คู่มอื สิ ทธิประโยชน์
การแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์ เกมส์ ”
*****************************
ตามที่ การกี ฬาแห่ งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จงั หวัดบุรีรัมย์ เป็ นเจ้าภาพร่ วมจัดการแข่งขันกี ฬา
เยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” มีขอ้ กําหนดให้เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ดําเนินการด้าน
สิ ทธิประโยชน์ และการคุม้ ครองสิ ทธิ์การแข่งขันกีฬาฯ ดังต่อไปนี้
1. หลักการในการจัดการแข่ งขัน
1.1 จังหวัดเจ้าภาพ ต้องไม่จดั หรื ออนุญาตให้จดั กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ ในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันกีฬา
1.2 จัง หวัด เจ้า ภาพ จะไม่ ใ ช้ ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ าเป็ นเครื่ องมื อ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์อื่ น ใด ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ของวงการกีฬา
2. การจัดการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์
2.1 จังหวัดเจ้าภาพ ยอมรับว่าการแข่งขันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ เฉพาะของ กกท. และ กกท. มีสิทธิ์ เต็มที่
โดยไม่มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน การหาผลประโยชน์ การถ่ายทอด การตลาด การออกใบอนุญาตให้กบั สิ นค้า และ
การผลิตซํ้า ไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม
2.2 จังหวัดเจ้าภาพจะต้องจัดส่ งชื่อการแข่งขัน สัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์นาํ โชค คติพจน์
สัญลักษณ์การแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ตลอดทั้งขนาด สี และกราฟฟิ คของสัญลักษณ์ดงั กล่าวให้ กกท. พิจารณาเห็นชอบ และจด
แจ้งลิขสิ ทธิ์ และ/หรื อทะเบียนการค้าในนามของ กกท. ก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
ผลงานทางปั ญญา หรื อผลงานทางศิลปะ การออกแบบภาพลวดลาย หรื อรับรู ้ได้ดว้ ยการมองเห็น
หรื อผลงานสร้างสรรค์ซ่ ึงเกิดขึ้นโดย หรื อในนาม หรื อเพื่อใช้ประโยชน์โดยจังหวัดเจ้าภาพเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมด จะตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของ กกท.

-22.3 กกท. อนุ ญาตให้จงั หวัดเจ้าภาพใช้สิทธิ์ ในชื่อการแข่งขัน สัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์
นําโชค คติพจน์ สัญลักษณ์การแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ตลอดทั้งขนาด สี และกราฟฟิ คของสัญลักษณ์ดงั กล่าวได้
2.4 จังหวัดเจ้าภาพจะต้องดําเนิ นการเพื่อป้ องกันการละเมิดและคุม้ ครอง ตราสัญลักษณ์ การ
แข่งขันและสัญลักษณ์นาํ โชค ทั้งนี้ หากเกิดความล้มเหลวในการป้ องกันหรื อการให้ความคุม้ ครองดังกล่าวข้างต้น กกท. มี
สิ ทธิยดึ เงินประกันการจัดการแข่งขัน
2.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพยายามอย่างถึ งที่ สุดที่ จะสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการให้ความ
คุม้ ครองตราสัญลักษณ์การแข่งขันและสัญลักษณ์นาํ โชค ตลอดจนสิ ทธิของผูส้ นับสนุ นหลักของ กกท. ตามที่ได้รับการร้อง
ขอจาก กกท.
2.6 จังหวัดเจ้าภาพ หรื อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ต้องจัดพื้นที่ในการโฆษณาหรื อรายการ
ส่ งเสริ มการขายในบริ เวณตลอดเส้นทางถนนสายหลัก ในสนามบิน สถานี ขนส่ ง และสถานี รถไฟ ทั้งนี้ ช่วงระหว่างที่มีการ
แข่งขัน และก่อนการแข่งขันจะเริ่ มไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผสู ้ นับสนุนหลักของ กกท. ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่ งเสริ มการแข่งขัน และดําเนิ นโครงการที่ มุ่งเน้นให้ผูส้ นับสนุ นเป็ นที่รู้จกั หรื อเป็ นที่จดจําในหมู่ประชาชน จังหวัด
เจ้าภาพจะเตรี ย มที มงานเพื่อสนับสนุ นเจ้าหน้าที่ ของ กกท. ในการควบคุ มเรื่ องดัง กล่าวในสนามแข่งขัน และรอบๆ
สนามแข่งขัน ระหว่างการแข่งขันและช่วงก่อนการแข่งขันด้วย
3. ด้ านการตลาด
3.1 กกท. จะส่ งเสริ มโครงการด้านการตลาด (Marketing Programme) โดยหารื อร่ วมกับจังหวัด
เจ้าภาพให้ครอบคลุมลิขสิ ทธิ์ ทางด้านพาณิ ชย์ทุกรู ปแบบเกี่ยวกับการแข่งขัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม รวมทั้งความ
ช่วยเหลือจากผูใ้ ห้การสนับสนุ น การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ การจัดหาสิ นค้าและอุปกรณ์การโฆษณา และการส่ งเสริ มการ
ประชาสัมพันธ์
3.2 จัง หวัด เจ้า ภาพจะต้อ งจัด หาพื้ น ที่ ภ ายในสนามกี ฬ ากลาง เพื่ อ จัด ศู น ย์แ สดงสิ น ค้า ของ
ผูส้ นับสนุน (Market place) และรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
3.3 จัดพื้นที่หน้าสนามแข่งขัน และที่พกั ให้กบั ผูส้ นับสนุนเพื่อแสดงและจําหน่ายสิ นค้า
ในการดําเนินการตามข้อ 3.1-3.3 ฝ่ ายธุรกิจและสิ ทธิประโยชน์จะประสานจังหวัดเจ้าภาพและแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ทราบก่อนการแข่งขัน

-34. การคุ้มครองสิ ทธิ์ของผู้สนับสนุนโดยจังหวัดเจ้ าภาพ
4.1 สอดส่ องดูแลไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จําหน่ ายสิ นค้าหรื อจัดกิจกรรมของคู่แข่ง
ทางธุรกิจของผูส้ นับสนุนฯ ในบริ เวณพื้นที่ จัดการแข่งขันฯ รวมถึงบริ เวณโดยรอบในรัศมี หนึ่งกิโลเมตร จากพื้นที่ดงั กล่าว
4.2 สอดส่ องดูแลไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จําหน่ายสิ นค้าหรื อจัดกิจกรรมของคู่แข่งทาง
ธุรกิจของผูส้ นับสนุนฯ ในบริ เวณพื้นที่ ฯ ถนนเข้าสู่สนามแข่งขันฯ
4.3 สอดส่ องดูแลไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จําหน่ายสิ นค้าหรื อจัดกิจกรรมของคู่แข่งทาง
ธุรกิจของผูส้ นับสนุนฯ ในบริ เวณพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าผูส้ นับสนุน
4.4 จังหวัดเจ้าภาพสามารถหาผูส้ นับสนุนการแข่งขันเพิ่มเติมได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับผูส้ นับสนุ น
หลักอย่างเป็ นทางการของการจัดการแข่งขัน และสิ ทธิที่ผสู ้ นับสนุนจังหวัดเจ้าภาพจะได้รับต้องเป็ นไปตามที่การกีฬาแห่ ง
ประเทศไทยกําหนด
4.5 ในกรณี ที่จงั หวัดเจ้าภาพมีผสู ้ นับสนุนการแข่งขัน ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
และต้องการได้รับสิ ทธิที่เป็ นสิ ทธิเฉพาะของผูส้ นับสนุนหลักของการแข่งขัน จังหวัดเจ้าภาพต้องทําเป็ นหนังสื อแจ้งให้ กกท.
เพื่อขออนุญาตและผูส้ นับสนุนดังกล่าวจะใช้สิทธิได้เมื่อ กกท. อนุญาตแล้วเท่านั้น
4.6 สอดส่ องดูแลไม่ให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์ตวั นําโชค มาใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ทั้งนี้จงั หวัดสามารถนําตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นาํ โชคดังกล่าว ไปใช้ในการทําของที่ระลึกหรื อเพื่อการพาณิ ชย์
อื่น ๆ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการของ กกท.
4.7 จังหวัดมีอาํ นาจอนุ ญาตให้บริ ษทั ห้างร้ านภายในจังหวัดขึ้นข้อความร่ วมสนับสนุ นการ
แข่งขันควบคู่กบั ชื่อบริ ษทั หรื อร้านได้ แต่ไม่สามารถอนุ ญาตให้บริ ษทั ห้างร้าน นําตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นาํ โชค
ไปใช้ควบคู่ตราสิ นค้าได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กกท. ก่อน
4.8 จังหวัดเจ้าภาพยอมรับสิ ทธิของผูส้ นับสนุนการจัดการแข่งขันโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง ทั้งนี้รวมถึง
ผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆ ที่ผูส้ นับสนุ นได้รับสิ ทธิ จาก กกท. ตามสัญญาและข้อตกลงในกรณี ที่มีการละเมิดสิ ทธิ์ ของ
ผูส้ นับสนุนการจัดการแข่งขันให้จงั หวัดเจ้าภาพดําเนิ นการแก้ไขให้เรี ยบร้อยโดยด่วน หากมีการดําเนิ นคดีตามกฎหมาย
จังหวัดจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
5. การติดตั้งป้ายประชาสั มพันธ์ และธงญีป่ ุ่ น
5.1 จังหวัดเจ้าภาพจะต้องอํานวยความสะดวกและอนุ ญาตให้ผสู ้ นับสนุ นสิ ทธิ ประโยชน์กลาง
ของ กกท. ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ (Cut Out) ธงญี่ปุ่น และป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในจังหวัดบนเสาไฟฟ้ าตามถนน
ต่ างๆ สะพานลอย โดยเฉพาะถนนในตัวจังหวัด ถนนที่ จะไปยังสนามกี ฬากลาง สนามบิ น สถานี ร ถไฟ สถานี ข นส่ ง
สนามแข่งขันต่างๆ ซึ่งจะหารื อกับจังหวัดเกี่ยวกับจํานวน และขนาด ก่อนการติดตั้ง ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
5.2 จังหวัดเจ้าภาพจะต้องขออนุ ญาตหน่ วยงานเจ้าของพื้น ที่ เพื่ อติ ด ตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
(Cut Out) ธงญี่ปุ่น และป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของผูส้ นับสนุนสิ ทธิประโยชน์กลางของ กกท.

-46. การหาผู้สนับสนุนของจังหวัดเจ้ าภาพ
กกท. อนุญาตให้จงั หวัดเจ้าภาพจัดหาผูส้ นับสนุน (Local Sponsor) ได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 ต้องไม่เป็ นสิ นค้าคู่แข่ง หรื อขัดแย้ง หรื ออาจมีผลกระทบต่อผูส้ นับสนุนหลักของ กกท.
6.2 ผูส้ นับสนุ นประเภทบริ ษทั ห้างร้าน จะโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป็ นผูส้ นับสนุ นระดับ
ท้องถิ่นได้เฉพาะชื่อของบริ ษทั ห้างร้านเท่านั้น ไม่สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่จาํ หน่ายจ่ายแจกได้ เว้นแต่
เป็ นผูส้ นับสนุนระดับท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป และจะใช้ชื่อ/โลโก้ของบริ ษทั ห้างร้าน ควบคู่
กับตราสัญลักษณ์ (Mascot) ได้ เมื่อให้การสนับสนุนตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
6.3 บุคคล นิ ติบุคคล คณะบุคคลที่ ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้าและหากําไร สามารถเข้าเป็ น
ผูส้ นับสนุนระดับท้องถิ่นได้โดยไม่ถือว่าขัดแย้งกับผูส้ นับสนุนหลัก
6.4 ผูส้ นับสนุนระดับท้องถิ่นไม่สามารถใช้ถอ้ ยคําหรื อข้อความ ต่อไปนี้
6.4.1 ผูส้ นับสนุนการแข่งขัน
6.4.2 ผูส้ นับสนุนหลักของการแข่งขัน
6.4.3 ผูส้ นับสนุนอย่างเป็ นทางการของการแข่งขัน
6.4.4 ผูส้ นับสนุนผลิตภัณฑ์/บริ การ ของการแข่งขัน
6.5 ผูส้ นับสนุนระดับท้องถิ่นจะได้รับสิ ทธิข้นั ต้น ดังนี้
6.5.1 สนับสนุนวงเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท
- ป้ ายชื่ อ บริ ษ ัท /ห้ า งร้ า น พร้ อ มข้อ ความ “ยิน ดี ต ้อ นรั บ นัก กี ฬ าที่ เ ข้า ร่ ว มการ
แข่งขัน....”
- ประกาศนียบัตร ขอบคุณจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6.5.2 สนับสนุนวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ณ บริ เวณพื้นที่เฉพาะสําหรับผูส้ นับสนุนระดับ
ท้องถิ่น จํานวน 1 จุด
- ป้ ายโฆษณา ขนาด 0.50x0.80 ม. จํานวนไม่เกิน 3 ป้ าย ภายในบริ เวณสนามแข่ง
ขันตามที่ กกท. กําหนด
- โล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ได้รับเกียรติให้เป็ นผูม้ อบเหรี ยญรางวัล จํานวน 1 รายการ
- บัตรเข้าชมการแข่งขัน
- ตัววิ่งขอบคุณระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน (ถ้ามี)

-56.5.3 สนับสนุนวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ณ บริ เวณพื้นที่เฉพาะสําหรับผูส้ นับสนุนระดับ
ท้องถิ่น จํานวน 1 จุด
- ป้ าย A-BOARD ข้างสนามแข่งขัน จํานวน 2 ป้ ายตามที่ กกท. กําหนด
- โล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ได้รับเกียรติให้เป็ นผูม้ อบเหรี ยญรางวัล จํานวน 1 รายการ
- บัตรเข้าชมการแข่งขัน
- โลโก้บ นป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ ข นาดใหญ่ ที่ กกท. จัด ทํา ตามรู ป แบบที่ กกท.
กําหนด
- ตัววิ่งขอบคุณระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน (ถ้ามี)
- ป้ ายติดเสาไฟ ขนาด 1.22 ม. x 2.44 ม. จํานวน 2 ป้ าย
6.5.4 สิ ทธิอื่นๆ ตามที่ กกท. อนุญาต
7. ข้ อตกลงพิเศษ
การปรับเปลี่ยน แก้ไข ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรื อสิ ทธิใดๆ ของจังหวัดเจ้าภาพตาม
คู่มือนี้สามารถกระทําได้ โดยความตกลงร่ วมกันของ กกท. และจังหวัดเจ้าภาพ

************************

คู่มอื สิ ทธิประโยชน์
การแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 35
“บุรีรัมย์ เกมส์ ”

กองพัฒนาตลาดและสิ ทธิประโยชน์
ฝ่ ายธุรกิจและสิ ทธิประโยชน์
การกีฬาแห่ งประเทศไทย

