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ระเบยีบกองทัพบก 
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำสนิไหมทดแทนในกำรประกันชีวิต  

ส ำหรับก ำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้ำที่ยำมปกติ (พิทักษ์พล)  
พ.ศ. ๒๕๖๕  

   

  เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และเป็นสวัสดิกำรแก่ก ำลังพลของกองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้ำที่
ในยำมปกติด้วยควำมตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละ และเหนื่อยยำกตรำกตร ำต่อกำรฝึก รวมทั้งไม่สร้ำงควำมเสื่อมเสีย
ให้กองทัพบก จึงก ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนในกำรประกันชีวิต โดยให้เป็นไปตำมระเบียบฯ 
ดังนี ้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ "ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทน 
ในกำรประกันชีวิตส ำหรับก ำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้ำทีย่ำมปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. ๒๕๖๕"  
  ข้อ ๒ ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคับ ตั้งแต่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนในกำร
ประกันชีวิตส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรและอำสำสมัครทหำรพรำนของกองทัพบก 
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ยำมปกติ (พิทักษ์พลพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๖๔  และ ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน 
ค่ำสินไหมทดแทนในกำรประกันชีวิตส ำหรับทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนทหำรของกองทัพบก 
(พิทักษ์พล) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
  ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ได้แก่ ก ำลังพลของกองทัพบก  
ท่ีได้รับอันตรำยหรือป่วยเจ็บ จนถึงแก่ควำมตำย หรือพิกำรทุพพลภำพจนเป็นเหตุให้ต้องถูกปลดออก
จำกประจ ำกำร หรือเลิกจ้ำง หรือถูกปลดออกจำกกองประจ ำกำร หรือถูกปลดพ้นสภำพควำมเป็น
นักเรียนทหำร จำกสำเหตุกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกศึกษำ ทำงธุรกำร และอื่น ๆ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เกิดจำก
สำเหตุต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
   ๔.๑ ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือจำกกำรกระท ำของตนเอง 
   ๔.๒ กำรเสพยำเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ำกฎหมำยก ำหนด  
อันเป็นเหตใุห้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย 
   ๔.๓ ปรำกฏโรคซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้ำรับรำชกำร หรือบรรจุเป็นลูกจ้ำง หรือ
พนักงำนรำชกำร หรืออำสำสมัครทหำรพรำน หรือนักเรียนทหำรท่ีขัดต่อกำรรับรำชกำร โดยเป็นโรค    
ที่ระบุในกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติมตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖     
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗   
  ๔.๔ กระท ำผิดกฎหมำย หรือผิดวินัยร้ำยแรงจนท ำให้เสื่อมเสียต่อกองทัพบก 
 

 
 /ข้อ ๕ ประเภทก ำลังพล ... 
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 ข้อ ๕ ประเภทก ำลังพล ตำมข้อ ๔ ที่จะได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ได้แก่ 
  ๕.๑ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร ลูกจ้ำงประจ ำชั้นสัญญำบัตร และบุคคลที่ท ำ
หน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดเทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร 
  ๕.๒ ข้ำรำชกำรทหำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ลูกจ้ำงประจ ำต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร  
พลทหำรประจ ำกำร (พลอำสำสมัคร) และบุคคลที่ท ำหน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด
เทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร  
  ๕.๓ อำสำสมัครทหำรพรำน พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว  
 ๕.๔ ทหำรกองประจ ำกำร  
  ๕.๕ นักเรียนทหำรเทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรของกองทัพบก 
 ๕.๖ นักเรียนทหำรเทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตรของกองทัพบก 
 ๕.๗ บุคคลที่ท ำหน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดเทียบเท่ำทหำร 
กองประจ ำกำร 
 ข้อ ๖ กำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนให้ก ำลังพลแต่ละประเภท ตำมข้อ ๕ เป็นจ ำนวนเงิน 
ที่ระบุไว้ในสัญญำกรมธรรม์ของแต่ละปี ซึ่งกองทัพบกท ำสัญญำไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตำมแต่กรณี ดังนี้ 
  ๖.๑ กรณีเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในยำมปกติ 
  ๖.๒ กรณีเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรฝึก ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรใช้อำกำศยำนของ
รำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ส ำคัญและเสี่ยงภัยตำมที่กองทัพบกเห็นสมควร 
  ๖.๓ กรณีเสียชีวิตนอกเหนือจำกข้อ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๒ 
 ข้อ ๗ ผู้ยื่นค ำขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ได้แก่ 
  ๗.๑ ผู้พิกำรทุพพลภำพ 
  ๗.๒ ผู้ซึ่งผู้ตำยหรือผู้พิกำรทุพพลภำพ ระบุให้เป็นผู้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน 
  ๗.๓ เจ้ำหน้ำที่ซึ่งผู้บังคับบัญชำ ระดับ ผู้บัญชำกำรกองพล หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
ก ำหนดให้เป็นผู้ท ำค ำขอแทน 
 ข้อ ๘ ให้ผู้ยื่นค ำขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน ยื่นหลักฐำนประกอบ ดังนี ้
  ๘.๑ รำยงำนหรอืบันทึกกำรสอบสวนเกี่ยวกบัสำเหตุแห่งกำรเสียชีวิต (เว้นกรณี
เสียชีวิตจำกกำรป่วยเจบ็) 
  ๘.๒ ส ำเนำรำยงำนกำรสูญเสีย 
  ๘.๓ ส ำเนำใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
  ๘.๔ ส ำเนำหนังสือแสดงเจตนำระบุให้เป็นผู้รับเงินค่ำสินไหมทดแทนฯ ค ำสั่งก ำหนดให้
เป็นผู้ท ำค ำขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน หรือส ำเนำสอบสวนทำยำท ป.ค.๑๔ (กรณีผู้เสียชีวิตมิได้ระบุ 
ใบแสดงเจตนำ) 
  ๘.๕ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รบัเงิน ตำมข้อ ๘.๔ 
  ๘.๖ ใบส ำคัญควำมเหน็แพทย์ให้ปลดพิกำร (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐)  
  ๘.๗ ค ำสั่งปลดพ้นรำชกำรทหำรด้วยเหตุทุพพลภำพ ค ำสั่งปลดออกจำกกองประจ ำกำร 
หรือปลดพ้นสภำพควำมเป็นนักเรียนทหำร 
  ๘.๘ หลักฐำนพิสูจน์ระดับสำรเสพติดและแอลกอฮอล์ในเลือด กรณีผู้เสียชีวิตเป็น 
ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ  
 /๘.๙ ส ำนวนสอบสวน ... 
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  ๘.๙ ส ำนวนสอบสวนของต ำรวจ (กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชำติ ซึ่งไม่สำมำรถระบุ
กำรตำยที่แน่ชัดได้) 
  ๘.๑๐ กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ขึ้นไป ให้ส่ง
หลักฐำนเพิ่มเติม เป็นรูปถ่ำยภำพสีขนำด ๔ x ๖ นิ้ว ถ่ำยคู่กับบัตรประชำชน โดยต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน ได้แก่ 
  ๙.๑ บุคคล ตำมข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ 
  ๙.๒ ในกรณีที่ผู้ตำยมิได้แสดงเจตนำระบุไว้  ให้จ่ำยให้กับทำยำทผู้มีสิทธิตำม
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ 
 ข้อ ๑๐ กำรด ำเนินกำรขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ให้หน่วยต้นสังกัด
เป็นผู้ด ำเนินกำรจนถึงผู้บัญชำกำรกองพล หรือเทียบเท่ำ แล้วจึงเสนอเรื่องถึง กรมก ำลังพลทหำรบก 
เพื ่อให้ตรวจสอบขั้นต้น และน ำเรียนขออนุมัติต่อผู้บัญชำกำรทหำรบก หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ  
ก่อนส่งเรื่องให้ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ด ำเนินกำรทำงธุรกำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ตำมข้อ ๙ ต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยต้นสังกัดเร่งด ำเนินกำรภำยในเวลำ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ก ำลังพลเสียชีวิต 
หรือวันที่ปลดออกจำกประจ ำกำร หรือเลิกจ้ำง หรือปลดออกจำกกองประจ ำกำร หรือพ้นสภำพ
ควำมเป็นนักเรียนทหำร  
 ข้อ ๑๑ กรมก ำลังพลทหำรบก ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรสูญเสีย ร่วมกับหน่วยต้นสังกัด 
แล้วสรุปน ำเรียนขออนุมัติต่อผู้บัญชำกำรทหำรบก หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ เพื่ออนุมัติกำรจ่ำยเงิน 
ค่ำสินไหมทดแทน 
 ข้อ ๑๒ ให้ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทประกันชีวิตในเรื่องกำรจัดท ำสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิตของกองทัพบก กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกองทุนส ำรองฉุกเฉิน เงินคืนตำมประสบกำรณ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหม
ทดแทนให้กับก ำลังพล ให้เป็นไปตำมที่กองทัพบกก ำหนด 
 ข้อ ๑๓ ให้ เจ้ำกรมก ำลังพลทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจ  
ในกำรก ำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตำมควำมเหมำะสม 
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