(สำเนำ)

- สำเนำคู่ฉบับ -

ระเบียบกองทัพบก
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนในกำรประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้ำที่ยำมปกติ (พิทักษ์พล)
พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ และเป็นสวัสดิกำรแก่กำลังพลของกองทัพบก ที่ปฏิบัติหน้ำที่
ในยำมปกติด้วยควำมตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละ และเหนื่อยยำกตรำกตรำต่อกำรฝึก รวมทั้งไม่สร้ำงควำมเสื่อมเสีย
ให้กองทัพบก จึงกำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนในกำรประกันชีวิต โดยให้เป็นไปตำมระเบียบฯ
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ "ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทน
ในกำรประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้ำทีย่ ำมปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. ๒๕๖๕"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ระเบีย บกองทัพ บก ว่ำ ด้ว ยกำรจ่ำ ยเงิน ค่ำ สิน ไหมทดแทนในกำร
ประกันชีวิต สำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรและอำสำสมัครทหำรพรำนของกองทัพบก
ที่ป ฏิบั ติห น้ำที่ยำมปกติ (พิทัก ษ์พลพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำสิ นไหมทดแทนในกำรประกั นชี วิตสำหรับทหำรกองประจำกำร และนัก เรียนทหำรของกองทัพบก
(พิทักษ์พล) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ได้แก่ กำลังพลของกองทัพบก
ที่ได้รับอันตรำยหรือป่วยเจ็บ จนถึงแก่ควำมตำย หรือพิกำรทุพพลภำพจนเป็นเหตุให้ต้องถูกปลดออก
จำกประจำกำร หรือเลิกจ้ำง หรือถูก ปลดออกจำกกองประจำกำร หรือถูกปลดพ้นสภำพควำมเป็น
นักเรียนทหำร จำกสำเหตุกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกศึกษำ ทำงธุรกำร และอื่น ๆ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เกิดจำก
สำเหตุต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือจำกกำรกระทำของตนเอง
๔.๒ กำรเสพยำเสพติ ด หรื อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ กิ น กว่ ำ กฎหมำยก ำหนด
อันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย
๔.๓ ปรำกฏโรคซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้ำรับรำชกำร หรือบรรจุเป็นลูกจ้ำง หรือ
พนักงำนรำชกำร หรืออำสำสมัครทหำรพรำน หรือนักเรียนทหำรที่ขัดต่อกำรรับรำชกำร โดยเป็นโรค
ที่ร ะบุ ใ นกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ตำมกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๗๖
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗
๔.๔ กระทำผิดกฎหมำย หรือผิดวินัยร้ำยแรงจนทำให้เสื่อมเสียต่อกองทัพบก

/ข้อ ๕ ประเภทกำลังพล ...

-๒ข้อ ๕ ประเภทกำลังพล ตำมข้อ ๔ ที่จะได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ได้แก่
๕.๑ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร ลูกจ้ำงประจำชั้นสัญญำบัตร และบุคคลที่ทำ
หน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมกำหนดเทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร
๕.๒ ข้ำรำชกำรทหำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ลูกจ้ำงประจำต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร
พลทหำรประจำกำร (พลอำสำสมัคร) และบุคคลที่ทำหน้ำที่ทหำรตำมที่ก ระทรวงกลำโหมก ำหนด
เทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร
๕.๓ อำสำสมัครทหำรพรำน พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว
๕.๔ ทหำรกองประจำกำร
๕.๕ นักเรียนทหำรเทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรของกองทัพบก
๕.๖ นักเรียนทหำรเทียบเท่ำข้ำรำชกำรทหำรต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตรของกองทัพบก
๕.๗ บุ ค คลที่ ท ำหน้ ำ ที่ท หำรตำมที่ ก ระทรวงกลำโหมก ำหนดเที ยบเท่ ำทหำร
กองประจำกำร
ข้อ ๖ กำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนให้กำลังพลแต่ละประเภท ตำมข้อ ๕ เป็นจำนวนเงิน
ที่ระบุไว้ในสัญญำกรมธรรม์ของแต่ละปี ซึ่งกองทัพบกทำสัญญำไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตำมแต่กรณี ดังนี้
๖.๑ กรณีเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในยำมปกติ
๖.๒ กรณีเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรฝึก ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกำรใช้อำกำศยำนของ
รำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่สำคัญและเสี่ยงภัยตำมที่กองทัพบกเห็นสมควร
๖.๓ กรณีเสียชีวิตนอกเหนือจำกข้อ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๒
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคำขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ได้แก่
๗.๑ ผู้พิกำรทุพพลภำพ
๗.๒ ผู้ซึ่งผู้ตำยหรือผู้พิกำรทุพพลภำพ ระบุให้เป็นผู้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน
๗.๓ เจ้ำหน้ำที่ซึ่ งผู้บั งคับบัญชำ ระดับ ผู้บัญชำกำรกองพล หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
กำหนดให้เป็นผู้ทำคำขอแทน
ข้อ ๘ ให้ผู้ยื่นคำขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน ยื่นหลักฐำนประกอบ ดังนี้
๘.๑ รำยงำนหรือบันทึกกำรสอบสวนเกี่ยวกับสำเหตุแห่งกำรเสียชีวิต (เว้นกรณี
เสียชีวิตจำกกำรป่วยเจ็บ)
๘.๒ สำเนำรำยงำนกำรสูญเสีย
๘.๓ สำเนำใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๘.๔ สำเนำหนังสือแสดงเจตนำระบุให้เป็นผู้รับเงินค่ำสินไหมทดแทนฯ คำสั่งกำหนดให้
เป็นผู้ทำคำขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน หรือสำเนำสอบสวนทำยำท ป.ค.๑๔ (กรณีผู้เสียชีวิตมิได้ระบุ
ใบแสดงเจตนำ)
๘.๕ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รบั เงิน ตำมข้อ ๘.๔
๘.๖ ใบสำคัญควำมเห็นแพทย์ให้ปลดพิกำร (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐)
๘.๗ คำสั่งปลดพ้นรำชกำรทหำรด้วยเหตุทุพพลภำพ คำสั่งปลดออกจำกกองประจำกำร
หรือปลดพ้นสภำพควำมเป็นนักเรียนทหำร
๘.๘ หลักฐำนพิสูจน์ระดับสำรเสพติดและแอลกอฮอล์ในเลือด กรณีผู้เสียชีวิตเป็น
ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ
/๘.๙ สำนวนสอบสวน ...

-๓๘.๙ สำนวนสอบสวนของตำรวจ (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 ในกรณีที่ ผู้ตำยมิได้แสดงเจตนำระบุไว้ ให้ จ่ำ ยให้ กั บทำยำทผู้มีสิท ธิตำม
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔
ข้อ ๑๐ กำรดำเนินกำรขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมระเบียบนี้ ให้หน่วยต้นสังกัด
เป็นผู้ดำเนินกำรจนถึงผู้บัญชำกำรกองพล หรือเทียบเท่ำ แล้วจึงเสนอเรื่องถึง กรมกำลังพลทหำรบก
เพื่อ ให้ต รวจสอบขั้น ต้น และนำเรียนขออนุมัติต่ อ ผู้บัญชำกำรทหำรบก หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ
ก่อนส่งเรื่องให้ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ดำเนินกำรทำงธุรกำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตำมข้อ ๙ ต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยต้นสังกัดเร่งดำเนินกำรภำยในเวลำ ๓๐ วัน นับแต่วันที่กำลังพลเสียชีวิต
หรือ วัน ที่ป ลดออกจำกประจำกำร หรือ เลิก จ้ำ ง หรือ ปลดออกจำกกองประจำกำร หรือ พ้น สภำพ
ควำมเป็นนักเรียนทหำร
ข้อ ๑๑ กรมกำลังพลทหำรบก ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรสูญเสีย ร่วมกับหน่วยต้นสังกัด
แล้วสรุปนำเรียนขออนุมัติต่อผู้บัญชำกำรทหำรบก หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ เพื่ออนุมัติกำรจ่ำยเงิน
ค่ำสินไหมทดแทน
ข้อ ๑๒ ให้ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ดำเนินกำรและประสำนงำนกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทประกันชีวิตในเรื่องกำรจัดทำสัญญำกรมธรรม์ ประกันชีวิตของกองทัพบก กำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกองทุนสำรองฉุกเฉิน เงินคืนตำมประสบกำรณ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหม
ทดแทนให้กับกำลังพล ให้เป็นไปตำมที่กองทัพบกกำหนด
ข้อ ๑๓ ให้ เจ้ำกรมกำลังพลทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอำนำจ
ในกำรกำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตำมควำมเหมำะสม
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔
พลเอก

กรมกำลังพลทหำรบก
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