ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมหรือการสนับสนุน
เพื่อการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬา
เพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อการ
ส่งเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา
บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 42 (1) (2) (3) และมาตรา 46 (7) แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการส่ งเสริ มหรื อการสนั บ สนุ นเพื่ อการดํ าเนิ น กิจ กรรมกี ฬาทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬา เพื่อให้
เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“บุคลากรกีฬา” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา เช่น ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน
และผู้บ ริห ารองค์กรด้านกีฬา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
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“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด แล้วแต่กรณี
“การแข่งขันมหกรรมกีฬา” หมายความว่า รายการแข่งขันที่จัดร่วมกันหลายชนิดกีฬาในการแข่งขัน
แต่ละครั้ง
“การแข่งขันระดับนานาชาติ” หมายความว่า รายการแข่งขันที่จัดเพียงชนิดกีฬาเดียวในการ
แข่งขันแต่ละครั้ง
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด 1
บททั่วไป
______________
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
5.1 การเก็บตัวฝึกซ้อม
5.2 การจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เชี่ยวชาญกีฬา
5.3 การส่งแข่งขันกีฬา
5.4 การจัดการแข่งขันกีฬา
5.5 การพัฒนาบุคลากรกีฬา
5.6 การพัฒนาสมาคมกีฬา
5.7 ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
5.8 อุปกรณ์กีฬา
5.9 การส่งเสริมหรือการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากีฬา
ข้อ 6 การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน
6.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ
6.3 สอดคล้องตามแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬา ซึ่งกองทุนกําหนดให้มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของชนิดกีฬาและรายการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะพิจารณาสนับสนุน โดยจะสนับสนุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสม
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6.4 เป็นกีฬาที่มีเป้าหมายในระดับมหกรรมกีฬาหรือระดับนานาชาติ
6.5 เป็นสมาคมกีฬาที่มีผลงานการพัฒนาที่ดีทั้งในการแข่งขัน การบริหารจัดการ และ
การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
6.6 เป็นสมาคมกีฬาที่มีความทุ่มเทและมีแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
6.7 กรณี เป็ นการพัฒ นาบุคลากรกีฬา ต้องคํานึงถึงความสําคัญของตํ าแหน่ งหน้าที่
ในการดําเนินงานร่วมกับสมาคมกีฬา สหพันธ์กีฬา หรือองค์กรกีฬาอื่นๆ
หมวด 2
ผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอรับการส่งเสริม หรือการสนับสนุน
______________
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนตามประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
7.1 สมาคมกีฬาที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและได้จดทะเบียนจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
7.2 กกท. ในฐานะผู้ ร วบรวมคํ า ขอรั บ การสนั บ สนุ น ของผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น เสนอขอรั บ การ
สนับสนุนตามประกาศนี้
7.3 คณะบุคคลหรือองค์กรกีฬาที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้การสนับสนุนในแต่ละเรื่อง
ข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอรับการส่งเสริม หรือการสนับสนุนตามข้อ 7 ยื่นคําขอรับการสนับสนุน
ต่อกองทุน ก่อนเริ่มดําเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนทําให้ไม่สามารถยื่น
คําขอตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ระบุเหตุนั้นไว้ในคําขอด้วย
หมวด 3
การเก็บตัวฝึกซ้อม
______________
ข้อ 9 การเก็บตัวฝึกซ้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ แบ่งเป็นสามประเภท คือ
9.1 การแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
9.2 การแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
9.3 การแข่งขันอื่น ๆ โดยเป็นรายการแข่งขันที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลหรือองค์กรกีฬา
ซึ่งมีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข้อ 10 การเก็บตัวฝึกซ้อมในการแข่งขันระดับชาติ ได้แก่ มหกรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด โดยมีรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
10.1 กีฬาแห่งชาติ
10.2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
10.3 กีฬาคนพิการแห่งชาติ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคด้วย
ข้อ 11 ระยะเวลาสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อม ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
11.1 การแข่งขันระดับชิงชนะเลิศแห่งโลก ไม่เกิน 180 วัน กรณีเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 270 วัน
11.2 การแข่งขันระดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ไม่เกิน 90 วัน กรณีเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน ไม่เกิน 150 วัน
11.3 การแข่งขันคัดเลือกหรือสะสมคะแนนเพื่อให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก
เกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน กรณีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไม่เกิน 150 วัน
11.4 การแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ดังนี้
11.4.1 ซีเกมส์/อาเซียนพาราเกมส์ ไม่เกิน 270 วัน กรณีเป็นเจ้าภาพ ไม่เกิน
365 วัน
11.4.2 เอเชี่ยนเกมส์/เอเชี่ยนพาราเกมส์/รายการที่เทียบเท่า ไม่เกิน 365 วัน
กรณีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไม่เกิน 547 วัน
11.4.3 โอลิมปิกเกมส์ /พาราลิมปิกเกมส์ ไม่เกิน 365 วัน กรณีเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไม่เกิน 730 วัน
11.5 การแข่งขันระดับมหกรรมกีฬาระดับชาติ ไม่เกิน 90 วัน เช่น กีฬาแห่งชาติ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
11.6 คณะกรรมการบริหารกองทุน สามารถสนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมตามแผนพัฒนากีฬา
ของสมาคมกีฬา นอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ โดยพิจารณาสนับสนุนตามความจําเป็น
หรือเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
ข้อ 12 อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปในการเก็บตัวฝึกซ้อม ให้เป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้
12.1 การแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ และการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ได้แก่
12.1.1 การเก็บตัวฝึกซ้อมภายในประเทศ
(1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา ดังนี้
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน
- ค่าที่พัก ไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
- กรณีฝึกซ้อมไป - กลับ ให้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
- ค่าใช้จ่ายสนามฝึกซ้อมตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
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(2) กรณีเชิญนักกีฬาต่างชาติมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬา สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ดังนี้
- ค่าที่พักอาหารนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน
- ค่าใช้จ่ายสนามฝึกซ้อมตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
12.1.2 การเก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อ มในต่ างประเทศสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการเก็ บ ตั ว
ฝึกซ้อม ดังนี้
- ค่าพาหนะเดินทางตามจ่ายจริงกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ไป - กลับ
ให้เป็นอัตราราชการชั้นประหยัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 900 บาท/คน/วัน
- ค่าที่พักเหมาจ่าย ไม่เกิน 1,550 บาท/คน/วัน
- ค่าใช้จ่ายสนามฝึกซ้อม ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
12.2 การแข่งขันระดับชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเก็บตัวฝึกซ้อม ดังนี้
12.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 250 บาท/คน/วัน
12.2.2 ค่าใช้จ่ายสนามฝึกซ้อม ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
หมวด 4
การจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เชี่ยวชาญกีฬา
______________
ข้อ 13 รายการที่สนั บสนุ นการจ้างผู้ฝึ กสอนกีฬา และผู้ เชี่ย วชาญกีฬา ต้ องเป็นรายการที่ มี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 การจ้างเพื่อโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
ซึ่ ง เป็ น รายการที่ ส่ งแข่ ง ขั น โดยคณะกรรมการโอลิ ม ปิ ค แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หรื อ
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
13.2 การจ้างเพื่อโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับ นานาชาติ
(ชิงชนะเลิศแห่งโลก และชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย) หรือตามแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬา
13.3 การจ้า งเพื่อ เตรีย มนัก กีฬ าเข้าร่ว มแข่ง ขัน รายการระดับ ชาติ (กีฬ าแห่ง ชาติ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ) หรือตามแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ข้อ 14 อัตราค่าตอบแทนในการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา ให้เป็นไปตามบัญชี
ท้ายประกาศนี้
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หมวด 5
การส่งแข่งขันกีฬา
______________
ข้อ 15 รายการที่สนับสนุนเพื่อการส่งแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้
15.1 การแข่งขันระดับนานาชาติ แบ่งเป็นสามประเภท คือ
15.1.1 มหกรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
15.1.2 การแข่งขันนานาชาติ ที่สมาคมกีฬาเป็นผู้ส่งแข่งขัน ได้แก่
(1) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก
(2) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
(3) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน
(4) การแข่งขันคัดเลือกหรือเก็บคะแนนให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก
(5) รายการแข่งขันระดับนานาชาติที่สหพันธ์กีฬานานาชาติเป็นเจ้าของ
การจัดการแข่งขัน
15.1.3 การแข่งขันอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายการที่ส่งแข่งขันโดยคณะบุคคลหรือองค์กร
กีฬาที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
15.2 ระดับชาติ แบ่งเป็นสองประเภท คือ
15.2.1 การแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้แก่
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค
15.2.2 การแข่ง ขัน ระดับ ชาติที่ส่ง แข่ง ขัน ในนามสมาคมกีฬ าแห่ง จัง หวัด
ในรายการที่สมาคมกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขัน
ข้อ 16 อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปในการส่งแข่งขันกีฬา ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
16.1 การส่ งนั กกี ฬาเดิน ทางเข้าร่ วมแข่ งขั นระดั บนานาชาติ กรอบค่ าใช้จ่ ายที่ให้การ
สนับสนุน ได้แก่
16.1.1 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ กกท. กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน ไป - กลับ ให้เป็นอัตราราชการชั้นประหยัด
16.1.2 ค่าจัดทําวีซ่า ประกันชีวิตตามจ่ายจริงหรือตามระเบียบสหพันธ์กีฬา
นานาชาตินั้นๆ
16.1.3 ค่าสมัครแข่งขันหรือค่าใช้จ่ายตามที่ประเทศเจ้าภาพเรียกเก็บ
16.1.4 ค่าที่พัก อาหาร ได้แก่
(1) ค่าที่พัก อาหาร ที่เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันโดยประเทศ
เจ้าภาพจัดหาที่พักและอาหารให้ และเรียกเก็บเงินตามที่ระเบียบการแข่งขันกําหนด
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(2) ในกรณีที่ประเทศเจ้าภาพ มิได้จัดที่พักหรืออาหารให้กับนักกีฬา/
เจ้าหน้าที่ กองทุนสมทบเหมาจ่าย ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 1,400 บาท/คน/วัน
- ค่าที่พักเหมาจ่าย ไม่เกิน 3,100 บาท/คน/วัน
16.1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ได้แก่
(1) ค่าพาหนะในประเทศกรณีประเทศเจ้าภาพไม่ได้จัดให้
(2) ค่าระวางน้ําหนักอุปกรณ์ ไป - กลับ
(3) ค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขัน
(4) ค่าขนย้ายอุปกรณ์แข่งขัน
16.2 การส่งนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ กรอบค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
ดังนี้
16.2.1 การแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้แก่
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค
สนับสนุนเหมาจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย
(ก) การแข่งขันระดับชาติ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ไม่เกิน 250 บาท/คน/วัน
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
(3) ค่าพาหนะเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ตามอัตราค่า
รถยนต์โดยสารหรือรถไฟ
(ข) การแข่ ง ขั น รอบคั ด เลื อ ก สนั บ สนุ น อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยตามอั ต ราที่
กกท. กําหนด
16.2.2 การแข่ งขั น ระดั บชาติ ที่ ส่ งแข่ งขั นในนามสมาคมกี ฬาแห่ งจั งหวั ด ใน
รายการที่ส มาคมกีฬ าเป็น ผู้จ ัด การแข่ง ขัน ได้แ ก่ การแข่ง ขัน ชิง ชนะเลิศ แห่ง ประเทศไทย สนับ สนุน
งบประมาณเหมาจ่าย ประกอบด้วย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ไม่เกิน 250 บาท/คน/วัน
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
(3) ค่าที่พักของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน
(4) ค่าพาหนะเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ตามอัตราค่ารถยนต์
โดยสารหรือรถไฟ
(5) ค่าสมัครแข่งขัน เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬา
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หมวด 6
การจัดการแข่งขันกีฬา
______________
ข้อ 17 รายการที่สนับสนุนเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา แบ่งออกเป็นสี่ประเภท ดังต่อไปนี้
17.1 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ได้แก่
17.1.1 การแข่งขันมหกรรมกีฬา โดยต้องเป็นรายการที่ประเทศเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ กีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ เอเชี่ยน
พาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์
17.1.2 การแข่งขันนานาชาติ ที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬา ได้แก่
(1) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก
(2) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
(3) การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน
(4) การแข่งขันคัดเลือกหรือเก็บคะแนนให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก
17.1.3 การแข่งขั นอื่ นๆ ซึ่ งเป็น รายการที่ จัดการแข่งขั นโดยคณะบุ คคลหรื อ
องค์กรกีฬา ที่มีสิทธิในการจัดการแข่งขันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
17.2 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระดับชาติ ได้แก่
17.2.1 การแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
17.2.2 การแข่งขันระดับชาติ ประกอบด้วย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย หรือรายการแข่งขันระดับใกล้เคียงที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬา
17.2.3 เจ้ าภาพจั ดการแข่ งขั นระดั บจั งหวั ด ที่ จั ดการแข่ งขั นโดยสมาคมกี ฬา
แห่งจังหวัด เช่น การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
17.3 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นรายการที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามนโยบาย
ของรัฐหรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
17.4 กิจกรรมกีฬาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด เช่น โครงการจัด
ประชุมสหพันธ์กีฬานานาชาติ เป็นต้น
ข้อ 18 อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้
18.1 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน (มหกรรมกีฬา รายการนานาชาติ และอื่นๆ)
18.1.1 กรอบค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์กองทุน ดังนี้
(1) ค่า ที ่พัก และอาหาร จํา นวนผู้เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน เป็น ไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร ดังนี้
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- นักกีฬา/เจ้าหน้าที่เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน
- ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬานานาชาติเหมาจ่าย ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/วัน
- ประธานสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือผู้แทนสหพันธ์กีฬานานาชาติเหมาจ่าย
ไม่เกิน 3,000 บาท /คน/วัน
(2) ค่าตอบแทนผู้ตัดสินหรือผู้ ชี้ขาดต่างประเทศ เป็นไปตามระเบีย บ
สหพั น ธ์ กี ฬ านานาชาติ กํา หนดไว้ กรณี เป็ น ผู้ ตัด สิ น ไทย เจ้ า หน้ า ที่ เทคนิ ค เจ้ า หน้ าที่ อื่ น ตามกฎกติ ก า
การแข่งขัน ต้องได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากสมาคมกีฬา และได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬา
นานาชาตินั้นๆ
(3) ค่าใช้จ่ายสนามแข่งขัน จ่ายตามความเป็นจริง ดังนี้
- ค่าไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค และงานบริการประจําสนาม
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ฝึกซ้อม รวมค่าขนย้ายและติดตั้ง
- ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ไปตามกฎกติ ก าแข่ ง ขั น และตาม
ระเบียบสหพันธ์กีฬานานาชาติ ที่ชนิดกีฬานั้นๆ กําหนด
(4) ค่าพาหนะหรือค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้
- จํานวนนักกีฬา 100 คน ขึ้นไป เหมาจ่ายไม่เกิน 15,000 บาท/วัน
- จํานวนนักกีฬา 200 คน ขึ้นไป เหมาจ่ายไม่เกิน 30,000 บาท/วัน
- จํานวนนักกีฬา 300 คน ขึ้นไป เหมาจ่ายไม่เกิน 45,000 บาท/วัน
กรณีจั ดการแข่ งขั น นอกเขตพื้ น ที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลจ่ าย
ค่าขนย้ายอุปกรณ์ (ไป - กลับ) เพิ่มเติมตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(5) ค่ าโฆษณาประชาสั มพั น ธ์ การแข่ งขั น ภายในประเทศ สมทบตาม
ความเป็นจริง ดังนี้
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วไปไม่เกิน 100,000 บาท
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการถ่ายทอดสดไม่เกิน 500,000 บาท (ถ้ามี)
(6) เงินอุดหนุนการดําเนินการจัดการแข่งขัน ดังนี้
- รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย อุดหนุนไม่เกิน 300,000 บาท
- รายการชิงชนะเลิศแห่งโลก หรือรายการแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือพาราลิมปิกเกมส์ อุดหนุนไม่เกิน 400,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
18.2 เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ กรอบค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้
18.2.1 มหกรรมกีฬาระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย กีฬา
แห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
เสนอขอรับการสนับสนุนโดยเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดการแข่งขัน
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18.2.2 รายการจัดการแข่งขันระดับชาติ ได้แก่ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย หรือการแข่งขันระดับใกล้เคียง ที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬา สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สมาคมกีฬาประกาศกําหนด
(2) ค่าใช้จ่ายสนามแข่งขันตามจ่ายจริง ดังต่อไปนี้
- ค่าไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค และงานบริการประจําสนาม
- ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ฝึกซ้อม รวมค่าขนย้ายและติดตั้ง
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎกติกาแข่งขัน
(3) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งขันภายในประเทศ เหมาจ่ายไม่เกิน
100,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการดําเนินการจัดการแข่งขัน ไม่เกิน 100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
18.3 เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับจังหวัด ที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ได้แก่ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
18.3.1 จัดให้มีการแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬา อุดหนุนไม่เกิน 500,000 บาท
18.3.2 จัดให้มีการแข่งขัน 6 - 15 ชนิดกีฬา อุดหนุนไม่เกิน 700,000 บาท
18.3.3 จัดให้มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬาขึ้นไป อุดหนุนไม่เกิน 1,000,000 บาท
ทั้งนี้ เป็ น เงิ น อุ ดหนุน เพื่ อดํ าเนิ น การสําหรั บ ค่ าตอบแทน ผู้ ตัดสิ น เจ้ าหน้ าที่
จัดการแข่งขัน และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการแข่งขัน
18.4 รายการแข่ง ขัน ที่เ ป็น ไปตามมติค ณะรัฐ มนตรี หรือ ตามนโยบายของรัฐ หรือ
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารกองทุน เห็ นชอบให้ ใช้ อัตราค่าใช้ จ่ายทั่ วไปตามข้อ 18.1 - ข้ อ 18.3 โดย
อนุโลม
18.5 กิจกรรมกีฬาหรือโครงการจัดประชุมสหพันธ์กีฬานานาชาติ ดังต่อไปนี้
18.5.1 ค่าตอบแทนและค่า ใช้จ่ายผู้แทนสหพัน ธ์กีฬ านานาชาติ ให้เ ป็นไป
ตามอัตราที่สหพันธ์กีฬานานาชาติหรือองค์กรกีฬานั้นๆ กําหนด
18.5.2 ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/วัน
18.5.3 ค่าพาหนะ เหมาจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท/วัน
18.5.4 ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
18.5.5 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมทบการดําเนินงาน ไม่เกิน 200,000 บาท
18.6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาหรือการจัดกิจกรรมกีฬา
ดังกล่าวข้างต้น หากมีค่าใช้จ่ายแตกต่างหรือสูงเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ทั่วไปกําหนด คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามความจําเป็นหรือความเหมาะสมเพื่อให้การจัดการ
แข่งขันประสบความสําเร็จได้
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หมวด 7
การพัฒนาบุคลากรกีฬา
______________
ข้อ 19 รายการที่สนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรกีฬา ดังต่อไปนี้
19.1 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬา ดังนี้
19.1.1 การจัดอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร/บุคลากรกีฬาเฉพาะทาง
(ระดับนานาชาติ)
19.1.2 การจัดอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร/บุคลากรกีฬาเฉพาะทาง
(ระดับชาติ)
19.1.3 การส่งอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร/บุคลากรกีฬาเฉพาะทาง
(ระดับนานาชาติ)
19.2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ดังนี้
19.2.1 การจัดอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร (ระดับจังหวัด)
19.2.2 การส่งอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร
19.3 การพัฒนาบุคลากรกีฬาตามโครงการระดับชาติ และตามความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้
19.3.1 การจัดอบรมภายในประเทศ
19.3.2 การส่งอบรมต่างประเทศ
ข้อ 20 อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปในการพัฒนาบุคลากรกีฬา ดังต่อไปนี้
20.1 อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ตามอัตราระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดยอนุโลมให้เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศนี้
20.2 กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากร
สูงกว่าอัตราที่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน
20.3 ค่าที่พัก อาหาร รวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้
20.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมทบการดําเนินงาน ดังนี้
20.4.1 การฝึกอบรมประเภทระดับชาติ ไม่เกิน 100,000 บาท
20.4.2 การฝึกอบรมประเภทระดับนานาชาติ ไม่เกิน 200,000 บาท
20.5 การพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
20.5.1 การจั ดอบรมผู้ ตั ดสิ น /ผู้ ฝึ ก สอน/ผู้ บ ริ ห าร/บุ ค ลากรกี ฬ าเฉพาะทาง
(ระดับนานาชาติ)
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(1) ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากรชาวต่ า งประเทศหรื อ วิ ท ยากรชาวไทยที่ มี
คุณสมบัติตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติระบุไว้ ให้เป็นไปตามอัตราที่สหพันธ์กีฬานานาชาติ องค์กรกีฬา หรือ
สถาบันเจ้าของหลักสูตรนั้นๆ กําหนด
(2) ค่าที่พัก อาหาร รวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ กกท. กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน ไป - กลับ ให้เป็นอัตราราชการชั้นประหยัด
(4) ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
20.5.2 การจัดอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร/บุคลากรกีฬาเฉพาะทาง
(ระดับชาติ)
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศหรือวิทยากรชาวไทยที่มี
คุณสมบัติตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติระบุไว้ ให้เป็นไปตามอัตราที่สหพันธ์กีฬานานาชาติ องค์กรกีฬา หรือ
สถาบันเจ้าของหลักสูตรนัน้ ๆ กําหนด
(2) ค่าที่พัก อาหาร รวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ กกท.ยกเว้นค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน
(4) ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
20.5.3 การส่ ง อบรมผู้ ตั ดสิ น /ผู้ ฝึ ก สอน/ผู้ บ ริ ห าร/บุ ค ลากรกี ฬ าเฉพาะทาง
(ระดับนานาชาติ)
(1) ค่าพาหนะเดินทางตามจ่ายจริง กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ไป กลับ ให้เป็นอัตราราชการชั้นประหยัด
(2) ค่าจัดทําวีซ่า และจัดทําหนังสือเดินทาง
(3) ค่ า ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มการอบรมตามจ่ า ยจริ ง หรื อ ตามระเบี ย บ
ประกาศของสถาบันเจ้าของหลักสูตร
(4) ในกรณีป ระเทศเจ้ าภาพ มิ ได้จัดที่พักหรืออาหาร ให้เบิ กจ่ายตาม
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ อัตราค่าที่พักเทียบเท่าประเภท ค.
โดยอนุโลม
20.6 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ดังต่อไปนี้
20.6.1 การจัดอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหารระดับจังหวัด ดังนี้
(1) ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากรชาวต่ า งประเทศหรื อ วิ ท ยากรชาวไทยที่ มี
คุณสมบัติตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติระบุไว้ ให้เป็นไปตามอัตราที่สหพันธ์กีฬานานาชาติ องค์กรกีฬา หรือ
สถาบันเจ้าของหลักสูตรนั้นๆ กําหนด
(2) ค่าที่พัก อาหาร รวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(3) ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
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20.6.2 การส่งอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน/ผู้บริหาร ดังนี้
(1) ค่าที่พัก อาหาร รวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่ว มการอบรม
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(2) ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
20.7 การพัฒ นาบุคลากรกีฬาตามโครงการระดับ ชาติ หรือ การพัฒ นาบุคลากรกีฬา
ตามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
20.7.1 การจัดอบรมภายในประเทศ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร ยกเว้น กรณีเป็นวิทยากรชาวต่างประเทศหรือ
วิทยากรชาวไทยที่มีคุณสมบัติตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติระบุไว้ ให้เป็นไปตามอัตราที่สหพันธ์กีฬานานาชาติ
องค์กรกีฬา หรือสถาบันเจ้าของหลักสูตรนั้นๆ กําหนด
(2) ค่าที่พัก อาหาร รวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่ว มการอบรม
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของ กกท. กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน ไป - กลับ ให้เป็นอัตราราชการชั้นประหยัด
(4) ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
20.7.2 การส่งอบรมในต่างประเทศ ดังนี้
(1) ค่าพาหนะเดินทางตามจ่ายจริง กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ไป กลับ ให้เป็นอัตราราชการชั้นประหยัด
(2) ค่าจัดทําวีซ่า และจัดทําหนังสือเดินทาง
(3) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมตามจ่ายจริง หรือตามระเบียบ
ประกาศของสถาบันเจ้าของหลักสูตร
(4) ในกรณีประเทศเจ้าภาพ มิได้จัดที่พักหรืออาหาร ให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบของ กกท.
หมวด 8
การพัฒนาสมาคมกีฬา
______________
ข้อ 21 สมาคมกีฬา มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สมาคมกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาตามความเหมาะสม
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หมวด 9
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
______________
ข้อ 22 รายการที่สนับสนุนเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แบ่งเป็นสี่ประเภท คือ
22.1 การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
22.2 การจ้างบุคลากรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักเวชศาสตร์การกีฬา
22.3 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา
22.4 การดําเนินการด้านสารต้องห้าม
ข้อ 23 อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้
23.1 อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
23.2 ค่าใช้จ่ายสถานที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
23.3 ค่าพาหนะหรือค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการจัดการประชุมเหมาจ่าย วันละไม่เกิน
5,000 บาท
23.4 เงินอุดหนุนการดําเนินการจัดประชุม ได้แก่
23.4.1 การฝึกอบรมประเภทระดับชาติ ไม่เกิน 100,000 บาท
23.4.2 การฝึกอบรมประเภทระดับนานาชาติ ไม่เกิน 200,000 บาท
ข้อ 24 อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปการจ้างบุคลากรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักเวชศาสตร์การกีฬา ดังนี้
24.1 ค่าจ้างบุคลากรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง และ
นักเวชศาสตร์การกีฬาต่างประเทศ เป็นค่าตอบแทนไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน
24.2 ค่าจ้างบุคลากรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง และ
นักเวชศาสตร์การกีฬาชาวไทย เป็นค่าตอบแทนไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน
24.3 อัตราค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง และนักเวชศาสตร์การกีฬาชาวไทย ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
24.4 อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างนักกายภาพบําบัด ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศนี้
24.5 อัตราค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่นวด (ชาวไทยและชาวต่างชาติใช้อัตราเดียวกัน) ปฏิบัติ
หน้าที่โดยได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
24.5.1 กรณีที่ 1 เจ้าหน้าที่นวดที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
จากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน
24.5.2 กรณีที่ 2 เจ้าหน้าที่นวดที่ไม่ได้ผ่านการอบรมจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
กกท. ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน
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ข้อ 25 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริห ารกองทุน ตาม
ความจํา เป็น เหมาะสม และไม่ซ้ําซ้อนกับงบประมาณที่ กกท. สนับสนุนโดยต้อ งเสนอราคากลางเป็น
ข้อ มูล ประกอบการพิจ ารณา ทั้ง นี้จ ะต้อ งเป็น อุป กรณ์ที่ก่อ ให้เ กิด ประโยชน์ต่อ การพัฒ นาศัก ยภาพ
นักกีฬา และทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ข้อ 26 การดําเนินการด้านสารต้องห้าม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านสาร
ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
หมวด 10
อุปกรณ์กีฬา
______________
ข้อ 27 อุปกรณ์กีฬา สําหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน เพื่อใช้ในการเตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อม
การพัฒนานักกีฬา หรือการจัดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนตามความ
จํ า เป็ น เหมาะสม และไม่ ซ้ํ า ซ้ อ นกั บ งบประมาณที่ กกท. สนั บสนุ น โดยต้ องเสนอราคากลางเป็ นข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
27.1 อุปกรณ์สิ้นเปลืองในการฝึกซ้อม/แข่งขัน หรือ
27.2 อุปกรณ์ประจําสนามฝึกซ้อม/แข่งขัน หรือ
27.3 อุปกรณ์สนับสนุนให้การฝึกซ้อม/แข่งขัน เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กกท. และกองทุน และสอดคล้องกับรายการแข่งขันที่
กองทุนกําหนด
หมวด 11
การส่งเสริมหรือการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากีฬา
______________
ข้อ 28 การส่งเสริมหรือการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากีฬา แบ่งเป็นสามประเภท
คือ
28.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่
28.1.1 การจัดงาน การจัดทําการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ/ภาค/จังหวัด
28.1.2 งานฉลองชัยให้แก่นักกีฬาที่มีผลงาน
28.2 การสร้างกระแสกีฬา ได้แก่
28.2.1 การประชาสัมพันธ์ทางด้านกีฬา
28.2.2 การถ่ายทอดกีฬาระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
28.2.3 การผลิตสื่อกีฬา
28.3 การส่งเสริมหรือการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร

16
หมวด 12
บทเบ็ดเตล็ด
______________
ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้ให้ความเห็นชอบแผนงาน หากสมาคมกีฬา
มีความจํ าเป็ นต้ องปรับ แผนงาน ให้ ผู้ จัดการกองทุ นสามารถพิจ ารณาปรับ แผนหรื อถัว จ่ายงบประมาณ
นอกเหนือจากอัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนตาม
วัตถุประสงค์
ข้อ 30 ในกรณีการสนับสนุนที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน อาจพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนตามที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะสนับสนุ น
ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่

6

กันยายน พ.ศ. 2559

พลเอก
(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
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1

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมกีฬา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการ
เตรียมนักกีฬา เพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พ.ศ. 2559
อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาชาวต่างประเทศ และผู้ฝึกสอน
กีฬาชาวไทยที่ กกท. กําหนด
(1) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนกีฬาชาวต่างประเทศ ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชาวไทย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และล่าม
(1.1) เพื่อเป็นแนวทางในการจ้างผู้ฝึกสอนจึงกําหนดกรอบอัตราการจ้าง
และคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณา
(1.2) การพิจารณาจ้างในกรอบอัตราค่าจ้างให้คํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ โดยพิจารณาความสามารถและผลงานของผู้ฝึกสอน
กีฬาเป็นประเด็นสําคัญ
(1.3) ในกรณีคุณสมบัติไม่อยู่ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้ในการเทียบเคียงกับ
หลักเกณฑ์โดยอนุโลม
(1.4) การเพิ่มค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่ กกท. กําหนด
(.5) ในกรณี อั ต ราค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากนี้ ใ ห้ เ ป็ น อํ า นาจของ
คณะกรรมการ กกท.
(2) อั ตราค่ าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของผู้ฝึ กสอนกีฬาชาวต่างประเทศ และ
ฝึกสอนกีฬาชาวไทย ดังนี้
หมวด
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชาวต่างประเทศ

ผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชาวต่างประเทศทั่วไป

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาจนประสบความสําเร็จได้
รางวัลการแข่งขันระดับโลกหรือระดับกีฬา
โอลิมปิกเกมส์
อันดับ 1 - 8 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 - 4 (กีฬาทั่วไป)
ระดับทวีป อันดับ 1 - 4 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 - 2 (กีฬาทั่วไป)
2. ผ่านการอบรมอย่างน้อย ระดับ 1 ของสหพันธ์
นั้นๆ หรือเป็นอดีตนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จใน
การแข่งขันระดับโลกหรือระดับกีฬาโอลิมปิกเกมส์
หรือชนะเลิศระดับทวีป

ค่าตอบแทน
บาท / เดือน
ไม่เกิน 60,000
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2
หมวด

ค่าตอบแทน
บาท / เดือน
ผู้ฝึกสอนกีฬาต่างประเทศ 1. เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาจนประสบความสําเร็จได้ 60,000 - 100,000
ระดับสูง
รางวัลการแข่งขันระดับโลกหรือระดับกีฬา
โอลิมปิกเกมส์
ผู้ฝึกสอน

คุณสมบัติ

อันดับ 1 - 4 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 - 2 (กีฬาทั่วไป)
2. ผ่านการอบรมอย่างน้อย ระดับ 2 ของสหพันธ์
นั้นๆ หรือเป็นอดีตนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จ
ในการแข่งขันระดับโลกหรือระดับกีฬาโอลิมปิกเกมส์
หรือชนะเลิศระดับทวีป
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชาวต่างประเทศ
ระดับผู้เชี่ยวชาญ

1. เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาจนประสบความสําเร็จได้ 100,000 - 150,000
รางวัลการแข่งขันระดับโลกหรือระดับกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
อันดับ 1 - 4 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 - 2 (กีฬาทั่วไป)
หรือชนะเลิศระดับทวีป 2 ครั้งขึ้นไป
2. ผ่านการอบรมอย่างน้อย ระดับ 3 ของสหพันธ์
นั้นๆ หรือเป็นอดีตนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จใน
การแข่งขันระดับโลกหรือระดับกีฬาโอลิมปิกเกมส์
หรือชนะเลิศระดับทวีป

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชาวไทย

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา /
ผู้ฝึกสอนกีฬาภูมิภาค

1. เคยเป็ น นั ก กี ฬ า ผู้ ฝึ ก สอน หรื อ บุ ค ลากร ไม่เกิน 15,000
ทางการกี ฬ าที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นชนิ ด กี ฬ านั้ น ๆ
โดยมีสถาบันหรือองค์กรกีฬารับรอง
2. เคยผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาที่ กกท. รับรอง
ในระดั บ ต้ น ๆ (ขั้ น พื้ น ฐาน) ในชนิ ด กี ฬ าที่ เ ป็ น
ผู้ฝึกสอน หรือสมาคมกีฬาให้การรับรอง
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอนระดับนานชาติหรือผู้ฝึกสอนระดับภูมิภาค
4. มีสมรรถภาพทางกายดีไม่มีโรคประจําตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
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หมวด

ผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับ 1

ค่าตอบแทน
บาท / เดือน
1. เป็นผู้ฝึกสอนที่มีผลงานได้รางวัลในการแข่งขัน 20,000 - 30,000
ระดั บนานาชาติ หรื อได้ อันดั บ 1 ในการแข่ งขั น
ระดับชาติ คือ กีฬาแห่งชาติ หรือ ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ 2 ครั้ง ขึ้นไป
คุณสมบัติ

2. ผ่ านการอบรมผู้ฝึ กสอนระดั บกลาง หรื อผ่าน
การอบรมผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติที่ กกท. หรือ
สมาคมกีฬาให้การรับรองในชนิดกีฬาที่เป็นผู้ฝึกสอน
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /
อนุ ปริ ญญา หรื อเที ยบเท่ าทางด้ านพลศึ กษา หรื อ
ทางการกีฬาหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ ในชนิด
กีฬาทีมชาติในชนิดกีฬาที่เป็นผู้ฝึกสอน และ/หรือ
เคยเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติในชนิดกีฬานั้นๆ
4. มีสมรรถภาพทางกายที่ดีไม่มีโรคประจําตัวที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 2

1. มีผลงานในการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้ 30,000 - 40,000
ระดับโลกหรือระดับกีฬาโอลิมปิกเกมส์
อันดับ 1 – 8 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 – 4 (กีฬาทั่วไป)หรือ
ระดับเอเชีย อันดับ 1 – 4 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 - 2 (กีฬาทั่วไป)
2. ผ่านการอบรมจากสหพันธ์กีฬานั้นๆ อย่างน้อย
ในระดับ 1 หรื อผ่ านการอบรมผู้ฝึ กสอนขั้ น สู งที่
กกท. หรือสมาคมกีฬาให้การรับรองในชนิดกีฬาที่
เป็นผู้สอน
3. มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ฝึ ก สอนจนนั ก กี ฬ าประสบความสํ า เร็ จ ระดั บ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
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หมวด

ผู้ฝึกสอน

คุณสมบัติ

ค่าตอบแทน
บาท / เดือน

4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านพลศึกษา หรือ
ทางการกีฬาหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติในชนิดกีฬา
ที่เป็นผู้ฝึกสอน และ/หรือเคยเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติ
ในชนิดกีฬานั้นๆ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
(อ่าน เขียน สนทนา) โดยองค์กรต้นสังกัดทดสอบ
และให้การรับรอง
6. มีสมรรถภาพทางกายดีไม่มีโรคประจําตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 3

1. มีผลงานในการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้
ระดับโลกหรือระดับกีฬาโอลิมปิกเกมส์
อันดับ 1 – 4 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 – 2 (กีฬาทั่วไป)หรือ
ระดับเอเชีย อันดับ 1 – 2 (กีฬาสากล)
อันดับ 1 (กีฬาทั่วไป)
2. ผ่านการอบรมจากสหพันธ์กีฬานั้นๆ อย่างน้อย
ในระดับ 2 หรือผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนขั้นสูงที่
กกท. หรือสมาคมกีฬาให้การรับรองในชนิดกีฬาที่
เป็นผู้ฝึกสอน
3. มีประสบการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน
จนนักกีฬาประสบความสําเร็จระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า 4 ปี
4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /
อนุ ป ริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่ าทางด้ านพลศึ กษา
หรือทางการกีฬา หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติใน
ชนิดกีฬาที่เป็นผู้ฝึกสอน และ/หรือเคยเป็นผู้ฝึกสอน
ทีมชาติในชนิดกีฬานั้นๆ

40,000 - 50,000
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หมวด

ผู้ฝึกสอน

คุณสมบัติ

ค่าตอบแทน
บาท / เดือน

5. มีความสมารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี (อ่าน
เขียน สนทนา) โดยองค์กรต้นสังกัดทดสอบและให้
การรับรอง
6. มีสมรรถภาพทางกายดีไม่มีโรคประจําตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ล่าม

สามารถสื่อสาร (พูด, อ่าน, เขียน, ฟัง) ภาษานั้นๆ
ได้ตามสัญชาติของผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศที่
ได้รับการจ้าง

ไม่เกิน 15,000

หมายเหตุ กรณีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดแต่จ้างอยู่เดิมให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิม
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อัตราค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน
1. อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ตามอัตราดังนี้
ระดับการฝึกอบรม
(1) การฝึกอบรมประเภท ข
การฝึกอบรมระดับต้น
การฝึกอบรมระดับกลางและ
การฝึกอบรมบุคลากรภายนอก

(2) การฝึกอบรมประเภท ก
การฝึกอบรมระดับสูง

วิทยากรบุคลากรของรัฐ วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ
ไม่เกินชั่วโมงละ
600 บาท
1,200 บาท
ไม่เกินชั่วโมงละ
800 บาท

ไม่เกินชั่วโมงละ
1,600 บาท

1.2 การจัดอบรมระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ให้เบิก
ค่าที่พัก ค่าอาหารรวมอาหารว่าง วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ตามอัตราดังนี้
ระดับการฝึกอบรม
(1) การฝึกอบรมประเภท ข
การฝึกอบรมระดับต้น
การฝึกอบรมระดับกลางและ
การฝึกอบรมบุคลากรภายนอก

(2) การฝึกอบรมประเภท ก
การฝึกอบรมระดับสูง

ค่าเช่าห้องพัก
พักคนเดียว
พักคู่
ไม่เกิน
ไม่เกิน
1,200 บาท 750 บาท

อาหาร
ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน
800 บาท

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
2,000 บาท 1,100 บาท 1,000 บาท

อาหาร
ไม่ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน
600 บาท
ไม่เกิน
700 บาท

1.3 การส่งอบรมระดับนานาชาติ โดยสมาคมกีฬา กรณีประเทศเจ้าภาพ มิได้จัดที่พักหรืออาหาร
ให้ เบิ กจ่ ายตามข้ อบั งคั บ กกท. ว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปฝึ กอบรมต่ างประเทศ อั ตราค่ าที่ พั ก
เทียบเท่าประเภท ค โดยอนุโลม ดังนี้
ระดับการฝึกอบรม
(1) การฝึกอบรมประเภท ข

ค่าเช่าห้องพัก
พักคนเดียว
พักคู่
ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 1,700 บาท

การฝึกอบรมระดับต้น การฝึกอบรมระดับกลาง
และการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก

(2) การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน 3,600 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท

การฝึกอบรมระดับสูง

1.4 กรณีค่าที่พักวิทยากรหากมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร โดยมีค่าที่พักตามจ่ายจริงเกินกว่าที่
ประกาศกําหนด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควร
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2. อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
นักเวชศาสตร์การกีฬา และนักกายภาพบําบัด ให้เบิกจ่าย ดังนี้
ตําแหน่ง
แพทย์
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัดประสบการณ์เกิน 10 ปี
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เฉพาะทาง

ค่าตอบแทน
ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ไม่เกิน 1,300 บาท/ชั่วโมง
600 บาท
กรณีเดินทางโดย
ไม่เกิน 750 บาท/ชั่วโมง
ไม่เกิน
เครื่องบิน ไป - กลับ
ไม่เกิน 1,000 บาท/ชัว่ โมง
1,000 บาท/วัน
ให้เป็นอัตราราชการ
ไม่เกิน 500 บาท/ชั่วโมง
ชั้นประหยัด
ไม่เกิน 1,000 บาท/ชัว่ โมง

หมายเหตุ : การจ่ายอัตราค่าตอบแทนในข้อ 2 หากเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์เกินสิบปี ให้คํานวณอัตรา
ค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละสิบถึงร้อยละยี่สิบห้า หรือหากเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์เกินยี่สิบปี ให้คํานวณ
อัตราค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละห้าสิบ

