดเป็น
พระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

