
 

                  
 

 

 
คู่มอืสิทธิประโยชน์  

การแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิคร้ังที ่35 “บุรีรัมย์เกมส์” 
 

***************************** 
 
ตามท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย ไดม้อบหมายให้จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นเจา้ภาพร่วมจดัการแข่งขนักีฬา

เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 “บุรีรัมยเ์กมส์”  มีขอ้กาํหนดใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ดาํเนินการดา้น
สิทธิประโยชน์ และการคุม้ครองสิทธ์ิการแข่งขนักีฬาฯ ดงัต่อไปน้ี  

1. หลกัการในการจัดการแข่งขัน 
1.1 จงัหวดัเจา้ภาพ ตอ้งไม่จดัหรืออนุญาตใหจ้ดักิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักีฬาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ในช่วงเวลาเดียวกบัการแข่งขนักีฬา 
   1.2 จังหวัดเจ้าภาพ  จะไม่ใช้การแข่งขันกีฬาเป็นเคร่ืองมือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใด  ซ่ึง
นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ของวงการกีฬา 

  2. การจัดการเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ 
   2.1  จงัหวดัเจา้ภาพ ยอมรับว่าการแข่งขนัเป็นกรรมสิทธ์ิเฉพาะของ กกท. และ กกท. มีสิทธ์ิเตม็ท่ี
โดยไม่มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการจดัการแข่งขนั การหาผลประโยชน์ การถ่ายทอด การตลาด การออกใบอนุญาตใหก้บัสินคา้ และ
การผลิตซํ้า ไม่วา่จะโดยวิธีการใดกต็าม 
   2.2 จงัหวดัเจา้ภาพจะตอ้งจดัส่งช่ือการแข่งขนั สญัลกัษณ์การแข่งขนั สัญลกัษณ์นาํโชค คติพจน์ 
สญัลกัษณ์การแข่งขนัแต่ละชนิดกีฬา ตลอดทั้งขนาด สี และกราฟฟิคของสญัลกัษณ์ดงักล่าวให ้กกท. พิจารณาเห็นชอบ และจด
แจง้ลิขสิทธ์ิ และ/หรือทะเบียนการคา้ในนามของ กกท. ก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
   ผลงานทางปัญญา หรือผลงานทางศิลปะ การออกแบบภาพลวดลาย หรือรับรู้ไดด้ว้ยการมองเห็น 
หรือผลงานสร้างสรรคซ่ึ์งเกิดข้ึนโดย หรือในนาม หรือเพื่อใชป้ระโยชน์โดยจงัหวดัเจา้ภาพเก่ียวกบัการแข่งขนัทั้งหมด จะตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของ กกท.  
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   2.3 กกท. อนุญาตให้จงัหวดัเจา้ภาพใชสิ้ทธ์ิในช่ือการแข่งขนั สัญลกัษณ์การแข่งขนั สัญลกัษณ์
นาํโชค คติพจน์ สญัลกัษณ์การแข่งขนัแต่ละชนิดกีฬา ตลอดทั้งขนาด สี และกราฟฟิคของสญัลกัษณ์ดงักล่าวได ้
   2.4 จงัหวดัเจา้ภาพจะตอ้งดาํเนินการเพื่อป้องกนัการละเมิดและคุม้ครอง ตราสัญลกัษณ์การ
แข่งขนัและสญัลกัษณ์นาํโชค ทั้งน้ี หากเกิดความลม้เหลวในการป้องกนัหรือการใหค้วามคุม้ครองดงักล่าวขา้งตน้ กกท. มี
สิทธิยดึเงินประกนัการจดัการแข่งขนั 
   2.5 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะพยายามอย่างถึงท่ีสุดท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ ในการให้ความ
คุม้ครองตราสัญลกัษณ์การแข่งขนัและสัญลกัษณ์นาํโชค ตลอดจนสิทธิของผูส้นบัสนุนหลกัของ กกท. ตามท่ีไดรั้บการร้อง
ขอจาก กกท.   
   2.6 จงัหวดัเจา้ภาพ หรือคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ตอ้งจดัพื้นท่ีในการโฆษณาหรือรายการ
ส่งเสริมการขายในบริเวณตลอดเส้นทางถนนสายหลกั ในสนามบิน สถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ทั้งน้ีช่วงระหว่างท่ีมีการ
แข่งขนั และก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั เพื่อใหผู้ส้นบัสนุนหลกัของ กกท. ใชใ้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมการแข่งขนั และดาํเนินโครงการท่ีมุ่งเน้นให้ผูส้นับสนุนเป็นท่ีรู้จกั หรือเป็นท่ีจดจาํในหมู่ประชาชน จงัหวดั
เจ้าภาพจะเตรียมทีมงานเพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของ กกท. ในการควบคุมเร่ืองดังกล่าวในสนามแข่งขนัและรอบๆ 
สนามแข่งขนั ระหวา่งการแข่งขนัและช่วงก่อนการแข่งขนัดว้ย 

  3. ด้านการตลาด 
   3.1 กกท. จะส่งเสริมโครงการดา้นการตลาด (Marketing Programme) โดยหารือร่วมกบัจงัหวดั
เจา้ภาพให้ครอบคลุมลิขสิทธ์ิทางดา้นพาณิชยทุ์กรูปแบบเก่ียวกบัการแข่งขนั ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม รวมทั้งความ
ช่วยเหลือจากผูใ้หก้ารสนบัสนุน การถ่ายทอดทางโทรทศัน์ การจดัหาสินคา้และอุปกรณ์การโฆษณา และการส่งเสริมการ
ประชาสมัพนัธ์ 
   3.2 จังหวดัเจ้าภาพจะต้องจัดหาพ้ืนท่ีภายในสนามกีฬากลาง เพื่อจัดศูนย์แสดงสินค้าของ
ผูส้นบัสนุน (Market place) และรับผดิชอบค่าสาธารณูปโภค 
   3.3 จดัพื้นท่ีหนา้สนามแข่งขนั และท่ีพกัใหก้บัผูส้นบัสนุนเพื่อแสดงและจาํหน่ายสินคา้ 
ในการดาํเนินการตามขอ้ 3.1-3.3 ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์จะประสานจงัหวดัเจา้ภาพและแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ทราบก่อนการแข่งขนั 
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  4. การคุ้มครองสิทธ์ิของผู้สนับสนุนโดยจังหวดัเจ้าภาพ 

4.1 สอดส่องดูแลไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  จาํหน่ายสินคา้หรือจดักิจกรรมของคู่แข่ง
ทางธุรกิจของผูส้นบัสนุนฯ ในบริเวณพื้นท่ี จดัการแข่งขนัฯ รวมถึงบริเวณโดยรอบในรัศมี หน่ึงกิโลเมตร จากพื้นท่ีดงักล่าว 

4.2 สอดส่องดูแลไม่ใหมี้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  จาํหน่ายสินคา้หรือจดักิจกรรมของคู่แข่งทาง
ธุรกิจของผูส้นบัสนุนฯ ในบริเวณพื้นท่ี ฯ ถนนเขา้สู่สนามแข่งขนัฯ 

4.3 สอดส่องดูแลไม่ใหมี้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  จาํหน่ายสินคา้หรือจดักิจกรรมของคู่แข่งทาง
ธุรกิจของผูส้นบัสนุนฯ ในบริเวณพื้นท่ีประชาสมัพนัธ์สินคา้ผูส้นบัสนุน 

4.4 จงัหวดัเจา้ภาพสามารถหาผูส้นบัสนุนการแข่งขนัเพิ่มเติมได ้ แต่ตอ้งไม่ขดักบัผูส้นบัสนุน
หลกัอยา่งเป็นทางการของการจดัการแข่งขนั และสิทธิท่ีผูส้นบัสนุนจงัหวดัเจา้ภาพจะไดรั้บตอ้งเป็นไปตามท่ีการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด 

4.5 ในกรณีท่ีจงัหวดัเจา้ภาพมีผูส้นบัสนุนการแข่งขนั ท่ีใหก้ารสนบัสนุนตั้งแต่  3 ลา้นบาท ข้ึนไป
และตอ้งการไดรั้บสิทธิท่ีเป็นสิทธิเฉพาะของผูส้นบัสนุนหลกัของการแข่งขนั จงัหวดัเจา้ภาพตอ้งทาํเป็นหนงัสือแจง้ให ้กกท. 
เพื่อขออนุญาตและผูส้นบัสนุนดงักล่าวจะใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือ กกท. อนุญาตแลว้เท่านั้น 

4.6 สอดส่องดูแลไม่ใหมี้การใชต้ราสัญลกัษณ์การแข่งขนั สัญลกัษณ์ตวันาํโชค มาใชโ้ดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต ทั้งน้ีจงัหวดัสามารถนาํตราสญัลกัษณ์และสญัลกัษณ์นาํโชคดงักล่าว ไปใชใ้นการทาํของท่ีระลึกหรือเพื่อการพาณิชย ์
อ่ืน ๆ แต่ตอ้งไม่ขดักบัผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการของ กกท. 

4.7 จงัหวดัมีอาํนาจอนุญาตให้บริษทั ห้างร้านภายในจงัหวดัข้ึนขอ้ความร่วมสนับสนุนการ
แข่งขนัควบคู่กบัช่ือบริษทั หรือร้านได ้แต่ไม่สามารถอนุญาตให้บริษทัห้างร้าน นาํตราสัญลกัษณ์และสัญลกัษณ์นาํโชค 
ไปใชค้วบคู่ตราสินคา้ไดเ้วน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กกท. ก่อน 

4.8 จงัหวดัเจา้ภาพยอมรับสิทธิของผูส้นบัสนุนการจดัการแข่งขนัโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ทั้งน้ีรวมถึง
ผลิตภณัฑ์และบริการอ่ืนๆ ท่ีผูส้นับสนุนไดรั้บสิทธิจาก กกท. ตามสัญญาและขอ้ตกลงในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธ์ิของ
ผูส้นบัสนุนการจดัการแข่งขนัให้จงัหวดัเจา้ภาพดาํเนินการแกไ้ขให้เรียบร้อยโดยด่วน หากมีการดาํเนินคดีตามกฎหมาย
จงัหวดัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 

  5. การติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์และธงญ่ีปุ่น 
   5.1 จงัหวดัเจา้ภาพจะตอ้งอาํนวยความสะดวกและอนุญาตให้ผูส้นบัสนุนสิทธิประโยชน์กลาง
ของ กกท. ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ (Cut Out) ธงญ่ีปุ่น และป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ภายในจงัหวดับนเสาไฟฟ้าตามถนน
ต่างๆ  สะพานลอย โดยเฉพาะถนนในตัวจังหวดั ถนนท่ีจะไปยงัสนามกีฬากลาง สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
สนามแข่งขนัต่างๆ ซ่ึงจะหารือกบัจงัหวดัเก่ียวกบัจาํนวน และขนาด ก่อนการติดตั้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 

   5.2 จังหวดัเจา้ภาพจะตอ้งขออนุญาตหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี  เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์     
(Cut Out) ธงญ่ีปุ่น และป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของผูส้นบัสนุนสิทธิประโยชน์กลางของ กกท.  
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  6. การหาผู้สนับสนุนของจังหวดัเจ้าภาพ 
   กกท. อนุญาตใหจ้งัหวดัเจา้ภาพจดัหาผูส้นบัสนุน (Local Sponsor) ได ้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   6.1 ตอ้งไม่เป็นสินคา้คู่แข่ง หรือขดัแยง้ หรืออาจมีผลกระทบต่อผูส้นบัสนุนหลกัของ กกท. 
   6.2 ผูส้นับสนุนประเภทบริษทั ห้างร้าน จะโฆษณาประชาสัมพนัธ์การเป็นผูส้นับสนุนระดบั
ทอ้งถ่ินไดเ้ฉพาะช่ือของบริษทั ห้างร้านเท่านั้น ไม่สามารถโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ท่ีจาํหน่ายจ่ายแจกได ้เวน้แต่
เป็นผูส้นบัสนุนระดบัทอ้งถ่ินท่ีใหก้ารสนบัสนุนตั้งแต่ 1 ลา้นบาท ข้ึนไป และจะใชช่ื้อ/โลโกข้องบริษทั หา้งร้าน ควบคู่
กบัตราสญัลกัษณ์ (Mascot) ได ้เม่ือใหก้ารสนบัสนุนตั้งแต่ 3 ลา้นบาท ข้ึนไป 
   6.3 บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลท่ีไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อการคา้และหากาํไร สามารถเขา้เป็น
ผูส้นบัสนุนระดบัทอ้งถ่ินไดโ้ดยไม่ถือวา่ขดัแยง้กบัผูส้นบัสนุนหลกั 
   6.4 ผูส้นบัสนุนระดบัทอ้งถ่ินไม่สามารถใชถ้อ้ยคาํหรือขอ้ความ ต่อไปน้ี 
    6.4.1 ผูส้นบัสนุนการแข่งขนั 
    6.4.2 ผูส้นบัสนุนหลกัของการแข่งขนั 
    6.4.3 ผูส้นบัสนุนอยา่งเป็นทางการของการแข่งขนั 
    6.4.4 ผูส้นบัสนุนผลิตภณัฑ/์บริการ ของการแข่งขนั    
   6.5 ผูส้นบัสนุนระดบัทอ้งถ่ินจะไดรั้บสิทธิขั้นตน้ ดงัน้ี 
    6.5.1 สนบัสนุนวงเงินไม่ถึง 1 ลา้นบาท 
             - ป้ายช่ือบริษัท/ห้างร้าน พร้อมขอ้ความ “ยินดีต้อนรับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขนั....” 
             - ประกาศนียบตัร ขอบคุณจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
    6.5.2 สนบัสนุนวงเงินตั้งแต่ 1 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 3 ลา้นบาท 
             - การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ บริเวณพื้นท่ีเฉพาะสาํหรับผูส้นบัสนุนระดบั
ทอ้งถ่ิน จาํนวน 1 จุด 
             - ป้ายโฆษณา ขนาด 0.50x0.80 ม. จาํนวนไม่เกิน 3 ป้าย ภายในบริเวณสนามแข่ง
ขนัตามท่ี กกท. กาํหนด 
             - โล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
             - ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นผูม้อบเหรียญรางวลั จาํนวน 1 รายการ 
             - บตัรเขา้ชมการแข่งขนั 
             - ตวัวิ่งขอบคุณระหวา่งการถ่ายทอดสดการแข่งขนั (ถา้มี) 
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    6.5.3 สนบัสนุนวงเงินตั้งแต่ 3 ลา้นบาท ข้ึนไป 
             - การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ บริเวณพื้นท่ีเฉพาะสาํหรับผูส้นบัสนุนระดบั
ทอ้งถ่ิน จาํนวน 1 จุด 
             -  ป้าย A-BOARD ขา้งสนามแข่งขนั จาํนวน 2 ป้ายตามท่ี กกท. กาํหนด 
             - โล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
             - ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นผูม้อบเหรียญรางวลั จาํนวน 1 รายการ 
             - บตัรเขา้ชมการแข่งขนั 
             - โลโก้บนป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ท่ี กกท. จัดทาํตามรูปแบบท่ี กกท. 
กาํหนด 
             - ตวัวิ่งขอบคุณระหวา่งการถ่ายทอดสดการแข่งขนั (ถา้มี) 
             - ป้ายติดเสาไฟ ขนาด 1.22 ม. x 2.44 ม. จาํนวน 2 ป้าย 
    6.5.4 สิทธิอ่ืนๆ ตามท่ี กกท. อนุญาต 

  7. ข้อตกลงพเิศษ 
   การปรับเปล่ียน แกไ้ข ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดหรือสิทธิใดๆ ของจงัหวดัเจา้ภาพตาม
คู่มือน้ีสามารถกระทาํได ้โดยความตกลงร่วมกนัของ กกท. และจงัหวดัเจา้ภาพ 
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คู่มอืสิทธิประโยชน์  
การแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิคร้ังที ่35  

“บุรีรัมย์เกมส์” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองพฒันาตลาดและสิทธิประโยชน ์
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 


