เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่นิยามคําว่า “กีฬาอาชีพ” ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพมีอํานาจในการประกาศกําหนดชนิด
หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อที่จะได้มีการกําหนดมาตรการในการคุ้มครอง
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคม สโมสร นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย รวมทั้ง
กําหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสากล เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานของกีฬาอาชีพนั้นต่อไป
อาศั ยอํ า นาจตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ส่ ง เสริม กี ฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นควร
ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ เรื่ อ ง กํ า หนดชนิ ด
หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้เป็นกีฬาอาชีพ
(๑) ชนิดกีฬาฟุตบอล โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๑.๑) ฟุตบอลชาย
(๑.๒) ฟุตซอลชาย
(๒) ชนิดกีฬากอล์ฟ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๒.๑) กอล์ฟชาย
(๒.๒) กอล์ฟหญิง
(๓) ชนิดกีฬาเจ็ตสกี โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๓.๑) เจ็ตสกีชาย
(๔) ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๔.๑) วอลเลย์บอลชาย
(๔.๒) วอลเลย์บอลหญิง
(๔.๓) วอลเลย์บอลชาย/หญิง
(๕) ชนิดกีฬาตะกร้อ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๕.๑) ตะกร้อชาย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(๖) ชนิดกีฬาโบว์ลิ่ง โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๖.๑) โบว์ลิ่ง
(๗) ชนิดกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๗.๑) แข่งรถจักรยานยนต์ชาย
(๘) ชนิดกีฬาจักรยาน โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๘.๑) จักรยานชาย
(๘.๒) จักรยานหญิง
(๙) ชนิดกีฬาแข่งรถยนต์ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๙.๑) แข่งรถยนต์ชาย
(๑๐) ชนิดกีฬาสนุกเกอร์ โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๑๐.๑) สนุกเกอร์ชาย
(๑๑) ชนิดกีฬาแบดมินตัน โดยมีประเภทดังต่อไปนี้
(๑๑.๑) แบดมินตันชาย/หญิง
ทั้งนี้ โดยมีรายการแข่งขันตามบัญชีการแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ในแต่ ล ะปี ให้ ก ารกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย จั ด ทํ า การประเมิน ผลการดํ า เนิ น งาน
ของชนิดกีฬาอาชีพเสนอให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณา
ในการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบชนิดกีฬาอาชีพหรือประเภทกีฬาอาชีพได้ทราบล่วงหน้า ในการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้แจ้งผู้รับผิดชอบชนิดกีฬาอาชีพหรือประเภทกีฬาอาชีพทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

บัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ชนิดกีฬาอาชีพ

ประเภท

รายการแข่งขัน

ฟุตบอลชาย

๑. ไทยพรีเมียร์ลีก

ฟุตบอลชาย

๒. ลีกดิวิชั่น ๑

ฟุตบอลชาย

๓. ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒

ฟุตบอลชาย

๔. เอฟเอ คัพ

ฟุตบอลชาย

๕. โตโยต้า ลีก คัพ

ฟุตซอลชาย

๖. ฟุตซอล ไทยแลนด์ลีก

กอล์ฟชาย

๑. ไทยแลนด์ คลาสสิค

กอล์ฟชาย

๒. ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์

กอล์ฟชาย

๓. คิงส์ คัพ

กอล์ฟชาย

๔. เอเชียนทัวร์ ควอลิฟายอิง สคูล

กอล์ฟชาย

๕. พีจีเอ ไทยแลนด์ ทัวร์

กอล์ฟชาย

๖. ควีนส์ คัพ

กอล์ฟชาย

๗. ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ

กอล์ฟหญิง

๘. แอลพีจีเอ ไทยแลนด์

กอล์ฟชาย

๙. ธงชัย ใจดี ฟาวน์เดชั่น

เจ็ตสกีชาย

๑. คิงส์ คัพ

เจ็ตสกีชาย

๒. เจ็ตสกี โปร ทัวร์

วอลเลย์บอลชาย

๑. ไทยแลนด์ ลีก (ชาย)

วอลเลย์บอลหญิง

๒. ไทยแลนด์ ลีก (หญิง)

วอลเลย์บอลชาย/หญิง

๓. วอลเลย์บอล ซุปเปอร์ ลีก (ชาย)/(หญิง)

วอลเลย์บอลหญิง

๔. เอฟไอวีบี บีช วอลเลย์บอล เวิลด์ ทัวร์ ไทยแลนด์ โอเพ่น

ตะกร้อชาย

๑. ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น ๑ (ชาย)

ตะกร้อชาย

๒. ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ (ชาย)

๖. กีฬาโบว์ลิ่ง

โบว์ลิ่ง

๑. เวิลด์ โบว์ลิ่ง ทัวร์

๗. กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์

แข่งรถจักรยานยนต์ชาย

๑. เอฟไอเอ็ม โมโตครอส เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ออฟ ไทยแลนด์

๑. กีฬาฟุตบอล

๒. กีฬากอล์ฟ

๓. กีฬาเจ็ตสกี

๔. กีฬาวอลเลย์บอล

๕. กีฬาตะกร้อ

๒

จักรยานชาย

๑. ทัวร์ ออฟไทยแลนด์ (ชาย)

จักรยานหญิง

๒. ทัวร์ ออฟไทยแลนด์ (หญิง)

๙. กีฬาแข่งรถยนต์

แข่งรถยนต์ชาย

๑. อาร์เอเอที ไทยแลนด์ เอ็นดูรานซ์ แชมเปี้ยนชิพ อินเตอร์เนชันแนล

๑๐. กีฬาสนุกเกอร์

สนุกเกอร์ชาย

๑. สนุกเกอร์อาชีพ ดิวิชั่น ๑

๑๑. แบดมินตัน

แบดมินตันชาย/หญิง

๑. ไทยแลนด์ โอเพ่น

๘. กีฬาจักรยาน

