เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ (๒) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคท้ า ยของข้ อ ๓ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“การจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามวรรคหนึ่ ง ในเรื่ อ งใด เป็ น จํ า นวนเท่ า ใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดไว้ในบัญชีหลักเกณฑ์และอัตราท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคําขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแล้ว
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน
แล้วให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือ
การสนับสนุนเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณาต่อไป”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

“เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนแก่
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแล้ว ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมาทําความตกลงการให้การช่วยเหลือ
การส่งเสริม หรือการสนับสนุนเป็นหนังสือตามแบบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกําหนด
และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อทราบต่อไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

บัญชีแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 256๐
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

การสนับสนุนเป็นไปตามแผนบริหารจัดการ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 5๐
ในรายการระดับ World events และร้อยละ 8๐ ในระดับประเทศ
และไม่เกิน 2,5๐๐,๐๐๐ บาท ในระดับการแข่งขันในประเทศ

2. เงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน

การสนับสนุนเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของแต่ละระดับ ชนิด
รายการ หรือตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3. เงินอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน

การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 8๐ ของมูลค่าลิขสิทธิ์การแข่งขันในแต่ละครั้ง
และในกรณีที่ภาครัฐเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจะให้
การสนับสนุนทั้งจํานวน

4. สนับสนุนผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาอาชีพ
4.1 ค่าที่พัก
4.2 ค่าพาหนะ
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
4.4 ค่าตอบแทน
ชนิดกีฬาอาชีพ
1. กีฬาฟุตบอล

ใช้อัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ใช้อัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ใช้อัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะจ่ายก่อนและหลังวันปฏิบัติ
หน้าที่
ตามตารางในบัญชีแนบท้ายนี้

ประเภทบุคลากร
กีฬาอาชีพ
1.1 ผู้ตัดสิน

ชื่อเรียก
1.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

อัตราค่าตอบแทน
รายการไทยลีก
ไม่เกิน 9,5๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

1.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(ASSISTANT REFEREE)

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 7,5๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 2,7๐๐ บาท ต่อคู่

2
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่
1.1.3 ผู้ตัดสินที่ 4

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 3,9๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 1,7๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 1,7๐๐ บาท ต่อคู่

1.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

1.2.1 ผู้ควบคมการแข่งขัน
(MATCH COMMISSIONER)

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท ต่อคู่

1.2.1 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
(REFEREE ASSESSOR)

รายการไทยลีก
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกดิวิชั่น ๑
ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท ต่อคู่
รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท ต่อคู่

2. กีฬากอล์ฟ

3. กีฬาเจ็ตสกี

2.1 ผู้ตัดสิน

2.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 4,5๐๐ บาท ต่อวัน

2.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

2.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ต่อวัน

3.1 ผู้ตัดสิน

3.1.1 กรรมการควบคุมในแทรคการ ไม่เกิน 22๐ USD ต่อวัน
แข่งขัน
(COURSE MARSHAL)
3.1.2 หัวหน้าระบบกรรมการ

ไม่เกิน 25๐ USD ต่อวัน

(CHIEF TECHNICAL OFFICER)

3.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

3.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 35๐ USD ต่อวัน

3
3.3.2 ผู้อํานวยการด้านเทคนิคการ
แข่งขัน (RACE DIRECTOR)

ไม่เกิน 28๐ USD ต่อวัน

3.3.3 ผู้อํานวยการตัดสินด้านเทคนิค ไม่เกิน 25๐ USD ต่อวัน
เครื่องยนต์
(TECHNICAL DIRECTOR)
4. กีฬาวอลเลย์บอล

5. กีฬาตะกร้อ

4.1 ผู้ตัดสิน

4.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

4.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

4.3.1 ผู้ควบคมการแข่งขัน
(TECHNICAL DELEGATE)

ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

4.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน
(REFEREE DELEGATE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

5.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

5.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(ASSISTANT REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อคู่

5.3.1 ผู้ควบคมการแขงขัน
(MATCH COMMISSIONER)

ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

5.3.2 ผู้ประเมินผู้ตดั สิน
(REFEREE ASSESSOR)

ไม่เกิน 2,3๐๐ บาท ต่อคู่

6.1 ผู้ตัดสิน

6.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

6.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

6.3.1 ผู้อําานวยการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

7.1.1 ผู้ควบคมการแขงขัน

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

5.1 ผู้ตัดสิน

5.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

6. กีฬาโบว์ลิ่ง

7. กีฬาแข่ง
รถจักรยานยนต์

7.1 ผู้ตัดสิน

(STEWARD OF THE MEETTING /
JURY PRESSIDENT / RACE DIRECTOR)

7.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

7.1.2 นายสนาม
(CLERK OF THE COURSE)

ไม่เกิน 1,75๐ บาท ต่อวัน

7.1.3 กรรมการตรวจสภาพรถแข่ง
(MACHINE EXAMINER)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน

7.2.1 กรรมการตัดสิน
(JUDGES / REFEREE)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน
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8. กีฬาจักรยาน

8.1 ผู้ตัดสิน
8.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

9. กีฬาแข่งรถยนต์

9.1 ผู้ตัดสิน

7.2.2 หัวหน้าปล่อยรถ
(CHIEF STARTER)
7.2.3 กรรมการจับเวลา
(TIME KEEPER)
7.2.4 กรรมการธง
(FLAG MARSHAL)
7.2.5 กรรมการเช็ครอบ
(LAP CHECKER)
7.2.6 แพทย์สนาม
(CMO)
7.2.7 กรรมการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Marshal)
8.1.1 ผู้ตัดสิน
(COMMISSAIRE)
8.3.1 ผู้อํานวยการการแข่งขัน
(RACE DIRECTOR)
8.3.2 แพทย์ตามขบวน
(DOCTOR)
9.1.1 นายสนาม
(CLERK OF THE COURSE)
9.1.2 ผู้อํานวยการแข่งขัน

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 1,25๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน

(EVENT DIRECTOR / RACE DIRECTOR)

9.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

9.1.3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน
(STEWARD)
9.2.1 กรรมการจับเวลา
(TIME KEEPER)
9.2.2 กรรมการตรวจสภาพและ
เทคนิค (SCRUTINEERS)
9.2.3 กรรมการพิท
(PIT EXIT & PIT OBSERVERS)

ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน
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9.2.4 กรรมการควบคุมทางวิ่งและ
กรรมการธง

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

(TRACK OBSERVERS & FLAG MARSHAL)

9.2.5 กรรมการเส้นปล่อยรถและ
เส้นชัย

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

(START/FINISH - LINE JUDGES)

9.2.6 กรรมการยืนยันข้อเท็จจริง
(JUDGE OF FACT)

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.7 เลขาธิการสนาม

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

(SECRETARY OF THE MEETTING)

1๐. กีฬาสนุกเกอร์

11. กีฬาแบดมินตัน

1๐.1 ผู้ตัดสิน

9.2.8 กรรมการฝ่ายการแพทย์
(MEDICAL OFFICERS)

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

9.2.9 กรรมการกู้ภัย
(RESCURE)

ไม่เกิน 75๐ บาท ต่อวัน

1๐.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 7๐๐ บาท ต่อคู่

1๐.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(SCORER)

ไม่เกิน 2๐๐ บาท ต่อคู่

1๐.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 1๐.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อคู่

11.1 ผู้ตัดสิน

11.1.1 กรรมการผู้ชี้ขาด
(REFEREE)

ไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท ต่อคู่

11.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน
(UMPIRE)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อคู่

11.1.3 กรรมการกํากับเส้น
(LINE-JUDGE)

ไม่เกิน 6๐๐ บาท ต่อคู่

11.1.3 กรรมการกํากับเส้น
(LINE-JUDGE)

ไม่เกิน 6๐๐ บาท ต่อคู่

11.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 11.3.1 ผู้ประมวลผลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
(MATCH CONTROL)
11.3.2 ผู้ประเมินกรรมการ
ผู้ตัดสิน (ASSESSOR)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อคู่
ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อคู่
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12. กีฬาบาสเกตบอล

12.1 ผู้ตัดสิน

12.1.1 ผู้ตัดสิน
(REFEREE)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อคู่

12.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
(UMPIRE)

ไม่เกิน 1,5๐๐ บาท ต่อคู่

12.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 12.3.1 ผู้กํากับดูแลการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
(MATCH COMMISSIONER)

13. กีฬาเทนนิส

13.1 ผู้ตัดสิน

ไม่เกิน 2,5๐๐ บาท ต่อคู่

12.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน
(ASSESSOR)

ไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท ต่อคู่

13.1.1 ผู้ตัดสินชี้ขาด
(REFEREE )

ไม่เกิน 1,1๐๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

13.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน
(CHAIR UMPIRE)

ไม่เกิน 75๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

13.1.3 หัวหน้าผู้ตัดสิน
(CHIEF UMPIRE)

ไม่เกิน 75๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

13.1.4 ผู้กํากับเส้น
(LINE MAN)

ไม่เกิน 8๐๐ บาท ต่อวัน

13.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 13.3.1 ผู้ควบคมการแข่งขันด้าน
เทคนิค (SUPERVISOR)
การแข่งขันกีฬาอาชีพ
13.3.2 ผู้ควบคุมการแข่งขัน
(TOURNAMENT DIRECTOR)

ไม่เกิน 2,5๐๐ USD ต่อ
TOURNAMANT
ไม่เกิน 2,5๐๐ USD ต่อ
TOURNAMANT

5. ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.

6. คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ
7. คําแนะนําหรือคําปรึกษามาตรฐานสนามแข่งขันและ
ความปลอดภัย
8. การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ

อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.
อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.
อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.

9. การช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
อํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามระเบียบ กกท.
การแพทย์
หมายเหตุ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาในรายการกีฬาอาชีพที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ได้ประกาศกําหนด ให้ผู้ว่าการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในแต่ละชนิดได้ตามความเหมาะสม โดยสามรถใช้อัตราตามระเบียบนี้
เทียบเคียงโดยอนุโลม และไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้

