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กองทุนนํ้าใจไทยเพื่อผู้เสียสละ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ 

	 	 	 จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหรือที่มักเรียกว่า	 “ไฟใต้”	 

เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน	๔	จังหวัดได้แก่	จังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และ	๔	อำาเภอของจังหวัดสงขลา 

ได้แก่	 อำาเภอจะนะ	 อำาเภอนาทวี	 อำาเภอเทพา	 และอำาเภอสะบ้าย้อย	 ซึ่งเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในลักษณะต้องการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายทศวรรษ	 

แต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่มบานปลาย	และทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๔๗	 เป็นต้นมา	 โดยม ี

เหตุการณ์ลอบทำาร้าย	วางเพลิง	ก่อวินาศกรรม	ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง		ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ใช้ความพยายามอย่างมาก 

ในการแก้ไขปัญหา	โดยการทุ่มเทสรรพกำาลัง	ทรัพยากร	และงบประมาณ	เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในเร็ววัน	รวมทั้งได้มี 

การพัฒนาและจัดต้ังหน่วยงานเข้ารับผิดชอบด้วยการผสมผสานท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีกฎหมาย

รองรับ	 ซ่ึงในปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ	 เป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

การรักษาความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ	 รับผิดชอบในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่	 ๔	อำาเภอ	

คือ	 อำาเภอบาเจาะ	 อำาเภอยี่งอ	 อำาเภอตากใบ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	 มีกำาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที ่

เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนำาสันติสุขให้กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”	และน้อมนำาปรัชญา	“เศรษฐกิจพอเพียง”	มาใช้	โดยมี 

ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ	 เพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	 กองทัพเรือ	 มีความสงบ	 ปลอดภัย	 

และมสีภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้อำานวยตอ่การพฒันาท่ียัง่ยนืตอ่ไป	ซึง่ตลอดระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีด่งักลา่ว 

ได้เกิดเหตุการณ์ลอบทำาร้าย		วางเพลิง		ก่อวินาศกรรม		ในหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	สถานท่ีต่างๆ	ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ	 ส่งผลให้กำาลังพลของกองทัพเรือต้องสูญเสียชีวิต	 บาดเจ็บทุพพลภาพหลายนาย 

อาทิ	เรือโท	ชัยสิทธ์ิ		เตชะสว่างวงศ์		จ่าเอก	จิตตพล		เรณู	ณ		อยุธยา	พลทหาร	สุริยา	ช่างบุตร	พลทหาร	ปิยะณัฐ		โสคำาภา 

พลทหาร	 ณัฐพงษ์	 	 โสคำาภา	 (บาดเจ็บทุพพลภาพ)	 จ่าเอก	 สุทิน	 สีม่วง	 (บาดเจ็บทุพพลภาพ)	 เป็นต้น	 ยังผลให้เกิด 

ผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว	 โดยท่ีผ่านมากองทัพเรือได้มอบเงินเพ่ือช่วยเหลือตามระเบียบ 

กองทัพเรือแก่กำาลังพลและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว	แต่มีจำานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ

												ดังนั้น	กองทัพเรือ	โดย	พลเรือเอก	สุรศักดิ์		หรุ่นเริงรมย์	ผู้บัญชาการทหารเรือ	(ยศและตำาแหน่งขณะนั้น) 

ได้มีนโยบายให้กำาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือกำาลังพลของกองทัพเรือ	และครอบครัวท่ีได้รับบาดเจ็บ	ทุพพลภาพ 

หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่		เนื่องจากขวัญและกำาลังใจเป็นสิ่งที่สำาคัญ	เป็นอำานาจการรบที่ไม่มีตัวตนแต่ทำาให้

ทหารสามารถเอาชนะในการรบได้	 เพ่ือให้สามารถดำารงชีพ	 ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 ได้รับการยอมรับ	 มีเกียรติ 

และศักดิ์ศรีในสังคมได้ต่อไป	จึงได้จัดตั้ง	“กองทุนนำ้าใจเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ 

กองทัพเรือ”	 ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจที่ดีแก่ทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดี	 

ท้ังน้ีกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนำ้าใจไทยเพื่อผู้ เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และพ้ืนท่ีรับผิดชอบกองทัพเรือ	โดยมี	เสนาธิการทหารเรือ	เป็นประธานกรรมการฯ	ทำาหน้าท่ีบริหารกองทุนนำา้ใจไทยฯ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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	 โดยสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่	กรมการเงินทหารเรือ	เขตบางกอกใหญ่	โทรศัพท์	๐	๒๔๗๕	๕๖๘๓	 

หรือ	โอนเงินเข้าบัญชี	ธนาคารทหารไทยธนชาต	จำากัด	(มหาชน)	สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ	บัญชีออมทรัพย์เลขท่ีบัญชี	

๑๑๕-๒-๑๗๐๘๗-๒ ช่ือบัญชี “กองทุนนำา้ใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีรับผิดชอบกองทัพเรือ” 

และส่งสำาเนาใบโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือธนาณัติสั่งจ่าย	 

“กรมการเงินทหารเรือ”	ปณ.บางกอกใหญ่		กรุงเทพมหานคร	๑๐๖๐๐
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 ๑.	ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน	

  ๑.๑	พันจ่าโท	จักกฤช	พี่พิมาย	

	 	 	 จากเหตกุารณป์ะทะผูล้กัลอบตดัไมพ้ะยงู	พ้ืนทีจั่งหวดันครพนม	หนว่ยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตามลำาแม่นำ้าโขง	 เขตนครพนม	 (นรข.)	 เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๕๗	 โดยได้รับเงินจากกองทุนนำ้าใจไทยฯ	จำานวน 

๓๐,๐๐๐	บาท

  ๑.๒	จ่าเอก	พงษ์พิทักษ์		ศิริปรีชาพันธ์	

	 	 	 กรณีเหตุการณ์	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์		 ๒๕๕๙	 เจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนเส้นทาง	 

และรักษาความปลอดภัยครู	หมวดปืนเล็กที่	๒	กองร้อยปืนเล็กที่	๒	หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส	๓๒	หน่วยเฉพาะกิจ 

นาวิกโยธินกองทัพเรือ	 ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครู	 บริเวณบ้านตันหยง	 

ตำาบลบาเระใต้	อำาเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส	ได้รับบาดเจ็บสาหัส	โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนนำ้าใจไทย	ฯ 

จำานวน	๓๐,๐๐๐	บาท

 ๒.	ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน	

  ๒.๑	จ่าเอก	จิตตพล	เรณู	ณ	อยุธยา

	 	 	 กรณีเหตุการณ์	 เมื่อวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 เวลาประมาณ	 ๒๐.๐๕	 น.	 ผู้ก่อความไม่สงบ 

ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง เจ้าหน้าที่ทหารร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ หน่วยเฉพาะกิจ 

นาวิกโยธินกองทัพเรือ ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนจรยุทธ์ ต้ังจุดตรวจจุดสกัดและซุ่มเฝ้าตรวจพ้ืนที่ 

บริเวณ	บ้านปะดาตอ	หมู่	๓	ตำาบลนานาค	อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	และเกิดการปะทะตอบโต้กันเป็นระยะเวลา 

ประมาณ	๑๗	นาที	 เป็นเหตุให้กำาลังพลในชุดได้รับบาดเจ็บ	และ	จ่าเอก	จิตตพล	 เรณู	ณ	อยุธยา	 เสียชีวิต	 

ได้รับเงินกองทุนนำ้าใจไทยฯ	 จำานวน	 ๑๒๐,๐๐๐	 บาท	 โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบเงินให้แก่ทายาทของ 

จ่าเอก	จิตตพล	ฯ	ณ	ฌาปนสถานกองทัพเรือ	วัดสัตหีบ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๙	

  ๒.๒	พลทหาร	สุริยา	ช่างบุตร

	 	 	 กรณีเหตุการณ์	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 เจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนเส้นทาง 

และรักษาความปลอดภัยครู	 หมวดปืนเล็กที่	 ๒	 กองร้อยปืนเล็กที่	 ๒	 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	 ๓๒ 

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ		ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครู	บริเวณ 

บ้านตันหยง	 ตำาบลบาเระใต้	 อำาเภอบาเจาะ	 จังหวัดนราธิวาส	 ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดทำาให ้

กำาลังพลในชุดฯ	 เสียชีวิต	 ๑	 นาย	 คือ	 พลทหาร	 สุริยา	 ช่างบุตร	 โดยกองทุนนำ้าใจไทยฯ	 ได้มอบเงินให ้

ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบเงินให้แก่ทายาท	พลทหาร	สุริยา	ช่างบุตร	จำานวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ณ	ฌาปนสถาน

กองทัพเรือ	วัดสัตหีบ	เมื่อ	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๙		

การช่วยเหลือกำาลังพลกองทัพเรือ
ของกองทุนนำ้าใจไทยฯ กรณีเหตุการณ์ต่างๆ
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	 โดยท่ีผ่านมากองทุนนำ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ	 

ได้ช่วยเหลือกำาลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปแล้วเป็นจำานวน 

๑๗	นาย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับ รายละเอียด จำานวน	(คน) จำานวน	(บาท)

๑. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ	และได้รับบาดเจ็บ

จากการปฏิบัติหน้าที่	ฯ	

๑๗ ๘๒๐,๐๐๐

๒. ทุนการศึกษาบุตร	 ๓ ๑๘,๐๐๐

	 แต่ยังคงมีกำาลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ซึ่งเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะทำาให้กำาลังพลกองทัพเรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติในสังคม
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 พลเรือเอก	สมประสงค์	 นิลสมัย	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	พร้อมด้วย	นางศิริรัตน์	 นิลสมัย	นายกสมาคมภริยาทหารเรือ 
คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือ 
รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำาแม่นำ้าโขง	โดยมี	พลเรือตรี	สมบัติ	จูถนอม	ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำาแม่นำ้าโขง	 	ตลอดจนกำาลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำาแม่นำ้าโขงให้การต้อนรับ	ณ	กองบัญชาการ 
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำาแม่นำ้าโขง	อำาเภอเมืองนครพนม	จังหวัดนครพนม	เมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๖๔	

การเยี่ยมกำาลังพลในพื้นที่ต่างๆ

พลเรือเอก	สมประสงค์		นิลสมัย	ผู้บัญชาการทหารเรือ	พร้อมด้วย	พลโท	เกรียงไกร	ศรีรักษ์	แม่ทัพภาคที่	๔/ผู้อำานวยการ 
ศูนย์อำานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค	๔	นายไพโรจน์	จริตงาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	และคณะนายทหาร 
ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ	 เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์ฝึกจิตอาสา	ภาค	๔	 (พื้นที่กองทัพเรือ)	 
ก่อนที่จะเปิดทำาการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา	๙๐๔	“หลักสูตรพื้นฐาน”	 (ภาค)	รุ่นที่	๑	ประจำาปี	๒๕๖๕	ระหว่างวันที่	 
๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	 -	๗	มีนาคม	๒๕๖๕	ณ	ค่ายจุฬาภรณ์	กรมทหารราบที่	๓	กองพลนาวิกโยธิน	หน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕
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กองทัพเรือ		โดย	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 
/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	 จัดกำาลังพล 
พร้อมด้วยชุดสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด	และ	ชุดสุนัข 
สะกดรอย	สนับสนุนในการค้นหาถังดับเพลิงของบริษัท 
ท่ีรับเหมาก่อสร้างห้างบ๊ิกซีนราธิวาส			เพ่ือเข้าตรวจค้น/ 
ตรวจสอบ	พ้ืนท่ี	สร้างห้าง	บ๊ิก	ซี	เพ่ือค้นหาถังดับเพลิง 
ทีห่ายไป	 จำานวนหน่ึงฯ	 และเป็นการสร้างขวัญ	 และ
กำาลังใจให้กับผู้รับเหมา		คนงาน	และประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใกล้เคียงการ	 ก่อสร้างได้มีกำาลังใจในการก่อสร้างต่อไป 
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองทัพเรือ	 โดย	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต ้
/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	 จัดกำาลังพล 
ทำาการลาดตระเวน	พบปะให้กำาลังใจประชาชนในพ้ืนที ่
เพ่ือสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
ท่ีประกอบอาชีพกรีดยางพาราและทำาสวนผลไม้ 
สวนปาลม์ นำ้ า มั น ได้ เ ข้ า ไปประกอบอาชีพ 
มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
ในพื้นที่ดีใจและปลื้มในที่มีกำาลังทหารเข้าในพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบมีความปลอดภัยสูงข้ึน	และทำาลายความต้ังใจ 
การก่อเหตุของผู้ก่อการร้าย	และค้นหาพิสูจน์ทราบ 
แหล่งพักพิงของฝ่ายตรงข้าม	การปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

กิจกรรมมวลชนในพื้นที่
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กองทัพเรือ		โดย	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 
/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	 กองทัพเรือ	 ร่วมกับ 
ฝ่ายปกครองเมืองนราธิวาส	 	 สาธารณสุข	 อำาเภอ 
เมืองนราธิวาส		เจ้าหน้าที่ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธร 
เมืองนราธิวาส	และ	ผู้นำาชุมชน	รักษาความปลอดภัย 
ศูนย์สถานกักกันโรคผู้สัมผัสติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙	(COVID-19)	และเจ้าหน้าท่ีแพทย์	ณ	โรงเรียน 
บ้านมะนังกาหยี	 ตำาบลมะนังตายอ	 อำาเภอเมือง
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์บริการฯ	เคลื่อนย้าย	โควิด	-	๑๙	(ประจำาพื้นที่ 
จังหวัดตราด)		 กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจ 
จัดรถยนต์บรรทุก		และเจ้าหน้าที่พยาบาลรับผู้ป่วย 
จากศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อ	 (Community	 lsolation) 
อำาเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	ไปยังโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์ราชการุณย์เขาล้าน		และได้จัดรถยนต์และเจ้าหน้าท่ี
พยาบาล จากโรงพยาบาลสนาม (องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตราด) ถึง ศูนย์ พักคอยเพ่ือส่งต่อ	 
(Community	 Isolation)	 อำาเภอเมืองตราด	 
จังหวัดตราด

กิจกรรมมวลชนในพื้นที่
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กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 
/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	จัดกำาลังพลร่วมกับ 
หน่วยงานต่างๆในพื้นที่และสาธารณสุขจั งหวัด 
นราธิวาส		ทำาการตั้งจุดตรวจคัดกรองโรควัดอุณหภูมิ 
และตรวจหนังสือ	ขออนุญาตผ่าน	ณ	ด่านตรวจคัดกรอง 
โรคบ้านบาตู		และด่านตรวจคัดกรองโรคหน้าวัดเชิงเขา 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า	 ๒๐๑๙ 
(COVID	 -	 19)	 และ	 คัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจาก 
พ้ืนท่ีเส่ียงรอยต่อ	๑๓	อำาเภอ	ของจังหวัดนราธิวาส	และ 
รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและ	จังหวัดนราธิวาส

กองทัพเรือ		โดย	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 
/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	จัดกำาลังพล 
รักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์	ณ	 ท่ีพักสงฆ์ร่มเย็น 
ออกรับบิณฑบาตในพื้นที่	 รับผิดชอบ	 หมู่	 ๑๑ 
บ้านทุเรียนนก	 -	 บ้านบาโง	 อำาเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมมวลชนในพื้นที่
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คําสั่งกองทัพเรือ 
ที่ ๓๕/๒๕๕๖ 

เรื่อง  การจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือกําลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 
    

 เพ่ือให้การช่วยเหลือข้าราชการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัคร
ทหารพรานของ ทร. ที่ปฏิบัติการสู้รบ ป้องกันอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และการปฏิบัติ
หน้าที่ตามท่ี ทร. หรือ กอ.รมน. สั่งการ อีกทั้งเป็นขวัญกําลังใจแก่กําลังพล ทร. และครอบครัว ที่ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 “๑. จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือกําลังพล ทร.ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ช่ือกองทุนว่า “กองทุนน้ําใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
รับผิดชอบกองทัพเรือ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี   
  ๑.๑ เพ่ือให้การช่วยเหลือกําลังพล ทร. และครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม 
  ๑.๒ เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของกําลังพล ทร. ที่ เสียชีวิต 
หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๑.๓ เพ่ือสํารองการจ่ายเงินตามสิทธิและการช่วยเหลือที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
พ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ พิจารณา 
  ๑.๔ เพ่ือให้การช่วยเหลือเรื่องอ่ืน ๆ แก่กําลังพล ทร. ที่ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บหรือ
ทายาทผู้เสียชีวิตตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสมควรให้การช่วยเหลือเพ่ิมเติม” 
  ๒. ที่มาของเงินกองทุนฯ ได้มาจากการบริจาค การจัดกิจกรรมหารายได้ หรือเงินรายได้อ่ืน ๆ 
รวมทั้งดอกผลจากเงินดังกล่าว 
 “๓. ให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ  
  ๓.๑ เสธ.ทร.     ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ รอง เสธ.ทร. (สายงานการกําลังพล)  รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ รอง เสธ.ทร. (สายงานการกิจการพลเรือน)  รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔ จก.กพ.ทร.     กรรมการ 
  ๓.๕ จก.กพร.ทร.     กรรมการ 
  ๓.๖ จก.กง.ทร.     กรรมการและเหรัญญิก 
  ๓.๗ จก.สก.ทร.                    กรรมการและเลขานุการ 
 
“ข้อ ๑” แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว โดยคําสั่ง ทร. ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗ 
“ข้อ ๓” แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว โดยคําสั่ง ทร. ที่ ๓๘๑/๒๕๕๗ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๗ 
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- ๒ - 
 
  ๓.๘ รอง ปช.ทร.     กรรมการ 
  ๓.๙ รอง เสธ.กร.(นว.)    กรรมการ 
  ๓.๑๐ เสธ.นย.                        กรรมการ 
  ๓.๑๑ รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.                   กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
  ๓.๑๒ รอง ผอ.สกร.กพร.ทร.    กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
  ๓.๑๓ รอง ผบ.สอ.รฝ.    กรรมการ 
  ๓.๑๔ รอง จก.สก.ทร.                 กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
  ๓.๑๕ ผอ.กบง.กง.ทร.                             กรรมการและ ผช.เหรัญญิก” 
 “๔. คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ 
  ๔.๑ ดําเนินการจัดหารายได้เข้ากองทุนฯ 
  ๔.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม ดูแลรักษา รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินกองทุนฯ ใน
การให้ความช่วยเหลือกําลังพล ทร. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเงินช่วยเหลือกรณี
เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และทุนการศึกษาของบุตร ตามผนวก ก ข ค และ ง แนบท้ายคําสั่งนี้ 
  ๔.๓ ควบคุม เร่งรัด ติดตาม และประสานงาน เพ่ือให้การช่วยเหลือกําลังพล ทร.          
ที่ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ    
อย่างรวดเร็วและครบถ้วน 
  ๔.๔ พิจารณาให้การช่วยเหลือในกรณี อ่ืน ๆ ที่ เห็นสมควรเพิ่มเติมได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ
กองทัพเรือ แล้วรายงานให้ ทร.ทราบ 
  ๔.๕ ประสานกับมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ ในการขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ือจ่าย
ให้แก่กําลังพล ทร. ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ 
  ๔.๖ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ มอบหมาย” 
 “๕. การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้จ่ายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ แล้วรายงานให้ ทร. ทราบ” 
 ๖. ให้ กง.ทร. เปิดบัญชีกับธนาคารโดยใช้ช่ือว่า “บัญชีกองทุนน้ําใจไทยเพ่ือผู้เสียสละใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” การดําเนินการเก่ียวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนําส่งเงิน การเบิกเงินและการจ่ายเงินกองทุนฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 ๗. หน่วยต่าง ๆ ให้การสนับสนุนตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ  

 ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดน้ี 
 
“ข้อ ๔” แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว โดยคําสั่ง ทร. ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗  
“ข้อ ๕” แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว โดยคําสั่ง ทร. ที่ ๑๙๔/๒๕๕๗ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗ 
“ยกเลิก ผนวก ก และ ข” ของคําสั่ง ทร. ที่ ๓๕/๒๕๕๖ ลง ๘ ก.พ.๕๖ และให้ใช้ ผนวก ก ข ค และ ง ของ 
  คําสั่ง ทร. ที ่๑๙๔/๒๕๕๗ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗ แทน  
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- ๓ - 
 
   สั่ง      ณ       วันที่    ๘     กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 

               (ลงช่ือ)  พล.ร.อ.สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์ 
                 (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
                ผบ.ทร. 

    
ตรวจถูกต้อง 

                                             พล.ร.ต.สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา 
             (สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา) 

จก.สก.ทร. 
กรรมการและเลขานุการ 

  ๓๐ มิ.ย.๕๙ 
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ผนวก ก 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนนํ้าใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และพื้นที่รับผดิชอบกองทัพเรือสําหรับผู้เสยีชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และไม่มคีวามประสงค์รับราชการต่อ 

    

 เพ่ือให้การช่วยเหลือข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
อาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่ปฏิบัติการสู้รบ ป้องกันอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
และการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี ทร.หรือ กอ.รมน.สั่งการ อีกทั้งเป็นขวัญกําลังใจกับกําลังพล ทร. และครอบครัว   
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีความประสงค์     
รับราชการต่อ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมจึงให้ปฏิบัติดังนี้  
 ๑. ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีความประสงค์    
รับราชการต่อจากการปฏิบัติหน้าที่จากเงิน “กองทุนน้ําใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
รับผิดชอบกองทัพเรือ” ดังนี้ 
  ๑.๑ จ่ายเงินให้แก่บุคคลที่ผู้เสียชีวิตระบุให้รับเงิน หรือทุพพลภาพหรือทายาทผู้เสียชีวิต
กรณีหน่ึงกรณีใดเพียงกรณีเดียว 
   ๑.๑.๑ กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการกระทําหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
กระทําของข้าศึก หรือศัตรู หรือฝ่ายตรงข้าม เน่ืองจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือการปราบปรามผู้กระทําความผิด 
หรือการกระทําใดๆ ในขณะปฏิบัติการดังกล่าว  
   ๑.๑.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร รายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๑.๒ นายทหารประทวน รายละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๑.๓ พลทหารประจําการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๒ กรณีที่ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขณะปฏิบัติการบนพ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ใต้น้ํา 
 บนอากาศ ในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต หรือเก่ียวกับวัตถุระเบิด หรือเก่ียวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็น
อันตรายแก่ร่างกาย 
   ๑.๑.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร รายละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๒.๒ นายทหารประทวน รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๒.๓ พลทหารประจําการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. รายละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๓ กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเน่ืองจากถูกประทุษร้าย (ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ
กระทําของข้าศึก ศัตรู ฝ่ายตรงข้าม) อุบัติเหตุ ป่วยเจ็บ ตรากตรํา เร่งรัด เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา   
รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ จ่ายเงินให้แก่ผู้มารับเงิน หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือทายาทที่ต้องเดินทางมารับเงิน  
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเหนือจากข้อ ๑.๑ หรือจ่ายเป็นค่าโอนเงินผ่านธนาคารเท่าที่ใช้จ่ายจริงแล้วแต่กรณี
ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 
 

ยกเลิก “ผนวก ก ของคําสั่ง ทร. ท่ี ๓๕/๒๕๕๖ 
ลง ๘ ก.พ.๕๖ และใช้ ผนวก ก ของคําสั่ง ทร.  
ท่ี ๑๙๔/๒๕๕๗ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗” แทน
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ผนวก ข 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนนํ้าใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และพื้นที่รับผดิชอบกองทัพเรือ สําหรับผู้ทพุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีความประสงค์รับราชการต่อ 

    

 เพ่ือให้การช่วยเหลือข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
อาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่ปฏิบัติการสู้รบ ป้องกันอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
และการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี ทร.หรือ กอ.รมน.สั่งการ อีกทั้งเป็นขวัญกําลังใจกับกําลังพล ทร. และครอบครัว   
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมจึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และมีความประสงค์รับราชการต่อ จากเงิน 
“กองทุนนํ้าใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” ดังนี้  
  ๑.๑ กรณีที่ทุพพลภาพจากการกระทําหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากการกระทําของข้าศึก หรือศัตรู 
หรือฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือการปราบปรามผู้กระทําผิด หรือการกระทําใด ๆ ในขณะ
ปฏิบัติการดังกล่าว  
   ๑.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร รายละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๒ นายทหารประทวน รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีที่ทุพพลภาพขณะปฏิบัติการบนพื้นดิน พ้ืนนํ้า ใต้น้ํา บนอากาศ ในสภาพท่ีเสี่ยง
อันตรายต่อชีวิต หรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเก่ียวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย 
   ๑.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒.๒ นายทหารประทวน รายละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีที่ทุพพลภาพเน่ืองจากถูกประทุษร้าย (ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทําของข้าศึก 
ศัตรู ฝ่ายตรงข้าม) อุบัติเหตุ ป่วยเจ็บ ตรากตรํา เร่งรัด  เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามข้อ ๑ แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการวินิจฉัยว่าเป็น
ผู้ทุพพลภาพเมื่อแพทย์ทําการวินิจฉัยแล้วว่าเข้าหลักเกณฑ์ดังน้ี 
  ๒.๑ สูญเสียลูกตาทั้งสองข้าง 
  ๒.๒ แขนขาดสองข้าง หรือมือขาดสองข้าง 
  ๒.๓ แขนขาดข้างหน่ึงกับมือขาดอีกข้างหน่ึง 
  ๒.๔ ขาขาดสองข้าง หรือขาขาดข้างหน่ึงกับเท้าขาดอีกข้างหน่ึง 
  ๒.๕ เท้าขาดข้างหน่ึงกับมือหรือแขนขาดอีกข้างหน่ึง 
  ๒.๖ แขนขาดข้างหน่ึง 
  ๒.๗ ขาขาดข้างหน่ึง 
  ๒.๘ มือขาดข้างหน่ึง 
  ๒.๙ เท้าขาดข้างหน่ึง 
  ๒.๑๐ สูญเสียลูกตาข้างหน่ึง 
  ๒.๑๑ สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุทั้งหมด 
 
 
 

ยกเลิก “ผนวก ข ของคําสั่ง ทร. ท่ี ๓๕/๒๕๕๖ 
ลง ๘ ก.พ.๕๖ และใช้ ผนวก ข ของคําสั่ง ทร.  
ท่ี ๑๙๔/๒๕๕๗ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗” แทน
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ผนวก ค 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนนํ้าใจไทย 

เพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ 
    

 เพ่ือให้การช่วยเหลือข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
อาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่ปฏิบัติการสู้รบ ป้องกันอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
และการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี ทร.หรือ กอ.รมน.สั่งการ อีกทั้งเป็นขวัญกําลังใจแก่กําลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บให้มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากเงิน “กองทุนน้ําใจไทย 
เพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” ดังนี้  
  ๑.๑ จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส (แพทย์ลงความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บจนต้อง 
รับการรักษาพยาบาลเกินกว่า ๒๐ วันขึ้นไป) รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส (แพทย์ลงความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บจนต้อง
รับการรักษาพยาบาลต้ังแต่ ๘ วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน) รายละ ๑๐,๐๐๐บาท 
  ๑.๓ จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (แพทย์ลงความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บจนต้อง
รับการรักษาพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน ซึ่งระยะเวลาในการพักรักษาพยาบาลให้รวมถึงเวลาพักรักษาพยาบาล 
ใน รพ.และพักรักษาพยาบาลนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทย์ที่รักษานั้นด้วย) รายละ ๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๔ จ่ายเงินให้แก่ผู้บาดเจ็บซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือที่พัก
อาศัยเมื่อมีคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย ไปเย่ียมตามจํานวนที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 
 ๒. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักฐานและพฤติกรรมของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือและ
พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑  
 ๓. ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบัติและพฤติกรรมดังนี้ 
  ๓.๑ คุณสมบัติเป็นข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
อาสาสมัครทหารพรานของ ทร.ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
รับผิดชอบกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการตามคําสั่ง ทร.หรือ กอ.รมน. 
  ๓.๒ พฤติกรรมเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือจากการกระทําของฝ่าย 
ตรงข้าม หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่มีสภาพเส่ียงอันตรายต่อชีวิตทั้งบนพ้ืนดิน พ้ืนนํ้า ใต้น้ํา บนอากาศ หรือการ
กระทําเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเก่ียวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือถูกประทุษร้าย       
(ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทําของข้าศึก ศัตรู ฝ่ายตรงข้าม) อุบัติเหตุ ป่วยเจ็บ ตรากตรํา เร่งรัด เคร่งเครียดเกินกว่า
ปกติธรรมดาเว้นกรณีการไปปฏิบัติราชการตามปกติและการฝึกตามหลักสูตรของ ทร. ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 
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ผนวก ง 
หลักเกณฑ์การมอบทุนการศกึษารายปีต่อเน่ืองจากกองทุนนํ้าใจไทยเพื่อผู้เสียสละ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ 
    

 

 เพ่ือให้การช่วยเหลือบุตรของข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่ปฏิบัติการสู้รบ ป้องกันอธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศและการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี ทร.หรือ กอ.รมน.สั่งการ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมจึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้จ่ายเงินทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองแก่บุตรข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จากเงิน 
“กองทุนนํ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ”จนสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีและอายุไม่เกิน ๒๕ ปี) ดังนี้  
  ๑.๑ กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการกระทําหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากการกระทํา
ของข้าศึก หรือศัตรู หรือฝ่ายตรงข้ามเน่ืองจากการสู้รบ หรือต่อสู้หรือการปราบปรามผู้กระทําความผิด หรือ
การกระทําใด ๆ ในขณะปฏิบัติการดังกล่าว 
   ๑.๑.๑ ทุนการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือเทียบเท่าได้รับทุนปีละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๒ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าได้รับทุนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑.๓ ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รับทุน 
ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขณะปฏิบัติการบนพ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ใต้น้ํา บนอากาศ  
ในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต หรือเก่ียวกับวัตถุระเบิด หรือเก่ียวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย 
   ๑.๒.๑ ทุนการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือเทียบเท่าได้รับทุนปีละ 
๕,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒.๒ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ได้รับทุนปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒.๓ ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า ได้รับทุน 
ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเน่ืองจากถูกประทุษร้าย (ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทํา
ของข้าศึก ศัตรู ฝ่ายตรงข้าม) อุบัติเหตุ ป่วยเจ็บ ตรากตรํา เร่งรัด เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา  
   ๑.๓.๑ ทุนการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือเทียบเท่าได้รับทุนปีละ 
๓,๐๐๐ บาท 
   ๑.๓.๒ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ได้รับทุนปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
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   ๑.๒.๓ ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้รับทุน 
ปีละ ๗,๐๐๐ บาท 
 ๒. ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ต้องเป็นบุตรของข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ  
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานของ ทร. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการตามคําสั่ง ทร. หรือ
คําสั่ง กอ.รมน. ซึ่งเป็นการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือจากการกระทําของฝ่ายตรงข้าม
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่มีสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ทั้งบนพ้ืนดิน พ้ืนนํ้า ใต้น้ํา บนอากาศ หรือการกระทําการ
เกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเก่ียวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือถูกประทุษร้าย (ซึ่งไม่ได้เกิด
จากการกระทําของข้าศึก ศัตรู ฝ่ายตรงข้าม) อุบัติเหตุ ป่วยเจ็บ ตรากตรํา เรง่รัด เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา 
เว้นกรณีการไปปฏิบัติราชการตามปกติและการฝึกตามหลักสูตรของ ทร. ซึ่งการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนั้นมิได้
เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเองและต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๒.๑ การให้ทุนการศึกษาจะต้องให้บุตรไม่เกิน ๓ คน ต่อเจ้าหน้าที่ ๑ ราย 
  ๒.๒ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นผู้ที่ยังไม่มีรายได้ประจําซึ่งมี
การจ้างงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือมากกว่าขึ้นไป 
  ๒.๓ เป็นผู้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาเอกชนที่ทางราชการ
รับรองวิทยฐานะ 
  ๒.๔ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ และยังไม่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ๓. การให้ทุนการศึกษาจะมอบให้ปีละ ๑ ครั้ง สําหรับกรณีผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องออกจาก
การศึกษาและไม่ศึกษาต่อภายในระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ออกจากการศึกษา ให้ยกเลิกการให้
เงินทุนเพ่ือการศึกษาในส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
 ๔. การขอรับทุนการศึกษา ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ รายงานขอรับ
ทุนการศึกษาถึงคณะกรรมการฯ โดยเร็ว โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้ 
  ๔.๑ สําเนาบัญชีธนาคาร โดยใช้ช่ือบัญชี “เพ่ือการศึกษาสําหรับ (ช่ือของทายาทที่รับทุน)” 
โดยถ่ายเอกสารในหน้าแรกที่ระบุเลขที่บัญชีและหน้าที่ยอดการฝาก – ถอนเงินล่าสุด โดยใช้บัญชี ๑ เล่ม  
ต่อทายาทที่รับทุน ๑ ราย ทั้งนี้ให้ใช้สมุดเล่มเดิมตลอดห้วงระยะเวลาในการรับทุน 
  ๔.๒ ข้อมูลผู้ขอรับทุนการศึกษา 
  ๔.๓  สําเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร (แบบ กพ.๓) 
  ๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา โดยจะต้องมีช่ือของกําลังพล 
ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเป็นบิดาหรือมารดา 
  ๔.๕ หนังสือรับรองของสถานศึกษา 
  ๔.๖ ใบมรณบัตรของกําลังพล ทร. หรือใบรับรองความเห็นแพทย์แสดงว่าทุพพลภาพ 
  ๔.๗ คําสั่งปลดออกจากประจําการ/หรือเลิกจ้าง (กรณีทุพพลภาพ) 
 ๕. คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ กําหนดแบบฟอร์มใบรายงานการขอรับทุนการศึกษา 
  ๕.๒ รวบรวมหลักฐาน เอกสารตามรายงานของหน่วยต้นสังกัดของผู้ที่ เสียชี วิตหรือ  
ทุพพลภาพ พร้อมทั้งพิจารณาหลักฐานและพฤติกรรมโดยเร็ว แล้วเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ 
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สิทธิประโยชน์และการสงเคราะห์แก่กำาลังพลกองทัพเรือ
ที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ
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