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 ตารางเปรียบเทยีบการแกไ้ขระเบยีบ ทบ.ฯ ปี ๕๘ (ฉบับเดิม) และ ปี ๖๔ (ฉบับใหม่) 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม่ เหตุผลประกอบ 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างขวัญก าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้
ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการ
สู้รบ การต่อสู้ หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้าม จน
ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดพิการทุพพลภาพ 
และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้ได้รับการตอบ
แทนต่อความเสียสละ ทุ่มเทให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้ง
เป็นการดูแลครอบครัวของก าลังพลดังกล่าว ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมฐานะตามสมควร จึงให้วาง
ระเบียบไว้ดังนี้.- 

อาศัยอ านาจตามความแห่ง กฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุหรือแต่งตั้งและการได้รับ
เงินเดือนของทายาทของข้าราชการทหารและทหารกอง
ประจ าการที่เสียชีวิตเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้บัญชาการทหารบกจึง
ออกระเบียบนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างขวัญก าลังใจ 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ กรณีปฏิบัติ
หน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือโดยการกระท าของ 
ฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต  หรือปลด
พิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่       
ให้ได้รับการตอบแทนต่อความเสียสละ ท่ีทุ่มเทให้แก่
ประเทศชาติ รวมทั้งเพ่ือเป็นการดูแลครอบครัวของ
ก าลังพลดังกล่าว ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง      
สมฐานะตามสมควร จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้.- 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของ
ระเบียบดังกล่าวรวมทั้งการด าเนินการอยู่ภายใต้
กฎของกระทรวง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สูงกว่า
รองรับ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ 
พ.ศ.๒๕๕๘” เรียกย่อว่า “ระเบียบ ช.ป.พ.” 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูน
บ าเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔” เรียกย่อว่า “ระเบียบ 
ช.ป.พ.” 

- เปลี่ยนข้อความเพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายที่จะให้
ความช่วยเหลือ 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ พ.ศ.
๒๕๕๑ 
       บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการช่ วย เหลือ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ที่ ได้ รั บ        
การปูนบ าเหน็จพิเศษที่ได้ก าหนดไว้แล้ว และที่มีอยู่   
ในระ เบียบนี้  หรือซึ่ งขั ดแย้ งกับระเบี ยบนี้ ให้ ใช้   
ระเบียบนี้แทน   
ข้อ ๔ บรรดาการช่วยเหลือใด ๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ แต่ในกรณีที่ระเบียบนี้
ไม่ได้ก าหนดไว้ หรือในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใด ก าหนดไว้ เป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่มากกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ซึ่ งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน และในกรณีที่ระเบียบนี้
ไม่ได้ก าหนดไว้ หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี อื่นใด ก าหนดไว้อันจะเป็นประโยชน์
แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่มากกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น 

- น าข้อ ๓ (วรรค ๒) และข้อ ๔ ของระเบียบ     
ปี  ๕๘ ปรับรวมกันเป็นข้อเดียวเ พ่ือให้ เกิด         
ความกระชับและเข้าใจง่ายมากขึ้น 

ข้อ ๕ การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่  
ผู้ที่ได้มีค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษแล้ว ไม่ต่ ากว่า ๗ ชั้น 
หรืออาสาสมัครทหารพรานผู้มีพฤติกรรมเทียบเคียงกับ  
การปูนบ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากว่า ๗ ชั้น กรณีปฏิบัติหน้าที่
จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรง
ข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือปลดออกจาก
ราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพและไม่บรรจุกลับเข้า
รับราชการใหม่ โดยมีค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษเรียบร้อย
แล้วเท่านั้น หรือเป็นผู้ที่มีความพิการชัดเจนและอยู่ใน
เกณฑ์ที่จะต้องปลดพิการตามกฎกระทรวง  

ข้อ ๕  การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ให้เฉพาะครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษแล้ว ไม่ต่ ากว่า ๗ ชั้น 
และอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดที่มีพฤติกรรมเทียบเคียง
กับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากว่า ๗ ชั้น กรณีปฏิบัติ
หน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือโดยการกระท าของ
ฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือปลดพิการ
ทุพพลภาพและไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 

- เพื่อก าหนดให้ทหารอาสาหรือบุคคลที่ท าหน้าที่
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในอนาคต
ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ 
- ปรับข้อความให้เกิดความกระชับ เข้าใจง่าย 
มากขึ้น 
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ข้อ ๔๐  ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ให้การสนับสนุน
การด าเนินการของหน่วยที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้หน่วยทุกระดับของกองทัพบก ให้การสนับสนุน
การด าเนินการช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตาม
ระเบียบนี้ เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ 
 
 
 

- ปรับข้อความให้ เข้าใจง่ายมากขึ้น 
- เดิมเป็นข้อความในข้อ ๔๐ ของหมวด ๕      
แต่ปรับให้อยู่ในหน้าแรกเนื่องจากเป็นการให้
หน่วยด าเนินการในภาพรวมมิได้เฉพาะเจาะจง 
ในงานของหมวดใดหมวดหนึ่ง 
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หมวด ๑ บทท่ัวไป 
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ข้อ ๗.๑ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ก าลังพลทุกประเภทใน
สังกัดกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้ที่มีค าสั่งให้ได้รับการปูน
บ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากวา่ ๗ ชั้น หรืออาสาสมคัรทหารพราน
ที่มีพฤติกรรมเทียบเคียงกับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากว่า 
๗ ชั้น กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือ 
โดยการกระท าของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับอันตราย      
ถึงเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการ
ทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 

๘.๑ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ก าลังพลทุกประเภทใน
สังกัดกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้ที่มีค าสั่งให้ได้รับการปูน
บ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากวา่ ๗ ชั้น และอาสาสมคัรทหารพราน
หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดที่มีพฤติกรรมเทียบเคียงกับการปูนบ าเหน็จพิเศษ 
ไม่ต่ ากว่า ๗ ชั้น กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ 
หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับอันตรายถึง
เสียชีวิต หรือปลดพิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับ 
เข้ารับราชการใหม่ 

- เพ่ือให้ทหารอาสาหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ในอนาคต    
ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ 
 

๗.๒ “ทุนการศึกษา” หมายถึง ทุนการศึกษาที่
กองทัพบกจัดให้มีขึ้น ตลอดจนที่ได้รับจากหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของเจ้าหน้าที่ 
๗.๓ “บุตร” หมายถึง บุตรของเจ้าหน้าที่ ที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
๗.๔ “ผู้รับทุน” หมายถึง บุตรที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับ
ทุนการศึกษา 
๗.๕ “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ดูแลผู้รับทุน กรณีผู้รับ
ทุนยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
๗.๖“ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส และบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของก าลังพลในสังกัดกองทัพบก 
 

ข้อ ๘.๒ “บุตร” หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่     
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องก าเนิดก่อนเจ้าหน้าที่
ประสบเหตุหรือหลังประสบเหตุไม่เกิน ๔๔ สัปดาห์ 
ข้อ ๘.๓ “บุตรบุญธรรม” หมายถึง ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็น
บุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ 
และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่มีบุตรตามข้อ ๘.๒ สืบสกุล 
ข้อ ๘.๔ “คู่สมรส” หมายถึง สามีหรือภรรยาของเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนสมรสก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ
และไม่ได้สมรสใหม่หลังเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ 
ข้อ ๘.๕ “บิดาหรือมารดา” หมายถึง ผู้ที่ให้ก าเนิดเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมาย รวมถึงบิดาหรือมารดาที่จดทะเบียนให้
เจ้าหน้าที่เป็นบุตรบุญธรรม ก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ 
ข้อ ๘.๖ “พ่ีหรือน้อง” หมายถึง ผู้ที่ก าเนิดร่วมบิดามารดา
เดียวกันกับเจ้าหน้าที่ 

- ปรับและเพ่ิมเติมข้อความให้มีความชัดเจน
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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 ข้อ ๘.๗ “ผู้รับทุน” หมายถึง บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ี
ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา 
ข้อ ๘.๘ “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ดูแลบุตรหรือบุตร
บุญธ ร รมที่ ยั ง ไ ม่ บ ร รลุ นิ ติ ภ า วะ หรื อ เป็ น คน ไ ร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๘.๑๐ “ครอบครัว” หมายถึง บุคคลตามข้อ ๘.๙.๑ ถึง 
๘.๙.๔ ของเจ้าหน้าที่ 

 

ข้อ ๗.๗ “ทายาท” หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิในการบรรจุ 
ตามหมวด ๓ ของระเบียบนี้ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความ
เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ โดยเป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย, 
บุตรบุญธรรม, คู่สมรสที่มิได้สมรสใหม่, บิดาหรือมารดา 

ข้อ ๘.๙ “ทายาท” หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ 
ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ โดยเป็น  
        ๘.๙.๑ บุตร 
        ๘.๙.๒ บุตรบุญธรรม 
        ๘.๙.๓ คู่สมรส 
        ๘.๙.๔ บิดาหรือมารดา  
        ๘.๙.๕ พ่ีหรือน้อง 

- เพิ่มข้อความให้พี่หรือน้องเป็นทายาทด้วย 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จ
พิเศษ” ประกอบด้วย 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการ
ปูนบ าเหน็จพิเศษ” ประกอบด้วย 

- ปรับข้อความให้ เข้าใจง่ายมากขึ้น 
 

ข้อ ๙.๑ พิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่  
ในภาพรวม การก าหนดการด าเนินการในรายละเอียด
ตามระเบียบ หรือกรณีการร้องเรียนต่าง ๆ หรือมี
ข้อคิดเห็นที่อยู่นอกเหนือระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐.๑ พิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อครอบครัว
ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวม ก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติ
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ พิจารณากรณีการร้องเรียน
ต่าง ๆ ตลอดจนให้มีข้อคิดเห็นที่อยู่นอกเหนือระเบียบนี้ 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 

ข้อ ๙.๒ ให้สามารถตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐.๒ ให้สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
หรือกรรมการของหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกได้ตาม
ความเหมาะสม 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 

  



๖ 
 

หมวด ๒ การช่วยเหลอืโดยการให้ทุนการศึกษา 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๑๐ วรรค ๒ ให้คณะกรรมการนี้ มีหน้าที่ในการ
จัดหาทุนการศึกษาส าหรับบุตรหรือบุตรบุญธรรม
เจ้าหน้าที่โดยจะให้ความช่วยเหลือจนส าเร็จการศึกษา
ใน ร ะดั บป ริ ญญ าต รี  ทั้ ง นี้  ใ ห้ ส า ม า ร ถแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

ให้คณะกรรมการนี้ มีหน้าที่ในการจัดหาทุนการศึกษา
ส าหรับบุตรหรือบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ โดยจะให้
ความช่วยเหลือจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทั้งนี้ ให้สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม และรายงานผลการจั ดหา
ทุนการศึกษาแก่คณะกรรมการตามข้อ ๙ ปีละ ๑ ครั้ง 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือวางมาตรการควบคุมในการ
ปฏิบัติ 

ข้อ ๑๒.๒ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ 
โดยเป็นผู้ที่ยังไม่มีรายได้ประจ าซึ่งมีการจ้างงานเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี หรือมากกว่าขึ้นไป 

ข้อ ๑๓.๒ เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ตามข้อ ๘.๒ และ 
๘.๓  

- ปรับข้อความให้สอดคล้องกับความเป็นจริง    
ในปัจจุบัน 

ข้อ ๑๓ การชว่ยเหลอืด้านทนุการศึกษาแบง่เปน็ ๓ 
ระดบัการศึกษาดังนี้ 
         ๑๓.๑ ระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือหลักสูตรเทียบเท่า ได้รับทุน ปี
ละ ๖,๐๐๐.- บาท 
 ๑๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ห รื อ ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง (ปวส. )หรือระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือหลักสูตร
เทียบเท่า ได้รับทุนปีละ ๙,๐๐๐.- บาท 
 ๑๓.๓ ระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรเทียบเท่า 
ได้รับทุนปีละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
 

ข้อ ๑๔ การชว่ยเหลอืด้านทนุการศึกษาแบง่เปน็ ๓ 
ระดบัการศึกษาดังนี ้
 ๑๔.๑ ระดับชั้นอนุบาล , ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือหลักสูตรเทียบเท่า ได้รับทุนปีละ 
๖,๐๐๐.- บาท 
 ๑๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรเทียบเท่า 
ได้รับทุนปีละ ๙,๐๐๐.- บาท 
 ๑๔.๓ ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือ  
หลักสูตรเทียบเท่า ได้รับทุนปีละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 

- เพ่ือให้การช่วยเหลือบุตรก าลังพลที่สูญเสีย     
ให้ ได้ รับทุนการศึกษาในอัตราที่ เหมาะสม 
เนื่องจาก การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ ปวท. เทียบเท่า การเรียน
มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาเรียน ๒ ปี (อนุปริญญา) 
 

  



๗ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๑๔  การให้ความอุปการะด้านการศึกษาจะมอบให้ 
ปีละ ๑ ครั้ง ส าหรับกรณีผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องออก
จากการศึกษา และไม่ศึกษาต่อภายในระยะเวลา     
เกินกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ออกจากการศึกษา ให้ยกเลิก
การให้เงินทุนเพื่อการศึกษาในส่วนที่เหลือทั้งหมด 

ข้อ ๑๕  การให้ความอุปการะด้านการศึกษาจะมอบทุน
ให้ปีละ ๑ ครั้ ง  โดยให้ เ ริ่ มรับและสิ้นสุดการรับ
ทุนการศึกษา ดังนี้ 
ข้อ ๑๕.๑ รับทุนนับตั้งแต่วันที่ เจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิ     
การปูนบ าเหน็จพิเศษ 
ข้อ ๑๕.๒ รับทุนนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิต หรือ 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีของอาสาสมัคร
ทหารพรานหรื อบุ คคลที่ ท า หน้ าที่ ทห ารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดที่ไม่ได้รับสิทธิบ าเหน็จพิเศษ) 
ข้อ ๑๕.๓ สิ้นสุดการรับทุนเมื่อส าเร็จการศึกษา หรือ
อายุเกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา
ต้องออกจากการศึกษา และไม่ศึกษาต่อภายในระยะเวลา
เกินกว่า ๑ ปีนับจากวันที่ออกจากการศึกษาโดยให้
ยกเลิกการให้เงินทุนเพื่อการศึกษาในส่วนที่เหลือทั้งหมด 

- เพิ่มข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของวันเวลา
ที่จะเริ่มรับและสิ้นสุดการรับทุน 

ข้อ ๑๕  การขอรับทุนการศึกษา ให้หน่วยต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป รายงาน
ขอรับทุนการศึกษา ถึงกรมสวัสดิการทหารบก โดยเร็ว 
โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑๖ การขอรับทุนการศึกษาในปีแรก ให้หน่วยต้น
สังกัดเสนอขอทุนตามสายการบั งคับบัญชาจนถึ ง    
หน่วยระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไปเพ่ือรายงาน
ขอรับทุนการศึกษา ไปยัง กรมก าลังพลทหารบก ภายใน 
๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับทุนตามข้อ ๑๕.๑ 
และ ๑๕.๒ โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

- เพื่อลดขั้นตอนในการขออนุมัติปีแรกเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว ในการได้รับสิทธิของบุตรมากกว่าเดิม
ซึ่งเดิมระเบียบปี ๕๘ การขอทุนในปีแรกให้ส่งผ่าน 
สก.ทบ. และ สก.ทบ. รวบรวมส่ง กพ.ทบ. ระเบียบ
ฉบับใหม่ให้หน่วยส่งขอทุนไปยัง กพ.ทบ. โดยตรง 
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ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ไม่มี ข้อ ๑๖.๕ ผลการศึกษาหรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าเคย
ได้รับการศึกษาตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับทุน (กรณีขอรับ
อนุมัติทุนย้อนหลัง) 

- เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าเคยศึกษากรณีขอสิทธิ
ล่าช้าต้องขอย้อนหลัง 

ข้อ ๑๕.๔ รายงานการปฏิบัติ หรือค าสอบสวนเกี่ยวกับ
สาเหตุการเสียชีวิตหรือ พิการทุพพลภาพ 
ข้อ ๑๕.๕ ส าเนารายงานการสูญเสียของหน่วยต้นสังกัด 
ข้อ ๑๕.๘ ใบมรณบัตรของก าลังพลกองทัพบก หรือ
ใบรับรองความเห็นแพทย์แสดงว่าได้สูญเสียอวัยวะ หรือ
อวัยวะนั้น สูญเสียสมรรถภาพในการท างานโดยสิ้นเชิง 
(พิการทุพพลภาพ) 
ข้อ ๑๕.๙ ค าสั่งปลดออกจากประจ าการ / หรือเลิกจ้าง 
(กรณีพิการทุพพลภาพ) 

ข้อ ๑๖.๗ ส าหรับอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่
ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดที่ไม่ไดร้บั
สิทธิปูนบ าเหน็จพิเศษ ให้ส่งหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
            ๑๖.๗.๑ รายงานการปฏิบัติ หรือค าสอบสวน
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ  
            ๑๖.๗.๒ รายงานการสูญเสียเอกสาร (แบบ 
กพ.๓)  
            ๑๖.๗.๓ รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.๔) 
            ๑๖.๗.๔ รายงานผลการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน ผลทางคดี  
            ๑๖.๗.๕ ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)  
 
            ๑๖.๗.๖ ใบส าคัญความเห็นแพทย์ในการ 
ปลดพิการ จากคณะกรรมการแพทย์ทหารที่ได้รับ    
การแต่งตั้ง (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) 
            ๑๖.๗.๗ ค าสั่งปลดออกจากประจ าการ/หรือ
เลิกจ้าง (กรณีพิการทุพพลภาพ)  

- ตัดข้อความในข้อ ๑๕.๔, ๑๕.๕, ๑๕.๘, ๑๕.๙ 
และวรรค ๒ แล้วน ามาเรียบเรียงในระเบียบฉบับใหม่ 
ข้อ ๑๖.๗ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

ข้อ ๑๖ กรมสวัสดิการทหารบก ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วรายงานขออนุมัติต่อ        
ผู้บัญชาการทหารบก (ผ่าน กรมก าลังพลทหารบก) 

ข้อ ๑๗ กรมก าลังพลทหารบก ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสารตามข้อ ๑๖ ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วรายงาน   
ขออนุมัติต่อผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

- ลดขั้นตอนในการขออนุมัติปีแรกหน่วยเสนอ
ตรงถึง กพ.ทบ. ไม่ต้องผ่าน สก.ทบ. 
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ข้อ ๑๗  การด าเนินการมอบทุนการศึกษาในปีแรก เมื่อ 
ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติแล้ว ให้กรม
สวัสดิการทหารบก ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
การก าหนดมอบทุนการศึกษาให้พิจารณาตามห้วงเวลา
การมอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 

ข้อ ๑๘  เมื่อผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้มอบอ านาจ     
ได้กรุณาอนุมัติแล้ว กรมก าลังพลทหารบกจะส่งเรื่อง  
ให้กรมสวัสดิการทหารบกด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- ตัดข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน 

ข้อ ๑๘ ผู้รับทุนเมื่อได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนในปีแรกแล้ว 
ส าหรับการขอรับทุนในปีถัดไปให้แนบหลักฐานขอรับ
ทุนการศึกษา ส่งให้ กรมสวัสดิการทหารบก ดังนี้ 
 ๑๘.๑ ข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา โดยมีแบบฟอร์ม
ตามผนวก ก ที่แนบ 
 ๑๘.๒ ผลการศึกษา 
 ๑๘.๓ หนังสือรับรองของสถานศึกษา 
 ๑ ๘ . ๔  ส า เ น า ท ะ เ บี ย น บ้ า น ข อ ง ผู้ รั บ
ทุนการศึกษา 
 ๑๘.๕ ส าเนาบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบัญชี 
“เพ่ือการศึกษาส าหรับ..(ชื่อของทายาทที่รับทุน)” โดย
ถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และหน้ามียอด
การฝาก-ถอนเงินล่าสุด 

ข้อ ๑๙ ส าหรับการขอรับทุนในปีต่อ ๆ ไปจนจบ
การศึกษา ให้หน่วยต้นสังกัดขอรับทุนการศึกษาไปยัง 
กรมสวัสดิการทหารบกโดยตรงภายใน ๑ เดือน หลังเปิด
ปีการศึกษาโดยส่งหลักฐาน ดังนี้ 
          ๑๙.๑ ข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา โดยใช้บันทึก
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาตามผนวก ก ที่แนบท้าย
ระเบียบนี้ 
          ๑๙.๒ ผลการศึกษา 
          ๑๙.๓ หนังสือรับรองของสถานศึกษา 
          ๑๙.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุนการศึกษา 
          ๑๙.๕ ส าเนาบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบัญชี 
“เพ่ือการศึกษาส าหรับ..(ชื่อของทายาทที่รับทุน)” โดย
ถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และหน้ามียอด
การฝาก - ถอนเงินล่าสุด 
 ๑๙.๖ หลักฐานตามที่กรมสวัสดิการทหารบก
ประสานเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถตรวจสอบยืนยันว่า
ยังคงศึกษาต่อเนื่องอยู่ในสถานศึกษา 
 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 

  



๑๐ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๒๐  ในปีต่อ ๆ ไป เมื่อได้รับอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับทุน ให้
กรมการเงินทหารบกด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของ
ทายาทแต่ละรายโดยตรง และให้ใช้เอกสารจากธนาคาร
ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ได้รับจากธนาคาร 
ประกอบกับหลักฐานส าเนาสมุดบัญชี ซึ่งผู้รับทุนจะต้อง
ส่งให้ในทุกปีเป็นหลักฐานในการรับตรวจบัญชี ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินให้ใช้จากกองทุนสวัสดิการฯ 

ข้อ ๒๐ การมอบทุนการศึกษา เมื่อกรมสวัสดิการ
ทหารบกไดร้ับแจ้งอนุมัติจากกรมก าลังพลทหารบกในปีแรก 
หรือตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๑๙ ในปีต่อ ฯ ไป แล้ว
ให้แจ้งประสานกรมการเงินทหารบกด าเนินการโอนเงิน
เข้าบัญชีของทายาทแต่ละรายโดยตรง โดยให้ใช้เอกสาร
จากธนาคารในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งผู้รับทุน
จะต้องส่งให้ในทุกปีเป็นหลักฐานในการรับตรวจบัญชี 
พร้อมทั้งให้กรมการเงินทหารบก ส าเนาหลักฐานการ
โอนเงินให้กรมสวัสดิการทหารบกทราบด้วย ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินให้ใช้จากกองทุนสวัสดิการ
กองทัพบก 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 



๑๑ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๑๙ กรณีมี เหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคาร      
ให้ เสนอเรื่องถึง กรมสวัสดิการทหารบก ทั้งนี้ เมื่อ     
กรมสวัสดิการทหารบก ตรวจสอบแล้วมี เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง ให้ส่งเรื่องให้กรมการเงินทหารบก 
ด าเนินการ โดยให้ เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็นผู้อนุมัติ
ให้เปลี่ยนบัญชีธนาคารได้ ทั้งนี้ ให้มีเอกสารประกอบ   
ในการขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารดังนี้ 
          ๑๙.๑ หนังสือชี้แจงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยน
บัญชีธนาคาร ลงนามโดยผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับทุนยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ หากผู้รับทุนบรรลุนิติภาวะแล้วให้ลง
นามเองได้ 
          ๑๙.๒ ส าเนาบัญชีธนาคารเล่มใหม่ โดยใช้ชื่อ
บัญชี “เพ่ือการศึกษาส าหรับ.... (ชื่อของทายาทที่รับ
ทุน)” โดยถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และ
หน้ามียอดการฝาก - ถอน 
          ๑๙.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลง
นามในหนังสือชี้แจงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนบัญชี
ธนาคาร ตามข้อ ๑๙.๑ 
 

ข้อ ๒๑ กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้
เสนอเรื่ อ งถึ งกรมสวั สดิ การทหารบก  ทั้ งนี้ เ มื่ อ        
กรมสวัสดิการทหารบกตรวจสอบแล้วมีเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องให้ส่งเรื่องให้กรมการเงินทหารบก ด าเนินการ 
โดยให้ เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็นผู้อนุมัติให้เปลี่ยน
บัญชีธนาคารได้ ท้ังนี้ ให้มีเอกสารประกอบในการขอ
เปลี่ยนบัญชีธนาคารดังนี้ 
           ๒๑.๑ หนังสือชี้แจงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยน
บัญชีธนาคาร ลงนามโดยผู้ปกครองในกรณีที่ผู้รับทุนยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ หากผู้รับทุนบรรลุนิติภาวะแล้วให้    
ลงนามเองได้ 
          ๒๑.๒ ส าเนาบัญชีธนาคารเล่มใหม่ โดยใช้ชื่อ
บัญชี “เพ่ือการศึกษาส าหรับ....(ชื่อของทายาทที่รับ
ทุน)” โดยถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และ
หน้ามียอดการฝาก - ถอน 
  ๒๑.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ลงนามในหนังสือชี้แจงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยน
บัญชีธนาคาร ตามข้อ ๒๑.๑ 
ทั้งนี้ หากกองทัพบกมีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงบัญชี
ธนาคาร เ พ่ือ ให้ ง่ ายต่อการปฏิบั ติ เป็นส่ วนรวม          
ให้กรมการเงินทหารบกประสานกรมสวัสดิการทหารบก 
เพ่ือชี้แจงหน่วยต้นสังกัดและผู้รับทุนให้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงบัญชีตามที่ก าหนด 

- ปรับข้อความ ข้อ ๑๙ เป็น ข้อ ๒๑ พร้อมทั้ง
เพ่ิมวรรค ๒ เพ่ือให้เกิดความอ่อนตัว กรณี ทบ.    
มีนโยบายเปลี่ยนแปลงธนาคาร 
 



๑๒ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๒๑ ให้หน่วยต้นสังกัดก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ จนจบการศึกษา 
โดยมิให้น าเงินทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้อย่างอื่น และ
ต้องด ารงการติดต่อกับครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา
โดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้หน่วยรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา ให้ สก.ทบ. ทราบ ภายใน ๓๑ ส.ค. ของ
ทุกปีการศึกษา 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยต้นสังกัดเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
ให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ จนจบการศึกษา โดยมิให้น า
เงินทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้อย่างอื่น และต้องด ารง
การติดต่อกับครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษาโดย
ต่อเนื่อง ทั้งนี้  ให้หน่วยรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาให้กรมสวัสดิการทหารบกทราบ ภายใน  
๓๐ กันยายน ของทุกปีการศึกษา 

- ปรับเวลาในการรายงานให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อ ๒๒ ให้ สก.ทบ. ก ากับดูแลการใช้จ่ายทุนการศึกษา
ระหว่างหน่วยต้นสังกัดกับ กง.ทบ. แล้วรายงานให้ กพ.ทบ. 
ทราบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ของทุกปีการศึกษา เพื่อรายงาน
ให้ ผบ.ทบ. ทราบต่อไป 

ข้อ ๒๓ ให้ กรมสวัสดิการทหารบก เร่งรัดการขอทุน
และเบิกจ่ายทุนการศึกษาตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ รวมทั้ง
ติดตามให้หน่วยต้นสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุน
ตามเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๒ แล้วสรุปรายงานผลการ
เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กรมก าลังพลทหารบกทราบ 
ภายใน ๓๐ ธันวาคม ของทุกปีการศึกษา เพื่อรายงานให้
ผู้บัญชาการทหารบก ทราบต่อไป 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งปรับเวลาในการรายงานให้เกิด
ความเหมาะสม 

   
  



๑๓ 
 

หมวด ๓ ความมั่นคงในอาชีพของครอบครัว 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๒๓ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ 
จึงก าหนดให้อาจบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ เข้ารับ
ราชการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การบรรจุอาจจะ
บรรจุทายาทได้ มากกว่า ๑ คนต่อเจ้าหน้าที่ ๑ ราย  
โดยทายาท รายถัดไปต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือเป็นบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนรับรอง
ก่อนก าลังพลได้รับอันตรายเท่านั้น โดยมีผลการศึกษา
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๗๐ ตามคุณวุฒิที่ขอบรรจุเข้า  
รับราชการ  

ข้อ ๒๔ เ พ่ือเป็นการช่วยเหลือต่อครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่จึงก าหนดให้บรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ เข้า
รับราชการกองทัพบกได้ไม่เกิน ๑ คน ต่อเจ้าหน้าที่     
๑ คน 
 
 

- มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ครั้งที่   
๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้
สามารถบรรจุบุตรที่คุณสมบัติยังไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์ไว้ก่อนได้ 
- วัตถุประสงค์ของระเบียบปี  ๕๘ ในข้อ ๒๓ 
ส าหรั บกรณีทายาทล าดั บแรกคือบุตรยั งมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้สามารถบรรจุทายาท
ล าดับรองลงไป ที่ไม่ใช่บุตรซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์เข้ารับราชการก่อนเพ่ือให้สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนต่อครอบครัวได้ทันท่วงที        
และในอนาคตเมื่อบุตรมีคุณสมบัติครบถ้วน   
ตามหลักเกณฑ์สามารถขอบรรจุบุตรเข้ารับราชการ
เป็นทายาทคนที่ ๒ ได้อีก 
- ปัจจุบันเกิดความไม่ชัดเจนและความไม่สอดคล้อง
ระหว่างมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๕๖ และระเบียบฯ ปี 
๕๘ ท าให้หน่วยอาศัยช่องว่างดังกล่าว เสนอขอ
บรรจุบุตรที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามแนวทางของ
มติที่ประชุม เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๕๖ ก่อน หลังจากนั้นจึง
ขอบรรจุบุตรคนที่  ๒ ได้อีก ซึ่งไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของระเบยีบปี ๕๘ (ข้อ ๒๓) ที่วางไว้
แต่เดิม  

  



๑๔ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๒๔  การบรรจุหรือแต่งตั้ งทายาท ตามข้อ ๒๓      
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิ
บรรจุทายาท ตามผนวก ข ที่แนบ แล้วเก็บไว้ในสมุด
ประวัติของตนที่หน่วยต้นสังกัด กรณีด าเนินการบรรจุ 
หากทายาทตามหนังสือแสดงเจตนาฯ ในล าดับต้นไม่มี
ความประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือท างาน หรือ
มีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือ
ท างานได้ ให้ทายาทในล าดับถัดไป เป็นผู้มีสิทธิ ซึ่งการ
สละสิทธิต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้
สละสิทธิเป็นส าคัญ โดยใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ค ที่แนบ 

ข้อ ๒๕ การบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท ตามข้อ ๒๔      
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิ
บรรจุทายาท ในข้อ ๘.๙ เรียงล าดับตามเจตนาของ
เจ้าหน้าที่โดยกรอกลงในแบบฟอร์มตามผนวก ข ที่แนบ
ท้ายระเบียบนี้ แล้วเก็บไว้ในสมุดประวัติของตนที่หน่วย
ต้นสังกัด กรณีหากทายาทในล าดับต้นตามหนังสือ 
แสดงเจตนาฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับ
ราชการ หรือมีคุณสมบัติที่ขดัตอ่การบรรจุเขา้รับราชการ        
ให้ทายาทในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิ ทั้งนี้การสละสิทธิ
ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้สละสิทธิ
เป็นส าคัญ โดยบันทึกหนังสือการสละสิทธิในการบรรจุเข้า
รับราชการ ตามผนวก ค ท่ีแนบท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ 
หน่วยต้นสังกัดต้องก ากับดูแลให้ก าลังพลทุกนายของ
หน่วยบันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิบรรจุ
ทายาท และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย
ต้นสังกัดโดยตรง 

- แก้ข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องการ
เรียงล าดับการบรรจุทายาทให้เป็นไปตามเจตนา
ของเจ้าหน้าที่แต่ต้องเป็นทายาทตามความหมาย
ของระเบียบที่ก าหนดไว้ 
- เน้นย้ าให้ ผบ.หน่วยต้นสังกัด ก ากับดูแลก าลัง
พลทุกนายของหน่วยในการท าบันทึกหนังสือ
แสดงเจตนาระบุการรับสิทธิบรรจุทายาท 

  



๑๕ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๒๕  กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนา
ระบุการรับสิทธิบรรจุทายาท ตามข้อ ๒๔ ให้ด าเนินการ
บรรจุหรือแต่งตั้งตามล าดับดังนี้ 
          ๒๕.๑ บุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ๒๕.๒ บุตรบุญธรรม 
          ๒๕.๓ คู่สมรส ที่มิได้สมรสใหม่ 
 ๒๕.๔ บิดาหรือมารดา 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทายาทในล าดับนั้น ๆ หรือมีแต่
คุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือ
ท างานได้ หรือทายาทตามหนังสือแสดงเจตนาฯ ใน
ล าดับต้นไม่มีความประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
หรือท างาน ให้เจ้าหน้าที่ให้ทายาทในล าดับถัดไปเป็นผู้มี
สิทธิ ทั้งนี้ การสละสิทธิของทายาท ตามข้อ ๒๕.๑ , 
๒๕.๒, ๒๕.๓ และ ๒๕.๔ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
และลงลายมือชื่อผู้สละสิทธิเป็นส าคัญ โดยใช้แบบฟอร์ม
ตาม ผนวก ค ที่แนบ 

ข้อ ๒๖  กรณีเกิด เหตุสุดวิสัยเจ้าหน้าที่ ไม่ ได้จัดท า
หนังสือแสดงเจตนาระบุล าดับสิทธิการบรรจุทายาท 
ตามข้อ ๒๕ ให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกซึ่งเป็น  
หน่วยบังคับบัญชา ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ที่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการจากทายาท  
ตามข้อ ๘.๙  การเรียงล าดับในการบรรจุทายาท ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของหน่วยขึ้นตรง       
ต่อกองทัพบก โดยค านึงถึงความเร่งด่วนในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของครอบครัวเจ้าหน้าที่ ณ ปัจจุบัน  
เป็นล าดับแรก หากไม่มีปัจจัยดังกล่าวเป็นผลกระทบ      
ให้พิจารณาเรียงล าดับทายาทตามข้อ ๘.๙.๑ (พิจารณา
บุตรที่มีอายุสูงสุดก่อน), ๘.๙.๒, ๘.๙.๓, ๘.๙.๔ และ 
๘.๙.๕ ตามล าดับ ทั้งนี้ กรณีทายาทตามที่กล่าวมาแล้ว
ต้องการสละสิทธิ ให้เจ้าตัวหรือผู้ปกครองบันทึกหนังสือ
สละสิทธิ  พร้อมลงลายมือชื่ อ เป็นส าคัญ โดยใช้
แบบฟอร์มตามผนวก ค ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
 

- ปรับเปลี่ยนให้ นขต.ทบ. เป็นผู้พิจารณาเลือก
ทายาทตามความเหมาะสมและจ าเป็นในขณะนั้น
โดยไม่จัดล าดับไว้ก่อน เหมือนในระเบียบปี ๕๘ 
- ปรับข้อความให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ    
มากยิ่งขึ้น 

ข้อ ๒๖  กรณีผู้ เสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ 
เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ เป็นผู้ไม่มีครอบครัวแต่มีพ่ีน้อง และพ่ีน้อง
ดังกล่ าวเป็นผู้ เลี้ ยงดูบิดามารดา ให้ถื อว่า พ่ีน้อง       
เป็นทายาทโดยอนุโลม และให้สามารถยื่นค าร้องขอรับสิทธิ 
เพ่ือพิจารณาบรรจุพ่ีหรือน้อง เข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๒๓ ได้ 
ทั้งนี้ บิดามารดาต้องไม่ใช้สิทธิตามข้อ ๒๕.๔ 

ตัดทิ้ง - ระบุพี่หรือน้อง รวมให้เป็นทายาทของเจ้าหน้าที่ 
ตามข้อ ๘.๙.๕ สามารถพิจารณาได้ ตามข้อ ๒๕ 
หรือ ๒๖ 

  



๑๖ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๒๗  กรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ไม่มีครอบครัวและเป็นบุตร
คนเดียวของบิดามารดา ซึ่งบิดาหรือมารดายังมีชีวิตอยู่ 
ให้พิจารณาเลือกผู้มีความเหมาะสมจดทะเบียนเป็นบุตร
บุญธรรม หรือผู้ที่มีเจตนาจะเลี้ยงดูบิดามารดาของ
ผู้เสียชีวิต และถือว่าบุตรบุญธรรม หรือผู้ที่มีเจตนาจะ
เลี้ยงดูบิดามารดาของผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นทายาทโดย
อนุโลม พร้อมทั้งให้ยื่นเรื่องขอรับสิทธิ ตามข้อ ๒๓ ได้ 
ทั้งนี้ ทายาทต้องท าหนังสือไว้เป็นหลักฐานว่าจะเลี้ยงดู
บิดามารดาของผู้เสียชีวิต โดยมีพยาน ๓ คน ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ผนวก ง สัญญาเลี้ยงดูบิดามารดา
ผู้เสียชีวิต) และกรณีนี้บิดามารดาจะต้องไม่ใช้สิทธิ   
ตามข้อ ๒๕.๔ 

ข้อ ๒๗  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ไม่มีครอบครัว
และเป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดา ซึ่งบิดาหรือมารดา
ยังมีชีวิตอยู่และบิดามารดาไม่มีความประสงค์ที่จะบรรจุ
เข้ารับราชการ ให้พิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
และมี เจตนาจะเลี้ ยงดูบิดามารดาของเจ้าหน้าที่
ผู้เสียชีวิตบรรจุทายาททดแทน โดยให้ถือว่าเป็นทายาท
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องท าหนังสือสัญญาไว้เป็นหลักฐาน
ว่าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้เสียชีวิต โดยมีพยาน ๓ คน 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในผนวก ง ที่แนบท้าย
ระเบียบนี้  

- ปรับข้อความให้มีความกระชับ เข้าใจง่ายมาก
ยิ่งขึ้น 

ข้อ ๒๘  ทายาทของเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิจะได้รับการบรรจุ 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒๘.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของทางราชการ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วแต่
กรณี 
         ๒๘.๒ หากมีข้อโต้แย้งเรื่องทายาทผู้มีสิทธิล าดับ
ใดที่ได้รับการบรรจุ และไม่สามารถตกลงกันได้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๘ 

ข้อ ๒๘  ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของทางราชการ ในกรณีทายาทที่อายุและคุณสมบัติยัง
ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การบรรจุให้อนุมัติตัวบุคคล
ไว้ก่อน เมื่อมีคุณสมบัติครบถว้นจึงให้ด าเนนิการบรรจไุด้ 

- ป รั บ ข้ อ ค ว า ม ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการ ท่ีครั้ งที่  ๒/๒๕๕๖ ที่ ใช้ เป็น
แนวทางปฏิบัติมานานแล้ว 
- ตัดข้อความในข้อ ๒๘.๒ ในระเบียบปี ๕๘     
ไปรวมไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบฉบับใหม่ 

  



๑๗ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้ อ  ๒๙ .๑  เ จ้ า หน้ าที่ เ ป็ นก า ลั งพลประ เภท ใด            
ให้พิจารณาบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกในระดับ
เดียวกันก่อนเป็นล าดับแรก โดยทายาทของเจ้าหน้าที่
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการบรรจุเป็นก าลังพล 
ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ ๒๙.๑ เจ้าหน้าที่ เป็นก าลังพลประเภทใด หรือ
เทียบเท่าประเภทใด ให้พิจารณาบรรจุเข้ารับราชการใน
ระดับเดียวกันก่อนเป็นล าดับแรกโดยทายาทของ
เจ้าหน้าที่ต้องมีคณุสมบตัิครบถว้นในการบรรจุเป็นก าลังพล 
ประเภทนั้น ๆ 

- เพ่ือให้ทหารอาสาและบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในอนาคตได้รับสิทธิ            
ตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๒๙.๒ เจ้าหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร แต่
ทายาทของเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่
เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้
พิจารณาบรรจุเป็นนายทหารประทวน หรือพนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ของก าลังพลประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙.๒ เจ้าหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
บุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด
เทียบเท่าข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แต่ทายาทของ
เจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติ ไม่ เหมาะสม ที่จะบรรจุเป็น
นายทหารสัญญาบัตร ให้พิจารณาบรรจุเป็นนายทหาร
ประทวน หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ
หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และระเบียบนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

- เพ่ือให้ทหารอาสาและบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในอนาคตได้รับสิทธิ            
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๙.๓ เจ้าหน้าที่เป็นนายทหารประทวน แต่ทายาท
ของเจ้าหน้าที่  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะบรรจุเป็น
นายทหารสัญญาบัตร โดยต้องจบปริญญาตรี มีเกรด
เฉลี่ยสะสมทุกชั้นปี ๓.๐๐ ขึ้นไป และต้องอยู่ในสาขาที่ 
ทบ. ขาดแคลน/สอดคล้องกับต าแหน่งที่หน่วยต้องการ 

ข้อ ๒๙.๓ เจ้าหน้าที่เป็นนายทหารประทวน หรือบุคคล
ที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด
เทียบเท่าข้ าราชการต่ ากว่ าชั้นสัญญาบัตร  หรือ
อาสาสมัครทหารพราน หรือทหาร กองประจ าการ แต่
ทายาทของเจ้าหน้าที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอบรรจุ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม       
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และต้องอยู่ในสาขาวิชาชีพ ที่ ทบ.  
ขาดแคลน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วย 

- เพ่ือให้ทหารอาสาและบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในอนาคตได้รับสิทธิ            
ตามระเบียบนี้ 
- ปรับระดับวุฒใินการบรรจุทดแทนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ ทบ. ในการบรรจุโควตาส่วนกลาง
ในปัจจุบัน 



๑๘ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๓๐.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดระดับกองร้อยอิสระ
หรือเทียบเท่าขึ้นไปของเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถาม
ทายาทว่า  ประสงค์จะขอบรรจุ เข้ า เป็นก าลั งพล        
ในหน่วยงานของกองทัพบก หรือไม่ โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่มีค าสั่งให้     
ปูนบ าเหน็จพิเศษ 

ข้อ ๓๐.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่มี
หนั งสือสอบถามความประสงค์ของทายาทโดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่มีค าสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิการปูนบ าเหน็จพิเศษ หรือวันที่
อาสาสมัครทหารพรานและบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด เสียชีวิตหรือพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 

- ปรับข้อความให้มีความชัดเจนครอบคลุม    
มากยิ่งขึ้น            
 

ข้อ ๓๐.๒ ให้หน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบรรจุ ในข้อ ๒๘ 
และด าเนินการตามแนวทางในข้อ ๒๙ ส าหรับการ
ก าหนดต าแหน่งบรรจุให้ก าหนดต าแหน่งบรรจุในพ้ืนที่
ของหน่วยก่อนเป็นล าดับแรก  หากในพื้นที่ของหน่วยไม่
สามารถก าหนดต าแหน่งบรรจุได้ ให้ขอรับการสนับสนุน
ต าแหน่งบรรจุภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยระดับ
กองทัพภาค หากหน่วยระดับกองทัพภาคไม่สามารถให้
การสนับสนุนได้ ให้เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุน
ต าแหน่งบรรจุ ไปยังกรมก าลังพลทหารบก ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่
ทายาทแจ้งความประสงค์ 

ข้อ ๓๐.๒ การก าหนดต าแหน่งในการบรรจุให้พิจารณา
ในพ้ืนที่ของหน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต หรือ 
พิการทุพพลภาพก่อนเป็นล าดับแรก หากในพ้ืนที่ดังกล่าว
ไม่สามารถบรรจุได้ให้ขอรับการสนับสนุนต าแหน่งบรรจุ
ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยระดับกองทัพภาค    
โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ทายาทแจ้ง
ความประสงค์ 

- ปรับข้อความให้มีความชัดเจนและง่ายต่อ    
การปฏิบัติ            
 

  



๑๙ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๓๐.๓ เมื่อหน่วยต้นสังกดัของเจ้าหนา้ที่ไดข้้อมูลตาม 
๓๐.๑ และ ๓๐.๒ ครบถ้วนแล้วให้เสนอรายงานตาม
สายการบังคับบัญชา ถึง กรมก าลังพลทหารบก เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ในข้อ ๘ 
พิจารณาตัดสินต่อไป 

ข้อ ๓๐.๓ เมื่อหนว่ยตน้สังกดัของเจ้าหน้าทีด่ าเนินการ
ตาม ๓๐.๑ และ ๓๐.๒ แล้วให้เสนอรายงานตามสาย
การบงัคับบัญชาถึงหนว่ยขึน้ตรงกองทัพบก ประกอบ
หลักฐาน ดังนี ้
             ๓๐.๓.๑ ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษ 
             ๓๐.๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอบรรจุ 
             ๓๐.๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา    
ผู้ขอบรรจุ (กรณีผู้ขอบรรจุเป็นบุตร/พ่ี/น้อง) 
             ๓๐.๓.๔ ส าเนาทะเบียนสมรสของเจ้าหน้าที่ 
             ๓๐.๓.๕ รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว ของผู้ขอบรรจุ 
             ๓๐.๓.๖ ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตรของ
เจ้าหน้าที่ (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส) 
             ๓๐.๓.๗ ส าเนาการรับรองเป็นบุตรบุญธรรม 
             ๓๐.๓.๘ สัญญาเลี้ยงดู บิดา/มารดา ของ
เจ้าหน้าที่ (กรณีข้อ ๒๗) 
             ๓๐.๓.๙ หนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิ
บรรจุทายาท 
             ๓๐.๓.๑๐ หนังสือแสดงการสละสิทธิการ
บรรจุทายาท 
             ๓๐.๓.๑๑ แบบฟอร์มการขอบรรจุทายาท 
ตามผนวก จ ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
             ๓๐.๓.๑๒ ส าเนาวุฒกิารศึกษา 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 

  



๒๐ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

               ๓๐.๓.๑๓ ส าหรับอาสาสมัครทหารพราน
หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดที่ไม่ได้รับสิทธิปูนบ าเหน็จพิเศษ ให้ส่งหลักฐาน
ประกอบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
         ๓๐.๓.๑๓.๑ รายงานการปฏิบัติ 
หรือผลการสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต หรือ
พิการทุพพลภาพ 
         ๓๐.๓.๑๓.๒ รายงานการสูญเสีย
เอกสาร (แบบ กพ.๓)  
         ๓๐.๓.๑๓.๓ รายงานการสูญเสีย 
(แบบ กพ.๔) 
         ๓๐.๓.๑๓.๔ รายงานผลการ
สอบสวนของพนักสอบสวน ผลทางคดี 
 
 
         ๓๐.๓.๑๓.๕ ส าเนาใบมรณบัตร 
(กรณีเสียชีวิต)  
         ๓๐.๓.๑๓.๖ ใบส าคัญความเห็น
แพทย์ในการปลดพิการจากคณะกรรมการแพทย์ทหาร 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) 
         ๓๐.๓.๑๓.๗ ค าสั่งปลดออกจาก
ประจ าการ/หรือเลิกจ้าง (กรณีพิการทุพพลภาพ)  
         ๓๐.๓.๑๓.๘ ส า เนาหนั งสือ
รับรองคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย (กรณีปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

  



๒๑ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๓๐.๔ ไม่มี ข้อ ๓๐.๔ หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกตรวจสอบ
กลั่นกรอง หากหน่วยต้นสังกัดไม่มีการจัดท าหนังสือ
แสดงเจตนาระบุทายาทของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๒๕ ให้
หน่วยขึ้นต่อกองทัพบกด าเนินการตาม ข้อ ๒๖ แล้วส่ง
เอกสารตามที่หน่วยต้นสังกัดเสนอพร้อมรายงานผลการ
ประชุมจัดล าดับทายาท (ตามกรณีในข้อ ๒๖) ถึงกรม
ก าลังพลทหารบก เพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในข้อ ๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ด าเนินการขออนุมัติในการบรรจุเข้ารับราชการต่อไป 

- เพิ่มข้อความในการส่งหลักฐานเพ่ิมเติมหากเกิด
กรณีในข้อ ๒๖ ของระเบียบใหม่ 
- ปรับข้อความให้สอดคล้องกับสถานการณ์     
ในปัจจุบันรวมทั้งวิกฤติที่จะเกิดขึ้นอนาคต โดย 
กพ.ทบ.สามารถเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการทางเอกสารได้โดยไม่ต้องจัด
ประชุม 

ข้อ ๓๑  การด าเนินการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มี
ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ 

ข้อ ๓๑ การด าเนินการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง
ให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษ หรือวันที่อาสาสมัครทหารพราน
และบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนด เสียชีวิตหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

- ปรับข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น      
 

  



๒๒ 
 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๓๓  เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ โดยประกาศเป็นระเบียบชัดเจนให้ถูกต้อง ดังนี้ 
  ๓๓.๑ ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพบกสนับสนุน
ในการช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ในการสอบ
เลื่อนฐานะ โดยเพ่ิมคะแนนช่วยเหลือพิเศษในเกณฑ์
สูงสุดตามที่กองทัพบก ก าหนด 
  ๓๓.๒ ให้หน่วยที่รับผิดชอบในการสอบบรรจุ
ของกองทัพบกสนับสนุนในการช่วยเหลือครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ ในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ
ในหน่วยงานของกองทัพบก ด้วยการให้คะแนน
ช่วย เหลือ เป็นกรณี พิ เศษ ใน เกณฑ์สู งสุ ดตามที่
กองทัพบก ก าหนด 

ข้อ ๓๒ กรณีไม่มีทายาทบรรจุทดแทนตามหมวด ๓ แต่
มีทายาทรับราชการเป็นนายทหารประทวนอยู่ก่อนแล้ว 
การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพบกก าหนดให้ได้รับคะแนนช่วยเหลือพิเศษใน
เกณฑ์สูงสุดตามที่กองทัพบกก าหนด หากไม่ก าหนดให้
ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ คะแนน 

- ปรับข้อความให้สอดคล้องกับการปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์ในปัจจุบัน           
 

ไม่มี ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว   
แต่ถูกปลดออกจากราชการ หรือไล่ออก หรือลาออก 
หรือให้ออก จะไม่สามารถใช้สิทธิในการบรรจุทายาท
ล าดับถัดไปได้อีก 

- เ พ่ือระบุ ให้ชัดเจน หากได้รับสิทธิ ไปแล้ว       
จะไม่สามารถขอรับสิทธิได้อีก 

ข้อ ๓๒  ทายาทเจ้าหน้าที่สามารถร้องเรียนขอความเป็น
ธรรมได้ หากหน่วยต้นสังกัดไม่ด าเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยให้ท าหนังสือร้องเรียนโดยตรงที่กรมก าลังพลทหารบก 
ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ได้รับ  
การปูนบ าเหน็จพิเศษ 

ข้อ ๓๔ กรมก าลังพลทหารบก จะพิจารณาจัดประชุม
คณะกรรมการฯในข้อ ๙ ตามความเหมาะสมเพ่ือ
พิจารณาร่วม ในกรณีที่หน่วยมีความจ าเป็นขอบรรจุใน
แนวทางอื่นใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือหากเกิด
ปัญหาข้อขัดข้องและการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บรรจุทายาททดแทน ทั้งนี้ ทายาทเจ้าหน้าที่สามารถ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ เมื่อหน่วยต้นสังกัด      
ไม่ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยให้ท าหนังสือร้องเรียน
ถึงกรมก าลังพลทหารบกโดยตรง 

- เพ่ิมข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ  สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งวิกฤตทิี่จะเกดิขึน้อนาคต โดยจะจัดประชมุ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเฉพาะเรื่องส าคัญ
และมีปัญหาเท่านั้น 



๒๓ 
 

หมวด ๔ บ้านพัก 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๓๔  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
ผ่อนผันให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่  ได้พักอาศัยใน
บ้านพักของทางราชการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใน
เรื่องที่พักอาศัย กรณีไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง หรือยัง
ไม่สามารถหาที่พักอื่น เพ่ือพักอาศัยได้ โดยไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ก าหนด 

ข้อ ๓๕ ให้หน่วยต้นสังกดัและหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ผ่อนผันให้ครอบครัวของเจ้ าหน้าที่  ได้ พักอาศัย         
ในบ้านพักของทางราชการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในเรื่องที่พักอาศัย กรณีไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง หรือ
ยังไม่สามารถหาที่พักอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ขัดต่อหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ก าหนด           

- ปรับข้อความให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ปัจจุบันยิ่งขึ้น 

  



๒๔ 
 

หมวด ๕ การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 

ระเบียบฯ เดิม ระเบียบฯ ใหม ่ เหตุผลประกอบ 

ข้อ ๓๖  ให้ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับการอนุเคราะห์
ด้านการรักษาพยาบาล เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล สังกัดกองทัพบก กรณีดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๓๗  ทายาทของเจ้าหน้าที่ (เฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้เสียชีวิต)ตามข้อ ๘.๙.๑ ถึง ๘.๙.๔ ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับการอนุเคราะห์ ด้านการ
รั กษ าพยาบ าล เ มื่ อ เ ข้ า รั บ ก า ร รั กษ า พยาบ า ล             
ในสถานพยาบาล สังกัดกองทัพบกในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ปรับข้อความให้เข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ 

ข้อ ๓๖.๑ เป็นบิดามารดาของผู้เสียชีวิต ซึ่งไม่มีรายได้
ประจ า โดยบิดามารดาไม่มบีุตรอีก หรือมีบุตรแตท่ั้งบิดา
มารดา และบุตร ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 

ข้อ ๓๗.๑ เป็นบิดามารดา ซึ่งไม่มีรายได้ประจ า - ปรับข้อความให้กระชับ เข้าใจง่าย 

ข้อ ๓๖.๒ คู่สมรสที่มิได้สมรสใหม่ และมีบุตร โดยทั้งคู่
สมรส และบุตรไม่มีรายได้ประจ า รวมทั้งไม่สามารถใช้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 

ข้อ ๓๗.๒ คู่สมรสที่มิได้สมรสใหม่ซึ่งไม่มีรายได้ประจ า 
และบุตรหรือบตุรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้ง
บุตรหรือบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ
บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง 

- ปรับข้อความให้เข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติ 

          ตรวจถูกต้อง  
 
                                                                                                        ตรวจถูกตอ้ง  
            (ลงชื่อ) พ.อ.กรีฑา  ขวัญด า 

                        (กรีฑา  ขวญัด า) 
                                                                                                                         ผอ.กอง กพ.ทบ.  


