
 

   
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 
และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา 

และกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2559 

    
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเงินกองทุนไปใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรือ
อันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 (6) และมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬาและผู้ซ่ึง
ประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอ่ืนอันควรแก่การ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2559” 
 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

  “คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา  
การกีฬาแห่งชาติ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  “ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
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  “สมาคมกีฬา” หมายความว่า  สมาคมกีฬาท่ีใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” หรือสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด แล้วแต่กรณี      

  “สวัสดิการ” หมายความว่า  สวัสดิการข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามประกาศนี้   
 
   ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 
   ข้อ 5 กลุ่มผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ แบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ 

   5.1 กลุ่มท่ี  1  นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) ดังต่อไปนี้ 

    - รุ ่น ทั ่ว ไป หมายถ ึง   เป ็นหร ือเคยเป ็นต ัวแทนน ักก ีฬาท ีมชาติ 
(สมัครเล่น) รุ่นทั่วไปทั้งคนปกติและคนพิการ ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาหรือรายการแข่งขัน
นานาชาติที่สหพันธ์กีฬานานาชาติให้การรับรอง ซึ่งส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย   

    - แบ่งรุ ่นอายุ หมายถึง เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ ่นเยาวชน/
ยุวชนตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น) ทั้งคนปกติและคนพิการ ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา
หรือรายการแข่งขันนานาชาติท่ีสหพันธ์กีฬานานาชาติให้การรับรอง ซ่ึงส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา 
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 
และนักกีฬาทีมชาติรุ่นสูงอายุ เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ่นสูงอายุ (สมัครเล่น) ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกท่ีสหพันธ์กีฬานานาชาติให้การรับรองซ่ึงส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬา  

   5.2 กลุ่มที่ 2  นักกีฬาตัวแทนจังหวัด หมายถึง เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด 
ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ โดยนับตั้งแต่วันท่ี
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดระดับภาคและได้รับสิทธิให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวจนจบ
การแข่งขันในปีท่ีขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการกีฬา 

   5.3 กลุ่มที่ 3  บุคลากรกีฬา  หมายถึง  ผู้บริหารองค์กรกีฬา ที่ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นผู้บริหารองค์กรกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ชี ้ขาด ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเคยเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันมหกรรมกีฬาในรายการที่กําหนดไว้ในประกาศกองทุน สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ ในปีท่ีมีการแข่งขัน หรือกรณีอ่ืน
ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด   
 
  ข้อ 6 อัตราและเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามบัญชี
ท้ายประกาศนี้ 
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  ข้อ 7 การช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

   7.1 ค่ายังชีพรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 
ซ่ึงได้รับการช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนกรณีเกิดการเสียชีวิต หรือกรณีกองทุน
ยุบหรือล้มเลิก ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นอันสิ้นสุดลง  
         7.2 ค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 

             7.2.1 ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 เมื่อขอรับ
ความช่วยเหลือสวัสดิการจากกองทุน กรณีที่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้เต็มจํานวนเท่าท่ี
จ่ายจริงแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากกองทุน เว้นแต่ค่าสินไหมท่ีได้รับนั้นตํ่ากว่าค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายจริง 
ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเพียงเท่าจํานวนที่ขาดอยู่
ตามระเบียบของทางราชการโดยแนบหลักฐานการรับสินไหมทดแทนจากการประกันพร้อมสําเนาใบเสร็จ       
ค่ารักษาพยาบาลท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายแนบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย  
    7.2.2 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ
สวัสดิการตามข้อ 5 ให้เบิกจ่ายได้จากสิทธิใดสิทธิหนึ่งเท่านั้น โดยให้เบิกจ่ายจากสิทธิค่ารักษาพยาบาล     
ท่ีตนเองพึงมี อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐ ประกันสังคม หรือประกันชีวิตส่วนบุคคล  
    7.2.3  ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 ให้ส่งเรื่องผ่าน
สมาคมกีฬา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้ 

    7.2.4 การขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลถัดจากครั้งแรก ผู้มีสิทธิ
ขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 สามารถย่ืนความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการ          
ค่ารักษาพยาบาลต่อกองทุนได้โดยตรง โดยสามารถใช้สําเนาหนังสือท่ีสมาคมกีฬารับรองความเป็นทีมชาติ 
หรือกรณีเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สามารถใช้สําเนาหนังสือท่ีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
รับรองสถานะความเป็นนักกีฬาสังกัดจังหวัดได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือนําส่งดังกล่าว และให้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้ 

    7.2.5 อดีตนักกีฬาทีมชาติทุพพลภาพท่ีอยู่ในความดูแลและได้รับ        
ค่ายังชีพกรณีทุพพลภาพจากกองทุนแล้ว สามารถขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ได้โดยตรง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้ 

            7.3 ช่วยเหลือทางการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 

         7.3.1 เม่ือผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 กลุ่มที่ 1 
นักกีฬาทีมชาติ (รุ่นท่ัวไป) และกลุ่มท่ี 2 นักกีฬาตัวแทนจังหวัด กรณีเกิดการเสียชีวิต และหากครอบครัว    
มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษาตามสิทธิของนักกีฬาที่พึงจะได้รับผ่านทายาท      
โดยธรรมตามกฎหมาย ให้เสนอขอรับความช่วยเหลือผ่านสมาคมกีฬาที่นักกีฬาผู้นั ้นสังกัดพร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษาตามแบบฟอร์มสวัสดิการท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้  
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    7.3.2 กองทุน จะดําเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 กลุ่มท่ี 1 นักกีฬาทีมชาติ (รุ่นท่ัวไป) และกลุ่มที่ 2 
นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ผ่านทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ท่ีจะมีสิทธิรับการสงเคราะห์สวัสดิการได้คราวละ      
ไม่เกิน 3 คน โดยจะเบิกจ่ายให้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกินระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

    7.3.3 การขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษาถัดจากครั้งแรก 
ครอบครัวของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 กลุ่มที่ 1 นักกีฬาทีมชาติ (รุ่นทั่วไป) และ
กลุ่มท่ี 2 นักกีฬาตัวแทนจังหวัด สามารถย่ืนความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการศึกษาต่อกองทุนได้
โดยตรง โดยสามารถใช้สําเนาหนังสือท่ีสมาคมกีฬารับรองความเป็นทีมชาติ หรือสําเนาหนังสือท่ีสมาคมกีฬา
รับรองสถานะความเป็นนักกีฬาสังกัดจังหวัด โดยไม่ต้องมีหนังสือนําส่งจากสมาคมกีฬา ท้ังนี้ ให้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้ 

   7.4 การขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการเรื่องอ่ืนๆ ตามบัญชีการให้ความ
ช่วยเหลือสวัสดิการท้ายประกาศนี้ ให้ส่งเรื่องผ่านสมาคมกีฬาท่ีตนสังกัด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มสวัสดิการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดท้ายประกาศนี้ ท้ังนี้ 
กองทุนอาจขอความเห็นประกอบการพิจารณาจากสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการ ตามข้อ 5 หากมีลักษณะ
ต้องห้าม กองทุนจะไม่พิจารณาให้ความช่วยเหลือสวัสดิการตามประกาศนี้ ดังต่อไปนี้  
   8.1 การกระทําภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด    
   8.2 การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกายตนเอง 
   8.3 การทําแท้งลูก    
   8.4 การทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม
ท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม    
   8.5 การเข้าร่วมการจลาจล การนัดหยุดงาน การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวาย 
   8.6 อ่ืนๆ กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 
 
  ข้อ 9 ให้ผู้จัดการกองทุน อนุมัติให้ความช่วยเหลือสวัสดิการให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้แก่
ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการตามข้อ 5 และให้รายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบใน
โอกาสแรกท่ีมีการประชุม 
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  ในกรณีการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากประกาศนี้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน อาจพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือสวัสดิการตามท่ีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยจะสนับสนุน
ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    6    กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 พลเอก 

(ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

รุ่นท่ัวไป แบ่งรุ่นอายุ นักกีฬาจังหวัด บุคลากรกีฬา

1. สนับสนุนค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพ

     1.1 ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง 

     - เน่ืองจากการแข่งขัน  8,000 - 12,000 บาท/เดือน  -

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

       อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา 

     1.2 ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  

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

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

       อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา 

2. กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 2.1 ค่ารักษาพยาบาล 2.1.1 เน่ืองจากการแข่งขัน

 - การรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐบาล ให้เบิกได้ตามจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 - การรักษา ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

จํานวนเงิน(บาท) / คน

กลุ่มท่ี 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น)

 
บัญชีท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ 

การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการ

14,000 - 20,000 บาท/เดือน

 11,000 - 17,000 บาท/เดือน

 10,000 - 18,000 บาท/เดือน

8,000 - 15,000 บาท/เดือน

 - การรักษา ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

   และต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

 - การรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐบาล ให้เบิกได้ตามจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 - การรักษา ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

   และต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

ท้ังน้ี ตามข้อ 2.1 (ข้อ 2.1.1 - ข้อ 2.1.2) ให้เบิกจ่ายจากสวัสดิการของตนเองก่อน เช่น ประกันชีวิต

หรือสวัสดิการอื่นๆ ของรัฐ 

 2.2 เงินช่วยเหลือสมทบการรักษาพยาบาล 

 2.3 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกและบรรเทาอาการ การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกและบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายตามความเห็นของ

      เจ็บป่วยทางด้านร่างกาย แพทย์ผู้รักษา หรือกรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีใช้อยู่เกิดการชํารุดเสียหายตามกาลเวลา ให้ผู้จัดการกองทุนอนุมัติให้ความ

ช่วยเหลือตามความจําเป็นคราวละไม่เกิน 100,000 บาท และให้รายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ

ในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม

3. กรณีการเย่ียมนักกีฬา

 3.1 การเย่ียมกรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย

   3.1.1 เงินบํารุงขวัญนักกีฬา/บุคลากรกีฬา คร้ังละไม่เกิน 3,000 บาท/คน คร้ังละไม่เกิน 3,000 บาท/คน

           จากการตรวจเย่ียมผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วย

   3.1.2 ของเย่ียมเมื่อเจ็บป่วย/บาดเจ็บ ไม่เกิน 3,000 บาท/คน ไม่เกิน 3,000 บาท/คน

           (กระเช้า หรือช่อดอกไม้ และอื่นๆ)

 3.2 การเย่ียมเพ่ือบํารุงขวัญ

   3.2.1 เงินบํารุงขวัญระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท คร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท  -  -

           หรือแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา ต่อรายการแข่งขัน ต่อรายการแข่งขัน

   3.2.2 ของเย่ียม และแสดงความยินดี ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3,000 บาท

           (กระเช้า หรือช่อดอกไม้ และอื่นๆ)

นอกเหนือจากระเบียบทางราชการจะสนับสนุนคนละ 1 คร้ังต่อปี โดยให้เบิกจ่ายกับกองทุนตามท่ีจ่ายจริง

ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท/ปี ตามบัญชีโรคแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี หรือโรคอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร

2.1.2 เน่ืองจากกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ อาทิ จากการฝึกซ้อมกีฬา 

 ให้ผู้จัดการกองทุน อนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสวัสดิการสมทบการรักษาพยาบาลในรายการค่าใช้จ่ายท่ี

คร้ังละไม่เกิน  5,000 บาท /คน

ไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ไม่เกิน 3,000 บาท
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

รุ่นท่ัวไป แบ่งรุ่นอายุ นักกีฬาจังหวัด บุคลากรกีฬา

จํานวนเงิน(บาท) / คน

กลุ่มท่ี 1 นักกีฬาทีมชาติ (สมัครเล่น)
การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการ

4. การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

  4.1 เงินสวัสดิการช่วยเหลือนักกีฬาผ่านครอบครัวกรณีเสียชีวิต

     4.1.1 เน่ืองจากการแข่งขัน (นักกีฬาเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน) ไม่เกิน 200,000 บาท /คน ไม่เกิน 100,000 บาท /คน ไม่เกิน 100,000 บาท /คน  -

     4.1.2 เน่ืองจากการฝึกซ้อม  (นักกีฬาเสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อม) ไม่เกิน 100,000 บาท /คน ไม่เกิน 50,000 บาท /คน ไม่เกิน 50,000 บาท /คน  -

     4.1.3 เน่ืองจากสาเหตุอื่น ไม่เกิน 30,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000 บาท /คน ไม่เกิน 10,000 บาท /คน ไม่เกิน 10,000 บาท /คน

     4.1.4 ค่าพวงหรีดเคารพศพ ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท

  4.2 ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักกีฬาท่ีเสียชีวิต  - ไม่เกินระดับปริญญาตรี  - ไม่เกินระดับปริญญาตรี

       ผ่านทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย และจะมีสิทธ์ิรับ  - สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น  - สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น

       การสงเคราะห์ได้คราวละไม่เกิน 3 คน     เงินบํารุงการศึกษา และ    เงินบํารุงการศึกษา และ

     4.2.1 ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า    ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ -    ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ -

     4.2.2 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ - ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ -

     4.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ - ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ -

     4.2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สวัสดิการการศึกษาของบุตร - สวัสดิการการศึกษาของบุตร -

             และระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ท่ีกระทรวงการคลัง ท่ีกระทรวงการคลัง

     4.2.5 อนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ถือใช้อยู่ โดยอนุโลม - ถือใช้อยู่ โดยอนุโลม -

5. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

     เข้าร่วมการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬานานาชาติ

5.2 ระดับจังหวัด หมายถึง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

      กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ

5.1 ระดับชาติ หมายถึง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีม

      กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ

5.3 อัตราค่าใช้จ่าย

  5.3.1 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่เกิน 30,000 บาท/คน ต่อการรักษาอาการน้ัน

  5.3.2 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
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10

9 18,000      

8 17,000      15,000    

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    - 8,000   -  -

3 16,000       13,000   12,000      10,000    10,000       7,000  7,000   5,000   - 7,000   - 5,000  

2 15,000       12,000   11,000      9,000      9,000         6,000  6,000   4,000   - 6,000   - 4,000  

1 14,000       11,000   10,000      8,000      80,000       5,000  5,000   3,000   - 5,000   - 3,000  

จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน
สาเหตุอ่ืน

3

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุ 

หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

สาเหตุอ่ืน

อัตราในการให้ความช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพ

บัญชีท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

สาเหตุอ่ืนสาเหตุอ่ืน สาเหตุอ่ืน สาเหตุอ่ืน
จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน จากการแข่งขัน

 หรือฝึกซ้อม  หรือฝึกซ้อม  หรือฝึกซ้อม  หรือฝึกซ้อม  หรือฝึกซ้อม  หรือฝึกซ้อมข้ัน
สาเหตุอ่ืน

ทุพพลภาพบางส่วน

สาเหตุอ่ืน

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงทุพพลภาพบางส่วน ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง ทุพพลภาพบางส่วน

กลุ่มท่ี 2 นักกีฬาจังหวัด

สาเหตุอ่ืน

กลุ่มท่ี 1 นักกีฬาทีมชาติท่ัวไป (รุ่นท่ัวไป / แบ่งรุ่นอายุ) กลุ่มท่ี 3 บุคลากรกีฬา

สาเหตุอ่ืน

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง

สาเหตุอ่ืน สาเหตุอ่ืน
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บัญชีท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา 

และผู้ซ่ึงประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา 
และกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 

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. โรคเนื้องอกสมองท่ีต้องได้รับการผ่าตัดสมอง (Brain Tumor Requiring Brain Surgery) 
7. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสําคัญ (Major Organ Transplantation) 
8. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia) 
9. โรคหลอดเลือดสมองท่ีต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด 
   (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery) 
10. โรคไตวายเรื้อรังท่ีต้องได้รับการล้างไตอย่างสมํ่าเสมอ 
   (Chronic Renal Failure Requiring Regular Renal Dialysis) 
11. โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเรื้อรัง (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. โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองท่ีต้องรักษาโดยการผ่าตัด 
    (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery) 
22. โรคเย้ือหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (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. โรคไวรัสตับอักเสบข้ันรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) 
30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) 
31. ภาวะหมดสติ (Coma) 
32. การบาดเจ็บท่ีศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma) 
33. โรคมัลติเปิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis) 
34. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis) 
35. การผ่าตัดกระดูกสันหลังท่ีเกิดสภาพโค้งงอโดยไม่ทราบสาเหตุ  
    (Surgery for Idiopathic Scoliosis) 
36. โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease) 
37. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) 
38. ภาวะตับอ่อนอักเสบท่ีกลับเป็นซํ้าและเรื้อรัง (Chronis Relapsing Pancreatitis) 
39. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) 
40. การสูญเสียการดํารงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living) 
41. โรคถุงน้ําในไต (Medullary Cystic Disease) 
42. โรคเนื้อเย่ือพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene) 
43. โรคแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ 
    (Primary Pulmonary Arterial Hypertension) 
44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma) 
45. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis) 
46. โรคลําไส้อักเสบท่ีเป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease) 
47. ตาบอด (Total Blindness) 
48. การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอ่ืน เพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจ 
    (Angioplasty & Other Invasive Treatment For Coronary Artery) 
49. โรคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 
 

________________________________ 
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