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ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เรื่อง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแต่ละรายการมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของ
นั ก กี ฬ าอาชี พ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ และผู้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ รวมทั้ ง ผู้ เ ข้ า ชม
การแข่งขันกีฬาอาชีพ จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกําหนดให้
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ของไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๗) และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการแข่งขัน
กีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้จัดการแข่งขัน” หมายความว่า ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็น
กีฬาอาชีพ ของประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
ซึ่งออกตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
“สถานที่ที่จัดการแข่งขัน” หมายความว่า สนาม อาคาร หรือสถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
และให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพด้วย
“ชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพ” หมายถึง ชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามประกาศ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๑ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
บททั่วไป
ข้อ ๕ มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หากไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมกีฬาอาชีพใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
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มาตรฐานที่สมาคมกีฬาอาชีพใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมาตรฐาน
ที่สหพันธ์กีฬาของกีฬาอาชีพชนิดหรือประเภทนั้นกําหนด
ข้อ ๖ ในการแจ้ ง แผนการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การจั ด การแข่ ง ขั น ต่ อ นายทะเบี ย น
ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการแข่งขันของแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพจัดส่งรายละเอียด
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของประกาศนี้ ในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียน
เพื่อให้ความเห็นชอบด้วย
หมวด ๑
มาตรฐานการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๗ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการทั่วไป
ข้อกําหนดนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของนักกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ ที่มีสิทธิเข้าร่วม
การแข่งขัน
(๒) วิธีการแข่งขันและระบบการแข่งขัน รวมทั้งวิธีการสมัครและอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
เข้าแข่งขัน
(๓) กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขัน
(๔) ลักษณะของสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
(๕) ระยะเวลาการแข่งขันและตารางการแข่งขัน
(๖) คุณสมบัติของผู้ตัดสินและบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน
(๗) จํานวนและประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน
(๘) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพประกาศเพิ่มเติม
ข้อ ๘ ภายในกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพรายการใด
รายการหนึ่ง ให้ผู้จัดการแข่งขันจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาอาชีพในรายการนั้นสําหรับนักกีฬาอาชีพ
และบุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การแข่ ง ขั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น การ
โดยผู้จัดการแข่งขันจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพด้วยก็ได้
ให้ผู้จัดการแข่งขัน จัดส่งคู่มือตามวรรคหนึ่งให้แก่นายทะเบียนเพื่อทราบด้วย
ข้อ ๙ ผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการให้ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่สมาคมกีฬาอาชีพของชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพนั้นกําหนด
ข้อ ๑๐ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ และผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามสมควรสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
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(๑) ห้องพักหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้แก่นักกีฬาอาชีพและผู้ฝึกสอน
(๒) ห้องพักหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้แก่ผู้ตัดสิน
(๓) ห้องพักหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้แก่สื่อมวลชน
(๔) ห้องหรือสถานที่สําหรับรับรองผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๕) สถานที่จอดรถ
ข้อ ๑๑ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีระบบที่จําเป็นต่อการควบคุมหรือการดําเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ
เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมหรือ การดําเนินการจั ดการแข่ งขั นกีฬาอาชีพ ผู้จั ดการแข่ งขั น
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยกัน และระหว่างผู้จัดการแข่งขัน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ
(๒) อุปกรณ์ที่ใช้แสดงเวลาในการแข่งขัน และแสดงผลการแข่งขัน
(๓) อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสถานที่จัดการแข่งขัน และบริเวณที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ในการประสานงาน
และอํานวยความสะดวกแก่ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
โดยต้องแต่งกายหรือแสดงเครื่องหมายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา
สถานที่ที่จัดการแข่งขันนั้น
ข้อ ๑๓ ผู้จัดการแข่งขันต้องตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกต้องตามมาตรฐานที่ใช้สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในชนิดและประเภทกีฬาที่จะจัดการแข่งขันนั้น
ในกรณีที่สถานที่ที่จั ดการแข่งขันตามวรรคหนึ่งจัดขึ้นในอาคาร อาคารที่จัดการแข่งขันนั้ น
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบอาคารที่จัดการแข่งขันให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีแสงสว่างและอากาศอย่างเพียงพอ
รวมถึงการระบายหรือถ่ายเทอากาศ
(๒) จัดให้มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน รวมทั้งต้องมีระบบสัญญาณเตือนภัยและเครื่องดับเพลิง
ประจําจุดต่าง ๆ
(๓) จัดให้มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีห้องน้ําหรือห้องส้วมอย่างเพียงพอและต้องอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงเส้นทางเข้าออกภายในอาคารให้เห็นได้อย่างชัดเจน
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ข้อ ๑๔ ผู้จัดการแข่งขันต้องควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่จัดการแข่งขัน
โดยให้ดําเนินการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจํานวนที่เหมาะสม และกรณีที่จําเป็นให้ประสานงาน
ขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานตํารวจที่ประจําอยู่ในท้องที่ที่จัดการแข่งขันหรือที่ใกล้เคียงเพื่อให้ช่วย
รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่จัดการแข่งขันนั้นด้วย
(๒) จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบอาวุธ ระเบิด พลุไฟ หรือเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อื่น
ที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายหรือเหตุร้ายต่าง ๆ
(๓) จัดให้มีมาตรการควบคุมการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาอื่นเข้ามาในสถานที่
ที่จัดการแข่งขัน
(๔) จัดให้มีระบบป้องกันภัยที่เกิดจากเหตุจลาจล อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น รวมทั้งจัดให้มี
มาตรการในการระงับหรือยับยั้งเหตุดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) กําหนดเส้นทางสัญจรเข้า - ออก และที่นั่งของผู้ชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยแยกผู้ชม
ซึ่งนิยมชมชอบของแต่ละทีมซึ่งเข้าแข่งขัน รวมทั้งกําหนดเวลาออกจากสถานที่ชมการแข่งขันเมื่อจบการแข่งขัน
ให้ต่างกันตามความเหมาะสม
ในการดํ าเนิน การตามวรรคหนึ่ ง ผู้ จัด การแข่ง ขัน ต้อ งคํ านึ งถึ งชนิด และประเภทกี ฬาอาชี พ
ที่จัดการแข่งขัน ลักษณะของภยันตรายหรือเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น จํานวนนักกีฬาอาชีพที่เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันด้วย
หมวด ๒
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ข้อ ๑๕ ผู้จัดการแข่งขันต้องสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
กี ฬ าอาชี พ หรื อ การประกอบกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ เพื่ อ มิ ใ ห้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
มีพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในกรณีที่ปรากฏว่า บุคคลตามวรรคหนึ่ง มีพฤติกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ให้ผู้จัดการแข่งขันดําเนินการ
ตักเตือนและระงับยับยั้งการกระทําของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งแจ้งผู้มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันเห็นว่า บุคคลใดมีพฤติกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันอาจให้บุคคลดังกล่าวออกไป
จากสถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้นได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

หมวด ๓
การบริการทางการแพทย์
ข้อ ๑๗ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักกีฬาอาชีพโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
โดยต้องมีการรับรองด้วยว่านักกีฬาอาชีพนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
หรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้นได้
ผู้จัดการแข่งขันอาจจัดให้มีการประกันสุขภาพให้แก่นักกีฬาอาชีพเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
ในกรณีที่มีการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาอาชีพด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น
และเหมาะสมต่อการดูแลและรักษานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยต้องอยู่ประจําสถานที่
ที่จัดการแข่งขันตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน
กีฬาอาชีพนั้น
ผู้จัดการแข่งขันต้องเตรียมการประสานงานกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วย
หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาโดยเร็ว หรือรองรับกรณีที่มีเหตุจลาจล อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

