
  
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” 

พ.ศ. 2559 
    

    

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้จ่าย 
เพ่ือเป็นเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งประกอบ
คุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 (4) และมาตรา 46 (3) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2559 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า 
“แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559” 
 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา     

การกีฬาแห่งชาติ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  “สมาคมกีฬา” หมายความว่า  สมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” 
  “ผู้ฝึกสอนกีฬา” หมายความว่า  ผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีฝึกสอนนักกีฬาซ่ึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ท้ังนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ช่วยเหลือนักกีฬา (Guide Runner)  
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  “สหพันธ์กีฬา” หมายความว่า  สหพันธ์กีฬานานาชาติท่ีควบคุมดูแลชนิดกีฬานั้น ๆ โดย
เป็นสหพันธ์ท่ีองค์กรสปอร์ตแอคคอร์ด (Sportaccord) ให้การรับรอง  

“เงินรางวัล” หมายถึง  เงินท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนเป็นเงินรางวัล
ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และสมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรองตามมาตรา 42 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 
  ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ  
ตามประกาศนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
  ข้อ 5 ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตามประกาศนี้ประกอบด้วย นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา 
และสมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด ซ่ึงการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558   
 
  ข้อ 6 การแบ่งกลุ ่มกีฬาและชนิดกีฬาที ่มีส ิทธิได้ร ับการสนับสนุนเง ินรางวัลตาม
ประกาศฉบับนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   6.1 กลุ่มกีฬาท่ีมีสิทธิได้รับเงินรางวัล แบ่งเป็น 
    6.1.1 กลุ่มกีฬาสมัครเล่น ดังนี้  
     (1) เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสมัครเล่น       
รุ่นท่ัวไป ท่ีไม่จํากัดอายุและมีการแข่งขันในระบบสากล ซ่ึงเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยในการ
แข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและรายการระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกีฬา 
     (2) เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสมัครเล่น       
รุ่นเยาวชนและรุ่นยุวชน หรือรุ่นสูงอายุ ซ่ึงเป็นการแบ่งรุ่นอายุการแข่งขันตามท่ีสหพันธ์กีฬาชนิดกีฬานั้น ๆ 
กําหนดตามระเบียบการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา 
และรายการระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 
    6.1.2 กลุ่มกีฬาคนพิการ เป็นนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ในนามทีมชาติไทย ในการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและรายการระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 
    6.1.3 กลุ่มกีฬาอ่ืน ๆ ดังนี้  
     (1) นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันมหกรรมกีฬา
และรายการระดับนานาชาติท่ีไม่ได้ส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย แต่ส่งแข่งขันโดยคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
     (2) นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ท่ีส่งแข่งขันในนามสมาคมกีฬา เช่น กีฬาเวิลด์เกมส์  (World Games)  
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    6.1.4 กลุ่มกีฬาท่ีอาจได้รับเงินรางวัลพิเศษ เป็นการสนับสนุนเงินรางวัล
กับนักกีฬาท้ังในระดับกีฬาสมัครเล่น กีฬาคนพิการ หรือกลุ่มกีฬาอื่น ๆ เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนในกรณีท่ี
สร้างชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ประชาชน และสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ โดยผู้มี
สิทธิได้รับเงินรางวัลพิเศษ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสามในสี่ข้อ ดังนี้ 
     (1) การเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลการแข่งขันกีฬาเป็นท่ีสนใจ
แก่ประชาชนในวงกว้าง ทําให้ประชาชนและเยาวชน มาสนใจในการเล่นกีฬา      
     (2) การเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลการแข่งขันก่อให้เกิดความ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ หรือเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเยาวชน ประชาชน    
     (3) มีการทําลายสถิติหรือสร้างประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญ หรือเป็นชัยชนะท่ีได้มายากกว่าปกติ จนเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง     
     (4) การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศในระดับนานาชาติ โดย
มีการถ่ายทอดและมีผู้ชมติดตามชมเป็นจํานวนมากในระดับนานาชาติ ซ่ึงผลสําเร็จได้รับการยกย่องเป็นท่ี
รับรู้โดยท่ัวไป  
   6.2 ในการแข่งขันระดับนานาชาติให้แบ่งกลุ่มชนิดกีฬาท่ีมีสิทธิได้รับเงินรางวัล 
โดยแบ่งเป็นชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ 
    6.2.1 ชนิดกีฬาสากล เป็นชนิดกีฬาท่ีมีในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 
และพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งหลังสุดท่ีมีการประกาศ  
    6.2.2 ชนิดกีฬามาตรฐาน เป็นชนิดกีฬาท่ีมีในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์
ตามท่ีสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia : OCA) ประกาศกําหนดชนิดกีฬาท่ีมีการแข่งขัน 
ครั้งหลังสุดท่ีมีการประกาศ และเอเชี่ยนพาราเกมส์ สามในห้าครั้งหลังสุด  
    6.2.3 ชนิดกีฬาท่ัวไป เป็นชนิดกีฬาที่มีในการแข่งขันซีเกมส์สามในห้า 
ครั้งหลังสุด  
    6.2.4 ชนิดกีฬาอ่ืน ๆ เป็นชนิดกีฬาท่ีมีในการแข่งขันระดับนานาชาติ
นอกเหนือจากข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 
 
  ข้อ 7 อัตราและเง่ือนไขการสนับสนุนเงินรางวัลตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามบัญชี
การสนับสนุนเงินรางวัลท้ายประกาศฉบับนี้ 
     
  ข้อ 8 ชนิดกีฬาสากลสมัครเล่นใดท่ีมีการแข่งขันแตกต่างจากชนิดกีฬาอ่ืน ๆ โดยมีการ
แข่งขันระดับโลก หรือเทียบเคียงระดับชิงชนะเลิศแห่งโลกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี ให้พิจารณาสนับสนุน     
เงินรางวัลในอัตราร้อยละห้าสิบของรายการแข่งขันระดับชิงชนะเลิศแห่งโลก 
 
  ข้อ 9 รายการแข่งขันระดับนานาชาติ ต้องเป็นรายการแข่งขันท่ีสหพันธ์กีฬาเป็นผู้รับรอง
การแข่งขันและเป็นเจ้าของรายการแข่งขันนั้น ๆ 
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    ข้อ 10 หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล
ตามข้อ 5 มีดังนี้ 
       10.1 การคํานวณเงินรางวัลให้แก่นักกีฬารายการสมัครเล่นรุ่นท่ัวไป และนักกีฬา
รายการสมัครเล่นรุ่นเยาวชน ยุวชน หรือรุ่นสูงอายุ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    10.1.1 ให้นักกีฬาได้รับเงินรางวัลตามจํานวนเหรียญรางวัลท่ีได้รับจาก
การแข่งขัน สําหรับกีฬาประเภททีมให้นักกีฬาสํารองทุกคนตามจํานวนท่ีกติกาหรือระเบียบการแข่งขัน    
ชนิดกีฬานั้นกําหนดได้รับเงินรางวัลด้วย 
    10.1.2 ให้ผู้ฝึกสอนกีฬาของสมาคมกีฬา หรือของคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ที่มีบัญชีรายชื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาตาม
จํานวนที่กติกาหรือระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้นกําหนด หรือคณะผู้ฝึกสอนที่สมาคมกีฬากําหนด 
ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตรา ดังต่อไปนี้   

(1) ประเภทบุคคลท่ัวไป และประเภททีม ท่ีมีนักกีฬาไม่เกิน  
หกคน ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละย่ีสิบ ของเงินรางวัลท่ีนักกีฬาได้รับ 

(2) ประเภททีมท่ีมีนักกีฬา ต้ังแต่เจ็ดคนข้ึนไป ให้ได้รับเงิน 
รางวัลในอัตราร้อยละสิบของเงินรางวัลท่ีนักกีฬาได้รับ 

10.1.3 ให้สมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
แข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละสามสิบของเงินรางวัลท้ังหมด         
ท่ีนักกีฬาได้รับ ท้ังนี้ ต้องไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  

10.1.4 กรณีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ให้ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา 
ได้รับเงินรางวัลตามเง่ือนไข (ข) ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
            สําหรับสมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เม่ือได้รับเงินรางวัลแล้ว ให้จัดสรรเงินรางวัลแก่ผู้เก่ียวข้องต่อไป  
      10.2 การคํานวณเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาคนพิการ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

10.2.1 ให้นักกีฬาคนพิการได้รับเงินรางวัลตามจํานวนเหรียญรางวัลท่ีได้รับ     
จากการแข่งขัน สําหรับกีฬาประเภททีมให้นักกีฬาสํารองทุกคนตามจํานวนท่ีกติกาหรือระเบียบการแข่งขัน
ชนิดกีฬานั้นกําหนดได้รับเงินรางวัลด้วย ทั้งนี้ การคํานวณเงินรางวัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 10.3    
แห่งประกาศนี้ 

10.2.2 ให้ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา (Guide Runner) ได้รับเงินรางวัลในอัตรา
ร้อยละห้าสิบของเงินรางวัลท่ีนักกีฬาได้รับ (เฉพาะนักกีฬาท่ีให้ความช่วยเหลือ)  

10.2.3 ให้ผู้ฝึกสอนกีฬาของสมาคมกีฬา หรือของคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ที่มีบัญชีรายชื ่อเป็นผู ้ฝึกสอนกีฬา    
ตามจํานวนท่ีกติกาหรือระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้นกําหนด หรือคณะผู้ฝึกสอนท่ีสมาคมกีฬากําหนด       
ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตรา ดังต่อไปนี้   
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(1) ประเภทบุคคลท่ัวไป และประเภททีม ท่ีมีนักกีฬาไม่เกิน  
หกคน ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละย่ีสิบ ของเงินรางวัลท่ีนักกีฬาได้รับ 

(2) ประเภททีมท่ีมีนักกีฬา ต้ังแต่เจ็ดคนข้ึนไป ให้ได้รับเงินรางวัล 
ในอัตราร้อยละสิบของเงินรางวัลท่ีนักกีฬาได้รับ 

10.2.4 ให้สมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
แข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละสามสิบของเงินรางวัลท่ีนักกีฬา
ได้รับ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และให้สมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดจัดสรรเงินดังกล่าวให้ชมรมต้น
สังกัดของนักกีฬา เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละเจ็ดสิบของเงินรางวัลที่ได้รับให้กับชมรมต้นสังกัดของ
นักกีฬา ในกรณีที่นักกีฬาไม่มีชมรมสังกัด ให้สมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

10.2.5 กรณีการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ให้ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา 
(Guide Runner) ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัลตามเง่ือนไข (ข) ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
   10.3 การคํานวณเงินรางวัลให้กับนักกีฬาคนพิการท่ีเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค (อาเซียนพาราเกมส์) และรายการระดับนานาชาติ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน จะพิจารณาให้การสนับสนุน โดยนับจํานวนประเทศในแต่ละประเภทกีฬาตามการจัดระดับ  
ความพิการ (Class) โดยกําหนดเง่ือนไขไว้ดังต่อไปนี้  

10.3.1 หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ต้ังแต่สี่ประเทศข้ึนไป  
จะพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล ให้กับผู้ชนะอันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 และอันดับท่ี 3  

10.3.2 หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันสามประเทศ จะพิจารณา 
สนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ชนะอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2  

10.3.3 หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันสองประเทศ จะพิจารณา 
สนับสนุนเงินรางวัล ให้กับผู้ชนะอันดับท่ี 1  
     10.3.4 หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งประเทศ จะพิจารณา 
สนับสนุนเงินรางวัล ให้กับประเภทกีฬาท่ีทําลายสถิติการแข่งขัน 
  ท้ังนี้ หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศนี้   
 
  ข้อ 11 ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตามข้อ 5 ไม่ส่งเอกสารการขอรับการ
สนับสนุนเงินรางวัลภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 14.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน จะไม่
พิจารณาให้การสนับสนุนเงินรางวัลในส่วนที่สมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม  
การแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดพึงได้รับ ยกเว้นในส่วนของนักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา 
 
      ข้อ 12 กรณีนักกีฬาคนใด ท่ีได้รับเงินรางวัลจากกองทุนแล้ว หากภายหลังมีการตรวจพบ
การใช้สารต้องห้าม หรือมีเหตุอ่ืนใดอันส่งผลให้ถูกยกเลิกผลการแข่งขัน สมาคมกีฬาหรือคณะบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งเงินรางวัล
ในส่วนของผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตามข้อ 5 ในสัดส่วนท่ีได้รับจากกองทุน คืนให้แก่กองทุน 
ภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ ในระหว่างท่ียังไม่สามารถนําเงินรางวัลดังกล่าวมาคืนให้แก่กองทุน ภายในกําหนด    
จะไม่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ในรายการอ่ืน    
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  ข้อ 13 กองทุนจะไม่พิจารณาให้การสนับสนุนเงินรางวัลในกรณีการแข่งขันท่ีมีการจับคู่
ระหว่างนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยกับนักกีฬาผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อทําการแข่งขันกับทีมนักกีฬาฝ่าย
ตรงข้ามในการแข่งขันรายการระดับนานาชาตินั้น ๆ   
 
  ข้อ 14  ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลตามข้อ 5 ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 
ดังต่อไปนี้  
   14.1 การขอรับการสนับสนุน ให้สมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เป็นผู้รายงานผลการแข่งขันพร้อมเอกสาร
หนังสือรับรองการได้รับรางวัลของนักกีฬาท่ีอยู่ในสังกัด ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลตามประกาศนี้ ต่อ
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ภายในสามสิบวัน นับแต่การแข่งขันรายการนั้น ๆ สิ้นสุดลง 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติให้เงินรางวัลตามประกาศนี้ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
การสนับสนุนเงินรางวัลตามข้อ 5 แล้วแต่กรณี โดยต้องมีเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล 
ดังต่อไปนี้ 
    14.1.1 ระเบียบการแข่งขัน 
    14.1.2 เอกสารรายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
    14.1.3 แบบฟอร์มรายงานผลการแข่งขันตามระเบียบกองทุน 
    14.1.4 หนังสืออนุญาตให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (กกท. 9) 
    14.1.5 รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี พร้อมตําแหน่งหน้าท่ี โดยนายก
หรือเลขาธิการของหน่วยงานผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตามข้อ 5 ลงนามรับรองรายชื่อนักกีฬา
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเดินทางไปแข่งขันดังกล่าว 
    14.1.6 ใบประกาศนียบัตร (ในกรณีท่ีประเทศเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันรายการนั้น ๆ มอบให้)    

14.1.7 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร (ถ้ามี)
  

   14.2 ข้อปฏิบัติการรับเงินรางวัล ให้ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตาม
ข้อ ๕ ซ่ึงได้รับเงินรางวัลตามประกาศนี้ ปฏิบัติดังนี้ 
    14.2.1 กรณีนักกีฬาตามข้อ 10.1.1 และข้อ 10.2.1 ให้นักกีฬาผู้มี
สิทธิได้รับเงินรางวัลเข้ารับเงินรางวัลด้วยตนเองจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
    14.2.2 กรณีผู้ฝึกสอนกีฬาตามข้อ 10.1.2 ข้อ 10.2.3 และผู้ช่วยเหลือ
นักกีฬา (Guide Runner) ตามข้อ 10.2.2 ให้สมาคมกีฬาหรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วม    
การแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดซ่ึงเป็นต้นสังกัดของผู้ฝึกสอนกีฬาซ่ึงมีสิทธิได้รับ           
การสนับสนุนเงินรางวัล เข้ารับเงินจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วนําไปมอบให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา
ดังกล่าว 
    14.2.3 กรณีสมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลตามข้อ 10.1.3 และ         
ข้อ 10.2.4 ให้ผู้แทน/ผู้ได้รับมอบอํานาจจากสมาคมกีฬา หรือคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วม    
การแข่งขันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งมีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล เข้ารับเงินจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุน 
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   14.3 ให้ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตามบัญชีท้ายประกาศ ข้อ 1.1 
และข้อ 4.1 ทําสัญญาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนโดยให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้มีอํานาจ  
ลงนามในสัญญาในนามคณะกรรมการบริหารกองทุน พร้อมเอกสารและหลักฐานท่ีจําเป็นตามแบบสัญญา
ท้ายประกาศนี้   
 
  ข้อ 15 กรณีนักกีฬาซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลตามข้อ 5 ถึงแก่กรรม
และยังได้รับเงินรางวัลดังกล่าวไม่ครบตามจํานวนท่ีพึงจะได้รับ ให้กองทุนจ่ายเงินรางวัลในส่วนท่ียังขาดอยู่
แก่ทายาทโดยธรรมของนักกีฬาซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายได้ทันที 

 
  ข้อ 16 ในกรณีการสนับสนุนท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนอาจพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเงินรางวัลตามที่เห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม 
โดยจะสนับสนุนท้ังหมดหรือบางส่วน หรือจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 
  ข้อ 17 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ทําให้ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุน เพ่ือมีมติในเรื่องของการอนุมัติเงินรางวัลเฉพาะรายการมหกรรมกีฬาท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์       
ในประกาศนี้ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการในเรื่องนั้นแทน
คณะกรรมการบริหารกองทุนได้ โดยให้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม
และให้ถือว่าการอนุมัติหรือสั่งการของประธานกรรมการบริหารกองทุนกรณีดังกล่าวนั ้นเป็นมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย  

ยกเว้น รายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีความจําเป็นและเร่งด่วน ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
พิจารณาต่อไป ต่อ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ 18 นักกีฬาท่ีได้รับเงินสวัสดิการค่าครองชีพรายเดือนจากการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก
เกมส์ ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2553 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2557 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 อยู่ในวันก่อนท่ี
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คํานวณวงเงินท่ีกองทุนซ่ึงยังจ่ายไม่ครบตามจํานวนปีจํานวนเดือนท่ีเหลือให้จ่ายให้แก่
นักกีฬาตามรายชื่อท่ีมีสิทธิได้รับจากการแข่งขันรายการดังกล่าว 
 
  ข้อ 19 รายการท่ีจัดการแข่งขันและย่ืนคําขอรับการสนับสนุนอยู่ก่อนท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ 
ให้สนับสนุนเงินรางวัลในหลักเกณฑ์และอัตราตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเรื่องเงินรางวัล
สําหรับองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
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สําหรับรายการแข่งขันที่มิได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า 
“แห่งประเทศไทย” ให้สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา ในหลักเกณฑ์และอัตรา        
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเรื่องเงินรางวัลสําหรับองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา     
ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

คณะบุคคลที่ทําหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง   
ให้พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลตามอัตราท่ีกําหนดในวรรคสอง ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดความหมายของคําว่าบุคลากรกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แล้ว  
 
  ข้อ 20 ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับรายการท่ีจัดการแข่งขันและย่ืนคําขอรับการ
สนับสนุน ต้ังแต่วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    23    สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 พลเอก 

(ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กลุ่มกีฬาสมัครเล่น รุ่นทั่วไป

ทอง เงิน ทองแดง

1.1  โอลิมปิกเกมส์  (ฤดูร้อน - ฤดูหนาว)

 (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 และที่เหลือ 12,000,000 7,200,000   4,800,000    - แบ่งจ่าย ออกเป็น 2 ส่วน (อัตราร้อยละ 50) ส่วนท่ี 1 จ่ายเป็นก้อน

     อีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี)  และส่วนที่ 2 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี

 (ข) การจ่ายครั้งเดียว 10,000,000 6,000,000   4,000,000   

     ทั้งนี้ ให้นักกีฬาที่มีสิทธ์ิรับเงินรางวัล เลือกรับเงินรางวัล

อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข)

1.2 เอเช่ียนเกมส์ (ฤดูร้อน - ฤดูหนาว) 2,000,000 1,000,000 500,000 

1.3 เอเช่ียนอินดอร์มาเช่ียลอาร์ทเกมส์ / เอเช่ียนบีชเกมส์ 200,000 100,000 50,000 

1.4 ซีเกมส์ 200,000 100,000 50,000 

1.5 ชิงชนะเลิศแห่งโลก 

 (ก) ชนิดกีฬาสากล (โอลิมปิกเกมส์) 1,500,000 1,000,000 400,000 

 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนเกมส์) 1,000,000 500,000 200,000 

 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป (ซีเกมส์ 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง) 

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 16 ประเทศขึ้นไป 500,000 250,000 100,000 

และสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 

ที่ รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 16 ประเทศขึ้นไป 500,000 250,000 100,000 

       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 8 ประเทศ 250,000 125,000 50,000 

            แต่ไม่เกิน 15 ประเทศ 

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ    

       (1) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 32 ประเทศขึ้นไป 250,000      125,000      50,000        

       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 16 ประเทศ 125,000      62,500        25,000        

            แต่ไม่เกิน 31 ประเทศ 

1.6 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

 (ก) ชนิดกีฬาสากล (โอลิมปิกเกมส์) 600,000      400,000      200,000      

 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนเกมส์) 400,000      200,000      100,000      

 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป (ซีเกมส์ 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง)

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 12 ประเทศขึ้นไป 200,000      100,000      50,000        

       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 6 ประเทศ 100,000      50,000        25,000        

            แต่ไม่เกิน 11 ประเทศ 

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 24 ประเทศขึ้นไป 100,000      50,000        25,000        

       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 12 ประเทศ 50,000        25,000        12,500        

            แต่ไม่เกิน 23 ประเทศ 



2. กลุ่มกีฬาสมัครเล่น รุ่นเยาวชน / ยุวชน

ทอง เงิน ทองแดง

2.1  ยูธโอลิมปิกเกมส์  (ฤดูร้อน - ฤดูหนาว) 2,000,000   1,000,000   500,000      
2.2 เอเช่ียนยูธเกมส์ (ฤดูร้อน - ฤดูหนาว) 200,000      100,000      50,000        
2.3 ชิงชนะเลิศแห่งโลก 

 (ก) ชนิดกีฬาสากล (โอลิมปิกเกมส์) 300,000      200,000      100,000      
 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนเกมส์) 200,000      100,000      50,000        
 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป (ซีเกมส์ 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง) 

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 16 ประเทศขึ้นไป 100,000      50,000        25,000        
       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 8 ประเทศ 50,000        25,000        12,500        
            แต่ไม่เกิน 15 ประเทศ 

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

       (1) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 32 ประเทศขึ้นไป 50,000        25,000        12,500        
       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 16 ประเทศ 25,000        12,500        6,250          
            แต่ไม่เกิน 31 ประเทศ 

2.4 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

 (ก) ชนิดกีฬาสากล (โอลิมปิกเกมส์) 150,000      100,000      50,000        
 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนเกมส์) 100,000      50,000        30,000        
 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป (ซีเกมส์ 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง)

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 12 ประเทศขึ้นไป 50,000        25,000        15,000        
       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 6 ประเทศ 25,000        12,500        7,500          
            แต่ไม่เกิน 11 ประเทศ 

ที่ รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

            แต่ไม่เกิน 11 ประเทศ 

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 24 ประเทศขึ้นไป 25,000        12,500        7,500          
       (2) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 12 ประเทศ 12,500        6,250          3,750          
            แต่ไม่เกิน 23 ประเทศ 

3. กลุ่มกีฬาสมัครเล่น รุ่นสูงอายุ 

ทอง เงิน ทองแดง
3.1 ชิงชนะเลิศแห่งโลก 100,000      50,000        25,000        

4. กลุ่มกีฬาคนพิการ

ทอง เงิน ทองแดง
4.1 พาราลิมปิกเกมส์

 (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 และที่เหลือ 7,200,000   4,800,000   3,000,000    - แบ่งจ่าย ออกเป็น 2 ส่วน (อัตราร้อยละ 50) ส่วนท่ี 1 จ่ายเป็นก้อน

     อีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี)  และส่วนที่ 2 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี

 (ข) การจ่ายครั้งเดียว 6,000,000   4,000,000   2,500,000   
     ทั้งนี้ ให้นักกีฬาที่มีสิทธ์ิรับเงินรางวัล เลือกรับเงินรางวัล

อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข)

4.2 เอเช่ียนพาราเกมส์ 1,000,000   500,000      250,000      
4.3 อาเซียนพาราเกมส์ 100,000      50,000        25,000                   - ต้ังแต่ 4 ประเทศขึ้นไป สนับสนุน
4.4 ชิงชนะเลิศแห่งโลกคนพิการ              ให้กับผู้ชนะที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

 (ก) ชนิดกีฬาสากล (พาราลิมปิกเกมส์) 150,000      100,000      50,000                   - 3 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน
 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนพาราเกมส์ 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง) 100,000      50,000        25,000                     ให้กับผู้ชนะที่ 1 และที่ 2 
 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป 50,000        25,000        12,500                   - 2 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน

4.5 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียคนพิการ              ให้กับผู้ชนะที่ 1 

ที่ รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

ที่ รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

4.5 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียคนพิการ              ให้กับผู้ชนะที่ 1 
 (ก) ชนิดกีฬาสากล (พาราลิมปิกเกมส์) 75,000        50,000        25,000                   - 1 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน
 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนพาราเกมส์ 3 ครั้ง ใน 5 ครั้ง) 50,000        25,000        15,000                     ให้กับประเภทกีฬาที่ทําลายสถิติ
 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป 25,000        12,500        7,500          



5. กลุ่มกีฬาอ่ืน ๆ

   (ก) มหกรรมกีฬาที่ไม่ได้ส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย แต่ส่งแข่งขันโดยคณะบุคคลที่มีหน้าที่

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
เงื่อนไขการจ่าย

ทอง เงิน ทองแดง
5.1 กีฬามหาวิทยาลัยโลก (ฤดูร้อน - ฤดูหนาว) 1,000,000   500,000      200,000      
5.2 สปอร์ตแอคคอร์ดคอมแบทเกมส์ 1,000,000 500,000 200,000 
5.3 กีฬาคนหูหนวก

5.3.1 มหกรรมกีฬาคนหูหนวกโลก 100,000 50,000 30,000 
5.3.2 กีฬาคนหูหนวกนานาชาติ

 - ระดับโลก 50,000 30,000 15,000            - ต้ังแต่ 4 ประเทศขึ้นไป สนับสนุน
 - ระดับเอเชีย 25,000 15,000 7,500              ให้กับผู้ชนะที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

           - 3 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน

             ให้กับผู้ชนะที่ 1 และที่ 2 

           - 2 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน

             ให้กับผู้ชนะที่ 1 

           - 1 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน

             ให้กับประเภทกีฬาที่ทําลายสถิติ
5.4 เวิลด์ทรานสแปลนเกมส์ 50,000 30,000 15,000 
5.5 สเปเชียลโอลิมปิคเกมส์ 50,000        30,000        15,000        
5.6 ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก

 (ก) 3 ทวีป/ไม่น้อยกว่า 32 ประเทศ 100,000 50,000 30,000 

ที่ รายการ
เงินรางวัล

 (ข) 3 ทวีป/ไม่น้อยกว่า 16 ประเทศ 50,000 25,000 15,000 

   (ข) มหกรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันในนามสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” เช่น กีฬาเวิลด์เกมส์

ทอง เงิน ทองแดง

5.7 กีฬาเวิลด์เกมส์ และอ่ืน ๆ 1,000,000   500,000      200,000      

6. กลุ่มกีฬาที่สมควรได้รับเงินรางวัลพิเศษ

6.1 กีฬาบุคคล  - ไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน  - ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
6.2 กีฬาทีม  - ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ทีม  - ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
6.3 กีฬามหกรรมกีฬา  - ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ

ที่ รายการ เงินรางวัล เงื่อนไขการจ่าย

ที่ รายการ เงื่อนไขการจ่าย
เงินรางวัล



เหรียญทอง    เงินรางวัล 6,000,000        บาท

ก.ย. 12 125,000 125,000 125,000 125,000 
ส.ค. 11 125,000 125,000 125,000 125,000 
ก.ค. 10 125,000 125,000 125,000 125,000 
มิ.ย. 9 125,000 125,000 125,000 125,000 
พ.ค. 8 125,000 125,000 125,000 125,000 
เม.ย. 7 125,000 125,000 125,000 125,000 
มี.ค. 6 125,000 125,000 125,000 125,000 
ก.พ. 5 125,000 125,000 125,000 125,000 
ม.ค. 4 125,000 125,000 125,000 125,000 
ธ.ค. 3 125,000 125,000 125,000 125,000 
พ.ย. 2 125,000 125,000 125,000 125,000 
ต.ค. 1 125,000 125,000 125,000 125,000 

ปีท่ี 1 2 3 4

1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       

เหรียญเงิน    เงินรางวัล 3,600,000        บาท

ก.ย. 12 75,000 75,000 75,000 75,000 
ส.ค. 11 75,000 75,000 75,000 75,000 
ก.ค. 10 75,000 75,000 75,000 75,000 

การจ่ายเงินรางวัลรายเดือน (ภายใน 4 ปี) ให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

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

เดื
อน

ที่

รวมเงิน/ปี

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 

และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559

ก.ค. 10 75,000 75,000 75,000 75,000 
มิ.ย. 9 75,000 75,000 75,000 75,000 
พ.ค. 8 75,000 75,000 75,000 75,000 
เม.ย. 7 75,000 75,000 75,000 75,000 
มี.ค. 6 75,000 75,000 75,000 75,000 
ก.พ. 5 75,000 75,000 75,000 75,000 
ม.ค. 4 75,000 75,000 75,000 75,000 
ธ.ค. 3 75,000 75,000 75,000 75,000 
พ.ย. 2 75,000 75,000 75,000 75,000 
ต.ค. 1 75,000 75,000 75,000 75,000 

ปีท่ี 1 2 3 4

900,000          900,000          900,000          900,000          

เหรียญทองแดง    เงินรางวัล 2,400,000        บาท

ก.ย. 12 50,000              50,000              50,000              50,000              
ส.ค. 11 50,000              50,000              50,000              50,000              
ก.ค. 10 50,000              50,000              50,000              50,000              
มิ.ย. 9 50,000              50,000              50,000              50,000              
พ.ค. 8 50,000              50,000              50,000              50,000              
เม.ย. 7 50,000              50,000              50,000              50,000              
มี.ค. 6 50,000              50,000              50,000              50,000              
ก.พ. 5 50,000              50,000              50,000              50,000              
ม.ค. 4 50,000              50,000              50,000              50,000              
ธ.ค. 3 50,000              50,000              50,000              50,000              
พ.ย. 2 50,000              50,000              50,000              50,000              
ต.ค. 1 50,000              50,000              50,000              50,000              

ปีท่ี 1 2 3 4

600,000          600,000          600,000          600,000          

หมายเหตุ  - กองทุน เริ่มจ่ายเงินรางวัลตามปีงบประมาณของทางราชการ 
   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีท่ีมีการแข่งขนั้น เป็นต้นไป ท้ังนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจ่ายเสร็จส้ินไม่เกินระยะเวลาตามท่ีประกาศกําหนดไว้

เดื
อน

ที่

รวมเงิน/ปี

เดื
อน

ที่

รวมเงิน/ปี

   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีท่ีมีการแข่งขนั้น เป็นต้นไป ท้ังนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจ่ายเสร็จส้ินไม่เกินระยะเวลาตามท่ีประกาศกําหนดไว้



เหรียญทอง    เงินรางวัล 3,600,000        บาท

ก.ย. 12 75,000 75,000 75,000 75,000 
ส.ค. 11 75,000 75,000 75,000 75,000 
ก.ค. 10 75,000 75,000 75,000 75,000 
มิ.ย. 9 75,000 75,000 75,000 75,000 
พ.ค. 8 75,000 75,000 75,000 75,000 
เม.ย. 7 75,000 75,000 75,000 75,000 
มี.ค. 6 75,000 75,000 75,000 75,000 
ก.พ. 5 75,000 75,000 75,000 75,000 
ม.ค. 4 75,000 75,000 75,000 75,000 
ธ.ค. 3 75,000 75,000 75,000 75,000 
พ.ย. 2 75,000 75,000 75,000 75,000 
ต.ค. 1 75,000 75,000 75,000 75,000 

ปีท่ี 1 2 3 4

900,000          900,000          900,000          900,000          

เหรียญเงิน    เงินรางวัล 2,400,000        บาท

ก.ย. 12 50,000 50,000 50,000 50,000 
ส.ค. 11 50,000 50,000 50,000 50,000 
ก.ค. 10 50,000 50,000 50,000 50,000 

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 

และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559

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

การจ่ายเงินรางวัลรายเดือน (ภายใน 4 ปี) ให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์

เดื
อน

ที่

รวมเงิน/ปี

ก.ค. 10 50,000 50,000 50,000 50,000 
มิ.ย. 9 50,000 50,000 50,000 50,000 
พ.ค. 8 50,000 50,000 50,000 50,000 
เม.ย. 7 50,000 50,000 50,000 50,000 
มี.ค. 6 50,000 50,000 50,000 50,000 
ก.พ. 5 50,000 50,000 50,000 50,000 
ม.ค. 4 50,000 50,000 50,000 50,000 
ธ.ค. 3 50,000 50,000 50,000 50,000 
พ.ย. 2 50,000 50,000 50,000 50,000 
ต.ค. 1 50,000 50,000 50,000 50,000 

ปีท่ี 1 2 3 4

600,000          600,000          600,000          600,000          

เหรียญทองแดง    เงินรางวัล 1,500,000        บาท

ก.ย. 12 31,250              31,250              31,250              31,250              
ส.ค. 11 31,250              31,250              31,250              31,250              
ก.ค. 10 31,250              31,250              31,250              31,250              
มิ.ย. 9 31,250              31,250              31,250              31,250              
พ.ค. 8 31,250              31,250              31,250              31,250              
เม.ย. 7 31,250              31,250              31,250              31,250              
มี.ค. 6 31,250              31,250              31,250              31,250              
ก.พ. 5 31,250              31,250              31,250              31,250              
ม.ค. 4 31,250              31,250              31,250              31,250              
ธ.ค. 3 31,250              31,250              31,250              31,250              
พ.ย. 2 31,250              31,250              31,250              31,250              
ต.ค. 1 31,250              31,250              31,250              31,250              

ปีท่ี 1 2 3 4

375,000          375,000          375,000          375,000          

หมายเหตุ  - กองทุน เริ่มจ่ายเงินรางวัลตามปีงบประมาณของทางราชการ 
   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีท่ีมีการแข่งขนั้น เป็นต้นไป ท้ังนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจ่ายเสร็จส้ินไม่เกินระยะเวลาตามท่ีประกาศกําหนดไว้

เดื
อน

ที่

รวมเงิน/ปี

เดื
อน

ที่

รวมเงิน/ปี

   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีท่ีมีการแข่งขนั้น เป็นต้นไป ท้ังนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจ่ายเสร็จส้ินไม่เกินระยะเวลาตามท่ีประกาศกําหนดไว้



 

 ลงชื่อ....................................................  ลงชื่อ .................................................... 
    ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากกองทุน           กองทุน 

 
 
 
 
 

สัญญาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล 
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

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

เขียนท่ี ........................................................... 
........................................................... 

 
 วันท่ี ......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 

  สัญญาฉบับน้ี ข้าพเจ้า ……………………………………............................. อายุ ............. ปี โดย 

     เป็นนักกีฬาท่ีมีสิทธิรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขัน 
     กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ตามข้อ 10.1.1 
หรือ 

     เป็นนักกีฬาท่ีมีสิทธิรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขัน 
     กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ตามข้อ 10.2.1 
แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559 

ชนิดกีฬา .......................................... สังกัดสมาคมกีฬา ...................................................................................... 

บัตรประจําตัวประชาชน/เลขท่ี ................................................ ออกให้โดย........................................................ 

ท่ีอยู่/สํานักงาน ต้ังอยู่เลขท่ี................. หมู่ท่ี.............. ตรอก/ซอย................................. ถนน....................................... 

ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย์........................................ E-mail.................................................................................................... 

โทรศัพท์................................................ โทรสาร............................................. มือถือ .......................................... 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบับน้ีเรียกว่า “ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากกองทุน” ฝ่ายหน่ึง และ 

  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย ................................................ 

ในฐานะ .........(ผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจ/แต่งต้ัง)...........จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบับน้ีเรียกว่า “กองทุน” อีกฝ่ายหน่ึง 

 

 

 

เพ่ือปฏิบัติ... 

 



 

 ลงชื่อ....................................................  ลงชื่อ .................................................... 
    ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากกองทุน           กองทุน 

- 2 - 

 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้เพ่ือให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. ๒๕๕๙ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจึงตกลงทําสัญญาการขอรับ
สนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับน้ีข้ึนโดยมีสาระสําคัญ ดังต่อไปน้ี 

   ข้อ 1  ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากกองทุน มีความประสงค์รับการสนับสนุนเงินรางวัล  
จากการแข่งขันรายการ ........................................................................................................... ครั้งท่ี ............... 
ปี พ.ศ./ค.ศ. ........................... แข่งข้ันเม่ือวันท่ี ......... ถึง ......... เดือน ................................... พ.ศ. .............. 
ณ .......................................................... ตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีเป็นนักกีฬา (โอลิมปิกเกมส์) ตามข้อ 10.1.1 โปรดทําเครื่องหมายถูก � เลือก
เง่ือนไขท่ีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2) 

 

1.1     มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
   ตามเง่ือนไข (ก)  โดยแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว ในอัตราร้อยละ 50 และ 

ท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) 
เหรียญทอง 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

        เหรียญเงิน   7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
    เหรียญทองแดง    4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

     1.2     มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
   ตามเง่ือนไข (ข)  จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว 

เหรียญทอง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
        เหรียญเงิน   6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
    เหรียญทองแดง    4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

(2) กรณีเป็นนักกีฬา (พาราลิมปิกเกมส์) ตามข้อ 10.2.1 โปรดทําเครื่องหมายถูก � เลือก
เง่ือนไขท่ีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2) 
2.1     มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

   ตามเง่ือนไข (ก)  โดยแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว ในอัตราร้อยละ 50 และ 
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) 

เหรียญทอง  7,200,000 บาท  (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
        เหรียญเงิน   4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
    เหรียญทองแดง    3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 
 
      
 
 

1.2... 
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     1.2     มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

   ตามเง่ือนไข (ข)  จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว 
เหรียญทอง   6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

        เหรียญเงิน   4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
    เหรียญทองแดง    2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 
  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อ
หน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 
 

        ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากกองทุน   กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

 
   ลงชื่อ .................................................          ลงชื่อ ..................................................  

(                               )                        (                                   )  
 ตําแหน่ง .............................................                ตําแหน่ง .............................................       
............................................................        ............................................................ 

 
 

ลงชื่อ ........................................ พยาน        ลงชื่อ ......................................... พยาน  

        (                                )                         (                                )            
 ตําแหน่ง .............................................                ตําแหน่ง .............................................       
............................................................        ............................................................ 


