
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๖)  และมาตรา  ๑๗  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๙  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสร
กีฬาอาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ สโมสรกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ  ให้ย่ืนแบบ
การจดแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบ  จจ  ๑  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะบุคคล 
 (ก) สําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ  และวัตถุประสงค์ของ

สโมสรกีฬาอาชีพ 
 (ข) รายชื่อคณะบุคคล  และรายชื่อประธานสโมสรกีฬาอาชีพ 
 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้  

และสําเนาทะเบียนบ้านของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ 
 (ง) รูปถ่ายของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ  ขนาด  ๔ × ๖  เซนติเมตร  คร่ึงตัว  หน้าตรง  

ไม่สวมหมวก  จํานวนสองรูป 
 (จ) รายช่ือและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแล  

พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง 
 (ฉ) แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ 
 (ช) ระเบยีบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ 
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล  วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล  และรายชื่อกรรมการ

และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน 
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น 

 (ข) เอกสารตาม  (๑)  (ค)  และ  (ง)  ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) เอกสารตาม  (๑)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช) 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๔ การย่ืนแบบการจดแจ้งตามข้อ  ๓  ให้สโมสรกีฬาอาชีพย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(๒) สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด 
นอกจากการย่ืนแบบการจดแจ้งตามวรรคหน่ึง  สโมสรกีฬาอาชีพอาจย่ืนด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 
ข้อ ๕ เม่ือการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแบบการจดแจ้งพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  

ตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบแบบ 
การจดแจ้งและเสนอความเห็นให้นายทะเบียนพิจารณา  หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ย่ืนจดแจ้งได้ดําเนินการ
ถูกต้องหรือครบถ้วนแล้ว  ให้รับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งแก่ผู้ย่ืนจดแจ้ง 

ในกรณีแบบการจดแจ้งที่ได้รับไว้ตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง  ให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ย่ืนจดแจ้ง
ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนในคราวเดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบการจดแจ้ง   
และเอกสารและหลักฐานการจดแจ้ง  เม่ือผู้ย่ืนจดแจ้งได้ดําเนินการถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเวลาที่ 
นายทะเบียนกําหนดแล้ว  ให้นายทะเบียนรับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้ง  แก่ผู้ย่ืนจดแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนจดแจ้งไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด   
ให้ถือว่าผู้ย่ืนจดแจ้งไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไป  และให้นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  
แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนจดแจ้งทราบ 

ข้อ ๖ หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ  ให้เป็นไปตามแบบ  จจ  ๒   
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสูญหาย  หรือถูกทําลายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  ให้สโมสรกีฬาอาชีพย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งตามแบบ  จจ  ๓  
ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจ  หรือหนังสือสําคัญที่ถูกทําลายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญมาด้วย  โดยให้ย่ืนคําขอ  ณ  สถานที่ที่ได้ย่ืนแบบการจดแจ้ง 

การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้ตามแบบ  จจ  ๒  
ท้ายระเบียบนี้  โดยให้เขียนหรือประทับคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ท้ายใบแทนหนังสือสําคัญนั้น  และให้ระบุวัน  
เดือน  ปีที่ออกใบแทนหนังสือสําคัญ  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจออกหนังสือสําคัญกํากับไว้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ 



แบบ จจ ๑ 
 
 

แบบการจดแจ้งการดําเนนิการสโมสรกีฬาอาชพี 
ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

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

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

เป็นบุคคลประเภท  คณะบุคคล     นิติบุคคล 
จดทะเบียนเมื่อ ......................................  เลขทะเบียน........................................................................ 
มีสํานักงานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............................. ถนน .................................................... 
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ..................................จังหวัด ......................................... 
รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ................................................... 
โดยมี ..................................................................................... เป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทนผูย่ื้นจดแจ้ง  
สัญชาติ ........ อายุ ............. ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ........................................................... 
หรือเอกสารประจําตัวอย่างอ่ืน (ระบุ) ..................................... เลขที่ ................................................. 
ออกให้ ณ ...................... อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ....................................... 
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ................................................................. 
ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ................................................. 

 ๒. ขอย่ืนแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพ ........................................................................................................................... 
อักษรย่อ (ถ้าม)ี ................................................................................................................................... 
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................................................................... 
อักษรย่อ (ถ้าม)ี .................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ...........................ตรอก/ซอย ................................. ถนน ......................................... 
ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ .....................โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ..................................................... 
   
 

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

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 



พร้อมกับแบบการจดแจ้งน้ี ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ เพ่ือขอจดแจ้งการ
ดําเนินการสโมสรกีฬาอาชีพมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
   คณะบุคคล 
            สําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดต้ังสโมสรกีฬาอาชีพ และ
วัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ 
            รายช่ือคณะบุคคล และรายช่ือประธานสโมสรกีฬาอาชีพ 

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

 นิติบุคคล 
            หนังสือรับรองการจัดต้ังนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และรายช่ือ
กรรมการและผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองน้ัน 

          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอ่ืน 
ที่ทางราชการออกให้ของผู้มอํีานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว 
หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป 
            รายช่ือและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรอื 
ในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง 
            แผนที่แสดงที่ต้ังของสโมสรกีฬาอาชีพ 
            ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ 
  ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาใช้ประกอบแบบการจดแจ้งถูกต้องตรงความเป็นจริงทกุ
ประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูตามที่ระบุในแบบการจดแจ้งได้ 
 
  ๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ย่ืนแบบการจดแจ้งการดําเนินการสโมสรกีฬา
อาชีพ พร้อมเอกสารและหลกัฐานถูกต้องและครบถ้วนแลว้ นายทะเบียนจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณา
คําขอให้ข้าพเจ้า  



๕. ในกรณีนายทะเบียนแจ้งให้แก้ไขแบบการจดแจ้ง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบแบบการจดแจ้งเพ่ิมเติม หากข้าพเจ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่ 
นายทะเบียนกําหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะดําเนินการจดแจ้งต่อไป และขอให้นายทะเบียน
จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ย่ืนจดแจ้ง 
           (..........................................................) 



ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
 
 เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 เอกสารและหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ 
     เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... เจ้าหน้าที่ 
           (..........................................................) 
             ตําแหน่ง ........................................................ 
         ........../....................../.......... 
 
 
 
 



คําสั่งของนายทะเบียน 
 

 รับจดแจ้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพได้ 
 ไม่รับจดแจ้ง เน่ืองจาก .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... นายทะเบียน 
           (..........................................................) 
             ตําแหน่ง ........................................................ 
         ........../....................../.......... 
 
  



 
 
 
แบบ จจ ๒   

 
 

หนังสือสาํคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 
ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 
เล่มที่ ........................... 
เลขที่ ........... /.............   
 
หนังสือสําคัญฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า ................................................................................................... 
ใบทะเบียน เลขท่ี ........................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ...............................................  
โทรสาร .......................................... 
ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................. 
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ....................................................................................... 
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ ....................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ...................................................... 
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................. 
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................................. 
และมีรายการหลักฐานเก่ียวกับกิจการของสโมสรกีฬาอาชีพแนบท้ายหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสร
กีฬาอาชีพน้ี 
 

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

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

 
 

รูปถ่าย 

๔x๖ ซ.ม. 

ประทับตราการกีฬาแห่งประเทศไทย 



แบบ จจ ๓ 

    เลขรับท่ี................................. 

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

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

 
คําขอรบัใบแทนหนงัสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชพี 

ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมกีฬาอาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

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

 
ช่ือผู้รับหนังสือสําคัญ ............................................................................................................................. 
ใบทะเบียน เลขท่ี ........................... ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ...............................................  
โทรสาร .......................................... 
ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพ .............................................................................................................................. 
ช่ือสโมสรกีฬาอาชีพอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ....................................................................................... 
ชนิด/ประเภทกีฬาอาชีพ ....................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ...................................................... 
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................. 
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ................................................. 
มีความประสงค์จะขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ เน่ืองจาก 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
และได้แนบ   ใบรับแจ้งความของสถานีตํารวจที่แสดงว่าหนังสือสําคัญน้ันสูญหาย 
  หนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
  หนังสือมอบอํานาจของผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 
ให้เป็นผู้ย่ืนคําขอ 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
           (..........................................................) 


