
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกองทพับก 
ว่าด้วย การช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าทีผู่้ที่ได้รบัการปนูบ าเหนจ็พเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

           อาศัยอ านาจตามความแห่ง กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุหรือแต่งตั้งและ 
การได้รับเงินเดือนของทายาทของข้าราชการทหารและทหารกองประจ าการที่เสียชีวิตเนื่องจากการรบหรือ  
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้บัญชาการทหารบก จึงออกระเบียบนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างขวัญ
ก าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือโดยการกระท า
ของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดพิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 
ให้ได้รับการตอบแทนต่อความเสียสละ ที่ทุ่มเทให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการดูแลครอบครัวของก าลังพล
ดังกล่าว ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมฐานะตามสมควร จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้.- 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔” เรียกย่อว่า “ระเบียบ ช.ป.พ.” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหนจ็
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘   
 ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน และในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ หากมีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี อื่นใด ก าหนดไว้อันจะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
การนั้น 
 ข้อ ๕  การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ให้เฉพาะครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีค าสั่งปูนบ าเหน็จ
พิเศษแล้ว ไม่ต่ ากว่า ๗ ช้ัน และอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด        
ที่มีพฤติกรรมเทียบเคียงกับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากว่า ๗ ช้ัน กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ 
หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือปลดพิการทุพพลภาพและไม่บรรจุ     
กลับเข้ารับราชการใหม่  
 ข้อ ๖  ให้หน่วยทุกระดับของกองทัพบก ให้การสนับสนุนการด าเนินการช่วยเหลือครอบครัว
ของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ 
 ข้อ ๗  ให้ เจ้ากรมก าลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๘  ในระเบียบนี้ 
  ๘.๑ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ก าลังพลทุกประเภทในสังกัดกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ค าสั่งให้ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากว่า ๗ ช้ัน และอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดที่มีพฤติกรรมเทียบเคียงกับการปูนบ าเหน็จพิเศษ ไม่ต่ ากว่า ๗ ช้ัน กรณีปฏิบัติหน้าที่
จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือโดยการกระท าของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดพิการทุพพลภาพ 
และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 
  ๘.๒ “บุตร” หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ ที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้อง
ก าเนิดก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุหรือหลังประสบเหตุไม่เกิน ๔๔ สัปดาห์ 
  ๘.๓  “บุตรบุญธรรม” หมายถึง ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่
ก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่มีบุตรตามข้อ ๘.๒ สืบสกุล 
  ๘.๔  “คู่สมรส” หมายถึง สามีหรือภรรยาของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจด
ทะเบียนสมรสก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุและไม่ได้สมรสใหม่หลังเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ 
  ๘.๕ “บิดาหรือมารดา” หมายถึง ผู้ที่ให้ก าเนิดเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงบิดา
หรือมารดาที่จดทะเบียนให้เจ้าหน้าที่เป็นบุตรบุญธรรม ก่อนเจ้าหน้าที่ประสบเหตุ 
  ๘.๖ “พี่หรือน้อง” หมายถึง ผู้ที่ก าเนิดร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้าหน้าที่  
  ๘.๗ “ผู้รับทุน” หมายถึง บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา 
  ๘.๘ “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ดูแลบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  ๘.๙ “ทายาท” หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพัน
กับเจ้าหน้าที่ โดยเป็น  
   ๘.๙.๑ บุตร 
   ๘.๙.๒ บุตรบุญธรรม 
   ๘.๙.๓ คู่สมรส 
   ๘.๙.๔ บิดาหรือมารดา  
   ๘.๙.๕ พี่หรือน้อง 
  ๘.๑๐ “ครอบครัว” หมายถึง บุคคลตามข้อ ๘.๙.๑ ถึง ๘.๙.๔ ของเจ้าหน้าที่ 
  ๘.๑๑  “ทุนการศึกษา” หมายถึง ทุนการศึกษาที่กองทัพบกจัดให้มีขึ้น ตลอดจนที่ได้รับ
จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตรของเจ้าหน้าที่ 
 ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ” ประกอบด้วย 
  ๙.๑  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (สายงานก าลังพล)   ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  รองเสนาธิการทหารบก (สายงานก าลังพล)  รองประธานกรรมการ (๑) 
  ๙.๓  ปลัดบัญชีทหารบก                               รองประธานกรรมการ (๒) 
  ๙.๔ เจ้ากรมก าลังพลทหารบก                         กรรมการ 
  ๙.๕ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก                    กรรมการ  
 
 
 
 



- ๓ - 
 

  ๙.๖ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก                        กรรมการ  
  ๙.๗ เจ้ากรมการเงินทหารบก                           กรรมการ 
  ๙.๘ ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหารบก   กรรมการ 
  ๙.๙ ผู้อ านวยการส านักปกครองและบริการก าลังพล  กรรมการและเลขานุการ 
   กรมก าลังพลทหารบก 
  ๙.๑๐ ผู้อ านวยการกอง กรมก าลังพลทหารบก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๙ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑๐.๑  พิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ในภาพรวม ก าหนด
รายละเอียดการปฏิบัติทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ พิจารณากรณีการร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนให้มีข้อคิดเห็นที่
อยู่นอกเหนือระเบียบนี้ 
  ๑๐.๒  ให้สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ หรือกรรมการของหน่วยข้ึนตรง
ต่อกองทัพบกได้ตามความเหมาะสม 
 

หมวด ๒ 
การช่วยเหลือโดยการใหทุ้นการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับบุตรของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ” ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  เสนาธิการทหารบก    ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ รองเสนาธิการทหารบก (สายงานก าลังพล)   รองประธานกรรมการ(๑) 
  ๑๑.๓ รองเสนาธิการทหารบก (สายงานกิจการพลเรือน)   รองประธานกรรมการ(๒) 
  ๑๑.๔ ปลัดบัญชีทหารบก    รองประธานกรรมการ(๓) 
  ๑๑.๕ แม่ทัพภาคที่ ๑                                         กรรมการ  
  ๑๑.๖ แม่ทัพภาคที่ ๒                                         กรรมการ  
  ๑๑.๗ แม่ทัพภาคที่ ๓                                         กรรมการ 
  ๑๑.๘ แม่ทัพภาคที่ ๔                                         กรรมการ 
  ๑๑.๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ      กรรมการ 
  ๑๑.๑๐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ   กรรมการ 
  ๑๑.๑๑ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน        กรรมการ 
  ๑๑.๑๒ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร                           กรรมการ 
  ๑๑.๑๓ เจ้ากรมก าลังพลทหารบก                             กรรมการ 
  ๑๑.๑๔ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก                    กรรมการ 
  ๑๑.๑๕ เลขานุการกองทัพบก                                  กรรมการ 
  ๑๑.๑๖ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก                           กรรมการ 
  ๑๑.๑๗ เจ้ากรมการเงินทหารบก                              กรรมการ 
  ๑๑.๑๘ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก        กรรมการ 
  ๑๑.๑๙ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก            กรรมการ   
  ๑๑.๒๐ ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหารบก    กรรมการ  
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  ๑๑.๒๑ ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
     กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
  ๑๑.๒๒ ผู้อ านวยการกอง กรมกิจการพลเรือนทหารบก  กรรมการและผู้ช่วย                                                                             
     เลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการนี้ มีหน้าที่ในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับบุตรหรือบุตรบุญธรรม
ของเจ้าหน้าที่โดยจะให้ความช่วยเหลือจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ทั้งนี้  ให้สามารถแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการจัดหาทุนการศึกษาแก่คณะกรรมการตาม
ข้อ ๙ ปีละ ๑ ครั้ง 
 ข้อ ๑๒ เงินที่ได้จากการจัดหาของคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ ให้น าไปฝากในบัญชีโดยใช้ช่ือ 
“กองทุนสวัสดิการกองทัพบกเพื่อการศึกษา ส าหรับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ”
ทั้งนี้ ให้อยู่ในความดูแลของกรมการเงินทหารบก 
 ข้อ ๑๓  ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๑๓.๑  การให้ทุนการศึกษา จะให้กับบุตรหรือบุตรบุญธรรมไม่เกิน ๓ คน ต่อเจ้าหน้าที่   
๑ คน 
  ๑๓.๒  เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ตามข้อ ๘.๒ และ ๘.๓  
  ๑๓.๓ เป็นผู้ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาเอกชน              
ที่ทางราชการรับรองวิทยฐานะ 
  ๑๓.๔ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ข้อ ๑๔ ทุนการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
  ๑๔.๑ ระดับช้ันอนุบาล, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือหลักสูตรเทียบเท่า 
ได้รับทุนปีละ ๖,๐๐๐.- บาท 
  ๑๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
หลักสูตรเทียบเท่า ได้รับทุนปีละ ๙,๐๐๐.- บาท 
  ๑๔.๓ ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือหลักสูตรเทียบเท่า ได้รับทุนปีละ 
๑๕,๐๐๐.- บาท 
 ข้อ ๑๕  การให้ความอุปการะด้านการศึกษาจะมอบทุนให้ปีละ ๑ ครั้ง โดยให้เริ่มรับและ    
สิ้นสุดการรับทุนการศึกษา ดังนี้  
  ๑๕.๑ รับทุนนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิการปูนบ าเหน็จพิเศษ  
  ๑๕.๒ รับทุนนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิต หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(กรณีของอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดที่ไม่ได้รับสิทธิ
บ าเหน็จพิเศษ)  
  ๑๕.๓ สิ้นสุดการรับทุนเมื่อส าเร็จการศึกษา หรืออายุเกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อ        
ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องออกจากการศึกษา และไม่ศึกษาต่อภายในระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปีนับจากวันที่ออกจาก
การศึกษาโดยให้ยกเลิก การให้เงินทุนเพื่อการศึกษาในส่วนที่เหลือทั้งหมด 
 ข้อ ๑๖  การขอรับทุนการศึกษาในปีแรก ให้หน่วยต้นสังกัดเสนอขอทุนตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงหน่วยระดับกองพล หรือเทียบเท่าข้ึนไปเพื่อรายงานขอรับทุนการศึกษา ไปยัง กรมก าลังพลทหารบก 
ภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับทุนตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี ้
  ๑๖.๑ ส าเนาบัญชี ธนาคาร โดยใช้ช่ือบัญชี “เพื่อการศึกษา ส าหรับ..(ช่ือของทายาท
ที่รับทุน)” โดยถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และหน้ามียอดการฝาก - ถอนเงินล่าสุด โดยใช้บัญชี ๑ เล่ม 
ต่อทายาทที่รับทุน ๑ ราย ทั้งนี้ให้ใช้สมุดเล่มเดิมตลอดห้วงระยะเวลาในการรับทุน 
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  ๑๖.๒ ข้อมูลผู้ขอทุนการศึกษา ให้บันทึกแบบฟอร์มการขอทุนการศึกษา ตามผนวก ก 
ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
  ๑๖.๓ ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษ 
  ๑๖.๔ หนังสือรับรองของสถานศึกษา ณ ปัจจุบัน 
  ๑๖.๕ ผลการศึกษาหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าเคยได้รับการศึกษาตั้งแต่วันที่มี
สิทธิได้รับทุน (กรณีขอรับอนุมัติทุนย้อนหลัง) 
  ๑๖.๖ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา โดยจะต้องมีช่ือของก าลังพล
ที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพเป็นบิดาหรือมารดา 
  ๑๖.๗ ส าหรับอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดที่ไม่ได้รับสิทธิปูนบ าเหน็จพิเศษ ให้ส่งหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี ้
    ๑๖.๗.๑ รายงานการปฏิบัติ หรือค าสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต 
หรือพิการทุพพลภาพ  
    ๑๖.๗.๒ รายงานการสูญเสียเอกสาร (แบบ กพ.๓)  
    ๑๖.๗.๓ รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.๔) 
    ๑๖.๗.๔ รายงานผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ผลทางคดี  
    ๑๖.๗.๕ ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)  
    ๑๖.๗.๖ ใบส าคัญความเห็นแพทย์ในการปลดพิการ จากคณะกรรมการแพทย์
ทหารที่ได้รับการแต่งตั้ง (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) 
    ๑๖.๗.๗ ค าสั่งปลดออกจากประจ าการ/หรือเลิกจ้าง (กรณีพิการทุพพลภาพ)  
 ข้อ ๑๗ กรมก าลังพลทหารบก ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตามข้อ ๑๖ ให้ถูกต้องครบถ้วน
แล้วรายงาน ขออนุมัติต่อ ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  
 ข้อ ๑๘  เมื่อ ผู้บัญชาการทหารบก หรอืผูร้ับมอบอ านาจ ได้กรุณาอนุมัติแล้ว กรมก าลังพลทหารบก
จะส่งเรื่องให้กรมสวัสดิการทหารบกด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อ ๑๙  ส าหรับการขอรับทุนในปีต่อ ๆ ไปจนจบการศึกษา ให้หน่วยต้นสังกัดส่งหลักฐาน
ขอรับทุนการศึกษาไปยัง กรมสวัสดิการทหารบก โดยตรงภายใน ๑ เดือน หลังเปิดปีการศึกษาโดยส่งหลักฐาน ดังนี ้
  ๑๙.๑ ข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา โดยใช้บันทึกแบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาตามผนวก ก 
ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
  ๑๙.๒ ผลการศึกษา 
  ๑๙.๓ หนังสือรับรองของสถานศึกษา 
  ๑๙.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุนการศึกษา 
  ๑๙.๕ ส าเนาบัญชีธนาคาร โดยใช้ช่ือบัญชี “เพื่อการศึกษาส าหรับ..(ช่ือของทายาทที่
รับทุน)” โดยถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และหน้ามียอดการฝาก - ถอนเงินล่าสุด 
  ๑๙.๖ หลักฐานตามที่ กรมสวัสดิการทหารบก ประสานเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบยืนยันว่ายังคงศึกษาต่อเนื่องอยู่ในสถานศึกษา  
 ข้อ ๒๐ การมอบทุนการศึกษา เมื่อ กรมสวัสดิการทหารบก ได้รับแจ้งอนุมัติจากกรมก าลังพล
ทหารบกในปีแรก หรือตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๑๙ ในปีต่อ ฯ ไป แล้วให้แจ้งประสาน กรมการเงินทหารบก
ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทแต่ละรายโดยตรง โดยให้ใช้เอกสารจากธนาคารในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ซึ่งผู้รับทุนจะต้องส่งให้ในทุกปีเป็นหลักฐานในการรับตรวจบัญชี พร้อมทั้งให้  กรมการเงินทหารบก 
ส าเนาหลักฐานการโอนเงินให ้กรมสวัสดิการทหารบก ทราบด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินให้ใช้จากกองทุน
สวัสดิการกองทัพบก 
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 ข้อ ๒๑  กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้เสนอเรื่องถึง กรมสวัสดิการทหารบก 
ทั้งนี้เมื่อ กรมสวัสดิการทหารบก ตรวจสอบแล้วมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ส่งเรื่องให้ กรมการเงินทหารบก 
ด าเนินการ โดยให้ เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็นผู้อนุมัติให้เปลี่ยนบัญชีธนาคารได้ ทั้งนี้ ให้มีเอกสารประกอบ
ในการขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารดังนี้ 
  ๒๑.๑ หนังสือช้ีแจงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคาร  ลงนามโดยผู้ปกครอง   
ในกรณีที่ผู้รับทุนยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากผู้รับทุนบรรลุนิติภาวะแล้วให้ลงนามเองได้ 
  ๒๑.๒ ส าเนาบัญชีธนาคารเล่มใหม่ โดยใช้ช่ือบัญชี “เพื่อการศึกษาส าหรับ....(ช่ือของ
ทายาทที่รับทุน)” โดยถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชี และหน้ามียอดการฝาก - ถอน 
  ๒๑.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือช้ีแจงความจ าเป็นที่ต้อง
เปลี่ยนบัญชีธนาคาร ตามข้อ ๒๑.๑ 
  ทั้งนี้ หาก กองทัพบก มีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร เพื่อให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติเป็นส่วนรวม ให้ กรมการเงินทหารบก ประสาน กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อช้ีแจงหน่วยต้นสังกัดและ
ผู้รับทุนให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีตามที่ก าหนด  
 ข้อ ๒๒ ให้หน่วยต้นสังกัดเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ จนจบการศึกษา 
โดยมิให้น าเงินทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้อย่างอื่น และต้องด ารงการติดต่อกับครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา
โดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้หน่วยรายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทราบ ภายใน  
๓๐ กันยายน ของทุกปีการศึกษา 
 ข้อ ๒๓ ให้ กรมสวัสดิการทหารบก เร่งรัดการขอทุนและเบิกจ่ายทุนการศึกษาตามข้อ ๑๙ 
และ ๒๐ รวมทั้งติดตามให้หน่วยต้นสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุนตามเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๒ แล้วสรุป
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้ กรมก าลังพลทหารบก ทราบ ภายใน ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี
การศึกษา เพื่อรายงานให้ ผู้บัญชาการทหารบก ทราบต่อไป  
 

หมวด ๓ 
ความมั่นคงในอาชีพของครอบครัว 

 
 ข้อ ๒๔ เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่จึงก าหนดให้บรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ เข้ารับราชการในกองทัพบกได้ไม่เกิน ๑ คน ต่อเจ้าหน้าที่ ๑ คน 
 ข้อ ๒๕  การบรรจุหรอืแต่งตั้งทายาท ตามข้อ ๒๔ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุ
การรับสิทธิบรรจุทายาทในข้อ ๘.๙ เรียงล าดับตามเจตนาของเจ้าหน้าที่โดยกรอกลงในแบบฟอร์มตาม ผนวก ข   
ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แล้วเก็บไว้ในสมุดประวัติของตนที่หน่วยต้นสังกัด กรณีหากทายาทในล าดับต้นตาม
หนังสือแสดงเจตนาฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ หรือมีคุณสมบัติที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
ให้ทายาทในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิ ทั้งนีก้ารสละสิทธิต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และลงลายมือช่ือผู้สละสิทธิ
เป็นส าคัญ โดยบันทึกหนังสือการสละสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ ตามผนวก ค ที่แนบท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ 
หน่วยต้นสังกัดต้องก ากับดูแลให้ก าลังพลทุกนายของหน่วยบันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิบรรจุ
ทายาท และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดโดยตรง 
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 ข้อ ๒๖  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุล าดับสิทธิ       
การบรรจุทายาทตามข้อ ๒๕ ให้หน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยบังคับบัญชา ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการจากทายาท ตามข้อ ๘.๙  การเรียงล าดับในการบรรจุทายาท 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของหน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพบก โดยค านึงถึงความเร่งด่วนในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของครอบครัวเจ้าหน้าที่ ณ ปัจจุบันเป็นล าดับแรก หากไม่มีปัจจัยดังกล่าวเป็นผลกระทบ      
ให้พิจารณาเรียงล าดับทายาทตามข้อ ๘.๙.๑ (พิจารณาบุตรที่มีอายุสูงสุดก่อน), ๘.๙.๒, ๘.๙.๓, ๘.๙.๔ และ ๘.๙.๕
ตามล าดับ ทั้งนี้ กรณีทายาทตามที่กล่าวมาแล้วต้องการสละสิทธิ ให้เจ้าตัวหรือผู้ปกครองบันทึกหนังสือสละสิทธิ      
พร้อมลงลายมือช่ือเป็นส าคัญ โดยใช้แบบฟอร์มตามผนวก ค ที่แนบท้ายระเบียบนี้  
 ข้อ ๒๗  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ไม่มีครอบครัวและเป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดา  
ซึ่งบิดาหรือมารดายังมีชีวิตอยู่และบดิามารดาไม่มีความประสงค์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ให้พิจารณาเลือกผูท้ีม่ี
ความเหมาะสมและมีเจตนาจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตบรรจุทดแทน โดยให้ถือว่าเป็นทายาท
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องท าหนังสือสัญญาไว้เป็นหลักฐานว่าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้เสียชีวิต โดยมีพยาน ๓ คน 
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานในผนวก ง ที่แนบท้ายระเบียบนี้  
 ข้อ ๒๘  ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการบรรจุต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของทางราชการ ในกรณีทายาทที่อายุและคุณสมบัติยังไม่ครบ ถ้วนตามหลักเกณฑ์การบรรจุ    
ให้อนุมัติตัวบุคคลไว้ก่อน เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงให้ด าเนินการบรรจุได ้
 ข้อ ๒๙  การบรรจุทายาทเข้ารับราชการในกองทัพบก ให้ก าหนดประเภทในการบรรจุรับราชการ ดังนี ้
  ๒๙.๑ เจ้าหน้าที่เปน็ก าลังพลประเภทใด หรือเทียบเท่าประเภทใด ให้พิจารณาบรรจุเข้า
รับราชการในระดับเดียวกันก่อนเป็นล าดับแรก โดยทายาทของเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการบรรจุ
เป็นก าลังพล ประเภทนั้น ๆ 
  ๒๙.๒ เจ้าหน้าที่ เป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดเทียบเท่าข้าราชการช้ันสัญญาบัตร แต่ทายาทของเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม 
ที่จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้พิจารณาบรรจุเป็นนายทหารประทวน หรือพนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และระเบียบนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
  ๒๙.๓ เจ้าหน้าที่ เป็นนายทหารประทวน หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดเทียบเท่าข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหาร 
กองประจ าการ แต่ทายาทของเจ้าหน้าที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร        
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และต้องอยู่ใน
สาขาวิชาชีพ ที่ ทบ. ขาดแคลน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วย 
 ข้อ ๓๐  การรายงานขอบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๓๐.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถามความประสงค์ของ
ทายาทโดยให้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่มีค าสั่งให้เจา้หน้าที่ได้รับสทิธิการปนูบ าเหน็จพเิศษ 
หรือวันที่อาสาสมัครทหารพรานและบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด เสียชีวิตหรือ    
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓๐.๒ การก าหนดต าแหน่งในการบรรจุให้พิจารณาในพื้นที่ของหน่วยต้นสังกัด    
ของเจ้าหน้าที่ผูเ้สยีชีวิต หรือ พิการทุพพลภาพกอ่นเปน็ล าดับแรก หากในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถบรรจุได้ให้ขอรับ
การสนับสนุนต าแหน่งบรรจุภายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยระดับกองทัพภาค โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
นับแต่วันที่ทายาทแจ้งความประสงค์ 
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  ๓๐.๓ เมื่อหน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม ๓๐.๑ และ ๓๐.๒ แล้วให้
เสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชาถึงหน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพบก ประกอบหลักฐาน ดังนี้ 
   ๓๐.๓.๑ ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จพิเศษ 
   ๓๐.๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอบรรจุ 
    ๓๐.๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา ผู้ขอบรรจุ (กรณีผู้ขอบรรจุเป็น
บุตร/พี่/น้อง) 
    ๓๐.๓.๔ ส าเนาทะเบียนสมรสของเจ้าหน้าที่ 
   ๓๐.๓.๕ รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว ของผู้ขอบรรจุ 
    ๓๐.๓.๖ ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตรของเจ้าหน้าที่ (กรณีบิดามารดาไม่ได้
จดทะเบียนสมรส) 
    ๓๐.๓.๗ ส าเนาการรับรองเป็นบุตรบุญธรรม 
   ๓๐.๓.๘ สัญญาเลี้ยงดู บิดา/มารดา ของเจ้าหน้าที่ (กรณีข้อ ๒๗) 
    ๓๐.๓.๙ หนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิบรรจุทายาท 
    ๓๐.๓.๑๐ หนังสือแสดงการสละสิทธิการบรรจุทายาท 
    ๓๐.๓.๑๑ แบบฟอร์มการขอบรรจุทายาท ตามผนวก จ ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
   ๓๐.๓.๑๒ ส าเนาวุฒิการศึกษา 
   ๓๐.๓.๑๓ ส าหรับอาสาสมัครทหารพรานหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดที่ไม่ได้รับสิทธิปูนบ าเหน็จพิเศษ ให้ส่งหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
                ๓๐.๓.๑๓.๑ รายงานการปฏิบัติ หรือผลการสอบสวนเกี่ยวกับ
สาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ  
                ๓๐.๓.๑๓.๒   รายงานการสูญเสียเอกสาร (แบบ กพ.๓)  
                ๓๐.๓.๑๓.๓   รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.๔) 
                ๓๐.๓.๑๓.๔ รายงานผลการสอบสวนของพนักสอบสวน ผลทางคดี

๓๐.๓.๑๓.๕ ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)  
                ๓๐.๓.๑๓.๖ ใบส าคัญความเห็นแพทย์ในการปลดพิการจาก
คณะกรรมการแพทย์ทหารที่ได้รับการแต่งตั้ง (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) 
                ๓๐.๓.๑๓.๗ ค าสั่งปลดออกจากประจ าการ/หรือเลิกจ้าง (กรณี
พิการทุพพลภาพ)  
                ๓๐.๓.๑๓.๘ ส าเนาหนังสือรับรองคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย (กรณี
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  ๓๐.๔ หน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพบกตรวจสอบกลั่นกรอง หากหน่วยต้นสังกัดไม่มีการ
จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุทายาทของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๒๕ ให้หน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพบกด าเนินการ      
ตามข้อ ๒๖ แล้วส่งเอกสารตามที่หน่วยต้นสังกัดเสนอพร้อมรายงานผลการประชุมจัดล าดับทายาท (ตามกรณี
ในข้อ ๒๖) ถึง กรมก าลังพลทหารบก เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในข้อ ๙ พิจารณา           
ให้ความเห็นชอบแล้วด าเนินการขออนุมัติในการบรรจุเข้ารับราชการต่อไป 
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 ข้อ ๓๑  การด าเนินการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษ หรือวันที่อาสาสมัครทหารพรานและบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหม ก าหนด เสียชีวิตหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๓๒ กรณีไม่มีทายาทบรรจุทดแทนตามหมวด ๓ แต่มีทายาทรับราชการเป็นนายทหาร
ประทวนอยู่ก่อนแล้ว การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกก าหนดให้ได้รับคะแนน
ช่วยเหลือพิเศษในเกณฑ์สูงสุดตามที่ กองทัพบก ก าหนด หากไม่ก าหนดให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ คะแนน 
 ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ถูกปลดออกจากราชการ หรือไล่ออก 
หรือลาออก หรือให้ออก จะไม่สามารถใช้สิทธิในการบรรจุทายาทล าดับถัดไปได้อีก 
 ข้อ ๓๔ กรมก าลังพลทหารบก จะพิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการฯในข้อ ๙ ตามความ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาร่วม ในกรณีที่หน่วยมีความจ าเป็นขอบรรจุในแนวทางอื่นใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือหากเกิดปัญหาข้อขัดข้องและการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบรรจุทายาททดแทน ทั้งนี้ ทายาท
เจ้าหน้าที่สามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ เมื่อหน่วยต้นสังกัดไม่ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยให้ท า
หนังสือร้องเรียนถึง กรมก าลังพลทหารบก โดยตรง 
 

หมวด ๔ 
บ้านพัก 

 
 ข้อ ๓๕  ให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนผันให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ 
ได้พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัย กรณีไม่มีที่พักอาศัยของ
ตนเอง หรือยังไม่สามารถหาที่พักอื่นไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ก าหนด    
 ข้อ ๓๖ หน่วยต้นสังกัด ติดตามการช่วยเหลือในเรื่องที่พักอาศัยของทางราชการในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร, โครงการบ้านธนารักษ์ของหน่วยงานราชการ ฯลฯ หากมีการก่อสร้างในพื้นที่
ซึ่งครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีบ้านพักเป็นของตนเองและมีความประสงค์จะได้รับโควตาเพื่อซื้อเป็นที่อยู่อาศัย 
ให้รายงานมายัง กรมก าลังพลทหารบก เพื่อประสานงานขอรับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ไปยังหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบต่อไป  
 

หมวด ๕ 
การให้ความช่วยเหลือด้านการรกัษาพยาบาล 

 
 ข้อ ๓๗  ทายาทของเจ้าหน้าที่(เฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต)ตามข้อ ๘.๙.๑ ถึง ๘.๙.๔ ซึ่งไม่
สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ให้ ได้รับการอนุเคราะห์  ด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับ              
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล สังกัด กองทัพบก ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๓๗.๑ เป็นบิดามารดา ซึ่งไม่มีรายได้ประจ า 
  ๓๗.๒ คู่สมรสที่มิได้สมรสใหม่ซึ่งไม่มีรายได้ประจ า และบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของเจ้าหน้าที่  รวมทั้ งบุตรหรือบุตรบุญธรรมซึ่ง เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน               
ไร้ความสามารถ ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง 
 ข้อ ๓๘  การขอรับการอนุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 
จะต้องมีหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

  ๓๘.๑ กรอกแบบยื่นค าร้องขอการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลตาม
ผนวก ฉ ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 
  ๓๘.๒ ส าเนาค าสั่งปูนบ าเหน็จของเจ้าหน้าที่ 
  ๓๘.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่
จะเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งระบุความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ 
  ๓๘.๔ รายงานการปฏิบัติ หรือค าสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต 
  ๓๘.๕ ใบมรณบัตร 
 ข้อ ๓๙  ให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๓๘ และผู้บังคับหน่วยลงนามใน ผนวก ฉ 
เพื่อให้ทายาทถือมายื่นกับสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพบก  
 ข้อ ๔๐  ให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก พิจารณาอนุเคราะห์การรักษาพยาบาล 
ตามความเหมาะสม 
 
      ประกาศ    ณ    วันที่            กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

     พลเอก  

                                                      (ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้) 
                                                                 ผู้บัญชาการทหารบก 
กรมก าลังพลทหารบก  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.อ.........................................ร่าง/ตรวจ...............ก.ย. ๖๔ 
ร.ท.หญงิ.................................พิมพ์/ทาน..............ก.ย. ๖๔ 
พ.อ. ...........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

พ.อ. ...........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

พล.ต. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

พล.ต. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

พล.ท. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

พล.ท. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔   
พล.อ. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔   
พล.อ. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

พล.อ. .........................................ตรวจ..................ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบกองทัพบกฉบับนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับเดิม ให้มีความทันสมัย สามารถช่วยเหลือ
ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยก าลังพล  
ที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป 
ส าหรับการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการขอรับสิทธิให้ก าลังพลที่ระบุในระเบียบนี้ เพื่อก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมและก ากับดูแลให้หน่วยในกองทัพบกด าเนินการด้วยความรวดเร็ว อันจะส่งผลในด้านขวัญและ
ก าลังใจของก าลังพลของกองทัพบกเป็นส่วนรวม มิได้ก าหนดระยะเวลาเพื่อตัดสิทธิของก าลังพลแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๒ - 
 

ผนวก ก แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษา 
ของบุตรเจ้าหน้าทีผู่้ที่ได้รบัการปูนบ าเหนจ็พเิศษ กรณีปฏิบตัิหน้าที่จนไดร้ับอันตราย 

ถึงเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพกิาร ทุพพลภาพ จากการสูร้บ การต่อสู ้หรือ 
โดยการกระท าของฝ่ายตรงข้าม และไม่บรรจุกลบัเข้ารับราชการใหม ่

 
วัน – เดือน – ปี ที่บันทึกข้อมูล.............................................................................................................................  
ยศ – ช่ือ – สกุล เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับสิทธิบ าเหน็จพิเศษ.................................................................................... 
ได้รับบ าเหน็จพิเศษตามค าสั่ง.............................................................ลง................................................... 
หน่วยต้นสังกัดหน่วยสุดท้าย.................................................................................................................................. 
ภรรยา/สามี ของเจ้าหน้าที่ ช่ือ................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... . 
ช่ือผู้ปกครองผู้รับทุน 
(๑).........................................................................................................อาชีพ....................................................... 
ความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่.........................................................หมายเลขโทรศัพท.์........................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
(๒).........................................................................................................อาชีพ....................................................... 
ความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่.........................................................หมายเลขโทรศัพท.์........................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
รายช่ือผู้รับทุน 
๑. ช่ือ-สกุล..................................................................อายุ............ป ีระดับการศึกษา........................................... 
ช่ือสถานศึกษา............................................................................................................................. .......................... 
๒. ช่ือ-สกุล..................................................................อายุ............ป ีระดับการศึกษา........................................... 
ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................................................................
๓. ช่ือ-สกุล..................................................................อายุ............ป ีระดับการศึกษา........................................... 
ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................................................................  
 
 
 
 

(ลงช่ือ).............................................................ผู้ขอรบัทุน/ผูป้กครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ผนวก ข หนังสือแสดงเจตนาระบุการรับสิทธิบรรจุทายาท 
 

เขียนที.่................................................................. 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ................. 

เรื่อง การแสดงเจตนาการรับสิทธิบรรจุทายาท 
เรียน .......................................(ผบ.หน่วย ระดับกองร้อยอิสระหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 

 กระผม........................................................................ต าแหน่ง....................................................... 
สังกัด......................................อ าเภอ..................................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ถนน...............................ซอย.................................................... 
ต าบล................................อ าเภอ...................................จงัหวัด..............................รหสัไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท์.................................... ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองทายาทเรียบร้อยแล้ว และขอแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับสิทธิในการบรรจุทายาท ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดโดยหนังสือนี้ ว่าในกรณีที่ข้าพเจ้า
ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ  ให้ได้รับสิทธิในการบรรจุทายาทเข้ารับราชการ  ข้าพเจ้าประสงค์จะ
มอบสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการตามล าดับความเร่งด่วนดังนี้ 
 ๑.......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................... 

 ๒.......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................... 
 ๓.......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................... 
 ๔.......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................... 
 ๕.......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................ 

ฯลฯ 
 

    (ลงช่ือ).............................................................ผู้ท าหนังสือ 
    (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
    (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
 
หมายเหตุ  ทายาทที่ระบุตามหนังสือนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ท าหนังสือโดยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ,     
บุตรบุญธรรม, คู่สมรส, บิดาหรือมารดาและพี่หรือน้องของผู้ท าหนังสือทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ขัด
ต่อหลักเกณฑ์ในการบรรจุของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

ผนวก ค หนังสือแสดงการสละสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการหรือท างาน 
 
 ทายาทล าดับท่ี ๑ 
 ตามที่....................................................................................ได้ระบุแสดงเจตนาให้ข้าพเจ้า 
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ได้รับสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ 
ข้าพเจ้าขอแจ้งยืนยันว่า  ข้าพเจ้า....................................................(ขอรับสิทธิ/สละสิทธิ)................................
ในการบรรจุเข้ารับราชการเนื่องจาก...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
และขอลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิในครั้งนี้ภายหลัง 
    (ลงช่ือ)....................................................ทายาทล าดับที่ ๑/ผู้ปกครอง 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
 
 ทายาทล าดับท่ี ๒ 
 ตามที่....................................................................................ได้ระบุแสดงเจตนาให้ข้าพเจ้า 
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ได้รับสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ 
ข้าพเจ้าขอแจ้งยืนยันว่า  ข้าพเจ้า....................................................(ขอรับสิทธิ/สละสิทธิ)................................
ในการบรรจุเข้ารับราชการเนื่องจาก...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
และขอลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิในครั้งนี้ภายหลัง 
    (ลงช่ือ)....................................................ทายาทล าดับที่ ๒/ผู้ปกครอง 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
 

ทายาทล าดับท่ี ๓ 
 ตามที่....................................................................................ได้ระบุแสดงเจตนาให้ข้าพเจ้า 
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ได้รับสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ 
ข้าพเจ้าขอแจ้งยืนยันว่า  ข้าพเจ้า....................................................(ขอรับสิทธิ/สละสิทธิ)................................
ในการบรรจุเข้ารับราชการเนื่องจาก...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
และขอลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิในครั้งนี้ภายหลัง 
    (ลงช่ือ)....................................................ทายาทล าดับที่ ๓/ผู้ปกครอง 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ทายาทล าดับท่ี ๔ 
 ตามที่....................................................................................ได้ระบุแสดงเจตนาให้ข้าพเจ้า 
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ได้รับสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ 
ข้าพเจ้าขอแจ้งยืนยันว่า  ข้าพเจ้า....................................................(ขอรับสิทธิ/สละสิทธิ)................................
ในการบรรจุเข้ารับราชการเนื่องจาก...................................................................................................................... 
และขอลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิในครั้งนี้ภายหลัง 
    (ลงช่ือ)....................................................ทายาทล าดับที่ ๔/ผู้ปกครอง 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
 
 ทายาทล าดับท่ี ๕ 
 ตามที่....................................................................................ได้ระบุแสดงเจตนาให้ข้าพเจ้า 
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ได้รับสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ 
ข้าพเจ้าขอแจ้งยืนยันว่า  ข้าพเจ้า....................................................(ขอรับสิทธิ/สละสิทธิ)................................
ในการบรรจุเข้ารับราชการเนื่องจาก...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ...........
และขอลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิในครั้งนี้ภายหลัง 
    (ลงช่ือ)....................................................ทายาทล าดับที่ ๕/ผู้ปกครอง 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
    (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
 
 
 
หมายเหตุ  - ทายาทที่ระบุตามหนังสือนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ท าหนังสือระบุเจตนาโดยเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย, บุตรบุญธรรม, คู่สมรส, บิดาหรือมารดา และพี่หรือน้องของผู้ท าหนังสือ 
              - กรณีทายาทยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

ผนวก ง สัญญาเลี้ยงดูบิดามารดา ผู้เสียชีวิต 
 

          เขียนที่................................................................... 
        วันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ..................... 

 
 ๑. ด้วยข้าพเจ้า (ช่ือ) .......................................(นามสกลุ) .............................................อายุ ..............ปี 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ถนน.......................................ซอย............................................................... 
ต าบล....................................อ าเภอ.................................จงัหวัด.........................รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท์...................(ผู้ใหส้ัญญา).........โดยเป็นบตุรบญุธรรมผู้ที่มีเจตนาจะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้เสียชีวิตของ 
นาย...............................................................นาง ............................................................... ซึ่งเป็นบิดามารดา
ของ ............(ช่ือ–สกลุ).........................เจา้หน้าที่ผูเ้สยีชีวิต สังกัด......................................................................... 
ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ .................เดือน.......................พ.ศ...................... ในเหตุการณ์ 
.............................................................................................................................................................................. 
พื้นที่ .....................................................................................................................................................................  
ซึ่งกองทัพบก มีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
 ๒. ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์บรรจุเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพบก  ตามนัยแห่งระเบียบกองทัพบก       
ว่าด้วย การช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๔ และจะท าหน้าที่เลี้ยงดู               
นาย .........................................................................นาง .............................................................................. 
เสมือนบิดามารดาผูใ้หก้ าเนิด หากข้าพเจ้าละเลยไมป่ฏิบตัิตามสัญญานี้ ถือว่าข้าพเจ้ากระท าความผดิทางวินัยทหาร 
“ฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง” และยินยอมให้กองทัพบกพิจารณาโทษตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
    (ลงช่ือ)............................................................(ผู้ให้สัญญา) 
             ( ......................................................... ) 
    (ลงช่ือ) ............................................................(พยาน) 
             ( ..........................................................) 
    (ลงช่ือ) ............................................................(พยาน) 
             ( ..........................................................) 
    (ลงช่ือ) ............................................................(พยาน) 
             ( ..........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

ผนวก จ แบบฟอร์ม ขอบรรจุทายาทของก าลังพลเขา้รับราชการทดแทนก าลังพลท่ีเสยีชีวิต 
และพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ยศ/ช่ือ/สกุล.......................................................ต าแหน่ง............................สงักดั................................................. 
เสียชีวิต/พิการทุพพลภาพ เมื่อ..........................เหตุการณ์.................................................................................... 
พฤติกรรมโดยสรุป................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ.................................ช้ัน 
ผู้ขอบรรจุ ช่ือ..............................................................................................อายุ...........ปี ว/ด/ป/........................ 
             คุณวุฒิ.........................................................................................สถาบัน............................................. 
             เกรดเฉลี่ย................................................................................................................... .......................... 
อาชีพปัจจุบัน.......................................................สถานที่ท างาน........................................................................... 
รายได้/เดือน.........................................................บาท หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
หน่วยที่ขอบรรจุรับราชการ................................................................................................................................ 
บุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย จ านวน....................คน 
       ๑. ช่ือ..................................................อายุ............ปี ว/ด/ป เกิด.....................ศึกษาในระดับ..................... 
           อาชีพ.....................................................................อาศัยอยู่กับ............................................................... 
       ๒. ช่ือ..................................................อายุ............ปี ว/ด/ป เกิด.....................ศึกษาในระดับ..................... 
           อาชีพ.....................................................................อาศัยอยู่กับ............................................................... 
       ๓. ช่ือ..................................................อายุ............ปี ว/ด/ป เกิด.....................ศึกษาในระดับ..................... 
           อาชีพ.....................................................................อาศัยอยู่กับ............................................................... 
(บุตรที่อยู่ในครรภ์มีอายุ...................เดือน : ถ้ามี) 
(บุตรบุญธรรม........................................... : ถ้ามี) 
ภรรยา ช่ือ...............................................................................อายุ............ปี อาชีพ.............................................. 
          รายได้/เดือน...........................................................บาท สถานทีท่ างาน.................................................. 
          ที่อยู.่.................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
          สภาพความเป็นอยู่...................................................................................................................................  
บิดา ช่ือ............................................................................................อายุ..........................ปี (มีชีวิต/ถึงแก่กรรม)  
          อาชีพ................................................................รายได้/เดือน...........................................................บาท  
          ที่อยู.่.................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
          สภาพความเป็นอยู่................................................................................................................................... 
มารดา ช่ือ..........................................................................................อายุ..........................ป ี(มีชีวิต/ถึงแก่กรรม)  
          อาชีพ................................................................รายได้/เดือน...........................................................บาท  
          ที่อยู.่.................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
          สภาพความเป็นอยู่................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

พ่ี/น้อง ของก าลังพล จ านวน............คน 
๑. ช่ือ..................................................อายุ...........ป ีอาชีพ.................................รายได้/เดือน......................บาท 
๒. ช่ือ..................................................อายุ...........ป ีอาชีพ.................................รายได้/เดือน......................บาท 
๓. ช่ือ..................................................อายุ...........ป ีอาชีพ.................................รายได้/เดือน......................บาท 
 
* หมายเหตุ 
๑. หากบุตรส าเร็จการศึกษาแล้ว และประกอบอาชีพ ให้ระบุอาชีพ, รายได้ และ สถานที่ท างาน 
๒. รายละเอียดด าเนินการตาม หมวด ๓ ของระเบียบฯ 
 
                                                                        ตรวจถูกต้อง 

(ลงช่ือ) ....................................................... 
     ( .......................................................) 

 ต าแหน่ง.....................(ผบ.หน่วยต้นสังกัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

ผนวก ฉ การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................... 

 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์การรักษาพยาบาล 
เรียน   ผบ.ทบ.(ผ่าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (....ช่ือโรงพยาบาลในสังกัด กองทัพบก.....)) 
 
 ๑. ตามที่ ................................(ช่ือ-สกุล) ................................สงักัด ..................................................... 
ได้ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ วันที่ ..................เดือน ....................พ .ศ ......................ในเหตุการณ์
..............................................................................................พื้นที่ ....................................................................... 
ซึ่งกองทัพบก มีความประสงค์จะช่วยเหลือทายาทเจ้าหน้าทีผู่เ้สียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามระเบียกองทัพบก 
ว่าด้วย การช่วยเหลือเจ้าหน้าทีผู่้ที่ได้รับการปูนบ าเหน็จพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. กระผม/ดิฉัน (ช่ือ) ..............................................(นามสกุล) .............................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...............ถนน........................................ซอย............................................................. 
ต าบล...............................อ าเภอ.....................................จงัหวัด..........................รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท์................................. เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต โดยเป็น.............................................................................. 
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์การรักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ให้กับบุคคล ดังนี-้ 
          ๒.๑..............................................................เกี่ยวข้องเป็น................................ของผู้เสียชีวิต 
          ๒.๒..............................................................เกี่ยวข้องเป็น................................ของผู้เสียชีวิต 
          ๒.๓..............................................................เกี่ยวข้องเป็น................................ของผู้เสียชีวิต 
  
        (ลงช่ือ)........................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
                                                          ( ..................................................... ) 
 
        (ลงช่ือ) ....................................................... 
     ( .......................................................) 
         ต าแหน่ง .............................(นายทหารก าลังพล) 
 
         (ลงช่ือ) ....................................................... 
     ( .......................................................) 
    ต าแหน่ง...................................(ผบ.หน่วยต้นสังกัด) 
 
หมายเหตุ ส่งหนังสือนี้ พร้อมเอกสารประกอบให้กับสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 


