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ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๖๑
-------------------------เนื่องด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้รับมอบภารกิจให้ดาเนินการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร
และฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อกากับดูแลการฝึก
วิชาทหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ แก่ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในระหว่างการฝึกสอน หรือฝึกภาคสนาม จึงให้กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์
ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบหน่วยบัญชาการกาลังสารอง ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ผู้กากับนักศึกษา
วิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ผู้กากับ นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ชว่ ยผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้ ต้องผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก
๔.๒ “นักศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎ กระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ โดยเฉพาะกรณีที่อยู่ในระหว่าง
การฝึกสอนวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
๔.๓ “ทายาท” หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๔.๓.๒ บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๔.๔ “กองทุนสงเคราะห์ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง เงินกอง
ทุ นที่ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสงเคราะห์ แ ก่ ผู้ ก ากั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารและนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ
ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต ในระหว่างการเข้ารับการฝึกวิชาทหารการกากับดูแลการฝึกวิชาทหาร และการ
ฝึกสอนหรือฝึกภาคสนาม

-๒๔.๕ “คณะกรรมการกองทุน” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์ ผู้กากับ
นักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
๔.๖ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ และลูกจ้างประจาที่ช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมของ
กองทุนสงเคราะห์ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๕ สานั กงานกองทุนตั้งอยู่ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔
ข้อ ๖ แหล่งที่มาของกองทุน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีบุคคล สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ บริจาคให้
๖.๒ เงินรายได้จากการดาเนินงานของกองทุน
๖.๓ ดอกผลของกองทุน
๖.๔ เงินรายได้อื่นๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์
๗.๑ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อ ๔.๑ และนักศึกษาวิชาทหารตามข้อ ๔.๒ ผู้ได้รับ
บาดเจ็บ
๗.๒ ทายาทผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารตามข้อ ๔.๓ ผู้เสียชีวิต
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
๘.๑ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตใน
ระหว่างการฝึกวิชาทหาร หรือระหว่างเดินทางโดยยานพาหนะที่ทางราชการจัดให้ เพื่อไปฝึกวิชาทหาร ทายาท
ของผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารที่เสียชีวิต มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ภายในวงเงินที่
กาหนดไว้ดังนี้
๘.๑.๑ พิธีจัดการศพขั้นต้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าหีบศพ การบาเพ็ญกุศล เป็นต้นเบิกจ่าย
ได้ไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ พิธีฌาปนกิจเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๘.๑.๓ มอบเงินสงเคราะห์ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารจานวนที่
เหมาะสม ให้กับทายาทของผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารที่เสียชีวิต ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย
ใน ข้อ ๘.๑.๑ และ ข้อ ๘.๑.๒ แล้ว มีจานวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน พิจารณาเห็นสมควร
๘.๒ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการ
ฝึกวิชาทหารหรือระหว่างเดินทางไปฝึกวิชาทหารโดยยานพาหนะที่ทางราชการจัดให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ดังต่อไปนี้

-๓๘.๒.๑ ได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้กากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
หรือตามที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิจารณาเห็นสมควร
๘.๒.๒ ได้รับบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของ
รัฐ และเอกชน ประกอบกับความเห็นของแพทย์แล้ว ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่ ๒๐ วัน
ขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท ตามที่คณะกรรมการพิจารณา หรือตามที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิจารณาเห็นสมควร
๘.๒.๓ ได้รับบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของ
รัฐและเอกชน ประกอบกับความเห็นของแพทย์แล้ว ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลมีกาหนดระยะเวลาไม่ถึง ๒๐ วัน มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ตามที่คณะกรรมการพิจารณา แล้วแต่กรณีการเจ็บป่วย
๘.๓ การรับเงินสงเคราะห์ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ดาเนินการโดย
สถานศึกษาวิชาทหารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
รายงานผ่านมณฑลทหารบก ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและ
นักศึกษาวิชาทหาร เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันเกิดเหตุ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เช่น ความเห็นของแพทย์ทหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อ ๙ ผู้ที่จะได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษา
วิชาทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในระหว่างการกากับดูแลการฝึกวิชาทหาร และการฝึกสอน หรือ ฝึก
ภาคสนาม ทั้งนีใ้ ห้นับตั้งแต่ห้วงเวลาที่ได้เดินทางไปและกลับด้วย แต่จะต้องไม่ใช่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
๙.๑ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๙.๒ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากการกระทาของตนเอง
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า“คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์ผู้กากับ
นักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร” ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธาน
๑๐.๒ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๑) เป็นรองประธาน (๑)
๑๐.๓ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๒) เป็นรองประธาน (๒)
๑๐.๔ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นรองประธาน (๓)
๑๐.๕ ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เป็นรองประธาน (๔)
๑๐.๖ รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สายงานด้านการทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) เป็นกรรมการ
๑๐.๗ ผู้อานวยการกองกาลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ

-๔๑๐.๘ ผู้อานวยการกองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๙ ผู้อานวยการกองส่งกาลังบารุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๐ ผู้อานวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๑ ผู้อานวยการกองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๒ ผู้อานวยการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๓ ผู้อานวยการกองการควบคุมกาลังพลสารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นกรรมการ
๑๐.๑๔ ผู้อานวยการกองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๕ ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๖ หัวหน้าสานักงานฝ่ายอานวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๗ หัวหน้ากองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการ
๑๐.๑๘ นายกสมาคมผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและ/หรือ ผู้แทนผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้กากับนักศึกวิชาทหาร เป็นกรรมการ
๑๐.๑๙ ผู้อานวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๐.๒๐ รองผู้อานวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.๒๑ หัวหน้าแผนกจัดการนักศึกษาวิชาทหาร กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑๑.๑ พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๑.๒ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหรือคาสั่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้กากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารกองทุน
๑๑.๓ แต่งตั้ง ผู้ช่วยเหรัญญิก เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
๑๑.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

-๕ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ
๑๒.๑ การประชุมสามัญประจาปี ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจาปี ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑๒.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงาน
๑๒.๑.๒ รายงานฐานะทางการเงิน
๑๒.๑.๓ กาหนดนโยบายและแผนงาน
๑๒.๑.๔ เรื่องอื่นๆ
๑๒.๒ การประชุมวิสามัญ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อมีความ
จาเป็น
๑๒.๓ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะดาเนินการประชุมได้ และการลงมติใดๆ ของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
ของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดยกเว้น มติของ
คณะกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องมีเสียงสามในสี่ของคณะกรรมการที่เข้าประชุมทั้งหมด คือ
๑๒.๓.๑ มติตามข้อ ๑๑.๒
๑๒.๓.๒ การยกเลิกกองทุน
ข้อ ๑๓ การเบิกจ่าย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงินการพัสดุ ในกิจกรรม
ของกองทุนให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ให้เปิดบัญชีกองทุนไว้ ณ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งมีสถานที่ตั้งใกล้บริเวณหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนสงเคราะห์ ผกท. และ นศท.” หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้
การค้าประกัน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ ๑๕ การสั่งจ่ายเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการดาเนินการของกองทุนให้
เป็นอานาจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือผู้ที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ บัญชาการหน่วยบัญชารักษาดินแดน พิจารณาและอนุมัติใช้จ่ายได้ตามความ
จาเป็น ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ หากเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
จะต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๗ การทาบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีสากล การปิดบัญชีให้กระทาปีละครั้งตามปี
ปฏิทินเมื่อปิดบัญชีแล้วให้จัดทางบการเงิน โดยบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายกับงบดุลพร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆเพื่อ
ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ๙๐ วันและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ และ
ให้รวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินไว้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

-๖ข้อ ๑๘ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ หรือไม่ประสงค์จะดาเนินการต่อไป ให้ประธาน
กรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการ จานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อลงมติยกเลิกกองทุนและมติยกเลิกกองทุนต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒.๓ วรรคสองของระเบียบนี้เมื่อมี
การยกเลิกกองทุนตามวรรคแรกแล้ว ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน เพื่อใช้ในกิจกรรมของผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารต่อไป
ข้อ ๑๙ ให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) พลโท วิโรจน์ วิจิตรโท
( วิโรจน์ วิจิตรโท )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร

