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1. กลุ่มกีฬาสมัครเล่น รุ่นท่ัวไป

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) การจ่ายคร้ังเดียว 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 คร้ัง ใน 5 คร้ัง) 

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

และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 

ท่ี รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

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

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

            แต่ไม่เกิน 15 ประเทศ 

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ    

       (1) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 32 ประเทศข้ึนไป 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 คร้ัง ใน 5 คร้ัง)

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

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

            แต่ไม่เกิน 11 ประเทศ 

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

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

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

            แต่ไม่เกิน 23 ประเทศ 

6.1.4 กลุม่กฬีาที�อาจไดรั้บเงนิรางวัลพเิศษ 
(1) การเขา้ร่วมการแขง่ขันหรอืผลการแขง่ขันกฬีาเป็นที�สนใจแก่ประชาชนในวงกวา้ง ทําใหป้ระชาชนและเยาวชน มาสนใจในการเล่นกฬีา 

(2) การเขา้ร่วมการแขง่ขันหรอืผลการแขง่ขันกอ่ใหเ้กดิความเป็นนํ1าหนึ�งใจเดยีวกันของคนในชาต ิหรอืเป็นตัวอยา่งที�ดใีหก้ับเยาวชน ประชาชน

(3) มกีารทําลายสถติหิรอืสรา้งประวัตศิาสตรต์า่ง ๆ ที�มคีวามสําคัญ หรอืเป็นชยัชนะที�ไดม้ายากกวา่ปกต ิจนเป็นที�ยอมรับในวงกวา้ง 

(4) การสรา้งภาพลักษณ์ที�ดขีองประเทศในระดับนานาชาต ิโดยมกีารถ่ายทอดและมผีูช้มตดิตามชมเป็นจํานวนมากในระดับนานาชาต ิซ ึ�งผลสําเร็จไดรั้บการยกย่องเป็นที�รับรูโ้ดยทั�วไป
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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 คร้ัง ใน 5 คร้ัง) 

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

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

       (1) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 32 ประเทศข้ึนไป 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 คร้ัง ใน 5 คร้ัง)

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

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

ท่ี รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

 (ง) ชนิดกีฬาอื่นๆ

       (1) ต้องมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 24 ประเทศข้ึนไป 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) การจ่ายคร้ังเดียว 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 ประเทศข้ึนไป 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 คร้ัง ใน 5 คร้ัง) 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 
 (ก) ชนิดกีฬาสากล (พาราลิมปิกเกมส์) 75,000          50,000          25,000                     - 1 ประเทศ จะพิจารณา สนับสนุน
 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนพาราเกมส์ 3 คร้ัง ใน 5 คร้ัง) 50,000          25,000          15,000                       ให้กับประเภทกีฬาที่ทําลายสถิติ

ท่ี รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

ท่ี รายการ
เงินรางวัล

เงื่อนไขการจ่าย

 (ข) ชนิดกีฬามาตรฐาน (เอเช่ียนพาราเกมส์ 3 คร้ัง ใน 5 คร้ัง) 50,000          25,000          15,000                       ให้กับประเภทกีฬาที่ทําลายสถิติ
 (ค) ชนิดกีฬาทั่วไป 25,000          12,500          7,500            
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5. กลุ่มกีฬาอ่ืน ๆ

   (ก) มหกรรมกีฬาท่ีไม่ได้ส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย แต่ส่งแข่งขันโดยคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ี

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

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 ประเทศข้ึนไป 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 

ท่ี รายการ
เงินรางวัล

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

   (ข) มหกรรมกีฬาท่ีส่งแข่งขันในนามสมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” เช่น กีฬาเวิลด์เกมส์

ทอง เงิน ทองแดง

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

6. กลุ่มกีฬาท่ีสมควรได้รับเงินรางวัลพิเศษ

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

ท่ี รายการ เงินรางวัล เงื่อนไขการจ่าย

ท่ี รายการ เงื่อนไขการจ่าย
เงินรางวัล

คนปกติ
ผู้ฝึกสอนกีฬา
(1) ประเภทบคุคลทั่วไป และประเภททีม ที่มีนักกีฬาไม่เกิน 6 คน ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ20 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
(2) ประเภททีมที่มีนักกีฬา ต้ังแต่7 คนข้ึนไป ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ10 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
สมาคมกีฬา 
- ให้สมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 30 ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับ แต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท / 
  กรณีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ให้คํานวณเงินรางวัลในส่วนของผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา จากอัตราเงินรางวัลตามเง่ือนไข (ข) ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

คนพิการ
- ผู้ฝึกสอนกีฬา
(1) ประเภทบคุคลทั่วไป และประเภททีม ที่มีนักกีฬาไม่เกิน 6 คน ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ20 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
(2) ประเภททีมที่มีนักกีฬา ต้ังแต่7 คนข้ึนไป ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ10 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
- ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา (Guide Runner) ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อย 50 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ
- สมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 30 ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับ แต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท  และให้สมาคมกีฬา จัดสรรเงิน
  ดังกล่าวให้ชมรมต้นสังกัดของนักกีฬา เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 70 ของเงินรางวัลที่ได้รับให้กับชมรมต้นสังกัดองนักกีฬา 
- กรณีการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ให้คํานวณเงินรางวัลในส่วนของผู้ช่วยเหลือนักกีฬา (Guide Runner) ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา จากอัตราเงินรางวัลตาม
  เง่ือนไข (ข) ตามบัญชีท้ายประกาศนี้


