
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกฬีา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

............................................................................ 

  โดยเป็นการสมควรกาํหนดระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่า
ดว้ยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๐  อาศยัอาํนาจตามความมาตรา  
๑๗  (๒)  และ  (๑๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงเห็นสมควร
กาํหนดระเบียบไว ้ ดงันี5  
 ขอ้  ๑  ระเบียบนี5 เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการ
จ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ้  ๒   ระเบียบนี5ใหบ้งัคบัใชต้ั5งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓ ในระเบียบนี5  
  “มหาวทิยาลยั”   หมายถึง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “รองอธิการบดี” หมายถึง  รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ที;ไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีใหค้วบคุมดูแลงานดา้นกิจการนกัศึกษา 
  “ผูอ้าํนวยการ” หมายถึง  ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาที;ลงทะเบียนเรียนปัจจุบนัในมหาวทิยาลยั 
  “นกักีฬา” หมายถึง  นักศึกษาที; มีความสามารถด้านกีฬาได้รับคัดเลือกจาก
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นนกักีฬาของมหาวทิยาลยั 
  “เจา้หนา้ที;ดา้นกีฬา”  หมายถึง  ผูไ้ดรั้บการแต่งตั5งจากมหาวทิยาลยัใหท้าํหนา้ที;ดา้นกีฬา 
  “ผูฝึ้กสอน” หมายถึง  ผูฝึ้กสอนชนิดกีฬาต่าง ๆ ที;ไดรั้บการแต่งตั5งจากมหาวทิยาลยั 
  “ผูจ้ดัการทีม” หมายถึง  ผูจ้ดัการทีมตามชนิดกีฬาต่าง ๆ  ที;ไดรั้บแต่งตั5งจากมหาวทิยาลยั
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารทีมกีฬา 
  “การแข่งขนักีฬา”  หมายถึง  การแข่งขนักีฬาที;มหาวิทยาลัย  เห็นชอบส่งเข้าร่วมการ
แข่งขนั 
  “กีฬาภายใน” หมายถึง  กีฬาที;จัดขึ5 นระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างพี5 นที;ภายใน
มหาวทิยาลยั 



  “เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน”  หมายถึง  หน่วยงานที;ได้รับมอบหมายจาก
มหาวทิยาลยั  ใหด้าํเนินการจดัการแข่งขนักีฬาภายใน      
  “หน่วยงาน”  หมายถึง  ส่วนราชการในสังกดัมหาวทิยาลยั  ที;มหาวทิยาลยัจดัตั5งหรือให้
การรับรอง 
  “พื5นที;”  หมายถึง  พี5นที;ที;นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในพื5นที;มหาวิทยาลยั  ไดแ้ก่  
ศาลายา  เพาะช่าง  บพิตรพิมุข  จกัรวรรดิ  และวงัไกลกงัวล 
 ขอ้  ๔ อตัราค่าใชจ่้ายสาํหรับใชใ้นการร่วมการแข่งขนักีฬา 
  ให้หน่วยงานที;เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขนั  
ดงันี5  
  ๔.๑ เงินสมทบเจา้ภาพในการแข่งขนักีฬาภายในมหาวิทยาลยั  ให้หน่วยงานที;เขา้ร่วม
การแข่งขนัจ่ายเงินผลประโยชน์ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  สมทบใหก้บัหน่วยงานที;เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั 
  ๔.๒ เงินค่าสมคัร  ค่าบาํรุง  ค่าสมทบ  ค่าประกนัทีม  หรือค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวขอ้งกบัการ
สมคัรเขา้แข่งขนักีฬารายการต่าง  ๆ ที;มหาวทิยาลยัร่วมแข่งขนักีฬา  ใหเ้บิกจ่ายจริงตามผูจ้ดัหรือผูด้าํเนินการ
แข่งขนัประกาศรับสมคัร 
  ๔.๓ ค่าอุปกรณ์กีฬาที;ใชแ้ข่งขนัและฝึกซอ้ม  ใหเ้ป็นไปตามที;กระทรวงการคลงักาํหนด
เวน้แต่อุปกรณ์กีฬาคุณภาพและราคาสูงกวา่ราคามาตรฐานกาํหนด  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอธิการบดี 
  ๔.๔ ค่าชุดกีฬา  ใหจ้ดัซื5อไดต้ามราคาที;จ่ายจริง 
  ๔.๕ ค่าเสื5 อวอร์มหรือชุดวอร์ม  ให้จัดซื5 อได้ตามราคาที; จ่ายจริง  ให้แก่นักกีฬา  
เจา้หนา้ที;  ผูฝึ้กสอน  และผูจ้ดัการทีม  ที;มหาวทิยาลยัส่งเขา้แข่งขนั  ตามระเบียบนี5  
  ๔.๖ ค่าเก็บตวันกักีฬาก่อนการแข่งขนัไม่เกิน  ๓๐  วนั  ให้จ่ายค่าเบี5 ยเลี5 ยง  คนละไม่
เกิน  ๙๐  บาท  ต่อวนั  ในกรณีเก็บตวันอกสถานที;  ใหจ่้ายค่าเบี5ยเลี5ยง  ไม่เกิน  ๑๒๐  บาท  ต่อวนั 
  ๔.๗ ค่านํ5าเลี5ยงนกักีฬา 
   ๔.๗.๑ ฝึกซอ้มวนัธรรมดา  คนละไม่เกิน  ๓๐  บาท  ต่อวนั 
   ๔.๗.๒ ฝึกซอ้มวนัหยดุราชการ  คนละไม่เกิน  ๕๐  บาท  ต่อวนั 
   ๔.๗.๓ วนัแข่งขนั  คนละไม่เกิน  ๘๐  บาท  ต่อวนั  นกักีฬาที;อยูใ่นระหว่างการ
ฝึกซอ้ม  เบิกจ่ายตามขอ้  ๔.๗.๑  และ  ๔.๗.๒  แลว้  จะเบิกค่าใชจ่้ายตามขอ้  ๔.๗.๓  อีกมิได ้
  ๔.๘ ในกรณีที;นกักีฬาตอ้งเดินทางไปแข่งขนัต่างจงัหวดั  ให้เบิกค่าพาหนะ  เบี5 ยเลี5 ยง
และที;พกั  ตามที;จ่ายจริงในอตัราตํ;าสุด  ตามนยัแห่งพระราชกฤษฏีกา  ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
  ๔.๙ ค่าจา้งเหมารถโดยสารรับจา้งสาํหรับนกักีฬาที;เดินทางไปแข่งขนั  ในกรณีไม่ใชร้ถ
ราชการ  ให้จ่ายในอตัราค่าจา้งเหมา  ไม่เกินอตัราค่าโดยสารรายหวัตํ;าสุดตามนยัแห่งพระราชกฤษฏีกา  ว่า
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 



  ๔.๑๐ ค่าจา้งเหมารถรับ – ส่งนกัศึกษาที;ไปเชียร์กีฬาในวนัแข่งขนั  ให้จ่ายในอตัราค่าจา้ง
เหมา  ไม่เกินอตัราค่าโดยสารรายหวัตํ;าสุด  ตามนยัแห่งพระราชกฤษฏีกา  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 
  ๔.๑๑ ค่านํ5าเลี5ยงและอาหารสาํหรับกองเชียร์และพาเหรด 
   ๔.๑๑.๑ ค่านํ5าเลี5ยงคนละไม่เกิน  ๒๐  บาท  ต่อวนั 
   ๔.๑๑.๒ ค่าอาหารคนละไม่เกิน  ๔๐  บาท  ต่อวนั 
 ขอ้  ๕ อตัราค่าใชจ่้ายของหน่วยงานเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาภายในมหาวทิยาลยั 
  ๕.๑ ค่าพลุ  ดอกไมเ้พลิง  ลูกโป่ง  และแพรป้ายในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขนั  ให้จ่ายได้
ตามที;จ่ายจริงไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๒ ค่าแก๊สหรือนํ5ามนักระถางคบเพลิง  ใหจ่้ายไดต้ามที;จ่ายจริงไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.๓ ค่าเหรียญรางวลัในการแข่งขนั  ประเภทเหรียญชุบทอง  เหรียญชุบเงิน  เหรียญชุบ
ทองแดง  เพื;อมอบเป็นรางวลัแก่นกักีฬาผูช้นะแต่ละประเภท  ใหจ่้ายไดใ้นอตัราเหรียญละไม่เกิน  ๗๐  บาท 
  ๕.๔ ค่าถ้วยหรือโล่รางวลั  ตามประเภทการแข่งขนั  ให้จ่ายได้ตามจริงไม่เกินวงเงิน  
๖๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๕ ค่าพิมพเ์กียรติบตัร  ให้จ่ายไดใ้นอตัราแผ่นละไม่เกิน  ๓๕  บาท  รวมจ่ายจริงไม่
เกินวงเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๖ ค่าจดัพิมพเ์อกสาร  ใหจ่้ายไดต้ามที;จ่ายจริงและไม่เกินวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๗ ค่านํ5าเลี5ยงนกักีฬาและกรรมการในวนัแข่งขนั  ใหจ่้ายในอตัราคนละไม่เกิน  ๓๐  บาท 
  ๕.๘ ค่านํ5 าแข็งและเครื; องดื;ม  สําหรับกรรมการผูต้ดัสินและเจา้หน้าที;ปฏิบติังานใน
สนามใหจ่้ายในอตัราคนละไม่เกิน  ๓๐  บาท  ต่อวนั 
  ๕.๙ ค่าเครื;องดื;ม  สําหรับผูร่้วมพิธีเปิด  พิธีปิด  หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขนั  ให้จ่าย
ในอตัราคนละไม่เกิน  ๕๐  บาท 
  ๕.๑๐ ค่าเลี5 ยงรับรอง  สําหรับผู ้ร่วมพิธิเปิด  พิธีปิด  หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน  
สาํหรับนกักีฬา  เจา้หนา้ที;  และผูเ้กี;ยวขอ้ง  ใหจ่้ายอตัราคนละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 
  ๕.๑๑ ค่าใชจ่้ายสาํหรับสนามแข่งขนักีฬาและกรีฑา  (เป็นค่าเช่าสนามแข่งขนัและสนาม
ฝึกซ้อม  ค่าธรรมเนียม  ค่าเจา้หน้าที;สนามแข่งขนัของเจา้ของสถานที;)  ให้จ่ายได้ตามที;เจา้ของสถานที;
กาํหนด 
  ๕.๑๒ ค่าวงดุริยางค์ในพิธีเปิด  พิธีปิด  หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขนั    ให้จ่ายไดต้ามที;
จ่ายจริงไม่เกินวงเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๑๓ ค่าการแสดงในพิธีเปิด  พิธีปิด  หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขนั  ให้จ่ายไดต้ามที;จ่าย
จริงไม่เกินวงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๑๔ ค่าถ่ายทอดโทรทศัน์  ใหจ่้ายไดต้ามที;จ่ายจริง  ไม่เกินวงเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 



  ๕.๑๕ ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดสนาม  ใหจ่้ายไดต้ามที;จ่ายจริง  ไม่เกินวงเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๑๖ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที;ตาํรวจหรือสารวตัรทหาร  (สห.)  ไม่เกิน  ๕๐๐  บาท / คน / วนั 
 ขอ้  ๖ ค่าตอบแทนฝ่ายเทคนิคกีฬา  ใหต้อบแทนเป็นไปตามที;สมาคมกีฬาแต่ละสมาคมหรือการกีฬา
แห่งประเทศไทยเรียกเก็บหรือประกาศใช ้ โดยให้หน่วยงานที;เป็นเจา้ภาพจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูต้ดัสิน  
เจา้หนา้ที;  และเจา้หนา้ที;เทคนิค  สาํหรับกีฬาแต่ละชนิด  และในกรณีที;ไม่มีประกาศ  หรือระเบียบการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทน  จากสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศใช้  ณ  วนัจดัการแข่งขนัอนุญาตให้ใช้
ค่าตอบแทนตามระเบียบต่อไปนี5  
  ๖.๑ ฟุตบอล 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คู่ละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท 
   -  เจา้หนา้ที;เก็บลูกฟุตบอล  คนละไม่เกิน  ๕๐  บาท  ต่อคู่ 
  ๖.๒ บาสเกตบอลและฟุตซอล 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คู่ละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
   -  กรรมการเทคนิค  คู่ละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท 
  ๖.๓ วอลเลยบ์อลและวอลเลยบ์อลชายหาด 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน,ผูชี้5 ขาด  คนละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ผูก้าํกบัเส้น  เจา้หนา้ที;เก็บบอล  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เ จ้ า ห น้ า ที; เ ท ค นิ ค   ค น ล ะ ไ ม่ เ กิ น   ๒ ๐ ๐   บ า ท   ต่ อ ว ั น 
  ๖.๔   มวยสากลสมคัรเล่น 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูชี้5ขาด  คนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;ประจาํเครื;องชั;งนํ5าหนกั  คนละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;เทคนิค  คนละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๕ มวยไทยสมคัรเล่น 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูชี้5ขาด  คนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;ประจาํเครื;องชั;งนํ5าหนกั  คนละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;เทคนิค  คนละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๖ ตะกร้อ 
   -  กรรมการผูต้ดัสินเซปัคตะกร้อ  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูก้าํกบัเส้นและคุมสกอร์บอร์ด  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินตะกร้อลอดห่วง / ลอดห่วงสากล  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูคุ้มคะแนนและชกับ่วง  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาท  ต่อวนั 



  ๖.๗ แบดมินตนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูช่้วย  คนละไม่เกิน  ๓๐๐   บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการกาํกบัเส้น  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๘ เทเบิลเทนนิส 
   -  กรรมการผูชี้5ขาด  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๙ เทนนิส 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูก้าํกบัเส้น  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการดาํเนินการ  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ประธานกรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๖๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๐  ซอฟทบ์อล 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูช่้วยผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;อุปกรณ์  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๑ ฮอกกี5  
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๗๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ผูอ้าํนวยการแข่งขนัจากสมาคม  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการจบัเวลา  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๒   กีฬาดาบไทย 
   -  กรรมการสักขีพยาน  คนละไม่เกิน  ๒๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการตรวจอาวธุ  คนละไม่เกิน  ๒๕๐  บาทต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๒๕๐  บาทต่อวนั 
   -  กรรมการผูช่้วยผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาทต่อวนั 
  ๖.๑๓ กีฬากระบี;กระบอง 
   -  ประธานผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ผูป้ระกาศ  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาทต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;ผูค้วบคุมเสียงดนตรี  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาทต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;ผูบ้นัทึก  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาทต่อวนั 
  ๖.๑๔ หมากกระดาน / กกท.สมาคม 



   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ผูช่้วยกรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๕ รักบี5ฟุตบอล 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คู่ละไม่เกิน  ๑,๑๐๐  บาท 
  ๖.๑๖ ยโูด 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คู่ละไม่เกิน  ๓๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการเทคนิคจบัเวลาบนัทึกผลการแข่งขนั  ประจาํสนามแข่งขนัเจา้หนา้ที;ชั;ง
นํ5าหนกั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๗ แฮนดบ์อล 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูช่้วยผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;เทคนิค  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๘ มวยปลํ5า 
   -  ประธานผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๕๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;ผูป้ระกาศ / ผูบ้นัทึก / ผูจ้บัเวลา  คนละไม่เกิน  ๑๕๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๑๙ แชร์บอล และเนตบอล 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการเทคนิค  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๒๐ กรีฑา 
   -  กรรมการผูต้ดัสินชี5ขาด  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินแผนกลู่ลาน  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;ผูค้วบคุมนาฬิกาจบัเวลา  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๒๑ กีฬาเปตอง 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๓๕๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๒๒ กีฬาบริดจ ์
   -  กรรมการผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๒๓ กีฬาลีลาศ 
   -  หวัหนา้ผูต้ดัสิน  (สมาคมฯ)  คนละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ผูต้ดัสิน  (สมาคมฯ)  คนละไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  ผูช่้วยผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;เทคนิค  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 



  ๖.๒๔ กีฬาทางนํ5า 
   -  กรรมการทะเบียนสถิติและสูจิบตัร  คนละไม่เกิน  ๑๘๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินการปล่อยตวั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินจบัเวลา  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินชี5ขาด  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินชี5ขาดเส้นชยั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินดว้ยนาฬิกาอตัโนมติั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินดว้ยภาพอตัโนมติั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินฟาวล์และการกลบัตวั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูต้ดัสินรับรายงานตวั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการผูป้ระกาศ  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  กรรมการสักขีพยาน  (จากสมาคมวา่ยนํ5า)  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๒๕ กอลฟ์ 
   -  กรรมการผูต้ดัสิน / ผูช่้วยผูต้ดัสิน  คนละไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  ต่อวนั 
   -  เจา้หนา้ที;บนัทึกคะแนน  คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๖.๒๖ ยงิปืน 
   -  กรรมการผูค้วบคุมการแข่งขนั    คนละไม่เกิน  ๓๐๐  บาท  ต่อวนั 
 ขอ้  ๗ อตัราค่าใชจ่้ายอื;น 
  ๗.๑ ค่ารักษาพยาบาล 
   ๗.๑.๑  ใหจ่้ายค่ารักษาพยาบาล  รวมทั5งค่าพาหนะให้นกักีฬาที;เจ็บป่วย  เนื;องจาก
อุบติัเหตุในการฝึกซอ้ม  หรือระหวา่งการแข่งขนัไดต้ามที;จ่ายจริง 
   ๗.๑.๒  สถานพยาบาลที;ใหก้ารรักษา  ใหใ้ชบ้ริการของสถานพยาบาลของรัฐก่อน
หากมีความจาํเป็นรีบด่วน  จึงใหใ้ชบ้ริการของสถานพยาบาลเอกชน 
  ๗.๒   ค่าตอบแทนแพทยแ์ละพยาบาล  (ผลดัละ  ๘  ชั;วโมง) 
   ๗.๒.๑  แพทย ์ คนละไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท  ต่อวนัหรือผลดั 
   ๗.๒.๒  พยาบาล  คนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาท  ต่อวนัหรือผลดั 
   ๗.๒.๓  ผูช่้วยพยาบาล  นกัศึกษาแพทย ์ อาสาสมคัรคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาท  ต่อ
วนัหรือผลดั 
   ๗.๒.๔  พนักงานขบัรถพยาบาล  และเจา้หน้าที;เปล  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  
ต่อวนัหรือผลดั 
 



  ๗.๓ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานดูแลความพร้อมของ
สนามแข่งขนัและอุปกรณ์การแข่งขนั  ทาํความสะอาด  บนัทึกและควบคุมป้ายคะแนน  ผูป้ระกาศผูจ้ดัทาํ
เอกสารส่งผลการแข่งขนั  คนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  ต่อวนั 
  ๗.๔ ค่าจา้งทาํความสะอาดอุปกรณ์เครื;องนอน  หลงังานและก่อนงาน  ตามจ่ายจริง 
  ๗.๕ ค่ารถสุขาเคลื;อนที;ตามจ่ายจริง 
  ๗.๖ ค่า  Green  fee  สาํหรับการแข่งขนักอลฟ์  ตามจ่ายจริง 
  ๗.๗ ค่าเช่าและรื5 อถอนสนามต่าง ๆ ค่าติดตั5ง  และรื5 อถอนระบบไฟฟ้าเครื;องเสียงใน
สนามแข่งขนัตามจ่ายจริง 
  ๗.๘ ค่าเช่าวทิยคุมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือ  ตามจ่ายจริง 
  ๗.๙ เงินรางวลัสาํหรับผูอ้อกแบบตราสัญลกัษณ์กีฬา  ตามจ่ายจริง 

  ประกาศ  ณ  วนัที;  16  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
   

นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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