เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เรื่อง การกําหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่บุคลากรกีฬาอาชีพมีความสําคัญกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ จึงสมควรกําหนดบุคคลที่ทําหน้าที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การแข่ง ขัน กีฬาอาชี พให้ เป็ นบุ คลากรกี ฬาอาชีพ เพื่ อ ประโยชน์ในการได้ รับการคุ้ มครอง
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
อาศัยอํานาจตามบทนิยามคําว่า “บุคลากรกีฬาอาชีพ” ในมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๑๑ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง การกําหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๑) ผู้ตัดสิน หมายถึง บุคคลซึ่งสมาคมกีฬาอาชีพหรือองค์กรกีฬาอาชีพขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์
ของสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬาอาชีพของชนิด
กีฬานั้น ๆ เพื่อทําหน้าที่ในการให้คะแนน ตัดสินชี้ขาด ตีความหรือกระทําอื่นใดเกี่ยวกับกฎ กติกาหรือระเบียบ
การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ อั น ได้ แ ก่ ผู้ ตั ด สิ น ในการแข่ ง ขั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ในการแข่ ง ขั น หรื อ บุ ค คล
ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นตามชนิดกีฬาอาชีพนั้น ๆ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
(๒) ผู้ ฝึ ก สอน หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง สมาคมกี ฬ าอาชี พ หรื อ องค์ ก รกี ฬ าอาชี พ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ์กีฬา (Confederation) หรือองค์กรกีฬา
อาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ เพื่อทําหน้าที่ฝึกสอนหรือให้คําแนะนําแก่นักกีฬาอาชีพของกีฬาอาชีพชนิดนั้น ๆ
อันได้แก่ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
(๓) ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ได้แก่
(ก) นักวิ ทยาศาสตร์ การกีฬ า หมายถึง บุ คคลซึ่งได้รั บปริ ญญาวิท ยาศาสตร์ การกีฬ า
หรือปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สํานักงาน ก.พ. รับรอง และอยู่ในสังกัด
หรือความดูแลของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาอาชีพหรือกีฬาอาชีพชนิดนั้น ๆ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
(ข) บุคคลตามชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

ชนิดกีฬาอาชีพ
1. กีฬาฟุตบอล

บัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง การกําหนดบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
ชื่อเรียก
1.1 ผู้ตัดสิน
1.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
1.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ASSISTANT REFEREE)
1.2 ผู้ฝึกสอน

1.2.1 หัวหน้าผู้ฝึกสอน (HEAD COACH)
1.2.2 ผู้ฝึกสอน (COACH)
1.2.3 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

1.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 1.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
1.3.2 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (REFEREE ASSESSOR)
1.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
2. กีฬากอล์ฟ

2.1 ผู้ตัดสิน

2.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)

2.2 ผู้ฝึกสอน

2.1.2 ผู้ฝึกสอน (COACH)

2.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 2.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
2.3.2 แคดดี้อาชีพ (CADDIE)
2.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
3. กีฬาเจ็ตสกี

3.1 ผู้ตัดสิน

3.1.1 กรรมการควบคุมในแทรคการแข่งขัน (COURSE MARSHAL)
3.1.2 หัวหน้าระบบกรรมการ (CHIEF TECHNICAL OFFICER)

3.2 ผู้ฝึกสอน

3.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

3.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 3.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
3.3.2 ผู้อํานวยการด้านเทคนิคการแข่งขัน (RACE DIRECTOR)
3.3.3 ผู้อํานวยการตัดสินด้านเทคนิคเครื่องยนต์ (TECHNICAL DIRECTOR)
3.3.4 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
4. กีฬาวอลเลย์บอล

4.1 ผู้ตัดสิน

4.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)

4.2 ผู้ฝึกสอน

4.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
4.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

4.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 4.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (TECHNICAL DELEGATE)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
4.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน (REFEREE DELEGATE)
4.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)

ชนิดกีฬาอาชีพ
5. กีฬาตะกร้อ

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
5.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
5.1 ผู้ตัดสิน

ชื่อเรียก

5.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ASSISTANT REFEREE)
5.2 ผู้ฝึกสอน

5.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
5.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

5.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 5.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
5.3.2 ผู้ประเมินผู้ตัดสิน (REFEREE ASSESSOR)
5.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
6. กีฬาโบว์ลิ่ง

6.1 ผู้ตัดสิน

6.1.1 ผู้ตัดสิน( REFEREE)

6.2 ผู้ฝึกสอน

6.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

6.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 6.3.1 ผู้อํานวยการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
6.3.2 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
7. กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ 7.1 ผู้ตัดสิน

7.1.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (STEWARD OF THE MEETTING / JURY
PRESSIDENT / RACE DIRECTOR)
7.1.2 นายสนาม (CLERK OF THE COURSE)
7.1.3 กรรมการตรวจสภาพรถแข่ง (MACHINE EXAMINER)

7.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 7.2.1 กรรมการตัดสิน (JUDGES / REFEREE)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
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. กีฬาจักรยาน

8.1 ผู้ตัดสิน

8.1.1 ผู้ตัดสิน (COMMISSAIRE)

8.2 ผู้ฝึกสอน

8.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

8.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 8.3.1 ผู้อํานวยการการแข่งขัน (RACE DIRECTOR)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
8.3.2 แพทย์ตามขบวน (DOCTOR)
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9. กีฬาแข่งรถยนต์

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
ชื่อเรียก
9.1.1 นายสนาม (CLERK OF THE COURSE)
9.1 ผู้ตัดสิน
9.1.2 ผู้อํานวยการแข่งขัน (EVENT DIRECTOR / RACE DIRECTOR)
9.1.3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน (STEWARD)
9.2 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ 9.2.1 กรรมการจับเวลา (TIME KEEPER)
แข่งขันกีฬาอาชีพ
9.2.2 กรรมการตรวจสภาพและเทคนิค (SCRUTINEERS)
9.2.3 กรรมการพิท (PIT EXIT & PIT OBSERVERS)
9.2.4 กรรมการควบคุมทางวิ่งและกรรมการธง (TRACK OBSERVERS &
FLAG MARSHAL)
9.2.5 กรรมการเส้นปล่อยรถและเส้นชัย (START/FINISH - LINE JUDGES)
9.2.6 กรรมการยืนยันข้อเท็จจริง (JUDGE OF FACT)
9.2.7 เลขาธิการสนาม (SECRETARY OF THE MEETTING)
9.2.8 กรรมการฝ่ายการแพทย์ (MEDICAL OFFICERS)
9.2.9 กรรมการกู้ภัย (RESCURE)

10. กีฬาสนุกเกอร์

10.1 ผู้ตัดสิน

10.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)
10.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (SCORER)

11. กีฬาแบดมินตัน

10.2 ผู้ฝึกสอน

10.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

10.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

10.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)

11.1 ผู้ตัดสิน

11.1.1 กรรมการผู้ชี้ขาด (REFEREE)
11.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน (UMPIRE)
11.1.3 กรรมการกํากับเส้น (LINE-JUDGE)

11.2 ผู้ฝึกสอน

11.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
11.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

11.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

11.3.1 ผู้ประมวลผลการแข่งขัน (MATCH CONTROL)
11.3.2 ผู้ประเมินกรรมการผู้ตัดสิน (ASSESSOR)
11.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)
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12. กีฬาบาสเกตบอล

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
12.1 ผู้ตัดสิน
12.1.1 ผู้ตัดสิน (REFEREE)

ชื่อเรียก

12.1.2 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (UMPIRE)
12.2 ผู้ฝึกสอน

12.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)
12.2.2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)

12.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

12.3.1 ผู้กํากับดูแลการแข่งขัน (MATCH COMMISSIONER)
12.3.2 ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน (ASSESSOR)
12.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)

13. กีฬาเทนนิส

13.1 ผู้ตัดสิน

13.1.1 ผู้ตัดสินชี้ขาด (REFEREE )
13.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน (CHAIR UMPIRE)
13.1.3 หัวหน้าผู้ตัดสิน (CHIEF UMPIRE)
13.1.4 ผู้กํากับเส้น (LINE MAN)

13.2 ผู้ฝึกสอน

13.2.1 ผู้ฝึกสอน (COACH)

13.3 ผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬาอาชีพ

13.3.1 ผู้ควบคุมการแข่งขันด้านเทคนิค (SUPERVISOR)
13.3.2 ผู้ควบคุมการแข่งขัน (TOURNAMENT DIRECTOR)
13.3.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT SCIENTIST)

