
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

การปฏิบัติกรณีครอบครัวก าลังพลถึงแก่กรรม 
(บิดา,มารดา,สามี/ภรรยา,บตุรและบิดา/มารดา ของคู่สมรส) 

จัดท าโดย 

น.อ. สรรเสริญ  สุทธิพันธุ์ 



  
 

Timeline เรื่อง การปฏิบัติกรณีครอบครัวก าลังพล สบค.กอ.รมน. ถึงแกก่รรม 
 

ล าดับ ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ หน่วยรายงานเมื่อก าลังพล หรือครอบครัวเสียชีวิต - 
๒ ฝธก.สบค.กอ.รมน. ท าหนังสือเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน.        

แจ้งเวียนให้ นขต.สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน.  
(ส่วนกลาง) ทราบ 

๑ วัน 

๓ ส าเนาแจกจ่ายให้ นขต.สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) 

๕-๑๐ นาที 

๔ ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีก าลงัพล หรอืครอบครัวเสียชีวิต 
เสนอ สก.สบค.กอ.รมน. 

๑ วัน (หลังได้รบัหลักฐานครบถ้วน) 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การปฏิบัติกรณีครอบครัวก าลังพล สบค.กอ.รมน. ถึงแก่กรรม 
(บิดา, มารดา, สามี/ภรรยา, บุตร และ บิดา/มารดา ของคู่สมรส) 

   
ข้ันตอนที่ การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

๑.  นขต.สบค.กอ.รมน. มีหนงัสือแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว     
ถึง ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

นขต.สบค.กอ.รมน. 

๒.  ฝธก.สบค.กอ.รมน. ด าเนินการ ดังนี ้
- ท าหนังสือเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. เพื่อทราบก าหนดงาน การขอรบัเงิน   
  ช่วยเหลือตามระเบียบ และแจง้ใหก้ าลังพล สบค.กอ.รมทน. ทราบ  
- ท าหนังสือแจ้งเวียน นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ทราบ   

ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

๓.  เมื่อ ผอ.สบค.กอ.รมน. อนมุัติ ให้ส าเนาแจกจ่าย     ฝธก.ฯ (จนท.สง่หนงัสือ) 
๔.  ฝธก.สบค.กอ.รมน.  

- ประสานเรื่องพวงหรีด กับทางเจ้าภาพ 
- ประสาน สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. วันที่ผู้บงัคับบญัชาจะไปร่วมพิธีฯ 
  (ร่วมฟังสวด/เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม/ประธานฌาปนกิจศพ) 

- ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
- สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. 

๕.  ยืมเงินรองจ่าย (ยืมเฉพาะเงินในส่วนของ สบค.กอ.รมน.) มอบใหเ้จ้าภาพ 
เมื่อไปร่วมงาน หรือมอบใหท้ี่ส านักงาน 

- สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. 
- การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

๖.  การปฏิบัตเิมื่อเสร็จงานฌาปนกิจศพ 
ก าลังพลน าหลักฐานมาใหเ้จ้าหน้าที่ด าเนินการเบิกเงิน   
๑) เบิกเงิน สบค.กอ.รมน. (ผ่าน การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน.)  
๒) เบิกเงิน กอ.รมน. (ผ่าน สก.สบค.กอ.รมน.)  

- นขต.สบค.กอ.รมน.  
- ฝธก.สบค.กอ.รมน.  
- การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
 

๗.  เมื่อเงินออก การเงิน ฝธก.ฯ จะแจ้งให้ก าลงัพลมารบัเงิน  - การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
 

ข้อพิจารณาด าเนินการ 
๑. ให้พิจารณาดูว่าใครเป็นผู้เสียชีวิต เนื่องจากสิทธิที่ได้รับไมเ่ทา่กัน 
๒. กรณีไม่แจง้เรื่องการเสียชีวิต ให้ด าเนินการเบกิเงินไดเ้ลย (ข้ันตอนที่ ๖)    
๓. การจัดพวงหรีด (ตามระเบียบ) 

         กรณีบิดา, มารดา, สามี/ภรรยา หรือบุตรถึงแกก่รรม (รวมจ านวน ๕ หรีด) 
- ผู้บังคับบญัชาช้ันนายพล (ผอ.สบค.กอ.รมน. และ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๒) และ (๒) รวม ๑ หรีด 
- ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ กอ.รมน. จ านวน ๑ หรีด 
- ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ สบค.กอ.รมน. จ านวน ๑ หรีด          

         กรณีบิดา, มารดา ของสามีหรือภรรยาถึงแก่กรรม (รวมจ านวน ๒ หรีด)          
- ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ กอ.รมน. จ านวน ๑ หรีด 
- ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานราชการ สบค.กอ.รมน. จ านวน ๑ หรีด 

หมายเหตุ  พวงหรีดประสานให้เจ้าภาพเป็นคนจัด โดย ฝธก.สบค.กอ.รมน. ส่งข้อมูลให้ 
 
 



หลักฐานประกอบการเบิกเงิน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าใช้หลักฐานอะไรบ้าง) 
กรณีคู่สมรส, บิดา/มารดา, บุตร หรือบิดา/มารดา ของสามีหรือภรรยา ถึงแก่กรรม 

๑. ส าเนาค าสัง่ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ หนงัสือขอตัวหรือส่งตัวมาปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
๒. ส าเนาใบมรณบัตร  
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านผูเ้สียชีวิต                                                            
๔. ใบส าคัญการสมรส                                                                                                                    
๕. ส าเนาบัตรประจ าตัว (ของก าลงัพลผู้ขอรับเงิน)  
๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของก าลังพลผู้ขอรบัเงิน)                                                                 

 
เงินสวัสดิการท่ีได้รับ  
กรณีบิดา, มารดา, สามี/ภรรยา หรือบุตรถึงแก่กรรม 
เบิกจาก สบค.กอ.รมน. 

- ค่าพวงหรีด ๔ หรีด   เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท (หรีดละ ๘๐๐ บาท) 
- มอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท  

เบิกจ่าย กอ.รมน. (ผ่าน สก.สบค.กอ.รมน.) 
- ค่าพวงหรีด ๑ หรีด  เป็นเงิน ๘๐๐ บาท (หรีดละ ๘๐๐ บาท) 
- จ่ายเงินสวัสดิการ รายละ ๕,๐๐๐ บาท  

กรณีบิดา, มารดา ของสามี/ภรรยา ถึงแก่กรรม 
เบิกจาก สบค.กอ.รมน. 

- - ค่าพวงหรีด ๑ หรีด   เป็นเงิน ๘๐๐ บาท (หรีดละ ๘๐๐ บาท) 
- มอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  

เบิกจ่าย กอ.รมน. (ผ่าน สก.สบค.กอ.รมน.)  
- ค่าพวงหรีด ๑ หรีด   เป็นเงิน ๘๐๐ บาท (หรีดละ ๘๐๐ บาท) 
- มอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  

  
หลักเกณฑ์/ระเบียบ/แบบธรรมเนียม 

๑. ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร   พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒. ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

๓. ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔. ระเบียบ สบค.กอ.รมน. ว่าด้วย การสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 


