ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา
และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา
และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรือ
อันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 42 (6) และมาตรา 46 (5) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การกีฬ าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่อนไขในการช่ว ยเหลือด้ านสวั ส ดิการแก่นั กกีฬา บุ คลากรกีฬาและผู้ ซึ่ง
ประสบอุ บัติเ หตุ หรื อได้ รับ ความเสี ยหายหรืออั นตรายจากการแข่ งขัน กีฬา และกรณีอื่นอั นควรแก่ การ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริห ารกองทุ น” หมายความว่ า คณะกรรมการบริห ารกองทุ นพั ฒนา
การกีฬาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
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“สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
“สวัสดิการ” หมายความว่า สวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามประกาศนี้
ข้อ 4 ให้ป ระธานกรรมการบริห ารกองทุน พัฒ นาการกีฬ าแห่ง ชาติเ ป็น ผู้รัก ษาการ
ตามประกาศนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ 5 กลุ่มผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ แบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ
5.1 กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) ดังต่อไปนี้
- รุ ่น ทั ่ว ไป หมายถึง เป็น หรือ เคยเป็น ตัว แทนนัก กีฬ าทีม ชาติ
(สมัครเล่น) รุ่นทั่วไปทั้งคนปกติและคนพิการ ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาหรือรายการแข่งขัน
นานาชาติที่สหพัน ธ์กีฬานานาชาติให้การรับ รอง ซึ่งส่งแข่ง ขัน โดยสมาคมกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
- แบ่ง รุ่น อายุ หมายถึง เป็น หรือเคยเป็น นักกีฬาทีมชาติรุ่น เยาวชน/
ยุวชนตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) ทั้งคนปกติและคนพิการ ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา
หรื อ รายการแข่ ง ขั น นานาชาติ ที่ ส หพั น ธ์ กี ฬ านานาชาติ ใ ห้ ก ารรั บ รอง ซึ่ ง ส่ ง แข่ ง ขั น โดยสมาคมกี ฬ า
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
และนักกีฬาทีมชาติรุ่นสูงอายุ เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ่นสูงอายุ (สมัครเล่น) ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกที่สหพันธ์กีฬานานาชาติให้การรับรองซึ่งส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา
5.2 กลุ่มที่ 2 นักกีฬาตัว แทนจัง หวัด หมายถึง เป็น นัก กีฬาตัว แทนจัง หวัด
ซึ่ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ โดยนับตั้งแต่วันที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดระดับภาคและได้รับสิทธิให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวจนจบ
การแข่งขันในปีที่ขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการกีฬา
5.3 กลุ่มที่ 3 บุคลากรกีฬา หมายถึง ผู้บ ริหารองค์กรกีฬา ที่ปฏิบัติห น้าที่
เป็น ผู้บ ริห ารองค์กรกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาด ที่ป ฏิบัติห น้าที่ดัง กล่าว และเคยเข้าร่ว ม
ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาในรายการที่กําหนดไว้ในประกาศกองทุน สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ ในปีที่มีการแข่งขัน หรือกรณีอื่น
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ 6 อัตราและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามบัญชี
ท้ายประกาศนี้
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ข้อ 7 การช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
7.1 ค่ายังชีพรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5
ซึ่งได้รับการช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนกรณีเกิดการเสียชีวิต หรือกรณีกองทุน
ยุบหรือล้มเลิก ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นอันสิ้นสุดลง
7.2 ค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
7.2.1 ผู้มีสิทธิข อรับ ความช่ว ยเหลือ สวัสดิการตามข้อ 5 เมื่อขอรับ
ความช่วยเหลือสวัสดิการจากกองทุน กรณีที่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้เต็มจํานวนเท่าที่
จ่ายจริงแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากกองทุน เว้นแต่ค่าสินไหมที่ได้รับนั้นต่ํากว่าค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง
ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเพียงเท่าจํานวนที่ขาดอยู่
ตามระเบียบของทางราชการโดยแนบหลักฐานการรับสินไหมทดแทนจากการประกันพร้อมสําเนาใบเสร็จ
ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายแนบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
7.2.2 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิขอรับ ความช่ว ยเหลือ
สวัสดิการตามข้อ 5 ให้เบิกจ่ายได้จากสิทธิใดสิทธิหนึ่งเท่านั้น โดยให้เบิกจ่ายจากสิทธิค่ารักษาพยาบาล
ที่ตนเองพึงมี อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐ ประกันสังคม หรือประกันชีวิตส่วนบุคคล
7.2.3 ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 ให้ส่งเรื่องผ่าน
สมาคมกีฬา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้
7.2.4 การขอรับสวัส ดิการค่ารักษาพยาบาลถัดจากครั้งแรก ผู้มีสิทธิ
ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อสวั ส ดิ ก ารตามข้ อ 5 สามารถยื่ น ความประสงค์ ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ สวั ส ดิ ก าร
ค่ารักษาพยาบาลต่อกองทุนได้โดยตรง โดยสามารถใช้สําเนาหนังสือที่สมาคมกีฬารับรองความเป็นทีมชาติ
หรื อกรณี เป็ นนั กกี ฬาสั งกั ดสมาคมกีฬาแห่ งจั งหวัด สามารถใช้ สําเนาหนัง สือที่ส มาคมกี ฬาแห่ งจัง หวัด
รับรองสถานะความเป็นนักกีฬาสังกัดจังหวัดได้ โดยไม่ต้องมีหนัง สือนําส่ง ดัง กล่าว และให้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้
7.2.5 อดี ต นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ทุ พ พลภาพที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลและได้ รั บ
ค่ ายั ง ชี พกรณี ทุ พ พลภาพจากกองทุ น แล้ ว สามารถขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล
ได้ โดยตรง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้
7.3 ช่วยเหลือทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
7.3.1 เมื่อผู้มีสิทธิขอรับ ความช่ว ยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 กลุ่มที่ 1
นักกีฬาทีมชาติ (รุ่นทั่วไป) และกลุ่มที่ 2 นักกีฬาตัวแทนจังหวัด กรณีเกิดการเสียชีวิต และหากครอบครัว
มีค วามประสงค์จ ะขอรับ ความช่ว ยเหลือทางการศึก ษาตามสิท ธิข องนัก กีฬ าที่พึง จะได้ร ับ ผ่า นทายาท
โดยธรรมตามกฎหมาย ให้เ สนอขอรับ ความช่ว ยเหลือผ่านสมาคมกีฬาที่น ักกีฬาผู้นั้น สัง กัดพร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษาตามแบบฟอร์มสวัสดิการที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้
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7.3.2 กองทุน จะดําเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (รุ่นทั่วไป) และกลุ่มที่ 2
นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ผ่านทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ที่จะมีสิทธิรับการสงเคราะห์สวัสดิการได้คราวละ
ไม่เกิน 3 คน โดยจะเบิกจ่ายให้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกินระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
7.3.3 การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการศึ ก ษาถั ด จากครั้ ง แรก
ครอบครัวของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (รุ่นทั่วไป) และ
กลุ่มที่ 2 นักกีฬาตัวแทนจังหวัด สามารถยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษาต่อกองทุนได้
โดยตรง โดยสามารถใช้สําเนาหนังสือที่สมาคมกีฬารับรองความเป็นทีมชาติ หรือสําเนาหนังสือที่สมาคมกีฬา
รับรองสถานะความเป็นนักกีฬาสังกัดจังหวัด โดยไม่ต้องมีหนังสือนําส่งจากสมาคมกีฬา ทั้งนี้ ให้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้
7.4 การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ สวั ส ดิ ก ารเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามบั ญ ชี ก ารให้ ค วาม
ช่วยเหลือสวัสดิการท้ายประกาศนี้ ให้ส่งเรื่องผ่านสมาคมกีฬาที่ตนสังกัด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้
กองทุนอาจขอความเห็นประกอบการพิจารณาจากสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนั้นๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการ ตามข้อ 5 หากมีลักษณะ
ต้องห้าม กองทุนจะไม่พิจารณาให้ความช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
8.1 การกระทําภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
8.2 การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกายตนเอง
8.3 การทําแท้งลูก
8.4 การทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม
ที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
8.5 การเข้าร่วมการจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย
8.6 อื่นๆ กรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
ข้อ 9 ให้ผู้จัดการกองทุน อนุมัติให้ความช่วยเหลือสวัสดิการให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้แก่
ผู้มีสิทธิข อรับ ความช่ว ยเหลือ สวัสดิการตามข้อ 5 และให้รายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบใน
โอกาสแรกที่มีการประชุม

5
ในกรณีการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการที่นอกเหนือจากประกาศนี้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน อาจพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือสวัสดิการตามที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะสนับสนุน
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
พลเอก
(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

1
บัญชีท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ
หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2559
การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการ

1. สนับสนุนค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพ
1.1 ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง
- เนื่องจากการแข่งขัน
- เนื่องจากกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา
1.2 ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
- เนื่องจากการแข่งขัน
- เนื่องจากกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา
2. กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
2.1 ค่ารักษาพยาบาล

2.2 เงินช่วยเหลือสมทบการรักษาพยาบาล

2.3 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกและบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยทางด้านร่างกาย

3. กรณีการเยี่ยมนักกีฬา
3.1 การเยี่ยมกรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
3.1.1 เงินบํารุงขวัญนักกีฬา/บุคลากรกีฬา
จากการตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วย
3.1.2 ของเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วย/บาดเจ็บ
(กระเช้า หรือช่อดอกไม้ และอื่นๆ)
3.2 การเยี่ยมเพื่อบํารุงขวัญ
3.2.1 เงินบํารุงขวัญระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม
หรือแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
3.2.2 ของเยี่ยม และแสดงความยินดี
(กระเช้า หรือช่อดอกไม้ และอื่นๆ)

จํานวนเงิน(บาท) / คน
กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น)
กลุ่มที่ 2
รุ่นทั่วไป
แบ่งรุ่นอายุ
นักกีฬาจังหวัด

กลุ่มที่ 3
บุคลากรกีฬา

14,000 - 20,000 บาท/เดือน
11,000 - 17,000 บาท/เดือน

8,000 - 12,000 บาท/เดือน
5,000 - 8000 บาท/เดือน 5,000 - 8,000 บาท/เดือน

10,000 - 18,000 บาท/เดือน
8,000 - 15,000 บาท/เดือน

5,000 - 8,000 บาท/เดือน
3,000 - 5,000 บาท/เดือน 3,000 - 5,000 บาท/เดือน

2.1.1 เนื่องจากการแข่งขัน
- การรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐบาล ให้เบิกได้ตามจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- การรักษา ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
และต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ
2.1.2 เนื่องจากกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา
- การรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐบาล ให้เบิกได้ตามจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- การรักษา ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
และต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ตามข้อ 2.1 (ข้อ 2.1.1 - ข้อ 2.1.2) ให้เบิกจ่ายจากสวัสดิการของตนเองก่อน เช่น ประกันชีวิต
หรือสวัสดิการอื่นๆ ของรัฐ
ให้ผู้จัดการกองทุน อนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสวัสดิการสมทบการรักษาพยาบาลในรายการค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากระเบียบทางราชการจะสนับสนุนคนละ 1 ครั้งต่อปี โดยให้เบิกจ่ายกับกองทุนตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท/ปี ตามบัญชีโรคแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หรือโรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกและบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายตามความเห็นของ
แพทย์ผู้รักษา หรือกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดการชํารุดเสียหายตามกาลเวลา ให้ผู้จัดการกองทุนอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือตามความจําเป็นคราวละไม่เกิน 100,000 บาท และให้รายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
ในโอกาสแรกที่มีการประชุม

ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท /คน

ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อรายการแข่งขัน
ต่อรายการแข่งขัน
ไม่เกิน 3,000 บาท

-

-

ไม่เกิน 3,000 บาท

ไม่เกิน 3,000 บาท

2
การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการ

4. การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
4.1 เงินสวัสดิการช่วยเหลือนักกีฬาผ่านครอบครัวกรณีเสียชีวิต
4.1.1 เนื่องจากการแข่งขัน (นักกีฬาเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน)
4.1.2 เนื่องจากการฝึกซ้อม (นักกีฬาเสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อม)
4.1.3 เนื่องจากสาเหตุอื่น
4.1.4 ค่าพวงหรีดเคารพศพ
4.2 ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักกีฬาที่เสียชีวิต
ผ่านทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย และจะมีสิทธิ์รับ
การสงเคราะห์ได้คราวละไม่เกิน 3 คน
4.2.1 ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า
4.2.2 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
4.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
4.2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
และระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
4.2.5 อนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

จํานวนเงิน(บาท) / คน
กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น)
กลุ่มที่ 2
รุ่นทั่วไป
แบ่งรุ่นอายุ
นักกีฬาจังหวัด

กลุ่มที่ 3
บุคลากรกีฬา

ไม่เกิน 200,000 บาท /คน ไม่เกิน 100,000 บาท /คน ไม่เกิน 100,000 บาท /คน
ไม่เกิน 100,000 บาท /คน ไม่เกิน 50,000 บาท /คน ไม่เกิน 50,000 บาท /คน
ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
ไม่เกิน 10,000 บาท /คน ไม่เกิน 10,000 บาท /คน ไม่เกิน 10,000 บาท /คน
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
- ไม่เกินระดับปริญญาตรี
- ไม่เกินระดับปริญญาตรี
- สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น
- สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น
เงินบํารุงการศึกษา และ
เงินบํารุงการศึกษา และ
ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ
ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ
ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้
ที่เกี่ยวข้องกับการให้
สวัสดิการการศึกษาของบุตร
สวัสดิการการศึกษาของบุตร
ที่กระทรวงการคลัง
ที่กระทรวงการคลัง
ถือใช้อยู่ โดยอนุโลม
ถือใช้อยู่ โดยอนุโลม
5.1 ระดับชาติ หมายถึง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีม
เข้าร่วมการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬานานาชาติ
5.2 ระดับจังหวัด หมายถึง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ
5.3 อัตราค่าใช้จ่าย
5.3.1 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่เกิน 30,000 บาท/คน ต่อการรักษาอาการนั้น
5.3.2 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 300,000 บาท/คน

3
บัญชีท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ
หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2559
อัตราในการให้ความช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพ
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18,000
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17,000
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7

20,000

17,000

16,000

14,000

6

19,000

16,000

15,000

13,000

5

18,000

15,000

14,000

12,000

12,000

4

17,000

14,000

13,000

11,000

11,000

8,000

8,000

3

16,000

13,000

12,000

10,000

10,000

7,000

7,000

2

15,000

12,000

11,000

9,000

9,000

6,000

1

14,000

11,000

10,000

8,000

80,000

5,000

จากการแข่งขัน
ขั้น

หรือฝึกซ้อม

สาเหตุอื่น

จากการแข่งขัน

สาเหตุอื่น

หรือฝึกซ้อม

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
ทุพพลภาพบางส่วน
กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติทั่วไป (รุ่นทั่วไป / แบ่งรุ่นอายุ)

จากการแข่งขัน
หรือฝึกซ้อม

สาเหตุอื่น

-

8,000

-

-

5,000

-

7,000

-

5,000

6,000

4,000

-

6,000

-

4,000

5,000

3,000

-

5,000

-

3,000

สาเหตุอื่น

จากการแข่งขัน

สาเหตุอื่น

จากการแข่งขัน

สาเหตุอื่น

จากการแข่งขัน

หรือฝึกซ้อม

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
ทุพพลภาพบางส่วน
กลุ่มที่ 2 นักกีฬาจังหวัด

หรือฝึกซ้อม

หรือฝึกซ้อม

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง ทุพพลภาพบางส่วน
กลุ่มที่ 3 บุคลากรกีฬา
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บัญชีท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา
และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา
และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
พ.ศ. 2559

โรคแนบท้ายหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancers)
2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย ครั้งแรก
(First Acute Myocardial Infarct/ First Heart Attack)
3. การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)
4. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแบบสมบูรณ์ (Major Complete Stroke)
6. โรคเนื้องอกสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง (Brain Tumor Requiring Brain Surgery)
7. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสําคัญ (Major Organ Transplantation)
8. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
(Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
10. โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ําเสมอ
(Chronic Renal Failure Requiring Regular Renal Dialysis)
11. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
12. แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
13. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
(Brachial Plexus) (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
14. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
15. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegelative State)
16. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Total Deafness)
17. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)
18. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
19. โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)
20. โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
21. โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
(Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
22. โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Acute Bacterial Meningitis)
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23. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
24. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
25. โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus หรือ S.L.E)
26. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgery to the Aorta)
27. โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
28. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
29. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
31. ภาวะหมดสติ (Coma)
32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
33. โรคมัลติเปิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis)
34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
35. การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เกิดสภาพโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ
(Surgery for Idiopathic Scoliosis)
36. โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease)
37. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
38. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ําและเรื้อรัง (Chronis Relapsing Pancreatitis)
39. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
40. การสูญเสียการดํารงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)
41. โรคถุงน้ําในไต (Medullary Cystic Disease)
42. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)
43. โรคแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้
(Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
45. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
46. โรคลําไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)
47. ตาบอด (Total Blindness)
48. การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่น เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ
(Angioplasty & Other Invasive Treatment For Coronary Artery)
49. โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร

________________________________
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