
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
สำหรับข้าราชการตำรวจท่ีเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ 

หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ี หรือไม่บาดเจ็บแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต 



คํานํา 
 
ตามที่ คณะทํางาน ไดจัดทําคูมือ “สิทธิประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับ

ขาราชการตํารวจและลูกจาง ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ” ไวให
หนวยตางๆ ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการขอรับสิทธิ นั้น   

เนื่องจากปจจุบันกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอขอรับสิทธิตางๆ 
ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ ประกอบกับการขอรับสิทธิบางลักษณะมีคูมือ
แนวทางในการดําเนินการขอรับสิทธิเปนการเฉพาะแยกไปอีกสวนหน่ึงแลว ดังนั้น จึงได
ดําเนินการปรับปรับปรุงแกไขคูมือเลมนี้เสียใหม โดยคงเหลือไวเฉพาะรายละเอียดเนื้อหา
เก่ียวกับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521(คํายอคือ
ระเบียบ บ.ท.ช.) และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง” เทานั้น
และเปล่ียนช่ือคูมือใหม เปน “คูมือการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ คาทดแทนและ          
การชวยเหลือ ตลอดจนเงินทําขวัญ สําหรับขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเน่ืองจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ” 

คณะทํางาน หวังเปนอยางย่ิงวา  คูมือเลมนี้จะกอใหเกิดประโยชนสําหรับเจาหนาที่
ผูเก่ียวของของแตละหนวย ตลอดจนขาราชการตํารวจ และทายาทไดเปนอยางดี 

 
คณะทํางาน 

26 สิงหาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา............................................................................................................... ก 
สารบัญตาราง................................................................................................... ง 
บทที่.................................................................................................................  

1 บทที่ 1(บทนาํ).......................................................................................... 1 
2 บําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบาํเหน็จ 

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521.............................................................. 
3 

 2.1 สวนนํา................................................................................................ 3 
 2.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบยีบ................................................... 3 
 2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ......................... 7 
 2.4 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ................................................................ 20
 2.4.1 การเสนอขอรับสิทธ/ิเอกสารประกอบ............................................ 20 
 2.4.2 การปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบมีมติ....... 28 
 2.5 สาระนารูเพ่ิมเติม.................................................................................. 31 
3 บํา เหน็จความชอบ  คาทดแทนและการช วยเหลือ  ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.)...............  

33 

 3.1 สวนนํา................................................................................................ 33 
 3.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบยีบ บ.ท.ช. 33 
 3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและสิทธท่ีิจะไดรับ............................................ 35 
 3.4 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ............................................................ 50 
 3.4.1 การเสนอขอรับสิทธ/ิ เอกสารประกอบ...........................................  50
 3.4.2 การปฏิบัตภิายหลังจาก ก.บ.ท.ช. มีมต…ิ……………………………... 55
 3.5 สาระนารูเพ่ิมเติม.................................................................................. 59
 3.6 ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ 

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และระเบียบ บ.ท.ช............................ 
59

4 เงินทําขวัญ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 
พ.ศ.2546................................................................................................. 

65

 4.1 สวนนํา................................................................................................ 65
 4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและเงินทําขวัญท่ีจะไดรับ................................... 65
 4.3 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ.......................................................... 67

 
 



 
ค 

 4.3.1 การเสนอขอรับสิทธ/ิ เอกสารประกอบ............................................ 67
 4.3.2 การปฏิบัติหลังไดรับอนุมัติสิทธิ...................................................... 68
ประเด็นท่ีหนวยมักเกิดขอสงสัย................................................................................ 69
ภาคผนวก......................................................................................................... 71
ผนวก ก  กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานกั 

นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521................................................................................................... 

72 

ผนวก ข   กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. .......................................................................... 

208

ผนวก ค   กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง.......................... 342 
ผนวก ง   บัญชีอัตราเงินเดอืนขาราชการตํารวจตั้งแตป 2521-2550........................ 353

เอกสารอางอิง................................................................................................... 367 
คณะทํางานจดัทําคูมือ........................................................................................ 379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ง 

สารบัญตาราง 
 

 หนา 
ตารางที่  

1 สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี/ บําเหนจ็ความชอบท่ีจะไดรับ ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบาํเหนจ็ความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521 (กรณีเสียชีวิต/ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได)... 

15 

2 สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี/ บําเหนจ็ความชอบท่ีจะไดรับ ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบาํเหนจ็ความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521 (กรณีสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตเส่ียงตอชีวิต)....................... 

19

3 ข้ันตอนการดาํเนินการใหไดรับสิทธ ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ........................................... 

30

4 สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี/ สิทธิท่ีจะไดรับ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
(กรณีผูเสียชีวิต)....................................................................................... 

38 

5 สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี/ สิทธิท่ีจะไดรับ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
(กรณีพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได)................................ 

42 

6 สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและสิทธท่ีิจะไดรับ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
(กรณีสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตเส่ียงตอชีวิต)....................................... 

49 

7 สรุปข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.............................. 58 
8 ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบ บ.ท.ช. กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การใหบาํเหนจ็ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521....................................... 
60 

 
 
 
 
 
 



 
    

บทที่ 1 
(บทนํา) 

 
การให “บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ รวมท้ังคาทดแทนและการชวยเหลือ” 

สําหรับขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต  หากพิจารณาตามลักษณะหนาท่ีแลว อาจจําแนกไดเปน 2 กรณี ไดแก    

กรณีแรก  เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมาย
อาญาหรือที่มีโทษทางอาญาโดยท่ัวไป เชน ลัก ว่ิง ชิง ปลน เปนตน หรือเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่โดยทั่วๆ ไป เชน ดานธุรการกําลังพล การเงิน พัสดุ  เปนตน    

การใหสิทธิในกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ เปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดย
ผูเสียชีวิต/ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได (มีคําส่ังใหออกจากราชการ) จะมี
สิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของการเล่ือนเงินเดือน เล่ือนยศ และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ แลวแตกรณี เปนกรณีพิเศษ  สวนผูไดรับบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตได
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ 
“บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของ “เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด (พ.ป.ผ.)”  ซึ่งเปนเงินเพ่ิมพิเศษประเภทติดตัว และจะไดรับเปนรายเดือนไปจนกวาจะ
พนจากระบบราชการ ท้ังยังสามารถนําไปรวมกับเงินเดือนเดือนสุดทายเพื่อเปนฐานคํานวณ
บําเหน็จบํานาญไดดวย   

นอกจากน้ี หากสูญเสียอวัยวะใดๆ แตยังคงสามารถรับราชการตอไปได 
(โดยมิไดรับการสงเคราะหใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย)    
ก็จะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาท่ีเรียกวา “เงินทําขวัญ” (อาจกลาวอยางสามัญไดวา           
“คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ”) อีกทางหนึ่ง โดยจะไดรับเปนจํานวนเทาของเงินเดือนตามอัตราท่ี
กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญชาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 
(เดิมคือ ฉบับป 2516) เชน  แขนขาด 1ขาง  ไดรับ 24 ½  ของอัตราเงินเดือน  ขาขาด 1 ขาง 
ไดรับ 22 ½ ของอัตราเงินเดือน เปนตน 

กรณีที่ 2  เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการปองกันอธิปไตยและรักษา     
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เชน การปองกันอธิปไตยตามแนวชายแดน การปองกัน ระงับ 
ขัดขวาง หรือปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

การใหสิทธิสําหรับกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ เปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเน่ืองในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ 
บ.ท.ช.) โดยผูเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได(มีคําส่ังใหออก
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จากราชการ) จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ไดแก การเล่ือนเงินเดือน เล่ือนยศ 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ แลวแตกรณี เปนกรณีพิเศษ ตลอดจน “คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ” ไดแก คาจัดการศพ คาทดแทน การเสียชีวิต คาทดแทนการพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได  เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี  สวนผูบาดเจ็บ
หรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามท่ีระเบียบกําหนด จะมีสิทธิ
ไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของ “เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)” ซึ่ง
มีลักษณะเดียวกับ พ.ป.ผ. รวมท้ังยังมีสิทธิไดรับ “คาทดแทนและการชวยเหลือ” ตางๆ ไดแก 
คาทดแทนอวัยวะที่สูญเสียหรือเส่ือมหรือไรสมรรถภาพ  เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน 
แลวแตกรณี อีกสวนหนึ่งดวย 

สําหรับรายละเอียดแหงสิทธิ ตลอดจนหลักเกณฑการใหสิทธิ รวมท้ังข้ันตอนการ
ดําเนินการเพ่ือใหไดรับสิทธิ ปรากฏเนื้อหาตามบทท่ี 2 - 4 ซึ่งจะกลาวตอไป 
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บทที่ 2 
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบ 
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

 
2.1 สวนนํา 

เม่ือประมาณป พ.ศ.2521 คณะทํางานปรับปรุงระบบเงินเดือนขาราชการตํารวจซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมภพ โหตระกิตย) ขณะน้ันเปนประธานกรรมการ  ไดพิจารณาเห็นวา
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจซึ่งถึงแกความตายเน่ืองจากการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีกําหนดไวในประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี มีความเหล่ือมลํ้าแตกตางไปจาก
ขาราชการอื่น ประกอบกับกรณีท่ีขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิด ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี
กําหนดใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษโดยใช วิธีการเ ล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป
นอกเหนือจากข้ันเงินเดือนปกติ โดยไมถือวาอยูในโควตาเล่ือนเงินเดือนประจําปเกินกวา 1 ข้ัน  
สงผลใหขาราชการตํารวจบางรายไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปรวมจํานวน 4-7 ข้ัน ซึ่ง
กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้ากับขาราชการอื่นอยางชัดเจน  นอกจากนี้ ในขณะนั้น คณะทํางานเห็นวา
ควรจะมีการรวบรวมระเบียบท่ีมีลักษณะเดียวกันไวในฉบับเดียวกันสําหรับใชกับขาราชการทุกๆ
ฝาย เพ่ือจะไดเกิดความเปนธรรมและไมเหล่ือมลํ้ากัน   

จากหลักการและเหตุ ท่ีกล าวมา   คณะทํางานจึงได เสนอร างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. …….  ตอ ครม.พิจารณา  
ตอมา ครม.ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 10 ต.ค.21 พิจารณารางแลวเห็นชอบ จึงมีมติใหใชปฏิบัติ
เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2521”  ประกาศใน รกจ. เลมท่ี 95 ตอนท่ี 131 ลง 23 พ.ย.21  ใชบังคับแต 24 พ.ย.21   
(แตใหสิทธิยอนหลังครอบคลุมไปถึงกรณีเหตุเกิดนับแต 1 ต.ค.21 ดวย) หลังจากนั้นมีการ
แกไขหลายคร้ัง  ลาสุดแกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 ใชบังคับตั้งแต 13 ต.ค.44 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยูในอํานาจของ “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ”  มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีผูแทนสวนราชการตางๆ เปน
กรรมการ  การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาตางๆ ในระเบียบนี้ของคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ ถือเปนท่ีสุด 
 
2.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ 

2.2.1 “บําเหน็จความชอบ” หมายถึง สิทธิประโยชนตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน แลวแตกรณี คือ 
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2.2.1(1) การเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  
2.2.1(2) การขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร หรือขอแตงตั้งยศ

ตํารวจช้ันประทวนเปนกรณีพิเศษ อยางใดอยางหนึ่ง 
2.2.1(3) การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ  
2.2.1(4) การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด     

(พ.ป.ผ.) 
2.2.2  “ขาราชการ” ซึ่งจะไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ หมายถึง ขาราชการพลเรือนตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจ  ขาราชการทหาร  ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร  เทานั้น ไมรวมถึงลูกจางและบุคคลหรือประชาชนท่ัวไปแตอยางใด 

2.2.3  “หนาที่” หมายถึง “หนาท่ี” อันเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวๆ ไป  ไมจํากัดวาจะตองเปน
หนาท่ีในดานใด เชน ดานธุรการ การเงิน การบัญชี กําลังพล ปองกันปราบปราม หรือหนาท่ีอ่ืน
ใดก็ได  นอกจากนี้ คําวาหนาท่ี จะมีท่ีมาจาก “กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ัง” ก็ได  
และกรณีเปนคําส่ังหรือการสั่งการ จะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได แตท่ีสําคัญจะตองเปนการ
ส่ังโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบตลอดจนขอบังคับท่ีเก่ียวของ หากเปนคําส่ังหรือการสั่งการ
โดยมิชอบแลว จะไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้       

คําวา “หนาท่ี” ดังกลาว ขอใหพึงสังเกตวา สําหรับขาราชการตํารวจแลวแมผู
นั้นจะไมมีหนาท่ีโดยตรงในดานการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดก็ตาม เชน เจาหนาท่ีดาน
กําลังพล เจาหนาท่ีการเงินการบัญชี  เจาหนาท่ีดานอํานวยการ  เจาหนาท่ีดานทะเบียนพล     
เปนตน  แตเม่ือพบการกระทําความผิดซึ่งหนา ก็จะตองเขาปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามจับกุม
ผูกระทําความผิดนั้น  เพราะถือเปนหนาท่ีโดยท่ัวไปของขาราชการตํารวจตามประมวลกฎหมาย
อาญา ไมเชนนั้น จะมีความผิดฐาน  “ละเวนการปฏิบัติหนาที่”  ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีตํารวจถูก
กําหนดใหมีอํานาจและหนาท่ีโดยทั่วๆ ไปในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจะ
ไมใชหนาท่ีเฉพาะดานตามกรอบตําแหนงหนาท่ีของตนก็ตาม  

2.2.4 “ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาที่” หมายถึง ปฏิบัติราชการใดๆ ตามหนาท่ี  
เชน  ออกตรวจพ้ืนท่ี  ฝกตามแผนการฝกของหนวย  ฝกกระโดดรม  เขาจับกุมผูกระทําความผิด 
เปนตน  และหมายความรวมถึงหวงเวลาเดินทางไปและกลับจากการไปราชการ หรือหวงเวลา
เดินทางไปและกลับจากการไปปฏิบัติราชการพิเศษดวย (ไมหมายความรวมถึงการเดินทาง
ไปหรือกลับจากการไปปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําตามปกติ)  แตท้ังนี้ จะตองไมใชเวลา
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ระหวางทางไปในเร่ืองสวนตัวเกินความจําเปน ไมเชนนั้น คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ จะลดบําเหน็จความชอบท่ีพึงไดรับลงตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดไว   

2.2.5  “ปราบปรามผูกระทําความผิด” หรือ “ปราบปรามโจรผูราย”  มีความหมาย
เชนเดียวกัน  เปนขอความท่ีปรากฏในระเบียบฯ ขอ 7(1)-7(4)  และ ขอ 11 ก(1)-(4)  
หมายถึง “ปองกัน  ขัดขวาง  ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย
อาญาและท่ีมีโทษทางอาญา”   

จากความหมายของถอยคําดังกลาว จะเห็นวา เปนการใหความหมาย  คําวา 
“ปราบปรามผูกระทําความผิด” ในลักษณะกวางๆ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบซึ่งมีอํานาจวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้และถือเปน
ท่ีสุดท่ีผานๆ มา  จะหมายความในลักษณะแคบๆ  กลาวคือ  “จะตองมีการกระทําความผิดตาม
กฎหมายอาญาหรือที่มีโทษทางอาญาขึ้นกอนแลวผูน้ันไดแสดงพฤติกรรมเขาปราบปรามหรือ
เขาจับกุมผูกระทําผิดน้ันอยางใกลชิด” ไมหมายความถึงการปฏิบัติในลักษณะเปนการปองกัน
เหตุ โดยที่ความผิดยังไมเกิด เชน การออกตรวจทองที่ เปนตน แตอยางใด  นอกจากน้ี ก็ไม
หมายความรวมถึง “ขณะเดินทางไปกลับจากการปฏิบัติภารกิจดังกลาว” ดวย   

2.2.6 “ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย หรือหาก
จะกลาวอีกนัยก็คือ ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด” 
หมายถึง กรณีท่ีขาราชการผูนั้นไมมีหนาท่ีโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไดรับ
คําส่ังโดยชอบใหเขาชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด เชน เจาพนักงานตํารวจซึ่งปกติมี
หนาท่ีดานธุรการกําลังพล ไดรับคําส่ังใหเขาชวยเหลือปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน  

2.2.7  “ตอสู” หมายถึง ถูกผูกระทําความผิดประทุษรายแลวผูนั้นไดกระทําการโตตอบ
ไปเพ่ือปองกันพอสมควรแกเหตุ  โดยจะใชมือเปลาหรืออาวุธก็ได  และจะตองมิใชเปนเพียง
ข้ันตอนหรือวิธีการจับกุมเทานั้น  

2.2.8 “ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําอันเปนองคประกอบ
รวมท่ีปรากฏในระเบียบฯ ขอ 11 ข (1) 11 ข(2) และ 11 ข(3)  โดยหลักการแลวมีความหมาย
โดยสรุป คือ จะตองเปนกรณี มีภยันตรายหรืออันตรายรายแรงใดๆ ท่ีจะถึงแกชีวิตปรากฏอยู
ตรงหนา โดยจะเปนภยันตรายจากการกระทําของบุคคลหรือธรรมชาติก็ได เชน ภัยจากการถูก
ผูกระทําความผิดยิงในระยะใกล  ภัยจากเปลวเพลิงท่ีกําลังโหมไหม  ภัยจากวาตภัย หรือภัยจาก
อุทกภัย เปนตน  และขาราชการนายนั้นไดทราบหรือรูถึงความรายแรงแหงภัยอันตรายหรือ
ภยันตรายนั้นแลววาอาจทําอันตรายแกชีวิตตนได  แตก็มิไดหว่ันเกรงหรือเกรงกลัว โดยไดยอม
เอาตัวเขาไปเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่น้ันในลักษณะยอมเอาชีวิตเขาแลก แตท้ังนี้ จะตองไมมี
วิธีการอ่ืนใดท่ีจะหลีกเล่ียงการปฏิบัติไดดวย  และเพื่อความเขาใจในหลักการดังกลาว จึงขอ
ยกตัวอยางประกอบ ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 กรณีภัยจากผูกระทําความผิด เชน ขณะท่ี จ.ส.ต.แดง และ 
ส.ต.อ.ดํา ขับข่ีรถจักรยานยนตออกตรวจพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พบนายเขียว เดินอยูริมถนนทาทางมี
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พิรุธ จึงขับข่ีรถจักรยานยนตเขาไปใกลประมาณ 10 เมตร แลวแสดงตนเปนตัวเจาหนาท่ีตํารวจ
ขอตรวจคน  ทันใดนั้นนายเขียวไดชักอาวุธปนออกมายิงเขาใส จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา จึงรีบ
พากันกระโดดหลบเปนเหตุใหกระสุนพลาดไป พรอมกันนั้น จ.ส.ต.แดง เพียงผูเดียวไดใชอาวุธ
ปนยิงตอบโตปองกันตัวไป  สวน ส.ต.อ.ดํา ไมไดยิงตอบโต  โดยหลบกระสุนอยูบริเวณใกลเคียง  
กรณีเชนนี้  ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเฉพาะราย จ.ส.ต.แดง เพราะ
ภายหลังจากท่ีรูวามีภยันตรายจากกระสุนปนแลว ก็มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเส่ียง
ดวยการยิงตอบโตกลับไป  สวน ส.ต.อ.ดํา แมจะเปนกรณีมีภัยตอชีวิตจะถึงตัวแลวก็ตาม แตผูนี้   
ก็มิไดแสดงพฤติกรรมดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลกอยางเชน จ.ส.ต.แดง จึงถือไมไดวาเปนผูท่ีได
ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามเกณฑขางตน  เปนตน 

ตัวอยางท่ี 2 กรณีภัยจากธรรมชาติหรือภัยอ่ืนๆ เชน เกิดเหตุเพลิงกําลังโหม
ไหมรถยนต โดยมีคนขับติดอยูในรถ  จ.ส.ต.ขาว และ ร.ต.ต.เขียว ขับรถยนต   สายตรวจผานมา
พบเหตุ จึงจอดรถหางไปประมาณ 15 เมตร แลว จาสิบตํารวจขาว ไดรีบเขาไปงัดประตูรถเพ่ือ
ชวยเหลือคนขับออกมา  สวน ร.ต.ต.เขียว ไดยืนอยูขางรถยนตสายตรวจพรอมท้ังวิทยุรายงาน
เหตุตอผูบังคับบัญชาและขอกําลังสนับสนุน  กรณีเชนนี้ ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียง
อันตรายตอชีวิตเฉพาะ จ.ส.ต.ขาว เพราะไดรูแลววาเพลิงท่ีกําลังโหมไหมนั้นอาจทําอันตรายตอ
ชีวิตตนได  แตก็มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเส่ียงเพ่ือชวยเหลือคนขับท่ีติดอยูในรถคัน
ดังกลาว  เปนตน 

2.2.9   “การปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเส่ียงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําท่ี 
ปรากฏอยูในระเบียบฯ ขอ 9(1)  ในดานความหมายคงมีลักษณะเดียวกันกับคําวา “การปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ตามที่กลาวมาขางตน 

2.2.10 “พิการ หรือทุพพลภาพ จนไมสามารถรับราชการตอไปได” เปนถอยคําใน
ระเบียบฯ ขอ 7(1)-(4) และขอ 9(1)-(5)  หมายถึง การออกจากราชการดวยเหตุท่ีมีรางกาย
พิการ หรือเหตุแหงทุพพลภาพ  จะเปนการถูกส่ังใหออกโดยผูมีอํานาจ หรือลาออกเองก็ได แต
ขอสําคัญ การออกจากราชการจะตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการไมสามารถรับราชการตอไป
ได อันเน่ืองมาจากเหตุแหงความพิการ หรือทุพพลภาพดังกลาวซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ   

เร่ืองการออกจากราชการเพราะไมสามารถรับราชการตอไปไดนี้ หากเปน
กรณีผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหออกโดยชอบ คงจะไมมีปญหาใดๆ จะมีปญหาก็เฉพาะการลาออก
เองโดยใหเหตุผลวาตนมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถรับราชการตอไปได กรณีนี้ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะตองนํารายงานแพทย หรือสอบสวนแพทยท่ี
ทางราชการรับรอง มาแสดงดวยวา ผูนั้นมีรางกายทุพพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการ
ในตําแหนงหนาท่ีใดๆ ตอไปไดจริง โดยตองระบุใหชัดเจนดวยวาตั้งแตวันใด ไมเชนนัน้จะตองให
ผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหออกเพราะเหตุทุพพลภาพเสียกอน จึงจะไดรับการพิจารณาสิทธิ 
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2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบที่จะไดรับ 
การให “บําเหน็จความชอบ” เปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 หากพิจารณาในแงตัวของขาราชการแลว 
สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ขาราชการท่ีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได กับ ขาราชการที่ไดรับบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บ หรืออีกนัย คือ 
กลุมที่ยังสามารถรับราชการตอไปได   

ในกลุมแรก  หากพิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีแลว สามารถจําแนกไดเปน 2 
กรณี คือ ”การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดหรือการปราบปรามโจรผูราย” กับ “การ
ปฏิบัติหนาท่ีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือกลาวอีกนัยก็คือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยทั่วๆ ไป” นั่นเอง   การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 7 มี 4 ขอยอย ตั้งแตขอ 7(1) - ขอ 7(4) แตละขอ
ยอยจะมีระดับความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหล่ันกันลงไป ตามลําดับ  สวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีซึ่งมิใชปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการ
พิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 9 มี 5 ขอยอย นับแตขอ 9(1) - ขอ 9(5) โดยแตละขอยอยก็จะมี
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหล่ันลงไปตามลําดับเชนเดียวกัน  

สําหรับกลุมที่สอง หากจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี สามารถจําแนกไดเปน    
2 กรณี แตจะมีการจําแนกแตกตางไปจากกลุมแรก กลาวคือ จะจําแนกออกเปน “การปฏิบัติ
หนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิด” กับ “การปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต”  โดย
การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบ
ฯ ขอ 11 ก มี  ขอยอย ไดแก ขอ 11ก(1) ขอ 11ก(2) ขอ 11ก(3) และ ขอ 11 ก(4) แตละ
ขอยอยจะมีความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นลงไป  ตามลําดับ   สวนการปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตถูกกําหนดเปนเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ข  
มี 3 ขอยอย ไดแก ขอ 11 ข(1) ขอ 11 ข(2) และขอ 11 ข(3) แตขอยอยท้ัง 3 ขอนี้ หากจะ
จัดลําดับความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแลว  คงเปนเรื่องท่ีกระทําไดคอนขางลําบาก 
เพราะในแตละขอ แมจะมีลักษณะหรือองคประกอบรวมเหมือนกันคือ เปนการปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต แตก็มีองคประกอบดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งไมอาจนํามา
เปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  

การใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับกลุมแรก กับกลุมท่ีสอง จะมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ กรณีกลุมแรก เนื่องจากตองพนจากราชการไปดวยเหตุแหงความตาย
หรือเหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพ จึงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนในรูปของการเล่ือน
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษ กับการขอแตงตั้งยศช้ันประทวนหรือขอพระราชทานยศช้ันสัญญาบัตร 
แลวแตกรณี ใหเปนกรณีพิเศษ และบางกรณีซึ่งมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากๆ จะให
สิทธิประโยชนเพ่ิมข้ึนโดยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหเปนกรณีพิเศษอีกดวย 
ท้ังนี้ การใหบําเหน็จความชอบตอบแทนในลักษณะดังกลาวนับวามีความเหมาะสมและจะไม
กอใหเกิดปญหาในดานการบริหารงานบุคคล  สวนกรณีกลุมท่ีสอง เนื่องจากเปนกลุมท่ียัง
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สามารถรับราชการตอไปได หากจะใหบําเหน็จความชอบตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือน 
ตลอดจนขอแตงตั้งยศหรือขอพระราชทานยศ และ/หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
อาจสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหารงานบุคคลในภาพรวม ดังนั้น การใหบําเหน็จความชอบ
ตอบแทน จึงถูกกําหนดใหอยูในรูปของเงินเพ่ิมพิเศษเปนรายเดือนแทนเรียกวา “เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (คํายอ คือ พ.ป.ผ.)”  โดยจะไดรับเปนรายเดือน
ทุกๆ เดือนจนกวาจะพนจากราชการ  

สําหรับรายละเอียดการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษในแตละกรณีดังกลาว
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 ขาราชการที่ถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
(ระเบียบฯ ขอ 7 และ ขอ 9) 

2.3.1(1) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไป
ได เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7) 

ตามระเบียบฯ ขอ 7 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีใน
การปราบปรามโจรผูราย หรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการ
ปวยเจ็บนั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ให
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  ท้ังนี้ ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้  

7(1) ผูท่ีตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ
จากการตอสู   ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ข้ัน 

7(2) ผูปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต  ทุพพลภาพ 
หรือพิการ โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเล่ือนข้ันอัตราเงินเดือนไมเกิน 5 ข้ัน 

7(3) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือพิการ นอกเหนือไปจากกรณีใน 7(1) และ 7(2) ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนให
ไมเกิน 3 ข้ัน 

7(4) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยมิไดทําการตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซึ่งไมเขาเกณฑตาม 7(1) 
7(2)หรือ 7(3) ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ข้ัน” 

กอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละขอ ขอใหยอนกลับไป
พิจารณาและทําความเขาใจกับคําวา  “ปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม” ท่ีกลาวไวในสวนของคํานิยาม
ถอยคําตางๆ เสียกอน เพ่ือจะไดนํามาประกอบการพิจารณาระเบียบขอนี้ไดอยางถูกตอง เพราะท่ี
ผานๆ มา มักมีการเขาใจคลาดเคล่ือนถึงความหมายของถอยคํานี้อยูเสมอ  

สําหรับรายละเอียดของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในแตละขอนั้น 
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้  
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ขอ 7(1) จะตองเปนการเขาปราบปรามหรือเขาจับกุมผูกระทํา
ความผิด โดยไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหตนเองถึงแกความตายหรือพิการจนไม
สามารถรับราชการตอไปไดจากการตอสูนั้น เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูนั้นไดยิงตอสู
กับผูกระทําความผิดจนตนเองถูกกระสุนปนเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน 
(กรณีขอน้ี การตอสูและถูกกระทําจะตองเกิดขึ้นในขณะกําลังปฏิบัติหนาที่เขาปราบปราม
เทาน้ัน) 

กรณีขอ  7(2) มี ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยทั่ วไป
เหมือนกับขอ 7(1) แตตางกันตรงท่ีขอ 7(2) การตายหรือพิการจนตองออกจากราชการนั้นมิได
เกิดจากการตอสูกับผูกระทําความผิด หากแตเกิดจากถูกผูกระทําความผิดกระทําจากการเขา
ปราบปรามนั้น  เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวถูกผูกระทําความผิดประทุษรายทันที หรือ
ภายหลังจนทําใหเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน และหากผูนั้นกําลังเขา
ปราบปรามผูกระทําผิดแลวถูกประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุของการถูกประทุษราย จะถือวา      
มีสาเหตุมาจากการปราบปรามนั้นโดยอนุโลม (ภายใตหลักการสันนิษฐานในทางที่เปนคุณ)  

สําหรับขอ 7(3) มักเปนท่ีสงสัยของเจาหนาท่ีหนวยวา จะตองมี
พฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ คําตอบประเด็นนี้ก็คือ ตองเปนกรณีเขา
ปราบปรามผูกระทําความผิดแลวไดรับอันตรายจนถึงแกความตายหรือพิการกระท่ังตองออกจาก
ราชการ โดยมิไดเกิดจากการตอสูกับผูกระทําความผิดตามขอ 7(1) หรือเกิดจากถูกผูกระทําผิด
กระทําตามขอ 7(2) และตองไมใชกรณีปวยเจ็บจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(4) ท่ีจะกลาว
ตอไปดวย ตัวอยางขอนี้  เชน ประสบอุบัติเหตุจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจาก
ราชการขณะกําลังเขาปราบปรามหรือจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจ
หมายความรวมถึงกรณีอ่ืนๆ ดวย แตในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่ีผานๆ มา ยังไม
ปรากฏใหเห็น ดังนั้น จึงไมขอกลาว ณ ท่ีนี้  

การพิจารณาขอ 7(3)  บางคร้ังพบวามีการเขาใจสับสนกับขอ 
7(2) กลาวคือ ขอ 7(2) เปนกรณีถูกผูกระทําความผิดกระทําใหเกิดอันตรายนั้นโดยเจตนา ซึง่จะ
เปนเจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลก็ได  แตขอ 7(3) อันตรายนั้นไมไดเกิดจากการ
กระทําโดยเจตนาของผูกระทําความผิด  หากแตเกิดจากเหตุปจจัยอ่ืนๆ เชน อุบัติเหตุ ประมาท 
เปนตน เชน ร.ต.ต.(ก) เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูกระทําความผิดพยายามขัดขวางการ
จับกุมโดยปดประตูบานทับศีรษะ ร.ต.ต.(ก) โดยเจตนาไมใหเขาจับกุม ผลปรากฏวา ร.ต.ต.(ก) 
ถูกประตูทับศีรษะถึงแกความตาย กรณีนี้ถือเปนการไดรับอันตรายจนถึงแกความตายจากการ
กระทําของผูกระทําความผิดตามขอ 7(2)  แตหากผูกระทําความผิดเพียงแตพยายามหลบหนี
โดยไมเจตนาจะใหเกิดเหตุการณนั้นข้ึน เชน ขณะว่ิงหลบหนีไดเกิดการชนกันกับ ร.ต.ต.(ก) โดย
บังเอิญแลว ก็จะถือเปนการประสบอุบัติเหตุจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(3) เปนตน   

สําหรับขอ 7(4) ตางจากขอ 7(1)-7(3) เพราะเปนเร่ือง    
“ปวยเจ็บ” โดยมีสาเหตุมาจากการเขาปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด  มิใชไดรับอันตรายจากการ
เขาปราบปรามหรือเขาจับกุม  และการปวยเจ็บนั้นตองไมเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของ
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ผูกระทําความผิด อีกท้ังตองไมเกิดจากปจจัยภายในรางกายของตน เชน โรคประจําตัว เปนตน 
ดวย  หากแตเกิดจากปจจัยดานการทํางานหรือท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เชน เขาจับกุมผูกระทํา
ความผิดในพ้ืนท่ีปาท่ีมีเช้ือไขมาลาเรียแลวติดเช้ือจนทําใหปวยเจ็บถึงแกความตายหรือทําให
พิการจนตองออกจากราชการ  เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวสภาพอากาศในที่เกิดเหตุรอน
จัดทําใหเกิดเปนลมหมดสติกระท่ังเปนเหตุใหลมลงถึงแกความตาย  ว่ิงไลจับกุมผูกระทํา
ความผดิแลวเกิดเหนื่อยจัดทําใหหายใจไมเปนปกติจนทําใหหมดสติถึงแกความตาย เปนตน และ
ในกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว แตลําพังโรคประจําตัวนั้นไมเปนเหตุใหเกิด
การปวยเจ็บ  เม่ือมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานมารวมดวยแลวทําใหเกิดการปวยเจ็บกระท่ังเปนเหตุ
ใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ก็จะไดรับการพิจารณาสิทธิตามขอนี้ดวย   

การพิจารณาขอ 7(4) ท่ีผานมาหนวยมักสับสนกับขอ 7(3)  เชน 
ขณะว่ิงไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดหนามืดลมลงศีรษะกระแทกพ้ืนจนเกิดเลือดคล่ังใน
สมองเปนเหตุใหเสียชีวิต  กรณีนี้มีปญหาวา เปนกรณีประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจาก
การปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(3) หรือเปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4)  ประเด็นนี้ คําตอบคือ ถือเปนการปวยเจ็บถึงแกความตาย
เนื่องจากการปราบปรามตามขอ 7(4) เพราะการลมลงแลวศีรษะไปกระแทกกับพ้ืนจนทําให
เสียชีวิตนั้นมีสาเหตุเร่ิมมาจากการปวยเจ็บ คือ อาการหนามืด เปนตน  

อนึ่ง การเสนอขอรับสิทธิตามขอ 7(4) ตองสอบสวนแพทย
ผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพผูนั้นดวยวา  การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
ปราบปรามของผูนั้นหรือไม  เชน มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศรอนจัดขณะว่ิงไลจับกุมผูกระทําผดิ
หรือไม อยางไร เปนตน 

2.3.1(2) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไป
ไดเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ดานอ่ืนๆ (ที่มิใชจากการปราบปราม) (ระเบียบฯ ขอ 9) 

ตามระเบียบฯ ขอ 9 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการ
ในหนาท่ี ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตาย หรือ
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือการปวย
เจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการ
เล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑตอไปนี้  

9(1) ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเส่ียงอันตราย
ตอชีวิตและไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเล่ือนไดไมเกิน 7 ข้ัน  

9(2) ขาราชการซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแก   
ความตาย   ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน  

9(3) ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพ 
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน  
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9(4) ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะตรากตรํา เรงรัด หรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา เปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เล่ือนไดไม
เกิน 2 ข้ัน  

9(5) ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย  ทุพพลภาพหรือ
พิการเพราะเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือนได 1 ข้ัน” 

ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแตละขอมีลักษณะเฉพาะ คือ  
กรณีขอ 9(1) คําวา “ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเสี่ยงอันตรายตอ

ชีวิต”  ขอใหยอนกลับไปดูรายละเอียดท่ีกลาวไวในเร่ืองถอยคําตางๆ  และเพ่ือความเขาใจย่ิงข้ึน 
จึงขอยกตัวอยางเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 ขาราชการครูในชนบทขณะสอน
นักเรียนในช้ันเรียน เกิดอุทกภัยน้ําปาหลากมาอยางฉับพลัน ไดชวยพานักเรียนหลบพนไปได 
บังเอิญมีเด็กนักเรียนถูกน้ําปาพัดพาไปคนหน่ึง ครูผูนั้นไดฝากระแสคล่ืนเขาชวยเด็กรอดพนไป
ได แตตนเองตองจมน้ําตาย หรือศีรษะไปกระแทกโขดหินบริเวณนั้นจนเปนเหตุใหพิการทาง
สมองจนไมสามารถรับราชการตอไปได (ตองออกจากราชการ) 

ตัวอยางท่ี 2  มีเด็กเดินพลัดหลงออกไปกลางถนน
หลวง ร.ต.ต.ก  ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูบริเวณใกลเคียงพบเห็น จึงรีบว่ิงเขาไปชวยเหลือนําตัวเด็ก
ออกมาใหพนทาง ท้ังๆ ท่ีเห็นมีรถยนตจํานวนหลายคันกําลังแลนผานเขามาและใกลจะถึงตัวเด็ก
แลว โดยมีระยะหางเพียงประมาณ 20 เมตร  เปนเหตุใหตนเองถูกรถชนเสียชีวิต หรือพิการจน
ตองออกจากราชการ เปนตน 

กรณีขอ 9(2)  โดยหลักการแลว  การถูกประทุษรายจนถึงแก
ความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ท่ัวไป(ท่ีมิใชจากการปราบ)ของผูนั้น มิใชเกิดจากเร่ืองสวนตัวหรือจากความผิดของตนเอง และ
ขณะถูกประทุษราย ขาราชการผูนั้นจะกําลังปฏิบัติหนาท่ีใดๆ หรือไมก็ได เชน พนักงานสอบสวน
ไดไกลเกล่ียคูกรณีในคดีรถเฉ่ียวชนกัน ทําใหฝายใดฝายหนึ่งของคูกรณีไมพอใจ จึงไดเขาทําราย
พนักงานสอบสวนนายนั้นในทันที หรือในเวลาตอมาจนเสียชีวิต หรือตักเตือนผูใตบังคับบัญชาท่ี
ประพฤติตนไมเหมาะสมแลวถูกผูใตบังคับบัญชาประทุษรายในทันที หรือในภายหลังจนเสียชีวิต 
หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน นอกจากนี้ หากขาราชการผูนั้นกําลังปฏิบัติหนาท่ีท่ี
มิใชปราบแลวถูกประทุษรายจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยไมทราบ
สาเหตุ คณะกรรมการก็จะพิจารณาใหไดรับสิทธิโดยอนุโลม เชน กําลังออกตรวจพ้ืนท่ีแลวถูกยิง
จนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ  ผลการสอบสวนพนักงานสอบสวนมี
ความเห็นควรงดการสอบสวนและพนักงานอัยการก็ใหงดการสอบสวนดวยเน่ืองจากไมรูตัว
ผูกระทําผิดและสาเหตุการกระทําความผิด  เปนตน  

อนึ่ง กรณีถูกประทุษรายจนถึงแกความตายขณะกําลังปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีมิใชปราบปราม โดยทราบสาเหตุ แตไมใชมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี และไมใชมี
สาเหตุจากเร่ืองสวนตัว หรือจากความผิดของตนเอง หากแตเปนเหตุอ่ืน เชน คนรายประสงคจะ
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ชิงทรัพยเจาหนาท่ีตํารวจนายนั้น หรือสําคัญผิดในตัวเจาหนาท่ีตํารวจนายนั้น เปนตน มีปญหาวา 
จะไดรับสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 9(2) หรือไม  ประเด็นนี้หากพิจารณาตามเจตนารมณของ
ระเบียบฯ แลว จะไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ เพราะไมไดมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี  
อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีผานๆ มา ก็จะ
พิจารณาใหสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 9(2)  โดยอนุโลม ทํานองเดียวกับกรณีถูกประทุษรายโดยไม
ทราบสาเหตุ   

กรณีขอ 9(3)  การประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายหรือพิการ
จนตองออกจากราชการเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตองเปนกรณีเกิด “อุบัติเหตุ” คือ เหตุ
สุดวิสัยและตองเกิดขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีราชการ รวมท้ังขณะเดินทางไป-กลับจากการไปปฏิบัติ
ราชการพิเศษนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา หรือขณะเดินทางไป-กลับจากการไปราชการดวย และ
หนาท่ีท่ีกลาวมานี้ตองมิใชหนาท่ีดานการปราบปรามดวย 

การเสนอขอรับสิทธิขอ  9(3)  ท่ีผานๆ คอนขางมีปญหา
พอสมควร กลาวคือ กรณีขาราชการตํารวจขับรถเฉ่ียวชนกับรถอ่ืน จนเปนเหตุใหตนเองเสียชีวิต 
หรือขับรถไปพลิกควํ่าเอง  หนวยมักจะเสนอขอรับสิทธิ โดยไมพิจารณากอนวาเหตุที่เกิดขึ้น  “
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง” ของผูน้ันหรือไม  ดังนั้น กอนเสนอขอรับสิทธิ 
ขอใหแตละหนวยพิจารณาประเด็นนี้ใหยุติกอนดวย  หากเกิดจาก ความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง ก็ไมควรเสนอขอรับสิทธิไป  

ในสวนของขอ 9(4) เปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี(ท่ีมิใชการปราบ)ตรากตรํา 
เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา มิใชเกิดจากโรคประจําตัว กลาวอีกนัยคือ การปวย
เจ็บนั้นตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากงานท่ีปฏิบัติซึ่งมีลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกิน
กวาปกติธรรมดา และในการเสนอขอรับสิทธิ หนวยจะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานประจําตามปกติและงานพิเศษที่เพ่ิมขึ้นยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวย โดยในตารางตองระบุวาแตละวันผูน้ันทํางานอะไรบาง ในเวลาใด
ถึงเวลาใด  ณ ที่ใด  ผูที่ทํางานลักษณะเดียวกันน้ันมีทั้งหมดกี่คน นอกจากน้ี ตองสอบสวน
แพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา  การปวยเจ็บจนเสียชีวิตของผูน้ัน มีสาเหตุมาจาก
การทํางานดังกลาวหรือไม อยางไร  

สําหรับขอ 9(5) เปนเร่ืองของการปวยเจ็บถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่(ที่มิใชจากการปราบ)
เชนเดียวกับขอ 9(4) ตางกันตรงท่ีขอ 9(5) ไมจําเปนตองมีระดับความเขมของงานถึงข้ัน
ตรากตรําอยางขอ 9(4) เชน กําลังยืนอํานวยการจราจรปรากฏวาอากาศรอนจัดทําใหเกิดเปนไข
สูงจนถึงแกความตาย  เปนตน และกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว แตโดย
ลําพังโรคประจําตัวนั้นไมเปนสาเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ เม่ือมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานมารวมดวย
แลวจึงทําใหเกิดการปวยเจ็บกระท่ังเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ 
ก็อาจไดรับการพิจารณาสิทธิตามระเบียบขอนี้ดวย  และท่ีสําคัญ การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ
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ขอนี้ จะตองปฏิบัติเหมือนกับขอ 9(4) กลาวคือ  จะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานทั้งงานประจําตามปกติและงานพิเศษที่เพิ่มขึ้นยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวย โดยในตารางตองระบุวาแตละวันผูน้ันทํางานอะไรบาง ในเวลาใด
ถึงเวลาใด  ณ ที่ใด  ผูที่ทํางานลักษณะเดียวกันน้ันมีทั้งหมดกี่คน นอกจากน้ี ตองสอบสวน
แพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา  การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการทํางาน
ที่กลาวมาหรือไม อยางไร (หากไมสอบสวนแพทยในประเด็นน้ี คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ จะไมพิจารณาสิทธิใหเชนเดียวกัน) 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน คงพอทําใหผูอานเขาใจหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 
7(1)-7(4) และขอ 9(1)-9(5) วาการจะไดรับสิทธิในแตละขอนั้น จะตองมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางไร  อยางไรก็ตาม การจะไดรับสิทธิ เหตุท่ีเกิดข้ึนจะตองไมเกิดจากความผิด 
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย ทั้งน้ี คําวา เกิดจากความผิดของ
ตนเอง คงเปนที่เขาใจไดไมยากนัก เชน ไปดูถูกประชาชนขณะออกตรวจพ้ืนที่ เปนเหตุใหถูก
ประทุษรายตนกลับมา เปนตน  สวนคําวา ประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง ขาดความ
ระมัดระวังซึ่งมีลักษณะเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานปกติทั่วไปที่พึงปฏิบัติสําหรับเร่ืองน้ันเปน
อยางมากน่ันเอง  

นอกจากนี้ หากในรอบปงบประมาณที่กระทําความชอบ  ผูนั้นไดกระทําการ
ประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ แลว คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการ
เล่ือนเงินเดือนลงได ตามควรแกกรณี (ระเบียบฯ ขอ 15) 

หมายเหต ุ ขาราชการ “ผูถึงแกความตาย” จากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ 
ขอ 7 หรือ 9 (ไมรวมถึงผูพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได) หากปฏิบัติหนาที่ราชการมา
ไมนอยกวา 6 เดือนในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต จะไดรับการเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน ตามระเบียบฯ ขอ 10 ทวิ  เชน พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) 
ปกติมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนไมเกิน 7 ข้ัน หากในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิตไดปฏิบัติหนาท่ีมา
ไมนอยกวา 6 เดือน จะไดเล่ือนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน รวมเปนไมเกิน 8 ข้ัน เปนตน      

 
ขาราชการตํารวจที่ถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการซึ่งมี

พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7 หรือ 9  นอกจากจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว  ยังจะ
ไดรับการเล่ือนยศสูงขึ้นดวย  โดยมีเกณฑการพิจารณาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สรุปได ดังนี้ 

เดิม การขอแตงตั้งยศหรือการขอพระราชทานยศตามนัยขอ 7 และขอ 9 มี
เกณฑการพิจารณาโดยผูกพันกับเงินเดือน กลาวคือ หากผูขอรับสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ
แลว สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของช้ันยศใด(นําเม็ดเงินไปปรับเทียบ  มิใชใชบัญชี
แสดงการปรับเทียบมาปรับเทียบอยางเชนการปรับเทียบระดับเงินเดือนตามปกติท่ัวไป) 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะอนุมัติใหขอแตงตั้งยศ หรือขอพระราชทานยศตาม
เงินเดือนนั้นให และหากสามารถปรับเขาไดหลายช้ันยศก็จะขอยศสูงสุดให  เชน ไดเล่ือน
เงินเดือนข้ึนรับอัตรา 16,800 บาท ซึ่งสามารถเทียบไดถึงเงินเดือนระดับ ส.4 กรณีนี้จะขอยศให
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เปน พ.ต.อ. เปนตน  ตอมาคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา เกณฑการขอยศดังกลาวกอใหเกิด
ปญหาหลายประการ เชน เกิดการลักล่ันในการไดรับยศสูงข้ึนสําหรับการมีพฤติกรรมเหมือนกัน 
เกิดการไดรับยศไมเหมาะสมกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึง
ไดปรับปรุงเกณฑการขอยศข้ึนใหมโดยไมผูกพันกับเงินเดือน แตจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของผูขอรับสิทธิเปนสําคัญ โดยยิ่งมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 7 หรือ 9 เขมมากก็จะย่ิง
ไดรับการเล่ือนยศในสัดสวนท่ีมากดวย  และเกณฑท่ีกลาวมานี้ตอมาไดรับความเห็นชอบจาก 
ครม. ในคราวประชุมปรึกษาเม่ือ 2 ก.ค.39 ใหใชบังคับสําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
เกิดข้ึนตั้งแต 1 ต.ค.37 โดยมีรายละเอียดสรุปได คือ (หนังสือที่ นร 0215/8947 ลง 5 ก.ค.
39  เร่ือง การพิจารณาใหช้ันยศแกขาราชการที่เสียชีวิตจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ) 

- พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1) / 9(1)  มีสิทธิไดเล่ือนยศ 5 ช้ันยศ  
- พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(2) / 9(2)  มีสิทธิไดเล่ือนยศ 4 ช้ันยศ 
- พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(3) / 9(3)  มีสิทธิไดเล่ือนยศ 3 ช้ันยศ  
- พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(4) / 9(4)  มีสิทธิไดเล่ือนยศ 2 ช้ันยศ  
-  พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 9(5)  มีสิทธิไดเล่ือนยศ 1 ช้ันยศ  
การนับยศสูงข้ึน ใหนับตอจากยศปจจุบัน  และหากผูนั้นไมมียศ คือ เปนช้ัน

พลตํารวจ ใหถือวาผูนั้นมียศปจจุบัน เปน ส.ต.ต.  สวนกรณีขาราชการทหาร หากเปน   พลทหาร 
ก็ใหถือวา มียศประทวนในลําดับแรก เชน ส.ต.  เปนตน เพ่ือจะไดใชเปนฐานในการนับช้ันยศท่ี
จะเล่ือนตอไป 

นอกจากนี้  หากมีพฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ซึ่งนับวาเปน
ขอท่ีกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากท่ีสุดในกลุมขอ 7 หรือ 9 แลว ก็จะไดรับสิทธิ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนพิเศษตามเงินเดือนและช้ันยศที่ไดรับ ตอมาเมื่อ 
27 ก.ค.50 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑขึ้นใหมโดยใหขอไดสูงขึ้นไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจาก
ช้ันตราปจจุบัน แตหากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม.  (มติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ  ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2530 เม่ือ 18 พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือ
สํานักเลขาธิการ ครม. ท่ี นร 0508/4834-4835 ลง 27 ก.ค.50)  
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ตารางที่ 1 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521 (กรณีผูเสียชีวิต/ พิการจนตองออกจากราชการ) 

 
บําเหน็จความชอบที่จะไดรับ  

ขอ 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

พ.ป.ผ. 
(ไมเกิน) 

ยศ เครื่องราชฯ 
(ไมเกิน) 

เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เนื่องจากการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด 

    

7(1) ปราบ+ตอสู+เสียชีวิต/พิการตองออกจาก
ราชการ 

7 ขั้น - 5 ยศ  2 ชั้นตรา 

7(2) ปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

5 ขั้น - 4 ยศ - 

7(3) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตอง
ออกจากราชการ 

3 ขั้น - 3 ยศ - 

7(4) ปราบ+ปวยเจ็บ+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจาก
ราชการ 

2 ขั้น - 2 ยศ - 

เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ที่อื่นๆ (ที่มิใชการปราบปรามฯ) 

    

9(1) มิใชปราบ+แตเส่ียงอันตรายตอชีวิต+เสียชีวิต/
พิการจนตองออกจากราชการ 

7 ขั้น - 5 ยศ 2 ชั้นตรา 

9(2) มิใชปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตอง
ออกจากราชการ 

5 ขั้น - 4 ยศ - 

9(3) มิใชปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตอง
ออกจากราชการ 

3 ขั้น - 3 ยศ - 

9(4) มิใชปราบ+แตตรากตรําเรงรัด/เครงเครียดกวา
ปกติ+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ 

2 ขั้น - 2 ยศ - 

9(5) มิใชปราบ+ปวยเจ็บ+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

1 ขั้น - 1 ยศ - 

 
หมายเหตุ 1.  กรณีผูเสียชีวิต ถาในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต ไดปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 6 เดือน จะ 
    ไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมอีก 1 ขั้น (ตามขอ 10 ทวิ) 
  2.   กรณีเคร่ืองราชฯ หากไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน  ก็ใหขอชั้น บ.ม.  
 
ที่มา :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 7 และ 9  
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2.3.2  ขาราชการที่บาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามเกณฑที่กําหนด หรืออีกนัยคือ ขาราชการท่ียังสามารถรับราชการ
ตอไปได (ระเบียบฯ ขอ 11) 

2.3.2(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ปราบปราม(ระเบียบฯ 
ขอ 11 ก) 

ระเบียบฯ ขอ 11 ก  ไดกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
ปราบปรามผูกระทําความผิด และ พ.ป.ผ. ท่ีจะไดรับไว สรุปได 4 กรณี คือ 

ขอ 11 ก(1) ไดตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีตอทาง
ราชการและไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 

ขอ 11 ก(2) ไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู 
ใหไดรับ  พ.ป.ผ. ไมเกิน 3 ข้ัน 

ขอ 11 ก(3) ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทํา
ความผิดเนื่องจากการปราบปรามผูกระทําความผิดนั้น  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 11 ก(4) ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เนื่องจาก
การปราบปรามผูกระทําความผิด  โดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของตนเอง ใหไดรับ พ.ป.ผ. 1 ข้ัน 

2.3.2(2) กรณีบาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บ เน่ืองจากปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 11 ข) 

ระเบียบฯ ขอ 11 ข  ไดกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต และ พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับไวสรุปได 3 กรณี คือ 

ขอ 11 ข(1) ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิด  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 11 ข(2) ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัส  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 11 ข(3) ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด  ใหไดรับ พ.ป.ผ. จํานวน 1 ข้ัน 

จากหลักเกณฑในระเบียบฯ ขอ 11 คําวา “ปราบปรามผูกระทําความผิด”  ซึ่ง
เปนองคประกอบรวมในระเบียบฯ ขอ 11 ก(1) – 11 ก(4) และคําวา “ปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต..” ซึ่งเปนองคประกอบรวมขอ 11 ข(1)–11 ข(3)  โดยขอเท็จจริงท่ีผานๆ 
มา  แตละหนวยยังเขาใจความหมายคลาดเคล่ือน  ดังนั้น จึงขอใหยอนกลับไปดูความหมายของ
ถอยคําเหลานี้ท่ีกลาวไวในสวนคํานิยามถอยคําตางๆ ท่ีไดกลาวมาแตตนเสียกอน  จากนั้นจึง
นํามาพิจารณารวมกับถอยคําหรือองคประกอบอื่นๆ ท่ีเหลือในแตละขอ  แลวก็จะเขาใจไดวาแต
ละขอหมายความถึงการมีพฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ.   
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สําหรับคําวา “.....ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด” ในขอ 11 ข(3)  
คือ ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการนั่นเอง โดยมีหลักการทํานองเดียวกับการ
พิจารณาคําวา “ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ท่ีเปนองคประกอบรวมในขอ 11 ข  
และเพ่ือใหเกิดความเขาใจย่ิงข้ึน จึงขอยกตัวอยาง ดังนี้  

กรณีขอ 11 ก(1)  เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวไดยิงตอสูโตตอบกัน
ไปมาหลายคร้ังในลักษณะกลาหาญ  ไมหว่ันเกรงอันตรายตอชีวิตดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก  
จนผูกระทําความผิดถูกกระสุนปนถึงแกความตาย และตนเองก็ถูกกระสุนปนของผูกระทํา
ความผิดไดรับบาดเจ็บสาหัส เปนตน 

กรณีขอ 11 ก(2)  มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(1)  ตางกันตรงท่ีขอ 
11 ก(2) มิไดตอสูในลักษณะกลาหาญและไมจําเปนตองเกิดผลดีตอราชการดวย  เชน เขาจับกุม
ผูกระทําความผิดแลวไดยิงตอสูเปนเหตุใหตนเองถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับ
บาดเจ็บสาหัส เปนตน  

กรณีขอ 11 ก(3)  มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(2) ตางกันตรงท่ีขอ 
11 ก(3) มิไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บสาหัส เชน เขาจับกุมผูกระทํา
ความผิดแลวถูกผูกระทําความผิดยิงบาดเจ็บสาหัสในขณะน้ันหรือตอมาในภายหลัง ก็ได เปนตน 

กรณีขอ 11 ก(4) เปนการเขาปราบปรามผูกระทําความผิดและขณะเขา
ปราบปรามน้ันไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวขณะ
ว่ิงไลจับกุมเกิดล่ืนลมลงจนบาดเจ็บสาหัส เปนตน  แตท้ังนี้ การหกลมดังกลาว จะตองไมเกิด
จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย   

กรณีขอ 11 ข(1) เชน ตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะท่ีจะ
เปนอันตรายตอชีวิต และถูกผูกระทําความผิดประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บ เปนตน          

กรณีขอ 11 ข(2) เชน เขาชวยเหลือคนท่ีติดอยูในเพลิงท่ีกําลังโหมไหมรุนแรง 
เปนเหตุใหตนเองถูกไฟคลอกจนไดรับบาดเจ็บสาหัสขณะเขาปฏิบัติ เปนตน  

สวนขอ 11 ข(3) เชน ยิงตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะจะ
เปนอันตรายตอชีวิต จนถูกผูกระทําความผิดถึงแกความตาย โดยท่ีตนเองมิไดรับบาดเจ็บ  
อยางเชน คดีวิสามัญฆาตกรรม  เขาชวยเหลือเด็กท่ีติดอยูในซากตึกท่ีมีเหตุเพลิงไหมอยางรุนแรง 
โดยไมมีวิธีการอื่นท่ีจะหลีกเล่ียงได เปนตน  ท้ังนี้ จะตองพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคล 
และในกรณีผูกระทําความผิดถูกยิงถึงแกความตายในคดีวิสามัญฆาตกรรม จะตองรอผลคดีใหถึง
ท่ีสุดเสียกอน กลาวคือ พนักงานอัยการตองมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาวาเปนการตอสูปองกันโดยชอบดวยกฎหมายพอสมควรแกเหตุหรือไม  

หมายเหตุ  1. ผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.หลายคร้ังในรอบงบประมาณหนึ่งๆ 
ตองนําเอาพฤติกรรมทุกๆ คร้ังในรอบงบนั้น มารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน หรืออาจกลาวได
วา ใหนําผลงานในรอบงบฯ นั้นมารวมพิจารณาทํานองเดียวกับหลักการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ประจําป  แลวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ วาสมควรจะอนุมัติใหสุทธิจํานวนก่ีข้ัน 
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(ระเบียบฯ ขอ 14)  จากระเบียบฯ ขอนี้  สงผลใหการเสนอขอ พ.ป.ผ.สามารถกระทําไดเม่ือส้ิน
ปงบประมาณนั้นไปแลวเสียกอน 

2. ผูท่ีไดรับ พ.ป.ผ. เกิน 1 ข้ัน มาแลว  ถาตอมามีสิทธิไดรับ 
พ.ป.ผ.เกิน 1 ข้ัน อีก ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาลด พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับลงคราวละ 1 ข้ัน ทุก
รอบปงบประมาณ (ระเบียบฯ ขอ 12) 

3. การรับ พ.ป.ผ. จะมีสิทธิรับไดไมเกิน 4 คร้ัง “ในเร่ือง
เดียวกัน” (ระเบียบฯ ขอ 12) ท้ังนี้ คําวา “ในเร่ืองเดียวกัน” ตามแนวทางการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จะหมายถึง คนรายหรือผูกระทําความผิดในกก แกงหรือกลุมเดียวกัน 

4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เกิดเสียชีวิตหรือออกจากราชการ
ไปกอนวันท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้นไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจาก
ราชการนั้น และหากผูนั้นมีสิทธิไดรับการเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย  ก็ใหไดรับการเลื่อน
เงินเปนกรณีพิเศษหรือ พ.ป.ผ. เพียงอยางเดียว ซึ่งก็ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ ท่ีจะพิจารณาวา
เห็นสมควรจะใหสิทธิใด (ระเบียบฯ ขอ 14) 

5. ในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึงเปนเหตุใหมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับ     พ.ป.ผ. หากผูนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ     
คณะกรรมการฯ อาจลด  หรืองดการให พ.ป.ผ. ลงไดตามที่เห็นสมควร (ระเบียบฯ ขอ 15) 
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ตารางที่ 2 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521 (กรณีบาดเจบ็สาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตเส่ียงตอชีวิต) 

 
บําเหน็จความชอบที่จะไดรับ  

ขอ 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ เงินเดือน 
(ไมเกิน)

พ.ป.ผ. 
(ไมเกิน)

ยศ เครื่องราชฯ 

กรณีบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการปราบปราม 
 

    

11 ก(1) ปราบ+ตอสู+กลาหาญ+เกิดผลดี+สาหัส - 4 ขั้น - - 
11 ก(2) ปราบ+ตอสู+สาหัส - 3 ขั้น - - 
11 ก(3) ปราบ+ถูกกระทํา+สาหัส - 2 ขั้น - - 
11 ก(4) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+สาหัส - 1 ขั้น - - 
กรณีปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต 

    

11 ข(1) เส่ียงอันตรายตอชีวิต+จนบาดเจ็บ+จากการ
กระทําของผูกระทําผิด 

- 2 ขั้น - - 

11 ข(2) เส่ียงอันตรายตอชีวิต+สาหัส - 2 ขั้น - - 
11 ข(3) เส่ียงอันตรายตอชีวิต+ตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด 
- 1 ขั้น - - 

 

ที่มา :   ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ขอ 11 

 
ขอสังเกต : จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน(ท้ังขอ 7, 9 และ 11) จะเห็นวา กรณีถูก

ประทุษราย  หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป(ท่ีมิใชจากการปราบปรามหรือจาก
การปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิต) หากผลรายท่ีไดรับไมถึงเสียชีวิตหรือพิการจน
ตองออกจากราชการ แลวจะไมไดรับสิทธิตามระเบียบนี้  ตางจากกรณีปราบปรามหรือปฏิบัติ
หนาท่ีในลักษณะเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ซึ่งจะไดรับสิทธิทุกรณี ท้ังผูเสียชีวิต สาหัส บาดเจ็บ 
หรือไมบาดเจ็บ  เหตุท่ีเปนเชนนี้ ก็เพราะ ระเบียบมุงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณี
พิเศษเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมเส่ียงตอชีวิตหรือปราบปรามเปนสําคัญ สวนกรณีมิใชเนื่องจากการ
เส่ียงตอชีวิต หรือปราบปราม จะใหสิทธิตอเม่ือผลรายท่ีไดรับรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตหรือพิการจน
ตองออกจากราชการซึ่งเปนการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษภายใตหลักการที่แทจริง คือ    
การสงเคราะหชวยเหลือ   
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2.4 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ  
2.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ  

2.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ 
2.4.1.1(1)  เม่ือผูใดมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จความชอบตาม

ระเบียบนี้ ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.1 เสนอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เวนแตผูมีสิทธิไม
อยูในวิสัยท่ีจะจัดทําแบบคําขอรับสิทธิได เชน เสียชีวิต พิการโดยแขนขาดท้ัง 2 ขาง หายสาบสูญ
ไปดวยเหตุตางๆ  ไมสามารถติดตามตัวได เปนตน ก็ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนจัดทําแทน  

หากผูมีสิทธิในเหตุการณเดียวกันมีจํานวนหลายราย 
ใหจัดทําแบบ   บ.1 แยกเปนรายบุคคล 

กรณีขาราชการตํารวจท่ีไดกระทําความชอบตาม
ระเบียบนี้อยูกอนแลว ตอมาถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ โดยท่ียังมิไดรับการ
พิจารณาสิทธิ สามารถขอรับสิทธินั้นได  เพราะระเบียบมิไดหามไว  

2.4.1.1(2) ผูบังคับบัญชาช้ันตน จะตองดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําส่ังแตงตั้งฯ 
เพราะระเบียบมิไดกําหนดไว ขอเพียงแตใหมีการพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพ่ือ
สอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน (ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
หากสํานวนคดีที่เกี่ยวของมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดใน
จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิโดย
ปราศจากขอนาสงสัยใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(1) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ให
เสนอเร่ืองตามลําดับช้ันไปยัง “ผูรับผิดชอบ” ในการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิ คือ ผบ.ตร. 
(สําหรับ บก.ซึ่งไมสังกัด บช.ใด)  หรือ ผบช. (สําหรับหนวยระดับ บช.) 

(2) หากไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิ เชน เหตุ
เกิดจากเรื่องสวนตัว เกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีไมอยูในเกณฑตามระเบียบฯ  ผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใด
ควรสั่งระงับเร่ืองโดยไมตองเสนอตอ แลวแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทํา
หลักฐานไวดวย)   

(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม  ไมควรไป
ตัดสิทธิกอน ควรเสนอตามลําดับช้ันไปยัง ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจวาจะเสนอหรือไม  

2.4.1.1(3)  เม่ือ ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี รับเร่ืองไวแลว 
ใหดําเนินการ ดังนี้  

(1) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ 
ขอ 7 หรือขอ 9 (กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตาม
แบบ  บ.2 แยกเปนรายบุคคล เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (กรณีหนังสือ
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ภายนอกนําสงคณะกรรมการฯ และหลักฐานประกอบ หากเปนเหตุเดียวกัน ควรใชปะหนา
รวมกัน และใชหลักฐานประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.2 ใหแยกเปนรายบุคคล เพ่ือจะไดไม
ส้ินเปลือง) 

กรณีผูมีสิทธิจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนใน
เหตุการณเดียวกันมีหลายราย ใหเสนอขอรับสิทธิไปคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบ ก็ใหรวบรวมเสนอเฉพาะผูอยูในความรับผิดชอบ แตใหแจงตนสังกัดของผูอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบทราบเพื่อขอรับสิทธิตอไปดวย  

สําหรับการขอแตงตั้งยศช้ันประทวน หรือขอ
พระราชทานยศ ช้ันสัญญาบัตรเปนกรณีพิเศษใหแกผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ 
ขอ 7 หรือ 9 และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษในกรณีพฤติกรรม
เขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) หรือ ขอ 9(1) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
จะหยิบยกข้ึนมาพิจารณาใหเอง ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป 

(2) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ 
ขอ 11 (กรณีบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่ในสภาพเส่ียงอันตราย
ตอชีวิต หรืออีกนัยหน่ึงคือ กลุมที่ยังรับราชการตอไปได) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.3  
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (สําหรับหนังสือภายนอกปะหนานําสงคณะ
กรรมการฯ ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องซึ่งจะกลาวตอไป หากเปนกรณีเหตุการณ
เดียวกัน ควรใชหนังสือปะหนารวมเปนฉบับเดียว และใชเอกสารประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.3 
ใหแยกเปนรายบุคคล) 

การเสนอขอ พ.ป.ผ. จะกระทําไดตอเม่ือพน
จากปงบประมาณท่ีกระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดในปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ    
พ.ป.ผ. ไดตองพนงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เร่ิมเสนอไดตั้งแต 1 ต.ค.44 เปนตน 
เพราะโดยระเบียบแลว หากมีกรณีจะไดรับ พ.ป.ผ.หลายคร้ังในรอบปงบประมาณเดียวกัน 
จะตองนําทุกคร้ังมารวมพิจารณาเขาดวยกันแลวอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบท่ีจะอนุมัติใหสุทธิก่ีข้ัน  

กรณีผูมีสิทธิจะไดรับ พ.ป.ผ. ในเหตุการณ
เดียวกันมีหลายราย  ใหเสนอขอรับสิทธิในคราวเดียวกัน เวนแตผู มี สิทธิอยูนอกเหนือ        
ความรับผิดชอบ ก็ใหเสนอเฉพาะผูท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน แตใหแจงตนสังกัดของผูอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบทราบเพื่อเสนอขอรับสิทธิตอไปดวย 

กรณีมีการยายสังกัดไปบางราย และยังมีบาง
รายอยูในสังกัดเดิมท่ีกระทําความชอบ ใหตนสังกัดเดิมรับผิดชอบเสนอขอรับสิทธิใหทุกราย 
(กรณีนี้เปนเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกําหนดใหม ตามหนังสือ สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0102/ว 17708 ลง 18 ส.ค.47 ประกอบหนังสือ ทพ.ท่ี 
0006.343/ว 5944 ลง 9 ก.ย.47) 
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(3) หากไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ไมจําตอง
เสนอเร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา โดยควรสั่งระงับเร่ืองไป  

2.4.1.1(4)  การดําเนินการขอรับสิทธิรวมทุกข้ันตอนขางตน 
จะตองแลวเสร็จสามารถสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความขอบไดภายใน 60 วัน 
นับแต 

(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)  
(2) วันออกจากราชการ (กรณีทุพพลภาพหรือพิการ

จนตองออกจากราชการ)  
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ี

กระทําความชอบ (กรณีขอ พ.ป.ผ.)  
ท้ังนี้ หากจําเปนตองรอฟงผลคดีท่ีเก่ียวของ เชน 

กระทําวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งตองรอใหพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองเสียกอน หรือกรณี
เคลือบแคลงสงสัยวามีสาเหตุมาจากเร่ืองสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม  ก็ใหนับแตวันท่ีทราบผลคดีถึงท่ีสุด 

2.4.1.1(5)  การรายงานขอมูลผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) หากผู ท่ีจะได รับการพิจารณาสิทธิ มีความ
ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี หรือมีกรณีอ่ืนใดในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้น  
เชน ถูกศาลพิพากษาลงโทษ  ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย ถูกฟองคดีอาญา ตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา ถูกสอบสวนหรือถูกกลาวหาวาทําผิดวินัย เปนตน ใหผูรับผิดชอบแจง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ พรอมกับการสงเร่ืองขอรับสิทธิ 

(2) หาก ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี  สงเร่ือง
ขอรับสิทธิไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว เพ่ิงมาปรากฏภายหลังวาผูท่ีจะ
ไดรับการพิจารณาสิทธิประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทํา
ความชอบน้ัน ให ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานเพ่ิมเติมไปยังคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีทราบเหตุ 

(3) เม่ือ ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงาน
ตาม(1) หรือ(2) แลว ตอมาปรากฏผลเปนประการใด ใหรายงานไปเพ่ิมเติมภายใน 15 วัน นับ
แตวันท่ีทราบผลนั้น 

2.4.1.2 เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
2.4.1.2(1) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจาก

ราชการ เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7)  
(1) แบบคําขอรับสิทธิ(แบบ บ.1 และ แบบ บ.2)  
(2) หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวาไมเปนผู

ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบฯท่ีกระทําความชอบ (เหตุท่ีตองมีเพราะหาก
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มีกรณีนี้ คณะกรรมการจะลดหรืองดการเล่ือนเงินเดือนท่ีจะไดรับลงไดตามระเบียบฯ ขอ 15 และ
แบบหนังสือรับรองก็ใหใชตามระเบียบงานสารบรรณ) 

(3) สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือ
กอนออกจากราชการ แลวแตกรณี (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดับและหรือข้ันเงินเดือน ไมวา
จะดวยเหตุใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับช้ันยศ มีการแกไขคําส่ังเงินเดือน มี
การออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณที่กระทําความชอบ เปนตน ก็ใหระบุ
ขอเท็จจริงเหลานี้ใหชัดเจนพรอมแนบคําส่ังและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผล
ใหการเล่ือนข้ันเงินเดือน ซึ่งตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันสุดทายกอนออกจาก
ราชการ แลวแตกรณี คลาดเคล่ือนไปจากขอเท็จจริงท่ีถูกตอง) 

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิก

ศพ  
(6) หลักฐานการแพทยท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
(7) สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการกรณีไมสามารถ

รับราชการตอไปได หรือคําส่ังอนุญาตลาออกเพราะทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได
กรณีลาออกเอง 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน 
สําเนาคําพิพากษา  คําส่ังเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนเร่ือง
ท่ีมีสาเหตุมาจากเร่ืองสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ตนเอง 

(9) กรณีปวยเจ็บถึงแกความตายเน่ืองจากการ
ปราบปราม ให สอบสวนแพทยยืนยันดวยวา  ปวยเจ็บถึงแกความตายโดยมีสาเหตุมาจาก
เร่ืองใด กลาวคือ เกิดจากโรคประจําตัว หรือวาเกิดจากหนาที่  และกรณีเกิดจากหนาที่แลว
เปนหนาที่ดานการปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4) หรือไม อยางไร หรือวาเปนกรณีเกิด
จากหนาท่ีทั่วไปตามขอ 9(4) หรือ 9(5)  

(10) หลักฐานการสั่งปฏิบัติหนาท่ี   
ก.คําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติหรือคําส่ัง

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนกรณีพิเศษท่ีเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการทุพพลภาพจน
ตองออกจากราชการ  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําส่ัง 

ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการท่ี
เก่ียวของ 

ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีท่ีเก่ียวของ 
ง. กรณีส่ังดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณ

อักษร 
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(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร ( ท้ัง
สํานวน) และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการที่หนวยแตงตั้งข้ึน (แลวแต
กรณีตามความจําเปนดังที่กลาวในขอ 2.4.1.1(2))  โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้  

ก. รายละเอียดพฤติการณในการปฏิบัติหนาท่ี
ของ    ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะและหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร เสียชีวิต
เพราะเหตุใด และเกิดจากการปราบปรามหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ หรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป  โดยใหปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 

- เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
- ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลท้ัง

ฝายปราบปราม และฝายผูกระทําความผิดขณะยิงตอสูกัน 
- วิ ถีกระสุนของฝ ายปราบปราม  และ

ผูกระทําความผิดในขณะยิงตอสูกัน 
- สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและจํานวนกระสุนท่ีใชยิงตอสูกับ
ผูกระทําความผิด  โดยใหระบุชนิด ขนาด ย่ีหอ กระสุนท่ียิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซอง
กระสุนปนหรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละคร้ัง ใหชัดเจนดวย  
หากใชอาวุธปนราชการ ใหจัดสงสําเนาหลักฐานการเบิกจายอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน
ตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปนประกอบการพิจารณาดวย   

2.4.1.2(2) กรณีถึงแกความตาย/ พิการจนตองออกจาก
ราชการ  เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป (มิใชจากการปราบปราม) (ตามระเบียบฯ ขอ 9)  

(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.1 และ แบบ บ.2) 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชา

วาไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบประมาณที่กระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนกอนเสียชีวิตหรือ

กอนออกจากราชการ แลวแตกรณี  
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนาใบมรณบัตรและสําเนารายงานการชันสูตร

พลิกศพ  
(6) หลักฐานการแพทยท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
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(7) สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการกรณีไมสามารถ
รับราชการตอไปได หรือคําส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการกรณีลาออกเองเพราะเหตุทุพพลภาพ
จนไมสามารถรับราชการตอได 

 
(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน 

สําเนาคําพิพากษา  คําส่ังเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนเร่ืองท่ีมีสาเหตุมาจากเร่ืองสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของตนเอง 

(9) กรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายตามระเบียบฯ 
ขอ 9(4) หรือขอ 9(5)  ใหแนบหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ก. รายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง  ซึ่งได
ตรวจอาการปวยเจ็บของผูนั้นวาเกิดจากสาเหตุใด  และเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม 
อยางไร (ประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตเน่ืองจากการปวยเจ็บน้ี ที่ผานมา แพทยมักระบุสาเหตุ
ไวในรายงานชันสูตรพลิกศพ หรือ หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตเพียงคราวๆ เชน 
“เสียชีวิตดวยโรคหัวใจลมเหลว”  “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”  “เสียชีวิตดวย
โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ” “เสียชีวิตเน่ืองจากกลามเน้ือหัวใจตายฉลับพลัน” เปนตน  โดยไม
ระบุวา อาการเหลาน้ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่หรือไม อยางไร  กรณีเชนน้ี จะตองสอบสวน
แพทยใหชัดเจนวา ภาวะหรืออาการดังกลาว มีสาเหตุมาจากปฏิบัติราชการหรือเกิดจากการ
ปฏิบัติราชการรวมดวยหรือไม  อยางไร)   

ข. ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลังกอน
เกิดเหตุ  1 เดือน   โดยใหระบุรายละเอียดแตละวันวา ผูขอรับสิทธิปฏิบัติงานในหนาท่ีปกติและ
งานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษอะไรบาง มีปริมาณเทาใด เร่ิมปฏิบัติหนาท่ีในแตละวันตั้งแตเวลาใด
ถึงเวลาใด  และลักษณะงานมีความยากงาย เรงรัดหรือไม อยางไร ผูปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
มีก่ีคน ท้ังนี้ ใหแนบเอกสารท่ียืนยันการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวดวย   

(10) หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี  ไดแก 
ก.คําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และคําส่ังท่ี

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนพิเศษทุกๆ คําส่ัง  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําส่ัง 
ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
ค. รายงานประจําวันธุรการ และคดี 
ง. ถาส่ังดวยวาจา ใหยืนยันเปนลายลักษณ

อักษร 
(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร ( ท้ัง

สํานวน) และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการที่หนวยแตงตั้งข้ึน (แลวแต
กรณีตามความจําเปนดังที่กลาวในขอ 2.4.1.1(2))  โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสาร
หลักฐาน คือ 
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ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะและหลังเกิดเหตุตามความจริงวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ี
อยางไร ถึงแกความตายหรือทุพพลภาพจนตองออกจากราชการเพราะเหตุใด และมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติหนาท่ีจริงหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายนาย ใหแยกพิจารณาเปนรายบุคคล
วาผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ โดยให
ปรากฏรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

- เสนทางและทิศทางการเดินทางตั้งแตเร่ิม
ปฏิบัติหนาท่ีจนกระท่ังเกิดเหตุ 

- จุด (หรือสถานท่ีตางๆ) ท่ีเก่ียวของกับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทุกจุด เชน จุดเร่ิมตน จุดท่ีไดแวะระหวางทาง จุดเกิดเหตุ จุดเปาหมาย
ปลายทางที่จะไปปฏิบัติภารกิจ เปนตน พรอมระยะหางระหวางจุดทุกจุด และใหระบุวันเวลา
กํากับไวในแตละจุดดวย กรณีแวะระหวางทางใหระบุใหชัดเจนวาแวะดวยเร่ืองใด ใชเวลานาน
เทาใด ท้ังนี้ เพ่ือจะไดทราบความเคล่ือนไหวของผูขอรับสิทธิตั้งแตกอนเกิดเหตุจนกระท่ังเกิดเหตุ 

- สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 
ตัวอยาง จ.ส.ต.ดํา เดินทางออกจากสถานี

ตํารวจไปสงเอกสารท่ี ภ.จว. ระหวางทางไดแวะไปนําเอาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีบานพัก แลว
จึงออกเดินทางตอไป ตอมาระหวางทางไดประสบอุบัติเหตุข้ึนจนเสียชีวิต  กรณีนี้ จะตองระบุจุด
ท่ีเก่ียวของ ไดแก สถานี(จุดเร่ิมออกเดินทาง) บานพัก(จุดแวะระหวางทาง) จุดเกิดเหตุ และ 
ภ.จว.(จุดเปาหมาย) โดยระบุวันเวลากํากับไวในแตละจุด หรือทําเปนหมายเหตุแสดงเวลาแตละ
จุดไวทายแผนท่ีฯ ดวย 

2.4.1.2(3) กรณีบาดเจ็บสาหัสจากการปราบปราม, บาดเจ็บ
สาหัส  หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต หรือไมบาดเจ็บแต
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามเกณฑที่คณะกรรมการตามระเบียบฯ กําหนด 
(ระเบียบฯ ขอ 11) 

(1)  แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.1 และ แบบ บ.3) 
(2) หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวา ผูนั้นไมเปน         

ผูประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนในปงบประมาณที่

กระทําความชอบ (ขอใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเชนเดียวกับกรณีเงินเดือนผูเสียชีวิต
ขางตนดวย)  

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/ บาดเจ็บสาหัส  
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- กรณีบาดเจ็บ  ใหแนบหลักฐาน คือ แบบ
ประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4) โดยใหปรากฏตําแหนง  ลักษณะบาดแผล  
อาการบาดเจ็บ  วิธีการรักษา  จํานวนวันท่ีรักษาท้ังในและนอกสถานพยาบาลพรอมหลักฐานการ
ลาปวย 

- กรณีสาหัส  ใหแนบหลักฐานเชนเดียวกับกรณี
บาดเจ็บ และหากรักษาตัวอยูใน รพ.นอยกวาหรือมากกวา 20 วัน ไมมาก ใหสอบสวนแพทย
ผูรักษาดวยวา อาการบาดเจ็บดังกลาว มีลักษณะตองปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 
20 วัน หรือไมสามารถประกอบกรณียกิจตามปกติไดเกินกวา 20 วัน หรือไม เนื่องจากจําเปน
สําหรับการพิจารณาคําวา “สาหัส” พรอมแนบหลักฐานการลาปวยดวย 

(6) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน 
สําเนาคําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเหตุเกิดจากเร่ืองสวนตัว หรือจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําส่ังเด็ดขาดไมฟองของอัยการ กรณีกระทํา
วิสามัญฆาตกรรม เปนตน 

(7)  หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี  ดังนี้ 
ก.คําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และคําส่ังท่ี

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําส่ัง 
ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดี 
ง. กรณีส่ังดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณ

อักษร 
(8)  สําเนาสํานวนคดีอาญาหรือจราจร (ท้ังสํานวน) 

และ/หรือสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงตั้ง (ตาม
ความจําเปนดังที่กลาวในขอ 2.4.1.1(2)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร บาดเจ็บ
เพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาท่ีหรือไม อยางไร  กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน 
ใหแยกพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป โดยใหปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 

- เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
- ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลท้ัง

ฝายปราบปรามและฝายผูกระทําผิดขณะยิงตอสูกัน 
- วิ ถีกระสุนของฝ ายปราบปราม  และ

ผูกระทําความผิดในขณะยิงตอสูกัน 
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- สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 
ค. อาวุธและกระสุนท่ีใชยิงตอสูกับผูกระทํา

ความผิด  โดยใหระบุชนิด ขนาด ย่ีหอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุน
ปนหรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละคร้ัง ใหชัดเจนดวยหากใช
อาวุธปนของราชการ ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนตลอดจน
หลักฐานการจําหนายกระสุนปนดวย  

 
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีใชประกอบการขอรับสิทธิ ใหขาราชการ

ตํารวจตั้งแตยศ “ร.ต.อ. ขึ้นไป” เปนผูรับรองสําเนา 
2.4.2 การปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบมีมติ 

2.4.2.1  กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติเล่ือนเงินเดือน และใหขอ
แตงตั้งยศประทวน หรือขอพระราชทานยศสัญญาบัตร และ/หรือใหขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 7 หรือ ขอ 9)  

ผูมีอํานาจออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนประจําป จะตองออกคําส่ังเล่ือน
เงินเดือนกรณีพิเศษใหผูนั้นตามมติ  โดยใหมีผลตั้งแตวันถึงแกความตาย หรือวันกอนวันออก
จากราชการ (กรณีพิการตองออกจากราชการ) และใหใชแบบคําสั่งตามที่ ตร.กําหนดไวเปน
การเฉพาะ (กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก) 

สําหรับการขอแตงตั้งยศ การขอพระราชทานยศ และ/หรือการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษตามมติ  ตร. จะเสนอขอให เม่ือเสร็จส้ิน 
จะแจงใหทราบ ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป 

2.4.2.2  กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติ พ.ป.ผ.(ตามระเบียบฯ ขอ 11)  
ผูมีอํานาจออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนประจําป (ตร.กําหนดใหผูออก

คําส่ังเล่ือนเงินเดือนประจําป เปนผูออกคําส่ัง พ.ป.ผ.โดยอนุโลม) จะตองออกคําส่ังใหไดรับ     
พ.ป.ผ. ตามมติ โดยใหมีผลตั้งแต 1 ต.ค.ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทํา
ความชอบ เชน ปฏิบัติหนาท่ีเขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบตามระเบียบฯ ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2545 ผูมีอํานาจออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนจะตองออกคําส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. โดยใหมีผล
ตั้งแต 1 ต.ค.45 (งบประมาณ 2546) เปนตนไป  สวนแบบคําสั่ง ก็ใหใชตามแบบที่ ตร.ได
กําหนดไวเปนการเฉพาะเชนเดียวกัน (กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก) 

การคํานวณ พ.ป.ผ.ที่จะไดรับ จะใชเงินเดือนในปงบประมาณท่ี
กระทําความชอบเปนฐานคํานวณ  เชน กระทําความชอบในปงบประมาณ พ.ศ.2547 คณะ
กรรมการฯ อนุมัติ พ.ป.ผ.ใหจํานวน 1 ข้ัน และผูนั้นรับเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ.2547   
(1 ต.ค.46 - 30 ก.ย.47) ในระดับ ป.1 ข้ัน 5  กรณีนี้ ก็จะตองนําผลตางระหวาง ป.1 ข้ัน 6 
กับ ป.1 ข้ัน 5 มาเปนเงิน พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับเปนรายเดือน เปนตน 

การคํานวณ พ.ป.ผ. กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน ใหนําเงินเดือนในระดับ
ถัดไปมาคิดเพ่ิมให และถาเพ่ิมจนหมดแลว  ก็ใหคิดเปนเงินเพ่ิมอีกรอยละ 5 ของแตละข้ันท่ีเหลือ 
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(เปนแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการตามระเบียบนําเร่ืองการเล่ือนเงินเดือนเต็มขั้นตาม
ระเบียบฯ ขอ 10 มาใชโดยอนุโลม)  

การออกคําส่ัง พ.ป.ผ. ของตนสังกัดท่ีผานๆ มา มักมี  ความคลาด
เคล่ือนอยูเสมอ  สาเหตุสวนใหญเกิดจากข้ันและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทํา
ความชอบซ่ึงนํามาใชเปนฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ดังนั้น กอนออกคําส่ัง พ.ป.ผ. 
ควรตรวจสอบฐานข้ันและอัตราเงินเดือนใหถูกตองกอนดวย 

ท้ังนี้ เม่ือออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน หรือ พ.ป.ผ. แลวแตกรณี แลว 
ใหสงสําเนาคําส่ังไปยังคณะกรรมการฯ, กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี,งาน
ความชอบกรณีพิเศษ  ฝายความชอบ ทพ.  ตลอดจนหนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.4.2.3 กรณีคณะกรรมการฯ มีมติเปนอยางอ่ืน   
กรณีคณะกรรมการฯ ไมอนุมัติตามคําขอ หรือมีมติเปนอยางอ่ืน 

เชน ใหรอผลคดี เปนตน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะแจงใหตนสังกัดทราบ
เชนเดียวกัน และตนสังกัดจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมท้ังแจงใหผูขอรับสิทธิหรือ
ทายาท แลวแตกรณี ไดทราบ 
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ตารางที่ 1.3 
ข้ันตอนการดาํเนินการใหสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณพิีเศษ พ.ศ.2521 (ทุกกรณี) 
 

ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัต ิ
1 ผูมีสิทธิ  -  จัดทําและย่ืนคําขอตามแบบ  บ 1 เสนอตามลําดับชั้น  

(หากผูมีสิทธิไมอาจทําได ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทําแทน)
2 ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 
ตรวจสอบและพิจารณา   
-  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ  ใหเสนอเร่ืองพรอมหลักฐานท่ี

กําหนดไปตามลําดับชั้นถึง ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ท่ีไม
สังกัด บช.ใด) หรือ ผบช. (กรณีหนวยระดับ บช.)  

-   หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเร่ือง 
3 ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ท่ีไมสังกัด 

บช.ใด) หรือ  ผบช. (กรณีหนวย
ระดับ บช.) 
 

ตรวจสอบและพิจารณา 
-   หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยใช 

แบบ บ 2 (เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการตามขอ 
7 หรือ 9) หรือแบบ บ 3 (สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บ
ตามขอ 11) พรอมหลักฐานท่ีกําหนดไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาบํ า เหน็ จความชอบ  สํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ 
หมายเหตุ : กรณีการเลื่อนยศสําหรับผูเสียชีวิตหรือพิการ
จนตองออกจากราชการตามขอ 7 หรือ 9 และเครื่องราชฯ 
เฉพาะผูเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1)  ไมตองเสนอ
ขอไป คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติใหเอง  

-  หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเร่ือง 
4 คณะอนุกรรมการประจําสวน

ราชการคณะท่ี 1 (มี ผบช.สกพ.
เปนประธาน และมีผูแทนสวน
ราชการอ่ืนๆ เปนอนุกรมการ) 

ตรวจสอบและพิจารณา 
-  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา 

“ควรอนุมัติ” 
-   หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑจะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ 

วา “ควรไมอนุมัติ”  
5 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบ(สํานักนายกรัฐมนตรี)
-  มีมติอนุมัติ  ไมอนุมัติ หรือมีมติเปนอยางอ่ืนแลวแจงตน

สังกัดทราบ 
6 ตนสังกัด -  ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ประจําป (กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สําหรับยศและหรือ
เคร่ืองราชฯ แลวแตกรณี ตร.จะดําเนินการให 

-  ออกคําสั่ง พ.ป.ผ. โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป
(กรณีไดรับอนุมัติ พ.ป.ผ.)   

-  สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 
ฝายความชอบ ทพ.,กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด 
แลวแตกรณี ตลอดจนหนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.5 สาระนารูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

2.5.1 กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี (ท่ีมิใชการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศซึ่งจะกลาวในสวนตอไป) กอนระเบียบนี้ใชบังคับ การ
พิจารณาสิทธิจะเปนไปตาม ป.ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 57 บทท่ี 39 (เดิมเปนลักษณะท่ี 70 บท
ที่ 44) วาดวยระเบียบการเล่ือนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเน่ืองจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี พ.ศ.2506 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (เปนการนําระเบียบกลางท่ี ครม.วางไวใช
บังคับกับขาราชการทุกประเภทมารวมไวใน ป.ไมเก่ียวฯ แตปจจุบันระเบียบกลางดังกลาวได
ยกเลิกแลว ดังนั้น ระเบียบไมเก่ียวในขอนี้จึงถูกยกเลิกโดยปริยาย) มีเกณฑการพิจารณาสรุปได 
ดังนี้ 

(1) ถึงแกความตายเพราะถูกทํารายเนื่องจากการปราบปราม เล่ือนไดไมเกิน 
6 ข้ัน 

(2) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติราชการในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต เล่ือน
ไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ถึงแกความตายโดยถูกประทุษราย เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 
(4) ถึงแกความตายโดยอุบัติเหตุ เล่ือนไดไมเกิน 2 ข้ัน 
(5) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติหนาท่ีตรากตรําหรือเรงรัดกวาการปฏิบัติ

ธรรมดา เล่ือนได 1 ข้ัน 
2.5.2 ผูท่ีเคยไดรับ พ.ป.ผ. และออกจากราชการไปแลว ตอมาบรรจุกลับเขารับ

ราชการ  ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.ตอไป (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร 0202/ว 
63 ลงวันท่ี 11 ก.ค.16  เร่ือง สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับท่ี นร 
0201/15886 ลง 6 ต.ค.32 เร่ือง การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด
ของผูขอกลับเขารับราชการ) และควรออกคําส่ังใหไดรับอีกคร้ัง โดยผูมีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
โดยอางท่ีมา คือ คําส่ังเดิม ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการนําไปเปนหลักฐานเบิกจายตอไป  

2.5.3  ผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบตาม
ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณอันเดียวกันไปแลว  ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบนี้ ซึ่งไดแก การเล่ือนเงินเดือน, พ.ป.ผ., ยศ, เคร่ืองราชฯ อีก (ระเบียบฯ 
ขอ 17) 

2.5.4 ระเบียบนี้ มิไดใหสิทธิในดาน “คาทดแทนและการชวยเหลือ” เหมือนอยาง
ระเบียบ บ.ท.ช.  ดังนั้น เม่ือจะขอรับสิทธิประเภทน้ี จึงตองไปอาศัยระเบียบอ่ืนท่ีวาดวยการนั้น 
คือ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 (เดิมคือ 
2516) ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

 
สถานที่ติดตอ  1. งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ช้ัน 6 

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2205 2438 และ 0 2252 4921 
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 2. กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โทร. 0 2282 2700 โทรสาร 0 2281 0512 

อนึ่ง การเสนอเร่ืองขอรับสิทธิตามระเบียบนี้ ใหผูรับผิดชอบเสนอถึง “ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ” และใหใชหนังสือ
ภายนอกในการนําสงเร่ืองดวย  
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บทที่ 3 
การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทน 
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ 
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

พ.ศ.2521  (คํายอคือ ระเบียบ บ.ท.ช.) 

 
3.1 สวนนํา  

การปฏิบัติหนาท่ีในดานการปองกันอธิปไตย ดานความม่ันคงและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ  มีผูรวมปฏิบัติหลายฝาย  แตละฝายตางก็ไดวางระเบียบเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชนตอบแทนข้ึนเปนการเฉพาะ เพ่ือเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติ  เชน 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน  ระเบียบวาดวยการ
พิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต เปนตน 
แตขอบังคับและระเบียบเหลานี้ลวนเปนการใหสิทธิประโยชนตอบแทนแกผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปน
กําลังพลของหนวยงานเจาของระเบียบ คือ กระทรวงกลาโหม มิไดใชบังคับโดยท่ัวไปแตอยางใด   

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา ครม.ในคราวประชุมเม่ือ 8 ก.พ.21 จึงวางระเบียบกลางนี้ข้ึน 
โดยมุงใหสิทธิประโยชนตอบแทนครอบคลุมถึงผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่อง
ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศอยางท่ัวถึงเรียกวา ระเบียบ สร. 
วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา “ระเบียบ บ.ท.ช.”)  โดยไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม
ท่ี  95 ตอนท่ี 23 ลง 28 ก.พ.21 และใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยูในอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (เรียกโดยยอวา ก.บ.ท.ช.) มี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานกรรมการ  การวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ถือเปนท่ีสุด   
 
3.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ บ.ท.ช. 

กอนจะเขาสูเนื้อหาโดยละเอียด  คงตองทําความเขาใจกับถอยคําตางๆ ท่ีใชในระเบียบ 
บ.ท.ช. กอน ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 

3.2.1  “บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ” ตามระเบียบ บ.ท.ช. มี
ความหมายโดยสรุป คือ 

3.2.1.1 บําเหน็จความชอบ ไดแก 
(1) การเล่ือนเงินเดือน/ คาจางเปนกรณีพิเศษ  
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(2) บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ไดแก เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการ
สูรบ (พ.ส.ร.) และ เงินรางวัลสําหรับการสูรบ (สําหรับประชาชนท่ัวไป) 

 
3.2.1.2  คาทดแทน  ไดแก 

(1) คาทดแทนชีวิต 
(2) คาทดแทนความพิการ/ทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ 
(3) คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ (ตามที่กําหนด) 

3.2.1.3  การชวยเหลือ คือ การใหเงินชวยเหลือสงเคราะห  ไดแก 
(1) คาจัดการศพ  
(2) เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักตามที่

กําหนด ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงตอการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ 
(3) คารักษาพยาบาล  
(4) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  

3.2.2 “เจาหนาท่ี/ ประชาชน ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการ” ซึ่งจะไดรับ
สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดแก  

3.2.2.1 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางประจําในสวนราชการ  
องคการของรัฐ  กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนและประชาชนซึ่งทางราชการไดแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือ 

3.2.2.2 บุคคลใดๆ ซึ่งเจาหนาท่ีตามที่คณะกรรมการกําหนดไว รับรองวา
เปนผูซึ่งไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

3.2.3  “การปฏิบัติหนาที่ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ”  หมายถึง ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้ 

3.2.3.1 การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกรานราชอาณาจักร
ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร  หรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึงการรักษาความ
ปลอดภัยชายแดนนานน้ําภายในอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ 

3.2.3.2  การปองกัน ขัดขวาง ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัย
รายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาติ 

3.2.3.3  การปองกัน ขัดขวาง ระงับหรือปราบปรามการกอความไมสงบ
เรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือวินาศกรรม  

3.2.3.4  การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง หรือขนาดใหญ อันเกิดจาก
การกระทําของกระบวนการกอการรายหรือศัตรูตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ ที่จะไดรับ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ จําแนกได 3 กรณี ดังนี้ 

3.3.1 กรณีผูเสียชีวิต  
ผูเสียชีวิต จะไดรับสิทธิ 5 ลักษณะ คือ 
3.3.1.1  การเล่ือนเงินเดือน/ คาจาง เปนกรณีพิเศษ   

การเลื่อนเงินเดือน/ คาจางกรณีพิเศษ กําหนดไวโดยระเบียบฯ ขอ 
7 มีเกณฑการพิจารณาสรุปได 4 กรณี คือ 

(1) สูรบ/ตอสู จนเสียชีวิต ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง ไม
เกิน 9 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.1) 

(2) เสียชีวิตโดยการกระทําของศัตรู  ใหพิจารณาเล่ือนเงินเดือน/ 
คาจาง  ไมเกิน 7 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.2) 

(3) ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ใหพิจารณาเล่ือนเงินเดือน/
คาจาง  ไมเกิน 5 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.3) 

(4) ปวยเจ็บจนเสียชีวิต  ใหพิจารณาเล่ือนเงินเดือน/ คาจาง  ไม
เกิน 3 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.4) 

ในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต หากผูนั้นไดปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอย
กวา 6 เดือน จะไดรับการเล่ือนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.5) 

การเล่ือนเงินเดือน/คาจาง จะใชขั้นเงินเดือน/คาจางที่ไดรับ ณ 
วันเสียชีวิต มาเปนฐานการเล่ือน และใหรับตั้งแตวันเสียชีวิต เปนตนไป (ระเบียบฯ ขอ 13 
ประกอบขอ 19) อยางไรก็ตาม การที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจางดังกลาว เหตุท่ีเกิดข้ึน
จะตองไมเกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย  นอกจากน้ี 
หากในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ผูนั้นประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีดวย
เหตุใดๆ ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองดการเล่ือนเงินเดือน/คาจางท่ีจะไดรับลงไดตามสมควร 
(ระเบียบฯ ขอ 16) 

หมายเหตุ ประชาชนท่ีเสียชีวิตจากการชวยเหลือราชการดานนี้ จะ
ไมไดรับการเล่ือนเงินเดือน/คาจาง เนื่องจากไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางท่ีทางราชการกําหนด   

3.3.1.2 คาทดแทนการเสียชีวิต 
การใหเงินคาทดแทนการเสียชีวิต เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 

20(1) , 21, 22 และ 23 โดยจะจายเปนเงินใหอีกสวนหนึ่งนอกจากการเล่ือนเงินเดือน/คาจางท่ี
ไดรับตามระเบียบฯ ขอ 7  โดยจายให 25 เทาของเงินเดือน/คาจาง  แตการเสียชีวิต จะตอง
เกิดจากการตอสู/หรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนน้ัน จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราท่ี
กําหนด (ระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21) นอกจากนี้ ท้ังกรณีแรกและกรณีหลัง เหตุจะตองไมเกิด
จากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ ขอ 24)  
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การคํานวณคาทดแทน จะตองนําเอาเงินเดือน/คาจางสุดทาย
กอนเสียชีวิต มารวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ไดแก  พ.ส.ร., พ.ป.ผ., เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับ
คาวิชา, เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเล่ือนฐานะ, เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปน
ปกติ ท่ีไดรับอยูกอนแลว มาเปนฐานคํานวณ  กรณีเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับนอยกวาเงินเดือน
ทหารระดับ ป.1 ช้ัน 1 หรือกรณีประชาชนท่ัวไปซ่ึงไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางจากทางราชการ ให
ถือเงินเดือนทหาร ป.1 ช้ัน 1 เปนฐานคํานวณแทน (ระเบียบฯ ขอ 23) 

3.3.1.3 คาจัดการศพ 
ผูท่ีเสียชีวิตตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับคาจัดการศพ ไมเกิน 

20,000 บาท (ระเบียบฯ ขอ 25) 
3.3.1.4 การขอยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

การขอยศเปนกรณีพิเศษสําหรับผูเสียชีวิต/พิการตองออกจาก
ราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. จะมีเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยระเบียบ มิไดกําหนดเกณฑการ
พิจารณาไววา จะใหขอยศใด และ ก.บ.ท.ช. ก็ไมมีอํานาจพิจารณาดวย คงมีเพียงระเบียบฯ ขอ 9 
ท่ีกําหนดไวสรุปไดวา “กรณีทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา 
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รายใดไดรับการเล่ือนเงินเดือน หรือคาจางตามระเบียบนี้แลว 
ใหปรับช้ันยศ ระดับหรือตําแหนง เพ่ือใหตรงกับช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการนั้น”  แตกระท่ังปจจุบัน ท้ังทหาร/ตํารวจตางก็มิไดวางระเบียบมารองรับ
ขอนี้  ดังนั้น จึงมักเกิดคําถามวา แลวจะขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหอยางไร  คําตอบ คือ 
การปฏิบัติสําหรับทหาร จะใชเงินเดือนท่ีเลื่อนข้ึนรับมาเปนตัวกําหนดช้ันยศท่ีจะขอ โดยหาก
เงินเดือนที่ไดรับเปนกรณีพิเศษตามระเบียบน้ี สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของชั้น
ยศใด (ดูจากเม็ดเงิน) ก็จะขอยศน้ันให หากสามารถปรับเทียบเขาไดหลายยศก็จะขอยศ
สูงสุดให โดยใหมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต หรือกอนวันออกจากราชการ แลวแตกรณี  ในสวนของ
ตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานองเดียวกัน  

สําหรับการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ระเบียบ 
บ.ท.ช. มิไดกําหนดเกณฑการดําเนินการไว และ ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจพิจารณาใหเชนเดียวกัน  
ในทางปฏิบัติท่ีผานมา กรณีทหาร จะพิจารณาขอพระราชทานใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขา
หลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7.1 (กรณีตอสู) โดยจะขอช้ันใดน้ันก็จะเปนไปตามบัญชีแสดง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับช้ันยศและเงินเดือนตางๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ฯลฯ พ.ศ.2536  และในสวนของ
ขาราชการตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานองเดียวกัน  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน สํานักเลขาธิการ ครม. ได
กําหนดเกณฑการขอข้ึนใหมเม่ือป 2550 โดยใหขอไดไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจากช้ันตราปจจุบัน 
และหากผูน้ันไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. นอกจากนี้ ในกรณีของ
ผูเสียชีวิตจากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามขอ 7.2  ก็ใหขอตามเกณฑ
ดังกลาวดวยตามที่ กําหนดไวในระเบียบ สร.วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550  
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3.3.1.5 คารักษาพยาบาล  และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน (ใน
หวงท่ีรักษากอนจะเสียชีวิต)   

(1)  คารักษาพยาบาล (กอนเสียชีวิต) 
ผูปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จนไดรับอันตรายหรือ

ปวยเจ็บ โดยมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ตอง
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ จะไดรับคารักษาพยาบาล
ตลอดเวลาท่ีเขารับการรักษา เวนแตมีสิทธิไดรับตามระเบียบราชการหรือหนวยงานอ่ืน และถา
ไมมีสถานพยาบาลของราชการ หรือกรณีมีเหตุจําเปนฉุกเฉิน ก็ใหเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลเอกชนได โดยใหไดรับคารักษาเต็มจํานวน (ระเบียบฯ ขอ 26) 

คาหอง/อาหารของผูปวย คาพยาบาลพิเศษ และคาซื้ออวัยวะ
เทียม ใหเบิกไดตามที่จาย แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 27) 

(2) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  (กอนเสียชีวิต) 
ผูไดรับอันตราย/ปวยเจ็บจากการตอสู/จากการกระทําของ

ศัตรู  จะไดรับ “เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน” ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 23 และขอ 28)  
ก. 1/30 ของเงินเดือน/คาจาง (กรณีอยู รักษาตัวใน

สถานพยาบาล)  และ 
ข. 1/60 ของเงินเดือน/คาจาง (กรณีพักฟนตามคําส่ัง

แพทย) 
การคํานวณเงินชดเชยฯ จะนําเอาเงินเดือน/คาจาง (ณ 

เวลาที่รักษาซึ่งอาจไมเทากันในแตละหวงของรายหน่ึงๆ หากมีหลายหวงและเงินเดือนแตละ
หวงตางกัน ก็ตองคิดเปนหวงๆ แลวนํามารวมกัน) มารวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ไดแก พ.ป.ผ., 
พ.ส.ร., เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับเล่ือนฐานะ และสําหรับประจําตําแหนง
ที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ ที่ไดรับอยูกอนแลว  มาเปนฐานคํานวณ   

กรณีเงินเดือน/คาจางของผูนั้นนอยกวาทหารระดับ ป.1 ช้ัน 
1 หรือกรณีประชาชนท่ัวไปซึ่งไมมีบัญชีอัตราเงินเดือน/คาจางจากราชการ ใหถือเงินเดือนทหาร
ระดับ ป.1 ช้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ และการคํานวณถามีเศษของบาท ใหปดเปน 1 บาท  
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ตารางที่ 4 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีเสียชีวิต) 
 

บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
การชวยเหลือตางๆ  อื่นๆ 

 
ขอ 

 
พฤติกรรม 
การปฏิบัติ
หนาที่ 

เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

คา 
ทดแทน คา 

จัดการศพ 
(ไมเกิน) 

คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บเปนรายวัน 

(กอนเสียชีวิต) 

ยศ เคร่ือง
ราชฯ 

(ไมเกิน) 
7.1 สูรบ/ตอสู+จน

เสียชีวิต 
9 ขั้น 25 เทา

ของ
เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.) 
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

2 ช้ันตรา 

7.2 ถูกกระทํา+โดย
ศั ต รู + จ น
เสียชีวิต 

7 ขั้น 25 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.)  
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

- 

7.3 อุบั ติ เ หตุ+จน
เสียชีวิต 

5 ขั้น 12.5 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

- ตาม
เงินเดือน 

- 

7.4 ป ว ย เ จ็ บ + จน
เสียชีวิต 

3 ขั้น 12.5 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

- ตาม
เงินเดือน 

- 

 
หมายเหตุ   1. ประชาชนท่ัวไป จะไมไดเลื่อนข้ัน เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามท่ีทางราชการ 
  กําหนดไว 
 2.  ฐานเงินเดือน/คาจางท่ีใชคํานวณคาทดแทน กรณีผูใชบัญชีเงินเดือนของทางราชการ หาก 
  เงินเดือนท่ีไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ขั้น 1 ใหใชเงินเดือนทหารระดับ  ป.1  
  ขั้น 1 เปนเกณฑคํานวณ สวนประชาชนท่ัวไป ก็ใหใชฐานเงินเดือนนี้มาเปนเกณฑคํานวณ 
 3.  ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยจะขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบนี้  
  และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว 
 4.   กรณีเคร่ืองราชฯ  หากไมเคยไดชั้นตราใด ใหขอชั้น บ.ม. 
 5. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2  จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอ

เคร่ืองราชฯ ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สําหรับกรณีโดยท่ัวไป***  
 

 
ที่มา : ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.3.2  กรณีผูทุพพลภาพ/พิการ  จนตองออกจากราชการ  
ผูทุพพลภาพ/พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปไดจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตามระเบียบ บ.ท.ช.  จะไดรับสิทธิ 5 ประการ คือ 
3.3.2.1 การเล่ือนเงินเดือน/ คาจาง เปนกรณีพิเศษ   

การเล่ือนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ สําหรับผูพิการทุพพล
ภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได  ใชเกณฑเหมือนกับผูเสียชีวิต แตมีขอแตกตางจาก
ผูเสียชีวิต 3 ประการ คือ  

(1) ในรอบปงบประมาณท่ีออกจากราชการ แมจะไดปฏิบัติหนาท่ี
มาไมนอยกวา 6 เดือน ก็จะไมไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน/คาจางเพ่ิมอีก 1 ข้ัน ขณะท่ีผูเสียชีวิต
จะไดรับสิทธินี้ (ระเบียบฯ ขอ 7.5) 

(2) ฐานเงินเดือน ท่ีใชในการเล่ือนเงินเดือน/คาจาง จะใช
เงินเดือน/คาจางท่ีไดรับ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ  สวนผูเสียชีวิตจะใช ณ วันเสียชีวิต 
(ระเบียบฯ ขอ 13 ประกอบขอ 19) 

(3) วันมีผลในการเล่ือนเงินเดือน จะมีผลตั้งแตวันกอนวันออก
จากราชการ  ขณะท่ีผูเสียชีวิตจะมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 13 และขอ 19) 

3.3.2.2 คาทดแทน (ที่ไมสามารถรับราชการตอไปได) 
การใหเงินคาทดแทนความพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับ

ราชการตอไปได เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 20(2) , 21, 22 และ 23 จะใหสิทธิเฉพาะผูท่ีรับ
ราชการ (ประชาชนท่ัวไปไมมีสิทธิไดรับ) โดยจะจาย 30 เทาของเงินเดือน/คาจาง(มากกวา
ผูเสียชีวิตซึ่งไดรับ 25 เทา) แตการทุพพลภาพ จะตองเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทํา
ของศัตรู ไมเชนน้ัน จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20(2) และขอ 21) 
และท้ังกรณีแรกและกรณีหลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ ขอ 24)   

การคํานวณคาทดแทน  ใช เกณฑเดียวกันกับการคํานวณ       
คาทดแทนการเสียชีวิต คือ ใชเงินเดือน/คาจางกอนออกจากราชการ รวมกับเงินเพ่ิมตางๆ 
ที่กลาวมาแลว เปนฐานคํานวณ  (ระเบียบฯ ขอ 23) 

3.3.2.3 การใหเงินชวยเหลือดํารงชีพ (ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนัก) 
ผู พิการทุพพลภาพไมสามารถรับราชการตอได   จะได รับ            

“เงินชวยเหลือดํารงชีพ” (มีลักษณะเดียวกับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ) ซึ่งจะจายใหเปนราย
เดือน เดือนละไมเกิน 2 เทา ของเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา แตจะตองเปนกรณีเหตุ
มิไดเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง และตองเปนกรณีพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
(ระเบียบขอ 25 ทวิ) 
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(1)  อัมพาตทั้งตัว 
(2)  อัมพาตคร่ึงตัว 
(3)  อัมพาตคร่ึงซีก ซึ่งฟนฟูบําบัดส้ินสุดแลวยังไมสามารถเดินได 

หรือเดินไดโดยตองใชเคร่ืองชวยพยุง และไมสามารถใชแขนและมือขางท่ีเปนอัมพาตได 
(4)  ตาบอดสองขาง 
(5)  แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
(6)  แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดอีกขางหนึ่ง 
(7)  ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
(8)  เทาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 
(9)  สมองเส่ือมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไม

สามารถรักษาใหดีข้ึนได 
(10) เปนลมชักชนิดรุนแรง ซึ่งพิสูจนไดแนชัดทางการแพทยแลว

วา เนื่องจากบาดเจ็บท่ีศีรษะ และมีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัวรวมกันไมต่ํากวา 7 คร้ังใน
รอบป แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชัก และดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทยโดยสมํ่าเสมอ
แลวก็ตาม 

(11) เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค รวมกันไมต่ํากวา 60 วัน
ข้ึนไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาไดหายขาดได 

(12) โรค หรือความพิการที่มีสภาพอาการไมตรงตาม (1) – (11) 
รวมท้ังโรคหรือความพิการอื่นมิไดกลาวไว แตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัดใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แตงตั้งข้ึน โดยประกอบดวยแพทยอยางนอย 3 คน 
พิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช. อนุมัติเปนราย ๆ ไป 

หมายเหตุ 1. ระเบียบฯ มิไดนําเอาเงื่อนไขการออกจากราชการ
มาเปนตัวกําหนดสิทธิ หากแตใชอาการบาดเจ็บท่ีไดรับเปนตัวกําหนด ดังนั้น ขาราชการ/ลูกจาง
ของราชการ หากมีอาการตามขอหนึ่งขอใดขางตนแลว แมจะไมถูกใหออกจากราชการ ก็จะไดรับ
สิทธิ  ขณะเดียวกัน แมผูนั้นจะถูกใหออกจากราชการ แตมีอาการไมเปนไปตามท่ีกําหนด ก็จะ
ไมไดรับสิทธิ  
   2. ผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกันไมนอยกวา 2 เทาของเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ําแลว หมดสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพ  เวนแตไดรับนอยกวาอันตราดังกลาวก็จะมีสิทธิไดรับในสวนท่ีขาด 
(สวนใหญขาราชการจะไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพ เพราะปกติบํานาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภาพที่ไดรับ  มักจะมากกวาอัตราดังกลาวอยูแลว  จึงสงผลใหผูมีสิทธิไดรับในทางปฏิบัติ
จริง มีเพียงขาราชการช้ันผูนอยท่ีเงินเดือนต่ํา รับราชการมาไมนาน และประชาชนทั่วไปท่ี
ชวยเหลือราชการตามระเบียบนี้เทานั้น) 
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3.3.2.4 คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  
หลักการใหสิทธิเหมือนกับกรณีผูเสียชีวิต   

3.3.2.5 การขอยศ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ 
การขอยศ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ สําหรับผู

ทุพพลภาพ/พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได  ใชเกณฑเดียวกันกับผูเสียชีวิต จะตางกัน
เฉพาะวันมีผลดํารงยศสูงข้ึน โดยผูเสียชีวิตจะมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต แตผูทุพพลภาพ/พิการจน
ตองออกจากราชการ จะมีผลตั้งแตวันกอนวันออกจากราชการ  
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ตารางที่ 5 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี  และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีไมสามารถรับราชการตอไปได) 
 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
การชวยเหลือตางๆ  อื่นๆ 

 
ขอ 

 
พฤติกรรม 
การปฏิบัติ
หนาที่ 

เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

คา 
ทดแทน เงินดํารงชีพ 

(ไมเกิน) 
คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บเปนรายวัน 

ยศ เคร่ือง
ราชฯ 

(ไมเกิน) 
7.1 สูรบ/ตอสู+จน

พิการตองออก
จากราชการ 

9 ขั้น 30 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน
ขาราชการ
พลเรือนขั้น
ต่ํา/เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.) 
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

2 ช้ันตรา 

7.2 ถูกกระทํา+โดย
ศัตรู+จนพิการ
ต อ ง อ อก จ า ก
ราชการ 

7 ขั้น 30 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน
ขาราชการ
พลเรือนขั้น
ต่ํา/เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.)  
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

- 

7.3 ประสบอุบัติเหตุ
จนพิการกระทั่ง
ต อ ง อ อก จ า ก
ราชการ 

5 ขั้น 15 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน
ขาราชการ
พลเรือนขั้น
ต่ํา/เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

- ตาม
เงินเดือน 

- 

7.4 ป ว ย เ จ็ บ + จน
พิการตองออก
จากราชการ 

3 ขั้น 15 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน
ขาราชการ
พลเรือนขั้น
ต่ํา/เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26-

27 

- ตาม
เงินเดือน 

- 

หมายเหตุ   1. ประชาชนท่ัวไป จะไมไดเลื่อนข้ัน เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามท่ีทางราชการ 
  กําหนดไว 
 2.  คาทดแทนตามตารางนี้ จะไดรับเฉพาะผูท่ีออกจากราชการเทานั้น 
 3.  ฐานเงินเดือนท่ีใชคํานวณคาทดแทนและเงินชดเชย ใชหลักการเดียวกันกับผูเสียชีวิต 
 4. ผูมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพ จะเปนขาราชการหรือประชาชนก็ได ถามีอาการทุพพลภาพจน 
  เปนอุปสรรคย่ิงในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ (สวนใหญ

ขาราชการ จะไมมีสิทธิไดรับ เพราะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพอันมีลักษณะ
คลายกันไปแลวซึ่งระเบียบกําหนดใหหมดสิทธิรับซ้ําซอนกันอีก) 

 5.  ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบนี้  
  และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว 

6. กรณีเคร่ืองราชฯ  หากไมเคยไดชั้นตราใด ก็ใหขอชั้น บ.ม.   
7. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2 จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอ

เคร่ืองราชฯ ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สําหรับกรณีโดยท่ัวไป *** 
ที่มา :  ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.3.3  กรณีผูบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่เขาหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

การปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จนบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือไม
บาดเจ็บแตมีพฤติกรรมเขาเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด หรืออีกนัย คือ กลุมท่ียังสามารถรับราชการ
ตอไปได  จะไดรับสิทธิ ดังนี้ 

3.3.3.1 เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
การให พ.ส.ร. เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 10 มีหลายกรณี คือ 
(1)  สูรบ/ตอสู  ดวยความกลาหาญ จนบาดเจ็บสาหัส หรือ    

สูรบ/ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บสาหัสจะไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 4 ข้ัน 
(ระเบียบฯ ขอ 10.1)  

คําวา “สูรบ/ตอสูดวยความกลาหาญ” หมายถึง สูรบ/ตอสู
โดยไมหว่ันเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลกเพื่อใหภารกิจสําเร็จหรือเพ่ือแกไข
สถานการณใหดีข้ึน ท้ังนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคลโดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จ
ของหนวย 

คําวา “สูรบ/ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บ
สาหัส”  หมายถึง  

- สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
- ทําลาย/ยึดยุทโธปกรณสําคัญหรืออาวุธสงครามได หรือ 
- ทําลาย/ยึดคายหรือฐานปฏิบัติการได หรือ 
- ในการสูรบ/ตอสูทางเรือสามารถทําความเสียหายแกฝาย

ศัตรูจนศัตรูตองลมเลิกการปฏิบัติการ ท้ังนี้ จะตองเปรียบเทียบกําลังรบหรือขีดความสามารถของ
ท้ัง 2 ฝาย ตลอดจนความเสียหายท่ีฝายเราไดรับประกอบดวย 

- การสูรบหรือตอสูคร้ังนั้นเปนผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส 
และผลท่ีไดรับจากการสูรบหรือตอสู ฝายเราอาจไดรับความเสียหายบางข้ึนอยูกับความไดเปรียบ
เสียเปรียบของสถานการณ 

สําหรับคําวา “บาดเจ็บสาหัส” หมายถึง ตองรักษาเกินกวา 
20 วัน ท้ังในและนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทย และอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. ท่ีจะ
พิจารณาลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ ตลอดจนอาการทุกขเวทนาประกอบกันดวย 

(2)  สูรบ/ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย หรือสาหัสจากการ  สูรบ/
ตอสู  จะไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 3 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.2) 

คําวา “สูรบ/ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย” ตามขอนี้ หมายถึง 
การตอสูกับศัตรูเม่ือฝายเราเปนฝายเขาปราบปราม หรือเม่ือฝายเราถูกโจมตี โดยคํานึงถึงกําลัง
พลท้ัง 2 ฝาย ลักษณะภูมิประเทศ ระยะเวลาท่ีตอสู และผลดีท่ีปรากฏ ดังนี้ 

- สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
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- สามารถยึดยุทโธปกรณท่ีสําคัญ หรืออาวุธสงครามไดเปน
จํานวนมากหรือเอกสารลับท่ีสุดท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง หรือ 

- สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการท่ีสําคัญไดหลายแหง 
หรือ 

- กรณีอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลาวมา ใหอยูในดุลยพินิจ ของ 
ก.บ.ท.ช. ท่ีจะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณีๆ ไป 

(3) สูรบ/ตอสู จนบาดเจ็บ หรือสาหัสจากการกระทําของศัตรูจะ
ไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 2 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.3) 

คําวา “บาดเจ็บ” หมายถึง ตองรักษาเกินกวา 7 วัน ท้ังในและ
นอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทย และกรณีรักษาไมเกิน 7 จะ ก.บ.ท.ช.จะใหไดรับ       
พ.ส.ร. 1 ข้ัน หรือไมก็ได 

(4) บาดเจ็บจากการกระทําของศัตรู หรือสาหัสจากอุบัติเหตุ 
เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้  โดยมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
ความผิดของตน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.4 วรรคแรก) 

กรณีสูรบ/ตอสู  แตไมบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน 
ตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด (ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10.4 วรรคสอง) (กรณีน้ี  ก.บ.ท.ช. 
ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไว คือ ตองสูรบ/ตอสู หรือควบคุมการสูรบ/ตอสู อยางใกลชิด 
ซึ่งฝายเราบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต  แตหากฝายศัตรูเสียชีวิตหรือจับได ก็จะเขาเกณฑ
กรณีเปนผลดีแกหนวยตามระเบียบฯ ขอ 10.2 ซึ่งจะมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 3 ขั้น) 

(5)  ปฏิบัติหนาที่ในยานอันตรายตามท่ี ก.บ.ท.ช. กําหนดดวย
ความเรียบรอยติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน  (หวงเวลาติดตอกัน 6 เดือน ไมจําเปนตองอยู
ในรอบงบประมาณเดียวกนั) จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน  

ผูปฏิบัติหนาท่ีในยานอันตรายซึ่งไดทําการสูรบหรือตอสู หรือ
ใหการสนับสนุนหนวยภาคพ้ืนดินในการสูรบหรือตอสู โดยมีระยะเวลารวมกันในรอบ
ปงบประมาณเดียวกันไมนอยกวา 6 เดือน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.5) 

ยานอันตรายดังกลาว ปจจุบัน ไดแก ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส และ 4 อําเภอของสงขลา ไดแก เทพา จะนะ นาทวี และสะบายอย  และผูที่จะ
ไดรับสิทธิจะตองบรรจุเปนกําลังพลของ กอ.สสส.จชต.(ปจจุบัน คือ กอ.รมน.ภาค 4)  

(6) ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ/เรือของตํารวจน้ํา ซึ่งได
ปฏิบัติหนาท่ีอยูในขณะที่เรือนั้นทําการสูรบ จนทําใหเจาหนาท่ีประจําเรือเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส
จากการสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.6) 

(7) ปฏิบัติงานในอากาศ ซึ่งทําการในอากาศและทําการบนอากาศ
ยานเปนประจําท่ีทําการบินเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอันตราย หรือในพ้ืนท่ีท่ีหนวยภาคพ้ืนกําลัง
สูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน ตามจํานวนเที่ยวบิน ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 10.7) 
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- การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน การลาดตระเวน 
การบินคุมกัน และการบินสกัดก้ัน หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน ตองมี
จํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 20 เท่ียวบิน 

- การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา 
การท้ิงวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 30 
เท่ียวบิน 

- การปฏิบัติภารกิจทางธุรการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ตองมี
จํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 40 เท่ียวบิน 

(8)  ปฏิบัติงานในอากาศ หรือผูท่ีไปปฏิบัติการตามหนาท่ี ซึ่งอยูใน
อากาศยานที่ไดทําการสูรบ หรือไดทําการเส่ียงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีรองรอยเปน
หลักฐาน 1 คร้ัง หรือหลายคร้ังในรอบงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.8) 

ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานในอากาศยานใด ปฏิบัติท้ังภารกิจการ
รบและภารกิจสนับสนุนการรบ การนับเท่ียวบินรวม ใหนับเท่ียวบินของแตละประเภททดแทนกัน
ได โดยเปล่ียนใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเท่ียวบินภารกิจการรบตอเท่ียวบิน
ภารกิจสนับสนุนการรบเปน 2 ตอ 3 (ระเบียบฯ ขอ 10.9) 

การคํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จะใช
เงินเดือนในปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาท่ีเปนฐานคํานวณเหมือน พ.ป.ผ. และหากมีพฤติกรรม
การปฏิบัติหลายคร้ังในรอบงบเดียวกัน จะนําทุกคร้ังมารวมพิจารณา สวนจะให พ.ส.ร. ก่ีข้ันนั้น 
ข้ึนอยูกับ ก.บ.ท.ช. จะเห็นสมควร จึงสงผลใหเสนอขอ พ.ส.ร.ได จะตองพนจากปงบประมาณที่
กระทําความชอบนั้นไปกอนเหมือนกับ พ.ป.ผ.  สําหรับวันมีผลท่ีจะไดรับ พ.ส.ร. จะไดรับตั้งแต
วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้นเหมือน พ.ป.ผ. เชนเดียวกัน   

การคํานวณ พ.ส.ร. กรณีผูมีเงินเดือนเต็มขั้น จะเต็มขั้น การมี
เศษของบาท  เงินเดือนในระดับไมเพียงพอที่จะนํามาคิดคํานวณ จะมีวิธีคิดอยางไร ประเด็น
เหลาน้ี ก.บ.ท.ช.ไดเคยตอบขอหารือตามที่ กพ.ขอหารือไปแลว ขอใหดูรายละเอียดใน
หนังสือตอไปน้ี 

1. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ท่ี นร 0102/2254 ลง 26 มิ.ย.50 เร่ือง ตอบขอหารือการ
คํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีมีเศษของบาท ไมตองปดเศษ) 

2. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ท่ี นร 0102/3361 ลง 25 ก.ย.50 เร่ือง ตอบขอหารือการ
คํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีเต็มขั้นหรือจะเต็มขั้น) 

3. หนังสือ กพ. ท่ี  0004.33/10297 ลง 2 พ.ย.50 เร่ือง การคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีมีเศษของบาท และเต็มหรือจะเต็มขั้น) 
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กรณีประชาชน ซึ่งไมมีเงินเดือนหรือคาจางตามบัญชีเงินเดือน
คาจางของราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามาใชเปนฐานคํานวณ ระเบียบฯ ขอ 11 
กําหนดใหจายเปนเงินกอนเดียวเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” ในอัตรา ดังนี้ 

(1) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 4 ช้ัน หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 4,800 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.1) 

(2) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 3 ช้ัน หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 3,600 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.2) 

(3) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 2 ช้ัน หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 2,400 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.3) 

(4) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ัน หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 1,200 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.4) 

ท้ังนี้ ถาตอมาผูนั้นบรรจุเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ  เงินรางวัลสําหรับการสูรบท่ีเคยไดรับ จะตองปรับเปล่ียนเปน พ.ส.ร.  โดยจะ
ไดรับในอัตรา 1/12 ของเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และจะใหมีสิทธิรับหลังจากวันท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบนั้นไมนอยกวา 1 ป  

 
หมายเหตุ 1. การรับ พ.ส.ร. จะรับไดไมเกิน 4 คร้ัง (ระเบียบฯ ขอ 12) สวน     

พ.ป.ผ. จะรับไดไมเกิน 4 คร้ัง สําหรับคนรายแกง หรือกกเดียวกัน  ถาตางแกงหรือกกกันก็รับได
โดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง 

 2. ผูมีสิทธิรับ พ.ส.ร. หลายคร้ังในปงบประมาณหนึ่งๆ ตองนําเอากรณี
เหลานั้นมารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน  และอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. วาสมควรจะ
อนุมัติใหสุทธิจํานวนก่ีข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 15) 

 3. ผูไดรับ พ.ส.ร. เกิน 1 ข้ัน มาแลว  ถาตอมามีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เกิน 
1 ข้ัน อีก ให ก.บ.ท.ช. พิจารณาลด พ.ส.ร. ท่ีจะไดรับลงคราวละ 1 ข้ัน ทุกรอบปงบประมาณ แต
หากลดแลวจะไดรับนอยวา 1 ข้ัน ก็ใหไดรับ 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 12) 

 4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เสียชีวิต/ออกจากราชการไปกอนวันท่ีจะ
ไดรับ พ.ส.ร. (คือเสียชีวิตไปกอนวันท่ี 1 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีปฏิบัติ
หนาท่ี) ก็ใหไดรับ พ.ส.ร. ตั้งแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น และหากมีสิทธิ
ไดรับการเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย  ก็ใหไดรับการเล่ือนเงินเปนกรณีพิเศษ แตท้ังนี้ หาก 
พ.ส.ร. สูงกวา ก็ใหนํา พ.ส.ร. มาเปล่ียนเปนการเล่ือนเงินเดือนแทน (ระเบียบฯ ขอ 13) 

 5. ในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ หากผูนั้นประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ  ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองด พ.ส.ร. ไดตามที่เห็นสมควร 
(ระเบียบฯ ขอ 16) 
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3.3.3.2 คาทดแทน (กรณีสูญเสียอวัยวะ) 
ผูสูญเสียอวัยวะ ซึ่งเกิดจากการตอสู หรือจากการกระทําของศัตรู  

แตไมเปนเหตุใหออกจากราชการ  จะไดรับ “คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ” โดยจะจายคร้ังเดยีว
ตามอัตราในระเบียบฯ ขอ 20 (3) – (19) ดังนี้ 

(1)  แขนขาดขางหนึ่งได 24 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/ คาจาง 
(2)  ขาขาดขางหนึ่งได 22 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/ คาจาง 
(3)  มือขาดขางหนึ่งได 18 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/ คาจาง 
(4)  เทาขาดขางหนึ่งได 15 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(5)  ตาบอดขางหนึ่งได 11 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/ คาจาง 
(6)  หูหนวกท้ังสองขางได 9 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(7)  หูหนวกขางหนึ่งได 4 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/ คาจาง 
(8)  นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่งได 4 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/คาจาง 
(9)  นิ้วช้ีขาดน้ิวหนึ่งได 3 เทาคร่ึง ของเงินเดือน/ คาจาง 
(10)  นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(11)  นิ้วนางขาดน้ิวหนึ่งได 2 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(12)  นิ้วกอยขาดน้ิวหนึ่งได 1 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(13)  นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(14)  นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทา ของเงินเดือน/ คาจาง 
(15)  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุได 25 เทา

ของเงินเดือน/ คาจาง 
(16)  การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกลาวไวใน (1) ถึง 

(15) จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนด
พิจารณาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามท่ี
กลาวไวใน (1) ถึง (15) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน 

(17) การสูญเสียอวัยวะหลายสวนใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน  
แตเม่ือรวมกันแลวเงินคาทดแทนตองไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

กรณีสูญเสียอวัยวะ โดยมิไดเกิดจากการตอสูหรือเกิดจากการ
กระทําของศัตรู  จะไดรับคาทดแทนเพียง ½ ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21) 
และหากเหตุเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง จะหมดสิทธิ
ไดรับ (ระเบียบฯ ขอ 24) 

การคํานวณคาทดแทนอวัยวะ  ขอใหยอนกลับไปดูเกณฑการ
คํานวณคาทดแทนชีวิต หรือคาทดแทนความพิการจนตองออกจากราชการ เพราะใชเกณฑ
เดียวกัน (ระเบียบฯ ขอ 23) 
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3.3.3.3 คารักษาพยาบาล/ เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน   
ผูบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับ      

คารักษาพยาบาล และจะไดเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ระหวางรักษาตัวตามระเบียบฯ 
ขอ 26, ขอ 27 และ ขอ 28 ดวย (ขอใหกลับไปดูรายละเอียดในกรณีผูเสียชีวิต) 
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ตารางที่ 6 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี  และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ท่ีจะไดรับ ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีสาหัส, บาดเจ็บ, ไมบาดเจ็บ) 
 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
การชวยเหลือตางๆ  

 

ขอ 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ พ.ส.ร. 
(ไมเกิน) 

คาทดแทนการ
สูญเสียอวัยวะ คารักษา 

พยาบาล 
เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บรายวัน 

10.1 - สูรบ/ตอสู+อยางกลาหาญ+สาหัส   
- สูรบ/ตอสู+เกิดผลดีตอหนวย+สาหัส 

 
4 ขั้น 

ตามขอ 20-21 
(กรณีสูญเสีย 
อวัยวะ) 

ตามขอ 26-27 
(กรณีสาหัส) 

ตามขอ 28 
(กรณีสาหัส) 

10.2 - สูรบ/ตอสูจนเปนผลคดีแกหนวย  เชน  
วิสามัณฆาตกรรมผูกอความไมสงบ เปนตน 
- สาหัสจากการสูรบ/ตอสู 

 
3 ขั้น 

ตามขอ 20-21 
(กรณีสูญเสีย 
อวัยวะ) 

ตามขอ 26-27 
(กรณีสาหัส) 

ตามขอ 28  
(กรณีสาหัส) 

10.3 - สูรบ/ตอสู+บาดเจ็บ   
- สาหัสจากการกระทําของศัตรู(ไมไดสู) 
 

 
2 ขั้น 

ตามขอ 20-21 
(กรณีสูญเสีย 
อวัยวะ) 

ตามขอ 26-27 
(กรณีบาดเจ็บ 

- สาหัส) 

ตามขอ 28  
(กรณีบาดเจ็บ 

- สาหัส) 
10.4 - บาดเจ็บ+จากการกระทําของศัตรู  หรือ 

- สาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ 
- สูรบ/ตอสู+ไมบาดเจ็บ(แตมีฝายเรา
เสียชีวิตหรือสาหัส) อาจไดรับ พ.ส.ร.1 ขั้น 

 
1 ขั้น 

ตามขอ 20-21 
(กรณีสูญเสีย 
อวัยวะ) 

ตามขอ 26-27 
(กรณีบาดเจ็บ 

- สาหัส) 

ตามขอ 28 
(กรณีบาดเจ็บ
จากถูกกระทํา
เทาน้ัน) 

- ปฏิบัติหนาที่เรียบรอยในยานอันตราย
ตามที่ ก.บ.ท.ช.กําหนด ติดตอกันไมนอย
กวา 6 เดือน (ปจจุบันคือ ยะลา,ปตตานี,
นราธิวาส และ 4 อําเภอสงขา) 

 
1 ขั้น 

- - - 10.5 

- ปฏิบัติหนาที่ยานอันตรายซึ่งไดสูรบหรือ
ตอสูหรือสนับสนุนหนวยภาคพื้นในการสูรบ
หรือตอสูโดยมีเวลารวมกันไมนอยกวา 6 
เดือนในรอบปงบฯ 

1 ขั้น - - - 

10.6 ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือหรือเรือ
ของ  รน .  ขณะที่ เ รื อ น้ั น กํ า ลั ง สู ร บจน
เจาหนาที่ประจําเรือเสียชีวิตหรือสาหัสจาก
การสูรบ 

 
1 ขั้น 

- - - 

10.7 ปฏิบัติงานในอากาศซึ่งทําการในอากาศและ
ทําการบนอากาศยานเปนประจําที่บินเขาไป
ปฏิบัติในยานอันตรายตามขอ 10.5 หรือใน
พื้นที่ที่หนวยภาคพื้นกําลังสูรบ  

 
1 ขั้น 

- - - 

10.8 ปฏิบัติงานในอากาศหรือปฏิบัติการตาม
หนาที่ซึ่งอยูในอากาศยานที่ทําการสูรบ หรือ
ไดทําการเสี่ยงอันตรายจนอากาศยานถูกยิงมี
รองรอย 1 คร้ัง  หรือหลายครั้ งในรอบ
ปงบประมาณ 

 
1 ขั้น 

- - - 

หมายเหตุ   กรณีประชาชนจะไดรับ “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” แทน “พ.ส.ร.” 
ที่มา :  ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.4  ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ 
การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  มีข้ันตอนสรุปได ดังนี้ 
3.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/ เอกสารประกอบ  

3.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ 
3.4.1.1(1) เม่ือมีผูอยูในเกณฑจะไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

ถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตน จะตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําส่ังแตงตั้งฯ เพราะระเบียบมิไดกําหนด
ไว ขอเพียงแตใหมีการพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพ่ือสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงและ
หลักฐานใหครบถวน (ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดีที่เกี่ยวของมี
ความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่ง
ขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัยใดๆ) 
และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(1) หากเขาเกณฑตามระเบียบฯ ใหเสนอเร่ือง
ตามลําดับช้ันไปยังผูมีอํานาจหนาที่ย่ืนคําขอ คือ ผบก. ขึ้นไป เพ่ือพิจารณา  

(2) หากไมอยูในเกณฑจะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิด
จากเร่ืองสวนตัว  จากความผิดของตน จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน หรือโดย
พฤติกรรมไมอยูในเกณฑ เปนตน  ใหผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใด ควรสั่งระงับเร่ือง 
แลวแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําบันทึกเปนหลักฐานไวเพ่ือจะไดไมเกิดปญหา
ภายหลัง)  

(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม  ไมควรไป
ตัดสิทธิกอน โดยควรเสนอเรื่องตามลําดับช้ันไปยัง ผบก. เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาจะเสนอ
หรือไม  

3.4.1.1(2)  เม่ือ ผบก. หรือเทียบเทาขึ้นไป  รับเร่ืองแลวตอง
ดําเนินการ ดังนี้  

(1) หากพฤติกรรมเขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7 
(กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ  บ.ท.ช.1 แยก
เปนรายบุคคล  เสนอตอ ก.บ.ท.ช.    

(2) หากเห็นวาเขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 10 
และ 11 (กรณีสาหัส/ บาดเจ็บ/ หรือไมบาดเจ็บ)  ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.ท.ช.2 
ซึ่งเปนแบบคําขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) หรือหากเปนกรณีประชาชนท่ัวไป จะ
เรียกวาแบบคําขอ  “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล   

การเสนอขอ พ.ส.ร. สามารถทําไดเ ม่ือพน
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ส.ร. ได 
ตองพนจากปงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เสนอไดตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.44 เปนตน  
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(3) หากอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับคาทดแทน                   
คารักษาพยาบาลหรือคาชวยเหลือตางๆ เชน คาจัดการศพ  เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน 
เปนตน ตามระเบียบฯ ขอ 20 – 28  ใหทําคําขอตามแบบ บ.ท.ช.3 ซึ่งเปนแบบคําขอรับคา
ทดแทนและเงินชวยเหลือตางๆ เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล 

กรณีตามขอ (1) – (3) หากผูมีสิทธิในเหตุการณ
เดียวกันมีหลายราย  ใหเสนอขอรับสิทธิพรอมกัน เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีจะตองขอรับสิทธิไป
ภายหลัง ก็ใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนไปประกอบการพิจารณาดวย   

(4) หากไมเขาเกณฑตามระเบียบฯ ก็ไมจําเปนตอง
เสนอเร่ืองไปให ก.บ.ท.ช. พิจารณา  โดยควรสั่งระงับเร่ืองไป  

3.4.1.1(3) การเสนอขอรับสิทธิรวมทุกข้ันตอน  จะตองแลวเสร็จ
สามารถสงเร่ืองไปยัง ก.บ.ท.ช. ไดภายใน 60 วัน นับแต 

(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)  
(2) วันออกจากราชการ (กรณีทุพพลภาพ/พิการจน

ตองออกจากราชการ)  
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ี

กระทําความชอบ (กรณีขอ พ.ส.ร.)  
ท้ังนี้ ทุกๆ กรณีท่ีกลาวมา หากเปนท่ีสงสัยวาเปน

เร่ืองท่ีมีสาเหตุมาจากเร่ืองสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่ง
บางเร่ืองจําเปนตองรอผลคดีมาประกอบการพิจารณา ก็ใหนับตั้งแตวันท่ีรูผลแหงคดีถึงท่ีสุด   

2.4.1.1(4) ตามระเบียบฯ ขอ 16 กรณีผูมีความประพฤติเส่ือม
เสียหรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ  ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองดการเล่ือน
เงินเดือนหรือ พ.ส.ร. ได  ดังนั้น การเสนอขอรับสิทธิ จะตองรายงานเหตุเหลานี้ไปพรอมกับการ
ขอรับสิทธิดวย     

3.4.1.2  เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ  
การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ตองแนบหลักฐาน ดังนี้ 
3.4.1.2(1)  การขอเล่ือนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ 

(กรณีผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) 
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.1) แยกเปน

รายบุคคล 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชา

วาไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในงบประมาณที่กระทําความชอบ  
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(3) สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือ
กอนออกจากราชการ แลวแตกรณี (กรณีมีการเปล่ียนแปลงระดับและหรือข้ันเงินเดือน ไมวาจะ
ดวยเหตุใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับช้ันยศ มีการแกไขคําส่ังเงินเดือน  มีการ
ออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เปนตน ใหระบุ
ขอเท็จจริงเหลานี้ใหชัดเจนพรอมแนบคําส่ังและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผล
ใหการเล่ือนข้ันเงินเดือน ซึ่งตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันสุดทายกอนออกจาก
ราชการ แลวแตกรณี คลาดเคล่ือนไป) 

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิก

ศพ  
(6) หลักฐานการแพทยท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
(7) สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการกรณีไมสามารถ

รับราชการตอไปไดแลวถูกส่ังใหออกจากราชการ หรือคําส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการเพราะ
เหตุทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณีลาออกเอง 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน 
สําเนาคําพิพากษา คําส่ังเด็ดขาดไมฟองของอัยการ เปนตน กรณีสงสัยวาเปนเร่ืองท่ีมีสาเหตุมา
จากเร่ืองสวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

(9) กรณีถึงแกความตายเนื่องจากการปวยเจ็บ ให
แนบรายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง  ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการตํารวจผูนั้น
วาปวยเจ็บถึงแกความตายดวยโรคใด และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม 
(หากไมชัดเจนใหสอบสวนแพทยยืนยันวาปวยเจ็บถึงแกความตายดวยสาเหตุใด และเกิด
จากการปฏิบัติราชการดาน บ.ท.ช. หรือไมอยางไร)  

(10) หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี  ไดแก 
ก. คําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.ท่ีเปนเหตุ

ใหถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ี
ประกอบคําส่ัง 

ข.หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการที่
เก่ียวของ 

ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีท่ีเก่ียวของ 
ง. กรณีส่ังดวยวาจาใหผูบังคับบัญชายืนยัน

ดวย 
(11) สําเนาสํานวนคดี ( ท้ังสํานวน) และ/หรือ

สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน (แลวแตความ
จําเปนตามท่ีไดกลาวในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
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ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุ วา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.
อยางไร เสียชีวิตเพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม อยางไร ได
ตอสูกับฝายตรงขามหรือไม อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรจะไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ
หรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป โดยใหปรากฏ 
- เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
- ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลของ

ฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน 
- วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม 
- สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีฝายเราใชยิงตอสู  โดย
ใหระบุชนิด ขนาด ย่ีหอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปนหรือลูกโม 
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละคร้ัง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของ
ราชการ ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนาย
กระสุนปนประกอบการพิจารณาดวย  

(12) กรณีถู กประทุษร าย เสี ยชี วิตใน พ้ืนที่
ชายแดนภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ 
ขัดขวางหรือปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่ของผูน้ันหรือไม  ก็ให ผวจ.  ผบช. หรือ
แมทัพภาค 4 ขึ้นไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายโดยกลุมผู
กอความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ 
ขัดขวางหรือปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่ของผูน้ัน  (กรณีน้ีเปนหลักเกณฑ
เพ่ิมเติมที่ ก.บ.ท.ช.กําหนดขึ้นใชเปนพิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน
การเฉพาะ) เวนแตปรากฏชัดวาเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 
ซึ่งจะตองขอรับสิทธิตามระเบียบน้ัน หรือ เกิดจากเร่ืองสวนตัวซึ่งไมอยูในเกณฑที่จะไดรับ
สิทธิใดๆ  

3.4.1.2(2) การขอ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
(กรณีสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตมีพฤติกรรมเขาเกณฑที่ ก.บ.ท.ช.กําหนด) 

(1) แบบคําขอ พ.ส.ร. (แบบ บ.ท.ช.2) แยกเปน
รายบุคคล 

(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชา
วา ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
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(3) สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนในปงบประมาณที่
กระทําความชอบ (ขอใหดูเร่ืองการออกคําส่ัง พ.ป.ผ. เพ่ือปองกันการผิดพลาดเก่ียวกับเงินเดือน
ท่ีใชในการคิดคํานวณ)  

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/สาหัส  

- กรณีบาดเจ็บ  ใหแนบหลักฐาน คือ แบบ
ประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.ท.ช.6) ซึ่งจะตองปรากฏตําแหนง  ลักษณะ
บาดแผล  อาการบาดเจ็บ  วิธีการรักษา  จํานวนวันท่ีรักษาท้ังในและนอกสถานพยาบาล  และ
หลักฐานการลาปวย 

- กรณีสาหัส  ใหแนบหลักฐานเหมือนกรณี
บาดเจ็บ  และหากนาจะมีปญหาวาเปนกรณีสาหัสหรือไม ก็ใหสอบสวนแพทยดวยวา อาการ
บาดเจ็บมีลักษณะปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา  หรือประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกิน
กวา 20 วัน หรือไม อยางไร พรอมแนบบหลักฐานการลาปวยดวย 

(6) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน 
สําเนาคําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการไดรับบาดเจ็บอาจเกิดจากเร่ืองสวนตัว หรือเกิด
จากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง
ของอัยการ กรณีกระทําวิสามัญฆาตกรรมโจรกอความไมสงบ  เปนตน 

(8)  หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี ไดแก 
ก. คําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช. พรอมท้ัง

ตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําส่ัง 
ข. กรณีส่ังดวยวาจา ใหสอบสวนผูบังคับบัญชา

ยืนยัน 
(9)  สําเนาสํานวนคดี ( ท้ังสํานวน) และ/หรือ

สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงตั้ง (ตามความจําเปน
ซึ่งไดกลาวไวในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและหลักฐาน ดังนี้ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของผู
ขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุ วา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.อยางไร 
บาดเจ็บเพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม ไดทําการตอสูกับ
ฝายตรงขามหรือไม ดวยอาวุธชนิดใด อยางไร  กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลาย
คน ใหแยกพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับ พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
ขอใด อยางไร  

ข. แผนท่ีสังเขปแสดงพฤติการณตอสูกับฝายตรง
ขาม โดยใหปรากฏ 

- เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
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- ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลของ
ฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน 

- วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม 
- สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีฝายเราแตละคนใชยิงตอสู  
โดยใหระบุชนิด ขนาด ย่ีหอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปนหรือ
ลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละคร้ัง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปน
ของราชการ ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการ
จําหนายกระสุนปนประกอบการพิจารณาดวย  

(10)  กรณีถูกประทุษรายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนที่ของผูน้ันหรือไม  ก็ให ผวจ.  ผบช. หรือแมทัพภาค 4 
ขึ้นไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานประกอบดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายจากกลุมผูกอ
ความไมสงบในพื้นที่ โดยมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่ของผูน้ัน  (กรณีน้ีเปนขอกําหนดเพ่ิมเติมที่ ก.บ.ท.ช.
กําหนดขึ้นใชเปนพิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแต
เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 ซึ่งจะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ
น้ัน หรือ เกิดจากเร่ืองสวนตัวซึ่งไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิใดๆ  

3.4.1.2(3)  การขอรับคาทดแทน/ คาจัดการศพ/ เงินชดเชย
การปวยเจ็บเปนรายวัน   

(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.3)  ใหแยก
เปนรายบุคคล 

(2) หลักฐานอ่ืนๆ ใหนําเร่ืองการขอเล่ือนเงินเดือน  
หรือการขอ พ.ส.ร. แลวแตกรณี  มาประกอบเร่ืองเพราะใชทํานองเดียวกัน 

3.4.2 การปฏิบัติภายหลังจาก ก.บ.ท.ช. มีมติ 
3.4.2.1 กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติเล่ือนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงิน

รางวัลสําหรับการสูรบ   
หาก ก.บ.ท.ช. อนุมัติเล่ือนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัล

สําหรับการสูรบ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติ ก.บ.ท.ช. ใหผูย่ืนคําขอ 1 ชุด ผูมี
อํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 1 ชุด และกรมบัญชีกลาง
หรือคลังจังหวัด 1 ชุด เพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

เม่ือตนสังกัดไดรับแจงมติแลว จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุมัติเล่ือนเงินเดือน/ คาจาง 

ผูมีอํานาจออกคําสั่งเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางประจําป 
จะตองออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางใหนั้น (ตามแบบคําสั่งที่ ตร.กําหนดเปนการเฉพาะ 
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เฉพาะ โปรดดูในภาคผนวก) โดยใชฐานเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันกอนออกจาก
ราชการ (กรณีพิการจนตองออกจากราชการ) มาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต 
หรือวันกอนวันออกจากราชการ แลวแตกรณี 

การขอยศเปนกรณีพิเศษใหแกผูมีพฤติกรรมเขาเกณฑตาม
ระเบียบฯ ขอ 7 และเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 
7.1 - 7.2  ตร.จะดําเนินการใหเอง ไมตองเสนอขอไป  

(2)  กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.   
ผูมีอํานาจออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนประจําป  จะตองออก

คําส่ังใหผูนั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามมติ (ใชแบบคําสั่งที่ ตร.กําหนด กรุณาดูในผนวก) 
การออกคําส่ัง พ.ส.ร. จะใชเงินเดือนในปงบประมาณท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีมาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. ของปงบประมาณถัดไป 
การออกคํ า ส่ั ง  พ .ส .ร .  ท่ีผ านๆ  มา  บางค ร้ัง มีความ

คลาดเคล่ือนไป สาเหตุสวนใหญเกิดจากข้ันและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทํา
ความชอบซึ่งนํามาใชเปนฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งอาจเกิดจากการแกไขคําส่ัง
เงินเดือนของผูนั้น  การปรับระดับเงินเดือนใหตรงกับช้ันยศ หรืออ่ืนๆ  ดังนั้น ขอใหพึงระวังดวย  

กรณีเงินเดือนในระดับไมเพียงพอคิดคํานวณ พ.ส.ร. หรือ
กรณีเงินเดือนเต็มขั้น จะเต็มขั้น หรือคิดแลวมีเศษของบาท จะตางจาก พ.ป.ผ. โดยขอให
ยอนกลับไปดูรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวในสวนทายของขอ 3.3.3.1  

(3)  กรณีอนุมัติเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (ประชาชน) 
กร ณีนี้ มี เ ฉพ า ะปร ะช า ชนทั่ ว ไ ป   ใ นก า รปฏิ บั ติ ใ ห

ผูบังคับบัญชาตนสังกัดท่ีมีอํานาจออกคําส่ัง ดําเนินการออกคําส่ังใหไดรับตามมติและดําเนินการ
เบิกจายตอไป 

ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการออกคําส่ังตางๆ ดังกลาวแลว ใหสงสําเนาคําส่ัง
ไปยัง ก.บ.ท.ช. (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางหรือคลัง
จังหวัด และ งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. รวมท้ังหนวยอ่ืนที่เก่ียวของ 

3.4.2.2  กรณี ก.บ.ท.ช. อนุมัติเงินคาทดแทน และเงินชวยเหลือตางๆ  
หาก ก.บ.ท.ช. อนุมัติคาทดแทน และเงินชวยเหลือตางๆ สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิก กับกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดผู
จาย และจะสงคําขอคืนผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืนคําขอ เม่ือผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืนคําขอไดรับแจงมติแลว 
จะตองเบิกจายตามระเบียบของกระทรวงการคลังตอไปโดยเร็ว 

การจายคาจัดการศพ  ใหจายแกหนวยราชการ หรือบุคคลท่ีจัดการ
ศพของผูเสียชีวิต 

การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรก ใหผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป   การ
จายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคา



- 57 - 

ทดแทนไว ก็ใหจายตามท่ีแสดงเจตนาระบุ แตถาไมมี ใหผู ย่ืนคําขอตรวจสอบผูมีสิทธิตาม
หลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษ
เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

เม่ือจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแลว ใหผูมีอํานาจหนาที่ย่ืน
คําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบดวย 

3.4.2.3  กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติคําขอ หรือมีมติเปนอยางอ่ืน   
บางคร้ัง ก.บ.ท.ช. อาจมีมติไมอนุมัติตามคําขอหรือมีมติเปนอยาง

อ่ืน เชน ใหรอผลคดี เปนตน  กรณีเชนนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหผูมีอํานาจ
หนาท่ีย่ืนคําขอทราบเชนเดียวกัน และผูย่ืนคําขอดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น 
พรอมท้ังแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาทไดทราบตอไปดวย  
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ตารางที่ 7 
สรุปข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (ทุกกรณี ) 

 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัต ิ

1 ผูบังคับบัญชาชั้นตน -  ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานแลวเสนอขอรับสิทธิ
ตามลําดับชั้น  

2 ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตรวจสอบและพิจารณา   
-  หากเห็นวาเขาเกณฑ  ใหเสนอเร่ืองไปยัง ผบก.   
-  หากไมเขาเกณฑ  ควรสั่งระงับเร่ืองไป  

3 ผบก. หรือเทียบเทาขึ้นไป ตรวจสอบและพิจารณา 
-  หากเห็นวาเขาเกณฑ ให เสนอเ ร่ืองไปยัง  ก .บ .ท .ช . 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใช แบบ บ.ท.ช.1 
(กรณีขอเล่ือนเงินเดือน) , แบบ บ.ท.ช.2 (กรณีขอรับเงิน 
พ.ส.ร.หรือรางวัลสําหรับการสูรบ) และแบบ บ.ท.ช.3 
(กรณีขอรับเงินคาทดแทนและเงินชวยเหลือตางๆ)   

-  หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเร่ืองไป 
4 คณะอนุ ก ร ร มก า ร พิ จ า รณ า

บําเหน็จความชอบ (กรณีขอเล่ือน
เงินเดือน หรือ พ.ส.ร.หรือเงิน
รางวัลสํ าหรับการสู รบ) และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคา
ทดแทนและการชวยเหลือ (กรณี
ขอรับคาทดแทน/การชวยเหลือ)

ตรวจสอบและพิจารณา 
-  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา “ควร

อนุมัติ” 
-  หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา 

“ควรไมอนุมัติ”  

5 ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติ/ ไมอนุมัติ แลวแจงตนสังกัดทราบ 
6 ตนสังกัด -  ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ประจําป(กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สวนยศและหรือ
เคร่ืองราชฯ  ตร.จะดําเนินการใหแลวจะแจงใหทราบ 

-  ออกคําสั่ง พ.ส.ร. โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป 
(กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.) 

-  ออกคําสั่งใหรับเงินรางวัลสูรบ (กรณีอนุมัติสิทธินี้ ซึ่งจะมี
เฉพาะประชาชนท่ัวไป) 

-  สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 
กระทรวงการคลัง, งานความชอบกรณีพิเศษ ทพ. และ
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี และหนวยอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

-  เบิกจายเงินคาทดแทน/เงินชวยเหลือ(กรณีอนุมัติ) แลว
แจงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดทราบดวย 
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3.5 สาระนารูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ บ.ท.ช.  
3.5.1 ผูท่ีเคยไดรับ พ.ส.ร. และออกจากราชการไปแลว ตอมาไดบรรจุกลับเขารับ

ราชการ  ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ตอไปอีก (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร 0202/ว 
63 ลงวันท่ี 11 ก.ค.16 เร่ือง สิทธิการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับท่ี นร 
0201/15886 ลง 6 ต.ค.32 เร่ือง การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด
ของผูขอกลับเขารับราชการ) และควรออกคําส่ังใหไดรับอีกคร้ัง โดยผูมีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
ประจําป  โดยอางท่ีมา คือ คําส่ังเดิม ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการเบิกจาย  

3.5.2 เง่ือนไขบางประการของการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
3.5.2.1 ผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จ

ความชอบตามระเบียบขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว  หมดสิทธิท่ีจะ
ไดรับบําเหน็จความชอบ ไดแก การเล่ือนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร./เงินรางวัลสําหรับสูรบ ตาม
ระเบียบนี้ (ระเบียบฯ ขอ 17) 

3.5.2.2 กรณีเงินคาทดแทนทุกชนิด  หากไดรับเงินทําขวัญหรือเงินอ่ืนๆ ใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการไปแลว หมดสิทธิท่ีจะไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ 
(ระเบียบฯ ขอ 24) 

3.5.2.3 กรณีคารักษาพยาบาล  หากมีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ
หรือหนวยงานอ่ืนแลวจะไมมีสิทธิรับตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ ขอ 26)  

 
3.6 ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. 
ท่ีผานๆ มาพบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเก่ียวกับการขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษของ

แตละหนวย มักเขาใจคลาดเคล่ือนระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. ดังนั้น จึงขอสรุปความเหมือนและ
ความแตกตางของระเบียบท้ัง 2 ฉบับไวดังปรากฏตามตาราง และคําอธิบายทายตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 8 
ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบ บ.ท.ช. กับ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ระเบียบ ขอเปรียบเทียบ 

ระเบียบ บ.ท.ช. ระเบียบ สร. ฯลฯ 2521 
ผูจะไดรับสิทธิ ขาราชการ/พนักงานรัฐ/บุคคลท่ัวไป ขาราชการ 
ลักษณะหนาท่ี ปองกันอธิปไตย/รักษาความมั่นคง/

รักษาความสงบเรียบรอยของชาติ 
ปราบปรามผูกระทําผิดท่ัวไป 
และหนาท่ีท่ัวๆ ไป 

บําเหน็จความชอบ 
- เงินเดือน/ยศ/เคร่ืองราชฯ 
- พ.ส.ร./เงินรางวัลสูรบ 

บําเหน็จความชอบ 
- เงินเดือน/ยศ/เคร่ืองราชฯ  
- พ.ป.ผ. 

เงินคาทดแทน  
- เงินทดแทนการเสียชีวิต 
-  เงินทดแทนการออกจากราชการ 
-  เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ 

 
ไมมี 

 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน 
 เงินชวยเหลือ/สงเคราะห 

- คาจัดการศพ 
- เงินดํารงชีพผูพิการขนาดหนัก 
- คารักษาพยาบาล 
- เงินชดเชยการปวยเจ็บรายวัน 

 
 

ไมมี 
 

การบาดเจ็บจากหนาท่ี
แตไมอยูในเกณฑท่ีจะ
ไดรับสิทธิ 

- มี 1 กรณี คือ   
- อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส) 

จากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช. 

- มีหลายกรณี คือ 
(1) ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหัส จาก

การปฏิบัติหนาท่ีปกติ(มิใชจากการปราบ) 
(2) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จาก

การปฏิบัติหนาท่ีปกติ(มิใชจากการปราบ) 
(3) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ(ไมถึงสาหัส) 

จากการปฏิบัติหนาท่ีปราบ 
ขั้นเงินเดือน 3 – 9 ขั้น 1 – 7 ขั้น 

พ.ส.ร./พ.ป.ผ. 1 – 4 ขั้น 1 – 4 ขั้น 
อํานาจการใหขอยศ ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ คณะกรรมการฯ มีอํานาจ 
หลักเกณฑการขอยศ ขอใหตามเงินเดือน ขอใหตามพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 
อํานาจการใหขอ 
เคร่ืองราชฯ 

ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ คณะกรรมการฯ มีอํานาจ 

หลักเกณฑการขอ 
เคร่ืองราชฯ 

ไมมีกําหนดไว ทางปฏิบัติ ตร.จะขอให
เฉพาะเขาเกณฑขอ 7.1 โดยขอใหไม
เกิน 2 ชั้นตรา (กรณีเหตุเกิดจากความ
ไมสงบใน จชต. จะขอใหขอ 7.2 ดวย) 

มีกําหนดไวโดยมติคณะกรรมการฯซึ่งให
ขอเฉพาะพฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1) / 
9(1)  โดยจะขอใหไมเกิน 2 ชั้นตรา 

ที่มา :   ระเบียบ บ.ท.ช. และระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2521 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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จากตารางดังกลาว จะพบวาระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. มีความเหมือนกันบางประการ คือ จํานวนข้ันของ พ.ป.ผ. 
กับ พ.ส.ร. โดยมีขอบเขตข้ันสูงสุดและต่ําสุดเทากัน นอกนั้นเห็นไดวามีความแตกตางกัน ดังนี้ 

1. ผูจะไดรับสิทธ ิ  
ผูจะไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. จะเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจาง

ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดก็ได  ขณะท่ีผูจะไดรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะตองเปน “ขาราชการ”  

2. ลักษณะหนาที่  
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบ บ.ท.ช. จะตองเปนการ

ปฏิบัติหนาท่ีปองกันอธิปไตย รักษาความม่ันคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ซึ่ง
อาจกลาวไดวา เปนหนาท่ีระดับมหภาค  ขณะท่ีหนาท่ีตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คงเปนเพียงหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดท่ัวไปและ
หนาท่ีอ่ืนท่ัวๆ ไปของขาราชการ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนหนาท่ีในระดับจุลภาค  และเพ่ือความ
เขาใจจึงขอยกตัวอยางประกอบ ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 เจาหนาท่ี ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพ่ือปองกันการ
รุกรานจากนอกราชอาณาจักร เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. หากระหวางลาดตระเวน
เกิดอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  

ตัวอยางท่ี 2  เจาหนาท่ี ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพ่ือปองกันการ
รุกรานจากนอกราชอาณาจักร ปกติเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากระหวาง
ลาดตระเวนไดพบเหตุการณโจรกรรมรถแลวเกิดการยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนเสียชีวิต กรณีเชนนี้
จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
เพราะพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนเหตุใหเสียชีวิต เปนกรณีปราบปรามผูกระทําผิดโจรกรรม
รถตามปกติท่ัวไป มิใชการปองกันหรือรักษาอธิปไตย รักษาความมั่นคง หรือความสงบเรียบรอย
ของประเทศตามระเบียบ บ.ท.ช.  

จากตัวอยางท่ียกมา สรุปไดวา กรณีใดจะเขาหลักเกณฑตามระเบียบใดนั้น ตอง
ถือตามพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ที่เปนสาเหตุใหเสียชีวิต/บาดเจ็บเปนสําคัญ วาเปนเร่ือง
การปองกันอธิปไตยฯ ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือวาเปนเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไป ตาม
ระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

 
 
 
 
 
 
 



- 62 - 

3. สิทธิประโยชน 
สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. มีหลายลักษณะกวาในระเบียบ สร.วาดวยการให

บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยระเบียบ บ.ท.ช. จะมีท้ังการตอบแทนในรูป
บําเหน็จความชอบ ไดแก การเล่ือนเงินเดือน การให พ.ส.ร. เงินรางวัลสําหรับการสูรบ  และใน
รูปของคาทดแทนกับการชวยเหลือตางๆ ไดแก  เงินทดแทนการเสียชีวิต  เงินทดแทนการตอง
ออกจากราชการ เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เงินคาจัดการศพเงินดํารงชีพผูท่ีตองออกจากงาน  
เงินคารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน รวมท้ังการขอยศและเคร่ืองราชฯ ให 
เปนกรณีพิเศษ   ขณะที่ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2521 จะใหสิทธิประโยชนเฉพาะในรูปของบําเหน็จความชอบ ไดแก เงินเดือน ยศ เคร่ืองราชฯ 
และ พ.ป.ผ.  สวนการทดแทนชวยเหลือ จะตองไปขอตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน  
ทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 แตก็ไดรับสิทธินอยกวาท่ีมีในระเบียบ บ.ท.ช. 

4. การบาดเจ็บจากหนาที่แตไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธ ิ
กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. แตไมอยูในเกณฑจะ

ไดรับสิทธิ มีเพียงกรณีเดียว คือ ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บ(ไมถึงสาหัส) จากการ
ปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.  แตระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 มีหลายกรณี ไดแก  

4.1 ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหัส จากการปฏิบัติหนาท่ีปกติ(มิใชปราบ)  
4.2 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จากการปฏิบัติหนาท่ีปกติ(มิใชปราบ) 
4.3 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ(ไมถึงสาหัส) จากการปฏิบัติหนาท่ีปราบ 
จากหลักเกณฑดังกลาว บางทานอาจมองวา เปนชองวางของระเบียบ แตความ

จริงแลว นั่นคือ หลักการอันแทจริงของระเบียบโดยเฉพาะระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 นั้น มุงให
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษตอบแทนเฉพาะรายที่มีพฤติกรรมเขมขน คือ ปราบหรือเส่ียงตอ
ชีวิตเทานั้น สวนกรณีมิใชจากการปราบปรามหรือเส่ียงตอชีวิต คงใหสิทธิตอบแทนเฉพาะรายท่ี
ไดรับผลรายรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ 

5. จํานวนขั้นเงินเดือน 
จํานวนข้ันเงินเดือนท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. ต่ําสุดคือ 3 ข้ัน สูงสุด คือ 9 

ข้ัน ขณะท่ีจํานวนข้ันตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ต่ําสุดคือ 1 ข้ัน และสูงสุดคือ 7 ข้ัน ซึ่งนอยกวาข้ันต่ําสุดและสูงสุดของระเบียบ บ.ท.ช. 

6. อํานาจการใหช้ันยศ 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติวาจะใหขอยศใดใหแกผูใด 
แตคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีอํานาจอนุมัติ 
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7. หลักเกณฑการขอยศ  
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะ

มีหลักเกณฑท่ีชัดเจนถือปฏิบัติ คือ หลักเกณฑการใหช้ันยศตามมติ ครม.เม่ือ 2 ก.ค.39 โดย
ลักษณะของเกณฑจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเปนสําคัญ กลาวคือ ย่ิงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมาก จะย่ิงไดรับการขอยศสูงข้ึนตามไปดวย เชน ตอสูจนเสียชีวิต จะไดรับการ
ขอยศสูงข้ึน 5 ช้ันยศนับจากยศปจจุบัน เขาจับกุมแลวถูกผูกระทําผิดยิงเสียชีวิตโดยมิไดตอสู
เสียชีวิต จะไดรับการขอยศสูงข้ึนเพียง 4 ช้ันยศ เปนตน 

สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ปจจุบันยังไมมีเกณฑท่ีชัดเจนออกบังคับสําหรับการขอ
ยศ   ในทางปฏิบัติท่ีผานๆ มา ตร.จะถือเกณฑทํานองเดียวกับทหาร โดยจะขอใหตามเงินเดือนท่ี
ไดรับ ซึ่งหากเงินเดือนท่ีไดรับปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของยศใด ก็จะขอยศนั้นให ท้ังนี้ 
เงินเดือนท่ีวานี้จะดูจากเม็ดเงิน เชน เงินเดือนท่ีไดรับ คือ 16,800 บาท สามารถปรับเทียบเขาได
กับเงินเดือนระดับ ส.4 ซึ่งเปนเงินเดือนของยศ  พ.ต.อ. ก็จะขอยศ พ.ต.อ.ใหเปนกรณีพิเศษ  

8.  อํานาจการใหขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการให

บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีอํานาจในการพิจาณาอนุมัติใหขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  แต ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ   

9.  หลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มี

การกําหนดเกณฑท่ีชัดเจนใหปฏิบัติ คือ หลักเกณฑตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ โดยเกณฑนี้ จะขอใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขมขนมากท่ีสุด คือ เขาเกณฑตามระเบียบฯ 
ขอ 7(1) กรณีตอสูจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ และ 9(1) กรณีปฏิบัติหนาท่ีใน
ลักษณะเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยแตเดิมจะขอให
ตามช้ันยศท่ีไดรับใหม ตามมติท่ีคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดวางไว แตปจจุบนัจะ
ขอใหไดไมเกิน 2 ช้ันตรา เวนแตไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็จะขอช้ัน บ.ม. (เพ่ือใหสามารถ
ขอพระราชทานเพลิงศพได) ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเมื่อป 2550  

สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาไว  การปฏิบัติท่ีผาน
มา  ตร.จะถือปฏิบัติทํานองเดียวกันกับทหาร คือ จะขอพระราชทานใหในกรณีผูมีพฤติกรรมเขม
ท่ีสุดในระเบียบนี้ คือ พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7.1 โดยขอใหตามชั้นยศท่ี
ไดรับใหม ตอมาไดขอใหกรณีขอ 7.2 ในกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต.ดวย  และ
ปจจุบันไมวาจะเปนกรณีขอ 7.1 หรือ 7.2 ก็จะขอใหไดไมเกิน 2 ช้ันตรา เวนแตไมเคยไดรับช้ัน
ตราใดมากอน ก็จะขอช้ัน บ.ม. ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเมื่อป 2550  
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สถานที่ติดตอ  กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบ

รัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โทร. 0 2282 2700 โทรสาร 0 2281 0512 หรือ งานความชอบ
กรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. โทร. 0 2205 2438 หรือ 0 2252 4921  

 
อนึ่ ง ในการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิตามระเบียบนี้ ใหเสนอถึง “ปลัดสํานัก-

นายกรัฐมนตรี/ ประธาน ก.บ.ท.ช.”  สวนสถานท่ีตั้ง เปนไปตามสถานท่ีติดตอดังกลาว 
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บทที่ 4 
การให “เงินทําขวัญ(คาทดแทนอวยัวะ)” 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 
พ.ศ.2546 

 
4.1 สวนนํา 

“เงินทําขวัญ”  เปนสิทธิประโยชนตอบแทนสําหรับ “ขาราชการและลูกจาง” ไมรวมถึง
ประชาชนหรือบุคคลท่ัวไป  กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการ
และลูกจาง พ.ศ.2546 (เดิมคือ 2516) ผูท่ีมีอํานาจอนุมัติเงินทําขวัญตามระเบียบนี้คือ 
กระทรวงการคลัง หรือผูไดรับมอบหมาย  

คําวา “ขาราชการ” ในท่ีนี้ หมายถึง ขาราชการทุกประเภททุกฝาย สวน “ลูกจาง” นั้น 
หมายถึง ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว ท่ีไดรับคาจางจากงบประมาณรายจาย และให
หมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวท่ีกรมไปรษณียโทรเลขจางไวปฏิบัติงานโดย
ไดรับคาจางจากเงินทุกไปรษณียดวย 

ในเร่ืองเงินทําขวัญนี้ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของระเบียบ จะพบวา เปนเงิน
ประเภทหรือลักษณะเดียวกันกับ “เงินคาทดแทน(การสูญเสียอวัยวะ)” ตามระเบียบ บ.ท.ช.   
อยางไรก็ตาม แมเงินประเภทนี้ จะถูกกําหนดไวในหลายทางก็ตาม แตจะมีสิทธิไดรับเพียงทางใด
ทางหนึ่งเทานั้นตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือระเบียบแตละฉบับ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดการรับสิทธิ
ประเภทเดียวกันซ้ําซอนกันสําหรับเหตุการณหรือกรณีเดียวกัน  
 
4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่และเงินทําขวัญที่จะไดรับ 

“ขาราชการและลูกจาง” ท่ีจะไดรับ “เงินทําขวัญ” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง     
วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 จะตองเปนผูท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจน
พิการถึงข้ันสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงไป เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุที่ไดกระทําตามหนาท่ี แตยังคงสามารถรับราชการตอไปได (กรณีพิการ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได หรือเสียชีวิตจะไมไดรับสิทธินี้ รวมท้ังผูท่ีไดรับการ
สงเคราะหใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย) 

“เงินทําขวัญ” ท่ีจะไดรับนั้นจะไดรับเปนกอนในอัตราดังนี้(ระเบียบฯ ขอ 4) 
(1)  แขนขาดขางหนึ่ง    ไดรับ   24  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(2)  ขาขาดขางหนึ่ง   ไดรับ   22  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(3)  มือขาดขางหนึ่ง   ไดรับ  18  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(4)  เทาขาดขางหนึ่ง    ไดรับ  15  เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
(5)  สูญเสียลูกตาหนึ่งขาง   ไดรับ  11  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
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(6)  สูญเสียสมรรถภาพการ  ไดรับ  11  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
  ในการมองเห็นรอยละ 90 ข้ึนไป หรือความสามารถในการมองเห็นตั้งแต

3/60 หรือมากกวาของตาขางหนึ่งหรือความสามารถในการใชสายตา 2 ขาง
รวมกัน 

(7)  หูหนวก 2 ขาง   ไดรับ  9  เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
(8)  หูหนวก 1 ขาง  ไดรับ  4  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(9)  นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่ง   ไดรับ  4  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(10) นิ้วช้ีขาดน้ิวหนึ่ง   ไดรับ  3  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(11) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง   ไดรับ  3  เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
(12) นิ้วนางขาดน้ิวหนึ่ง   ไดรับ  2  เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
(13) นิ้วกอยขาดน้ิวหนึ่ง   ไดรับ  1  เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
(14) นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ  3  เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
(15) นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่ง   ไดรับ  1  เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
(16) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ ไดรับ 25 เทาของเงินเดือน

หรือคาจาง 
(17) การสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกจากท่ีกลาวมา จะไดรับเงินทําขวัญจํานวนเทาใด 

อยูในอํานาจของกรมบัญชีกลางกําหนด 
ผูสูญเสียอวัยวะหลายสวน ใหคํานวณเงินทําขวัญทุกสวน  แตรวมกันแลวตองไมเกิน 

30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
อยางไรก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ผูนั้นจะไมไดรับเงินทําขวัญตาม

ระเบียบนี้แตอยางใด (ระเบียบฯ ขอ 5) 
1. เหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ

ตนเอง 
2. ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือหนวยงาน

อ่ืนท่ีทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงาน เชน ไดรับเงินคาทดแทนการสูญเสียอวัยวะตามระเบียบ 
บ.ท.ช. แลว เปนตน 

3. มีสิทธิไดรับ “บํานาญพิเศษ” เม่ือออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะหขาราชการ ฯลฯ พ.ศ.2498 ปจจุบัน คือ ฉบับ พ.ศ.2546 (คือผูที่ไดรับการ
สงเคราะหใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมซ่ึงเม่ือออกจากราชการใน
โอกาสตอไปจะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือกลาวอยางสามัญ คือ หากไดรับการ
สงเคราะหใหรับราชการตอไปไดโดยรัฐมนตรีเจาสังกัดแลว จะไมไดรับเงินทําขวัญตาม
ระเบียบน้ี) 
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4.3 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ 

4.3.1  การเสนอขอรับสิทธิ/ เอกสารประกอบ 
 

4.3.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ 
การเสนอขอรับ “เงินทําขวัญ” เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการยื่นเร่ืองราวขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2548 มีสาระสําคัญ สรุปได
ดังนี้ 

(1) ใหขาราชการหรือลูกจางผูมีสิทธิ ย่ืนคําขอตามแบบคําขอและ
ตามแบบใบรับรองแพทยท่ีกําหนดทายคูมือนี้ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  

(2)  ผู บั ง คั บบัญช า ช้ันต น ท่ี ได รั บ เ ร่ื อ ง  แล วควรแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือสืบสวนขอเท็จจริงข้ึนรวบรวมหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เหตุการณ เม่ือดําเนินการแลวเห็นวาเขาหลักเกณฑ  ใหเสนอขอรับสิทธิตามลําดับช้ันไปจนถึง
หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (กรณีขาราชการตํารวจ คือ ผบ.ตร. 
(สําหรับ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.) หรือ ผบช.(สําหรับหนวยระดับ บช.))   

(3) เม่ือหัวหนาสวนราชการตามขอ (2) ไดรับเร่ืองและพิจารณา
เห็นวาเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ใหสงเร่ืองไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือดําเนินการพิจารณา
อนุมัติ 

 
4.3.1.2 เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 

เอกสารประกอบการขอรับเงินทําขวัญ พอสรุปได ดังนี้ 
(1) คําขอรับสิทธิ (ตามแบบท่ีกําหนด) 
(2) ใบรับรองแพทย (ตามแบบท่ีกําหนด) 
(3) เนื่องจากระเบียบวาดวยเงินทําขวัญไมกําหนดรายละเอียด

เอกสารท่ีจําเปนสําหรับการพิจารณามากนัก ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาเสนอขอรับเงินทําขวัญ
เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและรวดเร็ว จึงควรนําหลักเกณฑวิธีการรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเร่ืองการขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษมาปรับใช เนื่องจากมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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4.3.2  การปฏิบัติหลังไดรับอนุมัติสิทธิ 
- เม่ือกรมบัญชีกลางอนุมัติ ใหตนสังกัดดําเนินการเบิกจายตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของจากกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด หรือคลังอําเภอ แลวแตกรณี ตอไป 
 

สถานที่ติดตอ : สวนบริหารการรับและจายเงิน 2 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400    โทร. 0 2273 9529,0 2273 9534,         
0 2271 0783, 0 2273 9530, 0 2273 9613 ตอ 4443 และ 0 2273 9024 ตอ 4244 
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ประเด็นที่หนวยมักเกิดขอสงสัย 
เกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  

คาทดแทนและการชวยเหลือ ตลอดจนเงินทําขวัญ 
 

1. เมื่อมีเหตุการณเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่เกิดขึ้น เปนหนาที่ของ ผูใดท่ี
จะตองดําเนินการขอรับสิทธิตามระเบียบ 

 - เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตน (ช้ันใกลชิดผูมีสิทธิมากท่ีสุด)  
2.  เม่ือมีเหตุเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาช้ันตนควรดําเนินการอยางไร  
 - ตรวจสอบเบื้องตนกอนวา เหตุเกิดจากปฏิบัติหนาท่ีดานใด หากเปนดานปองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบรอยของชาติ ก็ใหไปพิจารณาขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  แต
หากเปนหนาท่ีอ่ืนๆ ก็ใหขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 
พ.ศ.2546  

3.  การเสนอขอรับสิทธิ จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือไม อยางไร 
 - โดยปกติ จะตองแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนประมาณ 3 คน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน (จะเรียก

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือสืบสวนขอเท็จจริง หรือตรวจสอบขอเท็จจริงก็ได และ
จะอางฐานอํานาจในการออกคําส่ังหรือไม ก็ได เพราะระเบียบมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
ขอเพียงแตใหมีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการเพ่ือใหมีน้ําหนักควรแกการรับฟงเทานั้น  
ก็พอ) เวนแต  

(1) เปนเร่ืองท่ีมีสํานวนคดีมาเก่ียวของและขอเท็จจริงในสํานวนคดีมีความ
ชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิไดอยางถูกตอง โดยปราศจากประเด็นเคลือบแคลง
นาสงสัยใดๆ เชน ยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนผูกระทําผิดถึงแกความตาย (คดีวิสามัญ
ฆาตกรรม) ซึ่งอัยการไดมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูยิงแลว ผูยิงสามารถขอรับสิทธิเปน พ.ป.ผ.
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 ข(3) 
ได โดยแนบสําเนาสํานวนคดีและหนังสือแจงคําส่ังไมฟองจากอัยการก็พอ หรือ 

(2) เหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต และขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาสิทธิได โดยปราศจากขอเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ เชน นํากําลังพลออก
ลาดตระเวน แตงเคร่ืองแบบเรียบรอย ระหวางลาดตระเวนไดถูกผูกอความไมสงบลอบวาง
ระเบิดเปนเหตุใหเสียชีวิตทันที กรณีนี้ถือวามีความชัดเจนท่ีจะสามารถขอรับสิทธิตามระเบียบ 
บ.ท.ช.ขอ 7.2 ได โดยไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมารวบรวมหลักฐาน เปนตน   

4.  กรณีมีการประกาศใหพื้นที่ใดเปนพ้ืนที่ที่มีสถานการณฉุกเฉินรายแรง ตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผูปฏิบัติงานตามคําสั่งเพ่ือควบคุมสถานการณ
ดังกลาว จะถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดานความม่ันคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของ
ชาติ ซึ่งอยูในขายที่จะไดรับสิทธิตางๆ  ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม อยางไร 
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- ถือเปนการปฏิบัติหนาตามระเบียบดังกลาว สามารถเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
ได  

5.  การขอรับสิทธิตางๆ ขางตน มีอายุความหรือไม อยางไร   
 - ไมมีกําหนด แตหากขอลาชาตองช้ีแจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรดวย 

----------------------- 



 
   

 
ผนวก ก  

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบ       

เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
____________ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 
________________ 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษแกขาราชการซึ่งถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ คณะรัฐมนตรี 
จึงใหวางระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521” 

ขอ 2  ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบการเล่ือนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหนาท่ี  พ.ศ.2506 

(2) ระเบียบการเล่ือนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหนาท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2511 

ขอ 3  ในระเบียบนี ้  
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย           
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

“การปราบปรามผูกระทําความผิด” หมายความวา การปองกัน ขัดขวาง ระงับ 
หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือใหเงิน
เพ่ิมพิเศษและการขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน แลวแตกรณี 
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ1 

ขอ 4  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ” ประกอบดวย 

(1)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   เปน ประธานกรรมการ 
(2)  ผูแทนกระทรวงกลาโหม   เปน กรรมการ 
(3)  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   เปน กรรมการ 
(4)  ผูแทนกระทรวงการคลัง   เปน กรรมการ 
(5)  ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เปน กรรมการ 2 

(6)  ผูแทนสํานักงาน ก.พ.  เปน กรรมการ 
(7)  ผูแทนกรมการปกครอง  เปน กรรมการ 
(8)  ผูแทนกรมตํารวจ  เปน กรรมการ 
(9)  ผูแทนกรมบัญชีกลาง   เปน กรรมการ 
(10) ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปน กรรมการ   และ 

 เลขานุการ 
ขอ 5  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

 (1)  พิจารณาและอนุมัติบาํเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 3 
(2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการตามความเหมาะสมเพื่อ

พิจารณาบําเหน็จความชอบแทนคณะกรรมการ 
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการในเร่ืองใดตามท่ี          

คณะกรรมการมอบหมาย 
(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหสวนราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอ

ขอรับบําเหน็จความชอบ 
(5) ติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนใน

การพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนเนือ่งจากการใชระเบียบนี ้
(7) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเห็นวาจําเปนหรือสมควรเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 

_____________________ 
1 ขอ 3 เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2528 และไดพิมพขอความใหมแทนไว

แลว สําหรับขอความเดิมท่ีถูกยกเลิกนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ”   ทายระเบียบนี้ 
2  ขอ 4(5) เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523  
3  ขอ 5(1) แกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว 

สําหรับ ขอความเดิมนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี ้
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ขอ 6  เม่ือคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 5(2) แลว  
ใหเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใดให
ถือเปนท่ีสุด และใหแจงคําวินิจฉัยใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือ ดําเนินการใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยนั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะส่ังแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือจะให
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได 1 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการส่ังแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือ                 
คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนในเร่ืองใดใหม และวินิจฉัยแตกตางจากคําวินิจฉัยคร้ังแรก   
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ      
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 

ขอ 7  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายหรือไดรับคําส่ังให
ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถ
รับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเล่ือน
ข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผูท่ีไดทําการตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจาก
การตอสู ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ข้ัน 

(2) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ  
โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการ  
นอกเหนือไปจากกรณีใน (1) และ (2) ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 3 ข้ัน 

(4) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการโดยมิได
ทําการตอสูหรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซึ่งไมเขาเกณฑตาม (1) (2)หรือ (3)   
ใหพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 8 ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายหรือไดรับคําส่ังให
ชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจนไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพหรือพิการ    
แตยังคงไดรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือปวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหไดรับบําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับการปราบปราม    
โจรผูรายตามขอ 11   

ขอ 9 ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการในหนาท่ีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเล่ือน
ข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
________________________ 

1  ขอ 6 วรรคหนึ่ง เดิมแกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 ตอมาถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” 
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และไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือน
ไดไมเกิน 7 ข้ัน 

(2)  ขาราชการซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพลภาพ 
หรือพิการเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ  
เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 

(4)  ข า ร าชการซึ่ งป ฏิบั ติ หน า ท่ี ใน ลักษณะตรากต รํ า  เ ร ง รั ดห รือ           
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ เล่ือนไดไม
เกิน  2 ข้ัน 

(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือนได 1 ข้ัน 1 

ขอ 10  การเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามขอ 7 และขอ 9 สําหรับขาราชการผูใด 
ใหถือตามข้ันและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ีใชบังคับกับขาราชการผูนั้น 
เวนแต 

(1)  ในกรณีจะไดเล่ือนข้ึนรับเงินเดือนเกินช้ันยศ  ระดับ หรือตําแหนงที่ดํารง
อยู ใหเล่ือนข้ึนโดยอาศัยเงินเดือนของช้ันยศ ระดับหรือตําแหนงท่ีสูงกวาถัดข้ึนไป สําหรับการ
เล่ือนยศ ระดับหรือตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(2)  ในกรณีจะเล่ือนเงินเดือนเกินอัตราสูงสุดของขาราชการแตละประเภท ข้ัน
ท่ีเกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิมเงินเดือนเปนกรณีพิเศษในแตละข้ันในอัตรารอยละหา 

ขอ 10 ทวิ  การเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามขอ 7 และขอ 9 สําหรับ             
ขาราชการที่เสียชีวิต ถาผูนั้นเปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการมาไมนอยกวา 6 เดือน ในรอบ
ปงบประมาณที่เสียชีวิต ใหไดรับการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามเกณฑในขอ 7 หรือขอ 9   
เพ่ิมข้ึน 1 ข้ัน 2 

ขอ 11  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือไดรับ
คําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส แตยัง
สามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจไดรับบําเหน็จ
ความชอบพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
การปราบปรามผูกระทําความผิดซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ป.ผ.” เปนรายเดือนตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
________________________ 

1 ขอ 9  เดิม ถูกแกไขท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2527 ตอมาไดถูกแกไขเฉพาะขอ   
9 (5) โดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความตาม
ระเบียบฯ ฉบับเดิมท้ัง 2 ฉบับ ดังกลาว โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 

2 ขอ 10 ทวิ   เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2525 โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชี
เชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ก. กรณีปราบปรามหรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด 
(1) ผูท่ีไดทําการตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีแกทางราชการและ

ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 
(2) ผูท่ีไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ พ.

ป.ผ. ไมเกิน 3 ข้ัน 
(3) ผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิด ใหไดรับ 

พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 
(4) ผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เนื่องจากการปฏิบัติ

หนาท่ี  โดย อุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง ใหไดรับ พ.
ป.ผ.    1 ข้ัน 

ข.  กรณีปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต 
(1)  ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บ

จากการกระทําของผูกระทําความผิด ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 
(2)  ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บ

สาหัส  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 
(3)  ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑ    

ท่ีคณะกรรมการกําหนด  ใหไดรับ พ.ป.ผ. 1 ข้ัน 1 
ขอ 12  ขาราชการผูใดไดรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบนี้เกิน 1 ข้ัน แลวตอไปมีสิทธิ

ไดรับ พ.ป.ผ. เกิน 1 ข้ันอีก ก็ใหพิจารณาลด พ.ป.ผ.สําหรับคร้ังตอไปลงคราวละ 1 ข้ันทุกๆ 
รอบปงบประมาณ 

 การรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบนี้ ใหมีสิทธิรับไดไมเกิน 4 คร้ัง ในเร่ือง
เดียวกัน 

ขอ 13  การพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้  ใหพิจารณาใหทันที
ท่ีมีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการและใหเล่ือนใหตั้งแตวันท่ีเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจาก
ราชการ  โดยใหถืออัตราเงินเดือนท่ีไดรับอยูในวันดังกลาวเปนเกณฑคํานวณ เวนแตขาราชการท่ี
ไดรับเงินเดือนนอยกวาอัตราเงินเดือนสิบตํารวจตรีข้ันต่ํา ใหถืออัตราเงินเดือนสิบตํารวจตรีข้ันต่ํา
เปนเกณฑคํานวณ และในกรณีท่ีไดรับเงินเดือนไมตรงกับข้ันเงินเดือนของขาราชการที่มียศ      
ใหเล่ือนจากอัตราเงินเดือนข้ันท่ีสูงกวาถัดข้ึนไป 

ขอ 14  การพิจารณาให พ.ป.ผ. ใหพิจารณาเม่ือส้ินปงบประมาณหนึ่งๆ โดยใหถือ
อัตราเงินเดือนของเดือนสุดทายของปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับการพิจารณานั้นเปน
เกณฑคํานวณ แตใหไดรับ พ.ป.ผ.ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
แตถา ผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เสียชีวิตหรือออกจากราชการไปกอนวันท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้น
ไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันท่ีเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการ 
____________________ 

1 ขอ 11 เดิม ถูกยกเลิกท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2525 และไดพิมพขอความใหม
แทนไว แล ว   สํ าห รับข อความ เดิ มนั้ น  โปรดดู รายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ”  ทายระเบียบนี ้
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ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษดวย ใหไดรับการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษหรือ พ.ป.ผ. แตเพียงอยางเดียว 

 ในกรณีขาราชการผูใดมีกรณีท่ีจะไดรับการพิจารณาให พ.ป.ผ.หลายคร้ัง  
ในปงบประมาณหนึ่งๆ ใหรวมพิจารณาเพียงคร้ังเดียวโดยนับกรณีเหลานั้นทุกคร้ังเขาดวยกัน 

ขอ 15 ในการพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ.สําหรับ     
ปงบประมาณใด ถาปรากฏวาผูท่ีไดรับการพิจารณาเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรอง
ในหนาท่ีในปงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาใหลดหรืองดการ
เล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือ พ.ป.ผ. สําหรับผูนั้นไดตามควรแกกรณี 

ขอ 16  เม่ือมีกรณีท่ีขาราชการผูใดจะไดรับการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน       
ตามระเบียบนี้ ใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ 
สงเร่ืองและเอกสารท่ีเก่ียวของใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี โดยไมชักชา  
ท้ังนี้ ไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีมีกรณีนั้นเกิดข้ึนหรือในกรณีท่ีตองรอฟงผลคดี ใหนับแตวันท่ีรู
ผลแหงคดีนั้น และใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และแจง
คําวินิจฉัยใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการรับรองคําวินิจฉัยนั้น 

เม่ือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม หรือผูวาราชการจังหวัด ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหดําเนินการใหเปนไปตาม         
คําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 1 

ขอ 17   ผูใดมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกัน
ไดหลายทาง ใหเลือกรับไดเพียงทางเดียว 

ผู ใดได รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณอันเดียวกันไปแลว  ไมมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้อีก 

ขอ 18  ขาราชการผูใดมีเหตุท่ีจะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตาม
ระเบียบนี้  แมเหตุนั้นจะเกิดข้ึนกอนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  แตไมกอนปงบประมาณ        
ท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ    
ตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จความชอบ   
ตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดไปแลว 

 
 
 

_____________________ 
1  ขอ 16  เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไว

แลว สําหรับขอความเดิม โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ขอ 19  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ)  พลเอก  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 

(เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 95 ตอนท่ี 131 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2521 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป 
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บัญชีเชิงอรรถ  
 

 ความในขอ 3 เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2528 ขอ 3 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม 2528 เปนตนไป และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับ
ขอความในฉบับเดิมท่ีถูกยกเลิกไปนั้นปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

“การปราบปรามผูกระทําความผิด”  หมายความวา การปองกัน ขัดขวาง 
ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา  การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือการ
ใหเงินเพ่ิมพิเศษและการขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  แลวแตกรณี ” 

 ความในขอ 4 (5) เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 โดยเพิ่มผูแทน                 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกรรมการไวดวย 

 ความในขอ 5(1) แกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 มีผลใชบังคบัตัง้แต
วันท่ี 13 ตุลาคม 2544  และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว  สวนขอความเดิมนั้น ปรากฏ 
ดังนี ้

“ขอ 5(1)คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบยีบนี”้ 
 ความในขอ 6 วรรคหนึ่ง  ซึ่งแกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 นั้น       

ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 13 ตุลาคม 2544 และ
ไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความในระเบียบฯ ฉบับเดิมท้ัง 2 ฉบับ ปรากฏ ดังนี้ 

ขอความในระเบียบฯ  พ.ศ.2521  คือ 
“ขอ 6 เม่ือคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 

5(2) แลว ถาเปนกรณีการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหรายงานคณะกรรมการทราบพรอมดวย
ความเห็น เม่ือคณะกรรมการเห็นชอบแลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว  
ถาเปนกรณีอนุมัติใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ใหคณะอนุกรรมการ
แจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น แลวรายงานให
คณะกรรมการทราบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะส่ังแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือจะ
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได” 
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ขอความในระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 คือ 
“ขอ 6  เม่ือคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 

5(2) แลว   ถ า เปนกรณีการเ ล่ือนเ งินเดือนกรณี พิ เศษ  การขอพระราชทานยศและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ใหรายงานคณะกรรมการทราบ
พรอมดวยความเห็น เม่ือคณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโดยเร็ว ถาเปนกรณีอนุมัติใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ให
คณะอนุกรรมการแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะส่ังแกไข คําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการหรือจะใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได” 

ความในขอ 9 แตเดิมถูกแกไขท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2527 ตอมาได
ถูกแกไขเฉพาะขอ 9(5) โดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544  มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอน
พิเศษ 102 ง เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2544) และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับ
ขอความตามระเบียบฯ ฉบับเดิมท้ัง 2 ฉบับ ปรากฏดังนี้ 

ขอความในระเบียบฯ พ.ศ.2521 คือ 
“ขอ 9  ขาราชการผูใดถึงแกความตายเนื่องจากไดรับอันตรายหรือถูก

ประทุษรายหรือไดรับการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจร
ผูรายและความตายนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของ
ตนเอง  ใหไดรับการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนเปนกรณีพิเศษตามเกณฑ ดังนี้ 

(1)  ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตไดรับอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือนไดไมเกิน 7 ข้ัน 

(2)  ขาราชการซึ่งถูกประทุษรายและไดรับอันตรายถึงแกความตาย
เพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3)  ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 

(4)  ขาราชการซึ่งไดปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย  เล่ือนไดไมเกิน 2 ข้ัน 

(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตายเนื่องจากตองไปปฏิบัติ
ราชการเปนคร้ังคราวนอกท่ีตั้งสํานักงานประจําหรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองท่ีกันดาร     
ท่ีเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาเล่ือนได 1 ข้ัน ” 

ขอความในระเบียบฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2527 เฉพาะขอ 9(5) คือ  
“(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจาก

ตองไปปฏิบัติราชการเปนคร้ังคราวนอกท่ีตั้งสํานักงานประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการ     
ในทองท่ีกันดารท่ีเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา เล่ือนได 1  ข้ัน” 
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  ขอ 10 ทวิ  ถูกเพ่ิมเติมไวโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2525 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2525 เปนตนไป 

  ขอ 11 เดิม ถูกยกเลิกท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2525 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2525 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความเดิมนั้น
ปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 11  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือ
ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส   
แตยังสามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจไดรับ
บําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาใหเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดซึ่งเรียกโดยยอวา  พ.ป.ผ.  เปนรายเดือนตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 

(1)  ผูท่ีไดทําการตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีตอทางราชการ
และไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 

(2)  ผูท่ีไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ 
พ.ป.ผ.ไมเกิน 3 ข้ัน 

(3)  ผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิดหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิด  
ใหไดรับ พ.ป.ผ.ไมเกิน 2 ข้ัน 

(4)  ผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือปฏิบัติหนาท่ีในสภาพ
เส่ียงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดแตไมบาดเจ็บ ใหไดรับ พ.ป.ผ.      
1 ข้ัน”   

  ความในขอ 16 เดิม ถูกยกเลิกท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 มีผล
บังคับตั้งแต วันท่ี 13 ตุลาคม 2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความเดิม
นั้นปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 16  เม่ือมีกรณีท่ีขาราชการผูใดจะไดรับการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน
ตามระเบียบนี้  ใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ
สงเร่ืองและเอกสารท่ีเก่ียวของใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี  ภายในหกสิบ
วันนับแตวันท่ีมีกรณีนั้นเกิดข้ึน หรือในกรณีท่ีตองรอฟงผลคดี ใหนับแตวันท่ีรูผลแหงคดีนั้น  
และใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ
แจงใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับเร่ืองและเอกสารท่ีเก่ียวของครบถวน 

เม่ือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับแจงการ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหดําเนินการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง” 
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ที่ สร 1002/ว 16 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

            22 พฤษภาคม 2522 
 

เ ร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

เรียน   กระทรวง ทบวงและจังหวัด 
อางถึง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

เสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
 

ตามท่ีไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 95 ตอนที่ 131 เม่ือวันท่ี     
23 พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ลงวันท่ี 17
พฤษภาคม 2522 พรอมท้ังไดกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิตางๆ ตามที่บัญญัติไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 แนบทาย
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดมี
มติในการประชุมคร้ังท่ี 4/2522 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2522 ใหเวียนประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2522 ใหกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดทราบ
เพ่ือถือปฏิบัติตอไป 

จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2522 มาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ ท้ังขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงประกาศสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย         
จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
(ลงช่ือ)    ปรีชา   โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ)  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โทร. 2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 
___________________ 

 

เพ่ือใหการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เปนไปโดยสะดวกและ
รัดกุม คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบโดยอาศัยอํานาจตามขอ 5(4) แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จึงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหสวนราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ผูใดมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกัน     
ไดหลายทาง ใหเลือกรับไดเพียงทางเดียว 

 ผูใดไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521 อีก 

ขอ 2  ขาราชการผูใดมีเหตุท่ีจะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ให
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตามแบบ บ.1 ทายประกาศนี้ 

 ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมอาจรายงานได ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันตนของบุคคลนั้นเปนผูรายงานแทน 

ขอ 3  เม่ือไดรับรายงานตาม ขอ 2 แลว ใหผูบังคับบัญชารวบรวมเอกสารและ
หลักฐานประกอบคําขอตามขอ 9 ถาตนไมมีอํานาจท่ีจะแสวงหาเอกสารและหลักฐานใหเสนอ
เร่ืองตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพ่ือดําเนินการตอไป 

 เม่ือผูบังคับบัญชาไดรวบรวมเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว ใหเสนอเร่ือง
ตอผูรับผิดชอบตาม ขอ 4 เพ่ือดําเนินการตอไปโดยมิชักชา 

ขอ 4  ผูรับผิดชอบสงเร่ืองและเอกสาร ใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ   
ไดแก 
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4.1  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
4.2 หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสังกัดราชการ

บริหารสวนกลาง 
ขอ 5  ใหผูรับผิดชอบตาม ขอ 4 ดําเนินการสงเอกสารและหลักฐานตามขอ 2 และ 

ขอ 3  พรอมท้ังแจงรายละเอียดและความเห็นตามแบบ บ.2  หรือ แบบ บ.3 ทายประกาศนี้ 
แลวแตกรณี ตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยแยกเปนรายบุคคล 

ขอ  6  ใหผู รับผิดชอบตามขอ  4 กําหนดระยะเวลาในการดํา เนินการของ
ผูบังคับบัญชาแตละข้ันตอน เพ่ือใหสามารถสงเร่ืองราวตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบไดทันภายในกําหนดเวลาตามขอ 14 หรือขอ 16 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 รวมท้ังกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
ภายในหนวยงานของตน ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และประกาศนี้ 

ขอ 7 การรายงานตามขอ 2 ของผูมีสิทธิหลายรายสําหรับการปฏิบัติการรวมกัน    
ในเหตุการณเดียวกัน ใหรายงานเปนรายบุคคล 

 เม่ือไดรับรายงานตามวรรคแรกแลว ใหผู รับผิดชอบตามขอ 4 รวบรวม      
สงคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพรอมกัน เวนแตในกรณีท่ีผูมีสิทธิอยูใตบังคับบัญชา
ของผูรับผิดชอบตามขอ 4 ตางกัน ใหผูรับผิดชอบตามขอ 4 รวบรวมแตเฉพาะรายงานของ        
ผูมีสิทธิในความรับผิดชอบของตน 

ขอ 8 การสงรายงานและเอกสารและหลักฐาน ตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ใหสงไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ขอ 9 เอกสารและหลักฐานท่ีตองสงตามขอ 5  ไดแก 
9.1 กรณีขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

 9.1.1 สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย หรือ
หนังสือรับรองจากผูส่ังหรือผูขอใหขาราชการผูนั้นชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจร
ผูราย แตในกรณีท่ีผูส่ังหรือผูขอดังกลาวเปนขาราชการ ซึ่งเทียบไดต่ํากวาระดับ 5 หนังสือรับรอง
นั้น ตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูส่ังหรือผูขอตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไปรับรอง
ดวย หรือสําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ จนเปนเหตุใหถึงแกความตาย 

9.1.2 บันทึกรายละเอียดพฤติการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ  โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป  เปนผูลงช่ือรับรอง
ความถูกตอง 

9.1.3 สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงตั้งข้ึน  เพ่ือสอบสวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

9.1.4 ในกรณีถึงแกความตายเนื่องจากไดรับการปวยเจ็บ ใหแนบรายงาน
ของแพทยท่ีทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการผูนั้นวาปวยเจ็บถึงตาย
เพราะโรคอะไร  และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม 
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9.1.5 ในกรณีเสียชีวิต  ใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียน     
คนตายดวย 

9.1.6 ในกรณีไดรับอันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถรับราชการตอไป
ได ใหแนบรายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการผูนั้น 
วาไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได 

9.1.7  สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทาย 
9.2 กรณีขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.

ป.ผ.) 
9.2.1 สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผดิหรือ

หนังสือรับรองจากผูส่ังหรือผูขอใหขาราชการผูนั้น ชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
แตในกรณีท่ีผูส่ังหรือขอดังกลาวเปนขาราชการ ซึ่งเทียบเทาไดต่ํากวา ระดับ 5 หนังสือรับรองนั้น
ตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูส่ังหรือผูขอตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองดวย 

9.2.2 บันทึกรายละเอียดพฤติการณของผูเขาเกณฑ จะไดรับการพิจารณา
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ 5 หรือ
เทียบเทาข้ึนไป  เปนผูรับรองความถูกตอง 

9.2.3 สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงตั้งข้ึน เพ่ือสอบสวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

9.2.4 ในกรณีท่ีไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส  ใหแนบรายงานของ
แพทยของทางราชการแสดงใหทราบลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ จํานวนวันท่ีรักษาพยาบาล 
และคําวินิจฉัยของแพทย 

9.2.5 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทาย  สําหรับปงบประมาณท่ี
ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด 

ขอ 10 เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา หากผูรับผิดชอบตามขอ 4 เห็นสมควรจะสง
เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใด ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ดวยก็ได 

ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงมติของคณะรัฐมนตรีหรือของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ แลวแตกรณี  ใหผูรับผิดชอบตามขอ 4 มีอํานาจส่ัง
เล่ือนเงินเดือนตามรายงาน หรือผูมีอํานาจส่ังใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด และกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป  

เม่ือสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินการออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน หรือใหเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแลว ใหสงสําเนาคําส่ังใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือประธานอนุกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
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ขอ 12  คําขอท่ีคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ มีมติ
ไมอนุมัติใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือประธานอนุกรรมการ แจงใหผูรับผิดชอบ  
ตามขอ 4 ทราบ 

ขอ 13  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
 

(ลงช่ือ)    ปรีชา  โกศลพันธุ 
        (นายปรีชา  โกศลพันธุ) 

                                                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
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แบบ  บ. 1 
 

แบบรายงานเพ่ือขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

 
 ท่ี ………………………………………… 
วันท่ี …….เดือน…………………..พ.ศ. ………… 

 

เสนอ…………………………….. 
 

ขอ 1  ขาพเจา…………………………………………………ขอรายงานเพื่อขอรับ
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแก……………………………………………………….…….…..
ตําแหนง.………………………………………………………………………..…………………… 
กอง/อําเภอ………………………………………..กรม/จังหวัด…………….……………………... 
กระทรวง………………………………………….รับเงินเดือน…………………...…………..บาท 

ขอ 2  เม่ือวันท่ี……..เดือน…………………..พ.ศ. ………..ถึงวันที่..……………… 
เดือน…………………พ.ศ. ………ไดรับคําส่ังของ……………..…………ท่ี...………………….. 
ลงวันท่ี……….เดือน……………………….พ.ศ. ………………….. 

(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(…........) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(…........) ปฏิบัติราชการในหนาท่ีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

ขอ 3  จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือไดรับคาํส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ี หรือการปฏิบัติ
ราชการ  เปนเหตุให 

(……….) ตาย 
(……….) ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ไมสามารถรับราชการตอไปได 
(……….) ไดรับอันตรายถึงบาดเจบ็สาหัส แตยังสามารถรับราชการตอไป

ได 
(……….) ไดรับอันตรายถึงบาดเจบ็ แตไมสาหัส 
(……….) ไมไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ แตเปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพ

เส่ียงอันตรายตอชีวิต   
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ขอ 4  เหตุเกิดท่ี ………………………………………ตําบล………………………
อําเภอ…………………………………….จังหวัด…………………………………………………. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป................................………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….…………
.……………………………………………………………………………………………..……… 

ขอ 5  ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
และกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ยังมิไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดมากอน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการขอรับบําเหน็จความชอบตอคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบตอไป 
 

(ลงช่ือ) ………………………………….ผูมีสิทธิ 
(……………………………….) 

(ลงช่ือ) …………………………………..แทนผูมีสิทธิ 
(……………….…… ……..….) ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา 

ช้ันตน 
 
 
หมายเหตุ    ทําเคร่ืองหมาย /  ไวใน (……..)  หนาขอความท่ีตองการ 
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              แบบ บ. 2 
 

แบบสงเร่ืองขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 และขอ 9 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 

 

        ท่ี……………….…………… 
วันท่ี …….เดือน………..…..พ.ศ. …… 

 

เสนอ   คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

ขอ 1  ขาพเจา…………………………………...ขอสงเร่ืองขอเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษใหแก……………………………ตาํแหนง………………………กอง/อําเภอ……...………..
กรม/จังหวัด……………..…กระทรวง……………………….รับเงินเดือน…..……………….บาท 

ขอ 2  เม่ือวันท่ี……..เดือน……………………พ.ศ. ………ถึงวันที่………………... 
เดือน………………………..พ.ศ. ……….. ไดรับคาํส่ังของ………………………ท่ี ………….…
ลงวันท่ี…………….เดือน……………………….พ.ศ. …………….. 

(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติราชการในหนาท่ีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย 

ขอ 3  จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือไดรับคาํส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ี เปนเหตุให 
(……….) ตาย 
(……….) ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ  จนไมสามารถรับราชการตอไปได 

ขอ 4  เหตุเกิดท่ี ……………………………………ตาํบล………….………………. 
อําเภอ……………………………………….  จังหวัด……………………………………………… 

ขอเท็จจริงโดยสรุป…………….…………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….…………
….…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ขอ 5  ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษปรากฏวา    

ผูมีสิทธิ 
(………..) เคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี 
(………..) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี 

ขอ 6  ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ  
และกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้มิใชเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง  หรือความผิดของตนและยังมิได
รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบียบ  
ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดมากอน จึงเห็นสมควรใหเล่ือนเงินเดือน…………………….…ข้ัน    
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521            
ขอ ………………………. 

ขอ 7  ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนตามสายงานใหแก…………………..…………… 
คือ ………………………………………………………. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 

(ลงช่ือ) ……………………………….ผูรับผดิชอบ 
(…………………………….) 

ตําแหนง ………………………………… 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ทําเคร่ืองหมาย /  ไวใน (……..)   หนาขอความท่ีตองการ  

2.  เงินเดือนท่ีไดรับไมรวมเงินเพ่ิมอ่ืนดวย 
3.  ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนตามขอ 7 หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามในคําส่ัง 

เล่ือนเงินเดือนประจําป 
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แบบ  บ. 3 
 

แบบสงเร่ืองขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)  ตามขอ 8
และขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

พ.ศ.2521 
 

ท่ี………………….....…… 
วันท่ี …….เดือน……………..พ.ศ...……. 

 

เสนอ  คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ 
 

ขอ 1  ขาพเจา…………………………………………….…..ขอสงเร่ืองขอ  พ.ป.ผ. 
ใหแก…………………..…………………..…….ตําแหนง………………………………………… 
กอง/อําเภอ………………………………………กรม/จังหวัด.………………..…………………... 
กระทรวง………………………………………….รับเงินเดือน.…………………………………… 

ขอ 2  ในปงบประมาณท่ีจะไดรับการพิจารณาให  พ.ป.ผ. ปรากฏวาผูมีสิทธิได
ปฏิบัติหนาท่ี หรือได รับคํา ส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งเขาเกณฑ ท่ีจะได รับ พ.ป .ผ .         
จํานวน……..คร้ัง  ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี…….เดือน……………..พ.ศ. ………ถึงวันที่..……………….... 
เดือน……………. พ.ศ. ……ไดรับคาํส่ังของ……………………ท่ี…………..…ลงวันท่ี…..……..
เดือน ……………….. พ.ศ. ………… 

(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

เหตุเกิดท่ี…………………………………….ตําบล…………………อําเภอ………………………
จังหวัด………………………………………. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป..………………………………………………..…………………. 
…………………………………….…………………………………………………………………
.………..………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..………..…
…………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………. 
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คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี……เดือน………….พ.ศ. ……ถึงวันที่……….เดือน..……………

พ.ศ.…… ไดรับคําส่ังของ……………………ท่ี……………ลงวันท่ี………เดือน..……………….. 
พ.ศ. ……………… 

(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปราม

โจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทํา

ความผดิ 
เหตุเกิดท่ี…………………………..……ตําบล……………………อําเภอ………………………..
จังหวัด………………………………………. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป…………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….…… 

คร้ังท่ี 3  เม่ือวันท่ี……เดือน…………….พ.ศ. ……ถึงวันที่……….เดือน….......….
พ.ศ. ………ไดรับคาํส่ังของ………………ท่ี………ลงวันท่ี……..เดือน ………….…พ.ศ.……… 

(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

เหตุเกิดท่ี…………………………………….ตําบล…………………….อําเภอ…………..……….
จังหวัด……………………………………………. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป...……………………………………………….………………... 
………………………………………………………………………………………..……………..
….…….………………………………………………………………………………………….…
……………..……………..…………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………….……………………………………
………..……………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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ขอ 3   (……….)   ผูมีสิทธิไมเคยรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 มากอน 
(.……...) ผูมีสิทธิเคยรับ  พ.ป.ผ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 
คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 
คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 
คร้ังท่ี 3  เม่ือวันท่ี…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 
คร้ังท่ี 4  เม่ือวันท่ี…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 

ขอ 4  ในปงบประมาณท่ีจะไดรับการพิจารณาใหไดรับ พ.ป.ผ.  ปรากฏวาผูมีสิทธิ 
(………..) เคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี 
(………..) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี 

ขอ 5  ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
และกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้มิไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดมากอน จึงเห็นสมควรใหไดรับ พ.ป.ผ. ……ข้ัน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปน กรณีพิเศษ พ.ศ.2521     
ขอ……………………. 

ขอ 6  ผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ.  ใหแก ………………………………………..
คือ.……………………………………..… 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
(ลงช่ือ) …………………..……………….ผูรับผิดชอบ 

(………………………...….…..) 
ตําแหนง……………...……………………… 

 
 
หมายเหตุ 1. ทําเคร่ืองหมาย /  ไวใน (……..)   หนาขอความท่ีตองการ  

2.  เงินเดือนท่ีไดรับอยูในขณะปฏิบัติหนาท่ี  หรือไดรับคําส่ังใหชวยปฏิบัติหนาท่ี
ไมรวมเงินเพ่ิมอ่ืนดวย  

3.  ผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ.  ตามขอ 6 หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามในคําส่ัง
เล่ือนเงินเดือนประจําป 
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ที่ สร 1002/ว 19 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 

                                                           8  มิถุนายน 2522 
 

เร่ือง การตีความคําวา ขาราชการทหารกองประจําการ 
เรียน กระทรวง ทบวง และจังหวัด 
อางถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
   

ตามท่ีไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 131 เม่ือวันท่ี 23
พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2522 เม่ือวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2522 ไดพิจารณาเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 3 กําหนดวา ในระเบียบนี้ขาราชการหมายความถึง
ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการตํารวจตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร ฯลฯ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.2521 ไดจําแนกบุคคลไวเปน 3 ประเภท คือ ขาราชการทหาร 
ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ฉะนั้น เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนเนื่องจากการใชระเบียบนี้ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 5(6) แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จึงมีมติวา สําหรับ    
คําวาขาราชการทหารกองประจําการตามระเบียบฯ ขอ 3 ใหหมายความรวมถึง ขาราชการทหาร 
และทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.2521 ดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และขอไดโปรดแจงมติของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง  
 (ลงช่ือ)         ปรีชา   โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ประธานกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  
 
กองการเจาหนาท่ี  โทร. 2822700 
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ที่ สร 1002/ว 23 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 

   5  กรกฎาคม 2522 
 

เร่ือง การพิจารณาใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด และการขอ         
พระราชทานยศ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

เรียน กระทรวง ทบวง และจังหวัด 
อางถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

 

ตามท่ีไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 131 เม่ือวันท่ี 23
พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

ดวยปรากฏวา สวนราชการบางแหงไดสงเร่ืองขออนุมัติเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด และเร่ืองขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการผูมีเหตุท่ีจะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไปเพ่ือคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดพิจารณาเร่ือง
ดังกลาวในการประชุม คร้ังท่ี 6/2522 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2522 แลว มีมติดังนี้  

การพิจารณาให พ.ป.ผ. 1. 
เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี

พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 14 กําหนดวา 
“การพิจารณาให พ.ป.ผ. ใหพิจารณาเม่ือส้ินปงบประมาณหนึ่ง ๆ โดยใหถืออัตรา

เงินเดือนของเดือนสุดทายของปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับการพิจารณานั้น เปนเกณฑ
คํานวณ แตใหไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาท่ี แตถา  
ผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เสียชีวิต หรือออกจากราชการไปกอนท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้นไดรับ พ.
ป.ผ. ตั้งแตวันท่ีเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษดวย   
ใหไดรับการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือ พ.ป.ผ. แตเพียงอยางเดียว 

ในกรณีท่ีขาราชการผูใดมีกรณีท่ีจะไดรับการพิจารณาให  พ.ป.ผ. หลายคร้ังใน
ปงบประมาณหนึ่ง ๆ ใหรวมพิจารณาเพียงคร้ังเดียว  โดยนับกรณีเหลานั้นทุกคร้ังเขาดวยกัน” 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ           
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เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 5 (4) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จึงมีมติกําหนด 
วิธีการเพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับ พ.ป.ผ. โดยขอใหสวนราชการตาง ๆ 
สงเร่ืองไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบภายใน     
หกสิบวันนับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับการพิจารณา 
หากสวนราชการใดเสนอขอรับสิทธิไปกอนหนาระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ก็จะสงเร่ืองกลับคืน
เพ่ือใหสวนราชการนั้น ๆ ดําเนินการใหมใหถูกตอง 

 2. การขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 โดยท่ี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี

พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 5 (1) กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ มีหนาท่ี
พิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ คณะกรรมการจึงมีมติกําหนดหลักการไววาตอไป
คณะกรรมการจะรับพิจารณาแตเฉพาะเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เทานั้น สวนการขอ
พระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการซึ่งมีเหตุท่ีจะไดรับการพิจารณาให
บําเหน็จความชอบตามระเบียบดังกลาวจะไมพิจารณาให เพราะเปนเร่ืองนอกเหนืออํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และขอใหสวนราชการนี้ไดโปรดแจง
มติของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและ    
ถือปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 
 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)    ปรีชา   โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

 
กองการเจาหนาท่ี  
โทร. 2822700 
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2. 

 
 

ที่ สร.1002/1464  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

                                                       26 มีนาคม 2523 
 

เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สส .0203/7/21237 ลงวันท่ี             

17 กันยายน 2522 
 

ตามหนังสือท่ีอางถึง ไดหารือปญหาวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน และการให
เ งินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป .ผ .) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ รวม 3 ประการ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 10/2522 เม่ือวันท่ี 
31 ตุลาคม 2522 ไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

1. การเล่ือนเงินเดือนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 13 ก็เพ่ือที่จะเบิกจายใหและเพ่ือประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญในการเบิกจายให ไมตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) ยกเวนการจายเงินเดือน
ของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติราชการ      
ในหนาท่ีและไมสามารถรับราชการตอไปได 

เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 13 กําหนดวา “การพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้ ให
พิจารณาใหทันทีท่ีมีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการ และใหเล่ือนใหตั้งแตวันท่ีเสียชีวิต หรือ 
วันกอนวันออกจากราชการ ฯลฯ” ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกับ พ.ศ.2522 มาตรา 17 บัญญัติวา “ขาราชการผูใดตาย    
ในระหวางรับราชการใหจายเงินเดือนจนถึงวันท่ีถึงแกความตาย” และมาตรา 18 บัญญัติวา     
“การจายเงินเดือนกรณี (1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดการลาออก ... (2) ใหออก       
ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวันท่ีระบุในคําส่ัง ฯลฯ” ดังนั้น ในวันท่ีเสียชีวิต      
หรือวันกอนวันออกจากราชการ ผูเสียชีวิตก็ดี ผูพิการทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการ            
และไมสามารถรับราชการตอไปไดก็ดี ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินเดือนในอัตราใหมเพียงหนึ่งวัน 
ตัวอยางเชน นาย ก.เปนขาราชการ รับเงินเดือน 1,000 บาท ไดเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ 



 

- 98 - 

 
 

 
หนาท่ีราชการเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม ผลจากการปฏิบัติหนาท่ี นาย ก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษ 5 ข้ัน ข้ึนรับเงินเดือน ข้ัน 1,500 บาท ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม ดังนี้ ในวันท่ี 10 ตุลาคม 
นาย ก.ยอมไดรับเงินเดือนจากอัตรา 1,500 บาท สวนวันท่ี 1-9 ตุลาคม นาย ก. ไดรับเงินเดือน     
ในอัตราเดิม คือ 1,000 บาท เปนตน และโดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน    
พ.ศ.2518 มาตรา 64 บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ        
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ.2521 มาตรา 36 บัญญัติวา “ขาราชการตํารวจผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ            
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได” ฉะนั้น การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ จึงเพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย แตมีขอนาสังเกตวา มาตรา 64 และ มาตรา 38     
ท่ีกลาวนี้ กลาวถึงการเลื่อนข้ันเงินเดือนเฉพาะกรณีถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเทานั้น มิไดคลุมถึงการเลื่อนข้ันเงินเดือนในกรณีทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี และไมสามารถรับราชการตอไปได 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 6 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 7 และมาตรา 8    
วรรคสอง กอนการจายเงินเดือนแตละป ใหกระทรวง ทบวง กรม ย่ืนบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปตอกรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกตอง ฯลฯ” มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
วา “การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือน เพราะถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ใหจายจากอัตราเงินเดือนท่ีผูนั้นครองอยู หรือเงินเดือนเหลือจาย หรือใหโอนเงิน
หมวดอื่นมาตั้งจาย” และมาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติวา “การจายจากเงินเดือนเหลือจายหรือ   
การโอนเงินหมวดอ่ืนมาตั้งจายตามวรรคหนึ่ง ใหจายไดโดยไมตองย่ืนบัญชีถือจาย” ดังนั้น       
การจายเงินเดือนใหแกขาราชการท่ีไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเน่ืองจากเสียชีวิต เพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ จึงไมตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) แตเปนท่ีนาสังเกตวาการจายเงินเดือนใหขาราชการท่ี
ไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและ         
ไมสามารถรับราชการตอไปได ตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) เพราะมาตรา 8 ดังกลาวมิไดบัญญัติ
คลุมถึงการจายเงินเดือนในกรณีนี้ 

2.1 ผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ.ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคไดแก ผูมีอํานาจ
ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยท่ี พ.ป.ผ.เปนเงินท่ีจายในลักษณะเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา     
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 4        
ซึ่งบัญญัติวา “เงินเดือนหมายความวา เงินเดือนและเงินอ่ืนท่ีมีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน” ดังนั้น ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน จึงเปนผูมีอํานาจส่ัง
ใหไดรับ พ.ป.ผ. ดวย ตัวอยางเชน กรณีของขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอํานาจสั่งใหไดรับ  
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พ.ป.ผ. ไดแก ผูมีอํานาจตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2518 สําหรับกรณีของขาราชการตํารวจ ผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. ไดแก ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 37 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 เปนตน 

2.2 เม่ือส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. แลว จะตองทําบัญชีถือจายดวย เหตุท่ีตองทําบัญชี
ถือจาย เพราะ พ.ป.ผ. เปนเงินท่ีจายในลักษณะเงินเดือนดังท่ีกลาวแลวในขอ 2.1 ประกอบกับ
พระราชกฤฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน         
พ.ศ.2522 มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติวา “การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือนใหจายไปตามบัญชี  
ถือจายเงินเดือน ฯลฯ” 

2.3 เงินท่ีจะนํามาถือจายเปน พ.ป.ผ. ใชเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน โดยท่ี 
พ.ป.ผ. เปนเงินท่ีจายเปนรายเดือนและจายควบกับเงินเดือน เชนเดียวกับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
การสูรบ (พ.ส.ร.) และ พ.ส.ร. นี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดใหจายจากหมวดเงินเดือน จึงคาด
วา พ.ป.ผ. ก็ควรจายจากหมวดเงินเดือนเชนกัน 

2.4 วิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. ปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกจายเงินเดือน  
เนื่องจากระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 ขอ 35 กําหนดวา 

“การเบิกเงินเดือน คาจาง เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เงินคาเชาบาน
ขาราชการ หรือการเบิกเงินอ่ืนใด นอกจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ให เปนไปตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด” ประกอบกับ พ.ป.ผ. เปนเงินท่ีไดกําหนดข้ึนใหม ยังไมมีระเบียบของ
กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายเชนไร ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอให
กระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. เพ่ือปองกัน
ปญหาในการเบิกจายตอไป 

3. ปจจุบัน พ.ป.ผ. ไมรวมกับเงินเดือนเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 
โดยหลักแลว พ.ป.ผ. จะตองนําไปรวมกับเงินเดือน เปนเงินเดือนเดือนสุดทาย

เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับ พ.ส.ร. ซึ่งตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ เงินเดือนเดือนสุดทาย
หมายความวา เงินเดือนท่ีไดรับจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีออกจาก
ราชการรวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพ่ิมการเลื่อนฐานะ และหรือ
สําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ ฯลฯ” แตเนื่องจาก
ขณะน้ีกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการแกไข โดยเพ่ิมเติมคําวาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด เขาไปในคําจํากัดความของคําวาเงินเดือนเดือนสุดทาย แตอยางใด อยางไร     
ก็ตาม ตราบใดท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 ที่กลาวยังไม
แกไข ก็จะนํา พ.ป.ผ. ไปรวมกับเงินเดือนเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย เพ่ือประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญไมได ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอใหกระทรวงการคลังพิจารณา
ดําเนินการแกไขกฎหมายบําเหน็จบํานาญดังกลาวตอไป 
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ในการนี้  สํ านักนายก รัฐมนตรีได มีหนั ง สือ ท่ี  สร .1002/5587 ลง วัน ท่ี                
20 พฤศจิกายน 2522 แจงขอหารือของกระทรวงสาธารณสุข พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกลาวไปเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณา 

(1) วาความเห็นชอบของคณะกรรมการดังกลาวถูกตองสมบูรณหรือไม หากเห็นวา
ยังมีขอท่ีควรแกไขเปล่ียนแปลงเปนประการใด ขอใหแจงไปใหทราบดวย ท้ังนี้ คณะกรรมการจะ
ถือความเห็นของกระทรวงการคลังเปนยุติและแจงใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป 

(2) ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. ตามนัยท่ีกลาวใน    
ขอ 2.4 

(3) ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494   
มาตรา 4 ตามนัยท่ีกลาวในขอ 3 

ตอมากระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือ กค.0503/7218 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2523 
แจงวา 

1. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ รวม 3 ประการดังกลาว
ถูกตองแลว 

2. การเบิกจาย พ.ป.ผ. ใหดําเนินการทํานองเดียวกับการเบิกจายเงินเดือน            
ซึ่งกระทรวงการคลังจะไดทําหนังสือแจงสวนราชการตอไป 

3. การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 
คํานิยาม “เงินเดือนเดือนสุดทาย” เพ่ือใหหมายรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ดวยนั้น กระทรวงการคลังจะไดดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)      ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 2862700 
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ที่ สร 1002/ว 10 สํานักนายกรัฐมนตรี  
 

                                                           9 พฤษภาคม 2523  
 

เร่ือง หลักเกณฑการปฏิบัติหนา ท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11(4) 

เรียน กระทรวง ทบวง และจังหวัด   
อางถึง หลักเกณฑการปฏิบัติหนา ท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานัก          

นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 ขอ 11 (4) 
จํานวน 1 ชุด 

 

โดยท่ี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.2521 ขอ 11 กําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด      
หรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ
สาหัสแตยังสามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจ
ไดรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาให       
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ซึ่งเรียกโดยยอวา พ.ป.ผ. เปนรายเดือน          
ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) ผูท่ีไดทําการตอสูดวยความกลาหาญเปนผลดีตอทางราชการ และไดรับบาดเจ็บ
สาหัสจากการตอสู ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 

(2) ผูท่ีไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน  
3 ข้ัน  

(3) ผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิด หรือปฏิบัติหนาท่ี
ในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิดใหไดรับ     
พ.ป.ผ.ไมเกิน 2 ข้ัน  

(4) ผู ท่ีได รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติ เหตุตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติหนา ท่ี            
โดยอุบัติเหตุนั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือปฏิบัติหนาท่ี   
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด แตไมบาดเจ็บ ใหไดรับ    
พ.ป.ผ. 1 ข้ัน” 
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ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 5(4) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ       
จึงกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11(4) ข้ึน 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 
 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)  ปรีชา   โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
กองการเจาหนาท่ี  
โทร. 2822700 
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การพิจารณาให พ.ป.ผ. แกขาราชการผูปฏิบัติในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตแตไม
บาดเจ็บ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ     
พ.ศ.2521 ขอ 11(4) ใหเปนไปตามหลักเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้.- 

(ก) กรณีปราบปรามหรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด  
 1. เปนผูท่ีไดทําการตอสูโดยไมหว่ันเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก

เพ่ือใหภารกิจสําเร็จหรือเพ่ือแกไขสถานการณใหดีข้ึน  โดยไมตองคํานึงถึงผลของการปราบปราม 
 2. เปนผูท่ีไดทําการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกลชิดซึ่งในการตอสูคร้ังนั้น

ผูกระทําความผิดถึงแกความตายหรือจับผูกระทําความผิดได เปนอัตราสวนระหวางจํานวน
ผูกระทําความผิดท่ีถึงแกความตายหรือจับได 1 คน ตอกําลังของฝายปราบปรามไมเกิน 10 คน 
ถาผูกระทําความผิดท่ีถึงแกความตายหรือจับไดเปนระดับหัวหนาเปนอัตราสวนระหวางจํานวน
ผูกระทําความผิดท่ีถึงแกความตายหรือจับได 1 คน  ตอกําลังของฝายปราบปรามไมเกิน  20 คน  

 3. เปนผูท่ีไดทําการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกลชิด ซึ่งในการตอสู     
คร้ังนั้น ฝายปราบปรามไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต  

 4. เปนผู ท่ีได ทําการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกล ชิด โดยท่ีฝาย
ปราบปรามไมไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แตมีการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกลชิด
รวมกันไมนอยกวา 4 คร้ัง  ในรอบปงบประมาณ 

(ข) กรณีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามผูกระทําความผิด 
 1. เปนผู ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมหว่ันเกรงอันตราย ดวยการยอมเอาชีวิต     

เขาแลกเพ่ือใหผูอ่ืนพนจากภยันตรายแหงชีวิตท่ีใกลจะถึง และไมสามารถหลีกเล่ียงใหพนโดยวิธี
อ่ืนใดไดและภยันตรายนั้นมิไดเกิดข้ึนเพราะความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ตน  

 2. เปนผู ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมหว่ันเกรงอันตราย ดวยการยอมเอาชีวิต      
เขาแลกเพื่อบรรเทาภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ และภัยพิบัตินั้นมิไดเกิดข้ึนเพราะความผิด
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน 

การพิจารณาให พ.ป.ผ. ตาม (ก) และ (ข) ใหพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคล 
และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะพิจารณาใหเปนราย ๆ ไป 
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ที่ สร 1002/ว 15 สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

                                                           25 สิงหาคม 2523  
 

เร่ือง การขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหขาราชการที่เสียชีวิต เนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

เรียน กระทรวง ทบวง และจังหวัด 
อางถึง หนังสือ ท่ี สร 1002/ว 23 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2523 
สิ่งที่สงมาดวย  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2521 
 

ตามหนังสือท่ีอางถึง แจงมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ซึ่งกําหนด
หลักการไววาคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะเรื่องขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินเพ่ิม
พิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ        
พ.ศ.2521 เทานั้น สวนการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการซ่ึงมีเหตุท่ี
จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตามระเบียบดังกลาว จะไมพิจารณาใหเพราะเปนเร่ือง
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

โดยที่ขณะนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 97 ตอนท่ี 102 เม่ือวันท่ี     
2 กรกฎาคม 2523 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 2523 เปนตนไป ไดขยายอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบออกไป โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือการใหเงินเพ่ิมพิเศษและการขอพระราชทานยศและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน แลวแตกรณี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดโปรดแจงเร่ืองนี้ใหสวนราชการในสังกัดทราบ
ตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง  

 

(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
โทร. 2822700  
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ที่ สร 1002/ว 26 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

                                                      6 พฤศจิกายน 2523 
 

เร่ือง การใชหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

เรียน กระทรวง ทบวง และจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  ประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4)  

 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 15/2523 เม่ือ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2523 ไดพิจารณาเห็นวา ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ใหแกขาราชการ      
ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ นั้น สวนราชการตาง ๆ ไดสงหลักฐาน
ทางการแพทย ไดแก รายงานความเห็นการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย ใบรับรองแพทยหรือ
ใบแสดงความเห็นแพทย ไปเพื่อประกอบการพิจารณา แตเนื่องจากหลักฐานทางการแพทย
ดังกลาว มีรายละเอียดเก่ียวกับผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บไมชัดเจนเพียงพอแกการพิจารณา 
ดังนั้น ท่ีประชุมจึงไดมีมติกําหนดแบบประวัตกิารปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4) ข้ึน 
และใหสวนราชการตาง ๆ ใชแบบประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ. 4)     
เปนหลักฐานประกอบในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ และแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติตอไปดวย   
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)         ชูชาติ    ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 2822700 
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แบบ บ. 4 
 

ประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล 
 

ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานพยาบาล………………...….. 
วันท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ……..…… 

 

ช่ือผูปวย…………………………………………………………………….อายุ……..………….ป
สังกัด…………………………………………………………………………………………………
ท่ีอยู………………………………………………………………………………………………….. 
รับไวรักษาเม่ือวันท่ี..…เดือน…………….พ.ศ…….เคยเขาปวยเจ็บในสถานพยาบาล………..คร้ัง    
ดวยโรค..……………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ…………………………………………………… 
………………………………………….……………………………….…………………………... 
การวินิจฉัยโรคคร้ังสุดทาย.…………………………………………………………….................. 
การรักษา…………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ใหออกจากสถานพยาบาลเมือ่วันท่ี……เดือน………………..พ.ศ. ………เนื่องจาก.………….… 
…………………………………………………………รวมวันรักษาตัวในสถานพยาบาล.……..วัน 
เม่ือออกจากสถานพยาบาลแลว  แพทยลงความเห็นตองรักษาตออีก…………………………..วัน 
ความเห็นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………….….……………  

(ลงช่ือ) ……………………………...แพทยผูรักษา 
(……………………………...) 

ตําแหนง…………………………..………….. 
ใบอนญุาตประกอบโรคศิลป ท่ี………………….….. 
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ที่ สร 1002/ว 26 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
กรกฎาคม 2524  27 

 
เร่ือง การปฏิบัติในกรณีผูมีสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ          

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี 
เรียน กระทรวง  ทบวง  และจังหวัด 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 ขอ 15 กําหนดวา ในการพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ. สําหรับ
ปงบประมาณใด  ถาปรากฏวาผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาใหลด
หรืองดการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือ พ.ป.ผ.  สําหรับผูนั้นไดตามควรแกกรณี นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ิมเติมมาดังนี้ 

1. ในการขอรับการพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ. สําหรับ
ปงบประมาณใด ถาปรากฏวาผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ. 
มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี หรือมีกรณีอ่ืนใดในปงบประมาณนั้น เชน       
ถูกศาลพิพากษาลงโทษ ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย ถูกฟองคดีอาญาตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา ถูกสอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย เปนตน ใหผูรับผิดชอบรายงานให
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ พรอมกันกับการสงเร่ืองขอรับสิทธิดังกลาว  

2. กรณีท่ีผูรับผิดชอบสงเร่ืองขอรับการพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน หรือให 
พ.ป.ผ. ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว เพ่ิงมาปรากฏข้ึนในภายหลังวาผูท่ี   
จะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน หรือให พ.ป.ผ. มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณนั้น ใหผูรับผิดชอบรายงานเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบเหตุนั้น 

3. เม่ือผูรับผิดชอบไดรายงานกรณีท่ีผูขอรับสิทธิ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาท่ีตามขอ 1 หรือขอ 2 ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว  
ตอมาถาภายหลังผลปรากฏเปนประการใด ใหรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบผลนั้น 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอไดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป

ดวย 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

 (ลงช่ือ)        ชูชาติ    ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
โทร. 2822700  
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ที่ นร 0902/ว 21 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300   
 

    4  มิถุนายน 2528  
 

เร่ือง การเสนอขอบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ           
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521  

เรียน กระทรวง  ทบวง  และจังหวัด 
อางถึง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ       

พ.ศ.2521 
2.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับ

บําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ   
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2528 เม่ือ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2528 ไดพิจารณาเห็นวา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 16 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปน
กรม หรือผูวาราชการจังหวัดของขาราชการผูมีกรณีจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษตามระเบียบฯดังกลาว เปนผู รับผิดชอบสงเ ร่ืองและเอกสารท่ีเ ก่ียวของให
คณะกรรมการฯ พิจารณานั้น หากผูรับผิดชอบดังกลาวไดพิจารณาเห็นวา พฤติกรรมของผูขอรับ
สิทธิ ไมเขาหลักเกณฑเปนความชอบท่ีสมควรจะเสนอขอบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบฯ แลว   
ก็ไมจําตองสงเร่ืองและเอกสารท่ีเก่ียวของใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และแจงสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ดวย 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)         ชูชาติ    ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
โทร. 2822700 
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มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
ครั้งที ่9/2530  

เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2530  
_______________ 

 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2540 เม่ือวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2540 ไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ดังนี้  

1. ทําการตอสูหรือปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะท่ีเส่ียงอันตรายตอชีวิต เปนเหตุใหไดรับ
อันตรายถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพ หรือไมสามารถรับราชการตอไปไดจากการตอสูหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามระเบียบฯ ขอ 7(1) หรือขอ 9(1) และ 

2. ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหตามชั้นยศ ข้ันและอัตราเงินเดือนตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

3. สําหรับขาราชการฝายอ่ืน ๆ ซึ่งมิใชขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจ เม่ือไดรับ
การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษเทากับหรือสูงกวาข้ันต่ําของเงินเดือนระดับใด ใหขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหในระดับนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- 111 - 

 

 
 

 
ที่ นร 0201/15886  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

 

  6  ตุลาคม 2532 
 

เร่ือง   การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับราชการ 
เรียน   ปลัดสํานักนายกรัฐมาตรี 
อางถึง   หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1003/7926 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2532 

 
ตามที่ไดพิจารณาเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหการรับเงินเพ่ิม

พิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ของผูขอกลับเขารับราชการ เปนหลักการ
ทํานองเดียวกับการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2532 อนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ไดแจงใหกระทรวงการคลังทราบดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                   (ลงช่ือ) พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัต ิ
(ยงยุทธ  สาระสมบัติ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
กองกลาง 
โทร.2813240 
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ที่ สร.0202/ว.63  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

    11  กรกฎาคม 2516 
 

เร่ือง  สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
อางถึง หนังสือท่ี น.ว.32/2504 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2504 และหนังสือท่ี  สร.0402/ว.42     

ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2512 
 

ตามท่ีไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ของผูท่ีกลับเขารับราชการ มาเพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติ ความแจงอยูแลว นั้น 

บัดนี้ หนวยราชการตาง ๆ ไดเสนอหารือปญหาขอขัดของเก่ียวกับเร่ืองเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบของพนักงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มา ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเพ่ิมเติม ดังนี้ “ผูท่ีเคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบทุกกรณีหรือผูท่ีทางราชการไดมีคําส่ังใหรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบทุกกรณี 
แตยังไมเคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เพราะมิไดรับราชการหรือทํางานเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงานของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ เม่ือเขารับราชการหรือทํางานหรือกลับเขารับราชการหรือทํางานเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงานของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจ ก็ใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบตามเดิมหรือตามท่ีทางราชการไดมีคําส่ังไว
แลวนั้นตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2516 ลงมติเห็นชอบดวย
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหเพ่ิมเติมมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนี้ ดังตอไปน้ี “ผูท่ีเคย
ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบทุกกรณี หรือผูท่ีทางราชการไดมีคําส่ังใหรับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบทุกกรณีแตยังไมเคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เพราะมิไดรับราชการ
หรือทํางานเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือ
สํานักงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เม่ือเขารับราชการหรือทํางาน หรือกลับเขารับราชการหรือ
ทํางานเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงาน
ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบตามเดิมหรือตามท่ีทาง
ราชการไดมีคําส่ังไวแลวนั้นตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 
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จึงเรียนยืนยันมา 

ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 
 

(ลงช่ือ)          สวนะ  ศุภวรรณกิจ 
(นายสวนะ  ศภุวรรณกิจ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
โทร.812209 
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คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ที่  1/2538 
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 

_____________________________ 

 
ดวยกรมตํารวจไดปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในกรมตํารวจ ทําใหภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูชวยอธิบดีกรมตํารวจฝายบริหารเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งกรมตํารวจพิจารณาเห็นวา จะทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะประธานอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ไมไดผลเทาท่ีควร 
เพราะภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนดังกลาว ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบในการประชุม คร้ังท่ี 3/2538 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2538 พิจารณา เห็นวา 
สมควรจะได เ พ่ิม เติมผู แทนแพทย โรงพยาบาลตํ ารวจเปนอนุกรรมการแพทย  ใน
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จึงใหตั้งคณะอนุกรรมการประจํา        
สวนราชการคณะท่ี 1 ข้ึนใหม ประกอบดวยผูแทนตอไปนี้ เปนคณะอนุกรรมการประจํา              
สวนราชการคณะท่ี 1 คือ 

ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล ประธานอนุกรรมการ 1. 
ผูแทนกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 2. 
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 3. 
ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนุกรรมการ 4. 
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ 5. 
ผูแทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 6. 
ผูแทนจเรตํารวจ กรมตํารวจ อนุกรรมการ 7. 
ผูแทนกองวิชาการ กรมตํารวจ อนุกรรมการ 8. 
ผูแทนกองคดี กรมตํารวจ อนุกรรมการ 9. 

10.ผูแทนกองวินัย กรมตํารวจ อนุกรรมการ 
ผูแทนแพทย สํานักงานแพทยใหญ  11.
กรมตํารวจ อนุกรรมการ  
ผูบังคับการกองทะเบียนพล  กรมตํารวจ  12.
หรือผูแทน อนุกรรมการและเลขานุการ 
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13. ผูกํากับการ 3 กองทะเบียนพล  กรมตํารวจ  
 หรือผูแทน ผูชวยเลขานุการ 
14. สารวัตรงาน 3 กองกํากับการ 3   
 กองทะเบียนพล  กรมตํารวจ ผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบใหกับขาราชการตํารวจแทนคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2538  เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  27  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2538 
 

(ลงช่ือ)    อภิลาศ  โอสถานนท 
(นายอภิลาศ   โอสถานนท) 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
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                          บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ตร. โทร. 2524921 

ที่ 0522.343/ว 14135 วันที ่20 ตุลาคม 2538  
เรื่อง  กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ผูชวย อ.ตร. หน.ภาค 1- 9 , ผบช. ( ยกเวน ผบช.-รอง หน.ภาค ), ผบก.หนวยข้ึนตรง  และ 
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน 

 

ดวยปรากฏขอเท็จจริงวา ในการเสนอเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
มักจะมีความลาชา, การจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของไมครบถวน, เอกสารตาง ๆ ท่ีสงไปมีสาระสําคัญ
ขัดกัน อีกท้ังสําเนาภาพถายเอกสารไมชัดเจน ทําใหการพิจารณาใหไดรับบําเหน็จความชอบ     
ในข้ันตอนตาง ๆ เกิดความลาชา อันอาจสงผลตอขวัญ กําลังใจ ของขาราชการตํารวจหรือทายาท
ของผูขอรับสิทธิได 

ฉะนั้น  เพ่ือใหการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ เปนไปดวยความ
รวดเร็ว  ถูกตอง  จึงกําชับการปฏิบัติในการเสนอขอ ฯ ดังนี้ 

1. ใหผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวย สอดสอง ดูแลภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
หากมีขาราชการตํารวจในสังกัดปฏิบัติหนาท่ีเขาหลักเกณฑเปนความชอบกรณีพิเศษตาม   
ระเบียบ ฯ ก็ใหแจงเจาตัวหรือผูบังคับบัญชาช้ันตนทราบ แลวรีบเสนอขอความชอบเปนกรณี
พิเศษใหกับขาราชการตํารวจผูนั้น ภายในเวลาท่ีระเบียบ ฯ กําหนด 

2. การรวบรวมและสงเอกสารประกอบการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบ ฯ และหากตองมีการสงสําเนาภาพถาย
เอกสารท่ีเก่ียวของ ขอใหสงสําเนาภาพถายท่ีชัดเจน สามารถอานไดโดยงาย และมีการรับรอง
สําเนาตามระเบียบ ฯ ดวย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

(ลงช่ือ)  พล.ต.อ. วิสุทธิ์   กิตติวัฒน 
(วิสุทธิ์   กิตติวัฒน) 
รอง อ.ตร.ปรท.อ.ตร. 
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ที่ มท 0522.343/ว 14136 กรมตํารวจ  ถนนพระรามท่ี 1 

ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
 

20  ตุลาคม 2538 
 
เร่ือง  การเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือกรมตํารวจ ท่ี 0522.343/ว 14135 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2538 

 
ดวยปรากฏขอเท็จจริงวา ในการเสนอเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
มักจะมีความลาชา, การจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของไมครบถวน, เอกสารตาง ๆ ท่ีสงไปมีสาระสําคัญ
ขัดกัน อีกท้ังสําเนาภาพถายเอกสารไมชัดเจน ทําใหการพิจารณาใหไดรับบําเหน็จความชอบ     
ในข้ันตอนตาง ๆ เกิดความลาชา อันอาจสงผลตอขวัญ กําลังใจ ของขาราชการตํารวจหรือทายาท
ของผูขอรับสิทธิได ดังนั้น เพ่ือใหการถือปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย      
กรมตํารวจ จึงไดมีหนังสือกําชับการปฏิบัติไปยังทุกหนวยงานในสังกัด ปรากฏรายละเอียด     
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบเปนทางประสานราชการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) พลตํารวจเอกวิสุทธิ์  กิตติวัฒน 
(วิสุทธิ์  กิตติวัฒน) 

รองอธิบดี ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมตํารวจ 

 
 
 
สํานักงานกําลังพล  
โทร. 2524921 
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ที่ นร 0215/8947 สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กท 10300  
 

    5  กรกฎาคม 2539 
 

เร่ือง  การพิจารณาใหช้ันยศแกขาราชการที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อางถึง  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1203/4603 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2539 

 

ตามท่ีไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบท่ีอนุมัติหลักเกณฑการใหช้ันยศแกขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และอนุมัติใชหลักเกณฑใหมบังคับกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2537 เปนตนไป กับพระราชทานยศโดยใชหลักเกณฑใหมใหแกขาราชการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรอการพิจารณาช้ันยศไว จํานวน 27 ราย ความละเอียดแจงแลว นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2539 ลงมติวา 
1. อนุมัติหลักเกณฑการใหช้ันยศแกขาราชการทหารและขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยใหใชบังคับกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2537 เปนตนไป ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ) เสนอ 

2. อนุมัติการใหช้ันยศแกผูขอรับสิทธิ จํานวน 27 ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบไดพิจารณาใหช้ันยศตามหลักเกณฑใหมแลว ตามที่เสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ไดแจงใหกระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.พ. ทราบ 
และขอไดโปรดแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)    นพดล  เฮงเจริญ 
(นายนพดล  เฮงเจริญ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. 2800391 
โทรสาร. 2822708  
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ขอชี้แจงตารางหลักเกณฑการใหชั้นยศแกขาราชการทหาร ตํารวจ 
 

1.  เปนการใหช้ันยศแกขาราชการทหาร ตํารวจ โดยไมผูกพันกับเงินเดือน แต
คํานึงถึงภารกิจและพฤติกรรมท่ีปฏิบัติในขอ 7 และขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

2.  แบงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในขอ 7(1)-(4) และขอ 9(1)-(5) ออกเปน 
5 ระดับพฤติกรรม กําหนดใหช้ันยศตั้งแต 1-5 ช้ันยศ ในสัดสวน 1, 2, 3, 4 และ 5 ช้ันยศ และ
ใหนับช้ันยศท่ีไดรับตอจากช้ันยศท่ีครองอยูขณะท่ีเสียชีวิต ดังนี้  

2.1 พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ ฯ ขอ 9(5) ใหช้ันยศ 1 ช้ันยศ 
 เชน รอยตรี เปน รอยโท และรอยตํารวจตรี เปน รอยตํารวจโท เปนตน 

(กรณีปวยเจ็บถึงแกความตายเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเปนคร้ังคราวนอกท่ีตั้งสํานักงาน
ประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองท่ีกันดารท่ีเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ เล่ือนเงินเดือนได  
1 ข้ัน)  

2.2 พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ ฯ ขอ 7(4) หรือขอ 9(4) ใหช้ันยศ   
2 ช้ันยศ 

 เชน รอยตรี เปน รอยเอก และ รอยตํารวจตรี เปน รอยตํารวจเอก เปนตน 
(กรณีปฏิบัติหนาท่ีจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต โดยมิไดทําการตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของ
ผูกระทําความผิด หรือกรณีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะตรากตรํา เรงรัด หรือเครงเครียด เกินกวา
ปกติธรรมดา เล่ือนเงินเดือนไดไมเกิน 2 ข้ัน) 

2.3 พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ ฯ  ขอ 7(3) หรือขอ 9(3) ใหช้ันยศ 
3 ช้ันยศ 

 เชน รอยตรี เปน พันตรี และ รอยตํารวจตรี เปน พันตํารวจตรี เปนตน 
(กรณีปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต นอกเหนือจากการตอสูหรือจากการกระทํา      
ของผูกระทําความผิด หรือกรณีประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย เล่ือนเงินเดือนไดไมเกิน 3 ข้ัน)  

2.4 พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ ฯ ขอ 7(2) หรือขอ 9(2) ใหช้ันยศ  
4 ช้ันยศ 

 เชน รอยตรี เปน พันโท และ รอยตํารวจตรี เปน พันตํารวจโท เปนตน 
(กรณีปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต โดยการกระทําของผูกระทําความผิด หรือ กรณี
ถูกประทุษรายจนถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ เล่ือนเงินเดือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

2.5 พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ ฯ ขอ 7(1) หรือขอ 9(1) ใหช้ันยศ 
5 ช้ันยศ 

 เชน รอยตรี เปน พันเอก และ รอยตํารวจตรี เปน พันตํารวจเอก เปนตน 
(กรณีปฏิบัติหนาท่ีในการตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตจากการตอสู หรือกรณีปฏิบัติหนาท่ี   
ในลักษณะเปนการเส่ียงอันตรายตอชีวิต และไดรับอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ เล่ือนเงินเดือนไดไมเกิน 7 ข้ัน) 

 



 

- 120 - 

 
 

ตารางหลักเกณฑการพิจารณาใหช้ันยศแกขาราชการตํารวจ 
(สัดสวน 1,2,3,4และ 5 ช้ันยศ) 

 

ระเบียบฯ ขอ 9(5) 
ขอ 7(4) 
ขอ 9(4) 

ขอ 7(3)  
ขอ 9(3) 

ขอ 7(2) 
ขอ 9(2) 

ขอ 7(1) 
ขอ 9(1) 

ยศ/ชั้น 1 ชั้นยศ 2 ชั้นยศ 3 ชั้นยศ 4 ชั้นยศ 5 ชั้นยศ 
พลตํารวจ 
สิบตํารวจตรี 

สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี 

สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท 
สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก 
จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี 
นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี พันตํารวจโท 
รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก 
รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตรี 
รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตรี พลตํารวจโท 
พันตํารวจตรี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตรี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก 
พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตรี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 
พันตํารวจเอก 
พันตํารวจเอก

(พิเศษ) 
พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 

พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 
พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 
พลตํารวจเอก - - - - - 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กองการเจาหนาท่ี    โทร. 2239353 
ที่  มท 0203.2/ว 1653                         วันที ่26 พฤษภาคม 2540 
เรื่อง   การพิจารณาปรับเพ่ิมเงินพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 

เรียน   อธิบดีกรมตํารวจ 
 

ดวยสํานักนายกรัฐมนตรีแจงวา คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2540 
อนุมัติปรับเพ่ิมเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามขอเสนอของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี     
ท่ี นร 1303/ว 4678 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2540 ท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

(ลงช่ือ)  บรรจง  กันตวิรุฒ 
(นายบรรจง  กันตวิรุฒ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ที่ นร 1303/ว 4678 สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กท 10300 

 

 14  พฤษภาคม 2540 
 

เร่ือง   การพิจารณาปรับเพ่ิมเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  (พ.ป.ผ.) 
เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/4380 ลงวันท่ี 27 

มีนาคม 2540 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 ไดพิจารณาเห็นควรปรับเพ่ิมเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ใหแกขาราชการที่ไดรับเงิน พ.ป.ผ. 
ตามระเบียบดังกลาว เนื่องจากเงิน พ.ป.ผ. เปนบําเหน็จความชอบท่ีทางราชการตอบแทนใหกับ       
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
หรือไดรับบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการดังกลาว เชนเดียวกับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ    
การสูรบ (พ.ส.ร.) ซึ่งทางราชการไดพิจารณาปรับเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2536      
ไปกอนแลว  สําหรับเงิน พ.ป.ผ. ยังมิไดปรับเพ่ิมแตอยางใด และไดเสนอความเห็นให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2540 แลว คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติใหปรับเพ่ิมเงิน พ.ป.ผ. ตามสัดสวนเชนเดียวกับการปรับเพ่ิมเงิน พ.ส.ร. เม่ือวันท่ี          
1 ตุลาคม 2536 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบเสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติใหปรับเพ่ิมเงิน พ.ป.ผ. ใหแกขาราชการผูท่ีไดรับเงิน พ.ป.ผ. ตามสัดสวน
เชนเดียวกับการปรับเพ่ิมเงิน พ.ส.ร. เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2536 ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

- ผูไดรับเงิน พ.ป.ผ.  ตั้งแต 1-1,000 บาท ปรับ  พ.ป.ผ. เพ่ิม 200 บาท 
- ผูไดรับเงิน พ.ป.ผ.  ตั้งแต 1,001-3,000 บาท ปรับ พ.ป.ผ.เพ่ิม 300 บาท 
- ผูไดรับเงิน พ.ป.ผ.  ตั้งแต 3,001 บาทข้ึนไป ปรับ พ.ป.ผ.เพ่ิม 400 บาท 

2. เงินท่ีตองใชในการปรับเพ่ิมตามขอ 1 ใหสวนราชการเบิกจายจากเงินงบประมาณ
ของสวนราชการนั้น 

3. เห็นชอบในหลักการวา ในโอกาสตอไปการปรับเพ่ิมเงิน พ.ส.ร. และ พ.ป.ผ. ควร
พิจารณาปรับเพ่ิมในสัดสวนหรืออัตราเดียวกัน  และในคราวเดียวกัน  โดยกระทรวงการคลังเปนผู
พิจารณา ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
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อนึ่งในการปรับเพ่ิมเงิน พ.ป.ผ.นั้น ใหปรับเพ่ิมใหแกผูท่ีไดรับเงิน พ.ป.ผ. สําหรับ
พฤติกรรมท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2537 (กอนวันท่ีบัญชีอัตราเงินเดือนปจจุบันของขาราชการ
ใชบังคับ) แตใหมีสิทธิไดรับนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณมาก ท้ังนี้ ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)     ลิขิต  เทอดสถีรศักดิ์ 
(นายลิขิต  เทอดสถีรศักดิ์) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
กองการเจาหนาท่ี  
โทร. 2822700  
โทรสาร 2810512 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ ตร. โทร. 2524921 , 2052438 

ที่ 0604.343/ว 6683 วันที่ 3 มิถุนายน 2541  
เรื่อง   กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ผบช., ผบก.,ผกก. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน 
ดวยปรากฏวา ในการเสนอเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษใหแก

ขาราชการตํารวจผูเสียชีวิตและไดรับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชกการหรือปฏิบัติหนาท่ี
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือ
ราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีบาง
หนวยงานมิไดดําเนินการเสนอขอรับสิทธิใหแกขาราชการตํารวจผูมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด หรือการดําเนินการเปนไปอยางลาชา อันเปนอุปสรรคตอการรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับพยานบุคคล ซึ่งอาจรวบรวมไดไมครบถวนสมบูรณ 
สงผลเสียตอสิทธิอันพึงไดรับของผูขอรับสิทธิ อีกท้ังเจาหนาท่ีผูเก่ียวของมักจะมอบใหผูขอรับ
สิทธิ หรือทายาทไปดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งถือไดวาไมกระทําการตอบสนองในเร่ืองการสราง
ขวัญและกําลังใจ ใหแกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตราย หรือลําบาก
ตรากตรํา ท้ังในสวนตัวของขาราชการตํารวจผูประสบเหตุการณเอง และขาราชการตํารวจโดย
สวนรวม อันเปนเจตนารมณของระเบียบฯ        

ดังนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร. ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ช้ีแจงสรางความเขาใจใหแกขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบเก่ียวกับ “ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521” และ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521” ท่ีไดวางไวเพ่ือตอบแทนขาราชการตํารวจท่ีตอง
ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตราย หรือลําบากตรากตรํา จนเปนเหตุใหตองเสียชีวิต บาดเจ็บ
หรือไมไดรับบาดเจ็บก็ตาม โดยการใหบําเหน็จความชอบในลักษณะตางๆ  

2. เม่ือมีกรณีขาราชการตํารวจซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีราชการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียงอันตราย อยูในหลักเกณฑท่ีอาจจะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวขางตนเกิดข้ึน ใหถือวาเปน
หนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตนของขาราชการตํารวจนั้นๆ ท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการเสนอ   
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คําขอรับสิทธิไปตามระเบียบฯ ท้ังนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จสามารถเสนอเร่ืองไปตามลําดับช้ัน
ไดภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันท่ีสิทธิในการเสนอขอรับสิทธิตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีระเบียบฯ และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ ได
วางไวเกิดข้ึนครบถวนบริบูรณ กรณีเกิดปญหาขอขัดของไมอาจดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด จะตองรายงานช้ีแจงโดยแสดงเหตุผลความจําเปน เพ่ือขอผัดเสนอไปตามลําดับช้ันถึงผูมี
อํานาจสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ 

สําหรับกรณีท่ีเกิดข้ึนกอนหนานี้ และยังไมไดดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแลว
เสร็จ ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในกําหนด 90 วัน โดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับท่ีกลาวไวขางตน
โดยอนุโลม 

3. กรณีมีปญหาขอสงสัยเก่ียวกับระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติใหติดตอประสานไป
ยัง งาน 3 กก.3 ทพ. อาคาร 19 ช้ัน 7 กรมตํารวจ โทรศัพทหมายเลข 2524921, 2052438  

จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
   

(ลงช่ือ)  พล.ต.ท. โกวิท  วัฒนะ 
(โกวิท  วัฒนะ) 

ผูชวย อ.ตร.ปรท.อ.ตร. 
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ที่ มท 0604.343/ว 6684 กรมตํารวจ ถนนพระรามท่ี 1 
 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

    3  มิถุนายน 2541 
 

เร่ือง   การเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือกรมตํารวจ ท่ี 0604.343/ว 6683 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2541 

 

ดวยปรากฏวา ในการเสนอเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีบางหนวยงานมิไดดําเนินการเสนอขอรับสิทธิ
ใหแก ขาราชการตํารวจผูมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด หรือการ
ดําเนินการเปนไปอยางลาชา อันเปนอุปสรรคตอการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิง
เก่ียวกับพยานบุคคล ซึ่งอาจรวบรวมไดไมครบถวนสมบูรณ สงผลเสียตอสิทธิอันพึงไดรับของ    
ผูขอรับสิทธิ อีกท้ังเจาหนาท่ีผูเก่ียวของมัก 

จะมอบใหผูขอรับสิทธิ หรือทายาทไปดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งถือไดวาไมกระทําการ
ตอบสนองในเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจ ใหแกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตราย หรือลําบากตรากตรํา ท้ังในสวนตัวของขาราชการตํารวจผูประสบเหตุการณเอง และ
ขาราชการตํารวจโดยสวนรวม อันเปนเจตนารมณของระเบียบฯ ดังนั้น เพ่ือใหการถือปฏิบัติใน
เร่ืองดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย กรมตํารวจ จึงไดมีหนังสือกําชับการปฏิบัติไปยัง
ทุกหนวยงานในสังกัด ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบเปนทางประสานราชการ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)    พลตํารวจโท โกวิท  วัฒนะ 
(โกวิท  วัฒนะ) 

ผูชวยอธิบดี ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมตํารวจ 

สํานักงานกําลังพล 
โทร. 2524921 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร. โทร. 2524921 

ที่ 0006.343/ว 7743 วันที ่16 กรกฎาคม 2542 
เรื่อง กําชับการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ 

ผบช.,  ผบก.,  ผกก.  และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน 
 

ตามที่ ตร. ไดมีประกาศกรมตํารวจ ลง 2 ก.ย.39 เร่ือง ใหใชคูมือ “ยุทธวิธีตํารวจ
พ้ืนฐาน” และคูมือ “การเจรจาตอรองชวยเหลือตัวประกัน” เปนคูมือการฝกประจําหนวยและใช
เปนคูมือของผูบังคับบัญชาในการอํานวยการ ควบคุม ส่ังการดานการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีและประชาชน โดย 
รร.นรต. ไดแจกจายใหหนวยงานตางๆ ท้ังฝายปฏิบัติการ และฝายสนับสนุนการปฏิบัติ รับไป
เพ่ือใชเปนแบบฝกและแนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการตํารวจในสังกัดแลว นั้น 

เนื่องจากปจจุบันมักปรากฏขาวทางส่ือมวลชนวา มีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือ
ไดรับอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด หรือปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเปนจํานวนมาก บอยคร้ังท่ีเหตุการณเปนไปดวยความรุนแรง ท้ังนี้
สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีปราศจากยุทธวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติขาดความรู ความชํานาญ และทักษะการฝกฝนท่ีเพียงพอ อีกสวนหน่ึงเกิดจากความ
ประมาทปราศจากความระมัดระวังอันพึงมีตามวิสัยและพฤติการณหรือเกิดจากความผิดของ
ตนเอง อาทิ กรณีการเขาทําการตรวจคนสถานท่ีเพ่ือพบและจับกุมผูตองหาตามหมายจับ  โดย
ทราบลวงหนาดวยวาเปนผูตองหาคดีสําคัญท่ีพึงสันนิษฐานไดวา ผูตองหานาจะมีอาวุธรายแรงอยู
ดวย แตเจาหนาท่ีไดใชวิธีเขาเคาะประตูเรียก จนถูกผูตองหาใชอาวุธปนยิงสวนออกมาจนถึงแก
ความตาย หรือกรณีเจาหนาท่ีเขาชวยเหลือตัวประกันโดยปราศจากหลักการและยุทธวิธีท่ีใชในการ
เจรจาตอรอง จนเปนเหตุใหเจาหนาท่ีหรือตัวประกันไดรับอันตรายตอชีวิต  เปนตน โดยลักษณะ
การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว นอกจากจะเปนสาเหตุทําใหขาราชการตํารวจไมไดรับการพิจารณา         
ปูนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแลว ยังถือวาเปนความบกพรองในหนาท่ีและเปนการสูญเสียท้ัง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนขวัญกําลังใจของขาราชการตํารวจโดยสวนรวม สงผล
กระทบตอความเช่ือถือศรัทธา และทัศนคติของประชาชนท่ีพึงมีแกขาราชการตํารวจในฐานะของ
ผูพิทักษสันติราษฎร 

ดังนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร.ดําเนินการดังนี้ 
1. ช้ีแจง สรางความเขาใจใหแกขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบเกี่ยวกับคูมือ 

“ยุทธวิธีตํารวจพ้ืนฐาน” และคูมือ “การเจรจาตอรองชวยเหลือตัวประกัน” โดยใหถือวาเปนหนาท่ี
ของผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน พึงจะตองดําเนินการ 
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2. กําชับ กวดขัน และสอดสองดูแลใหขาราชการตํารวจในสังกัด เตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามอยางจริงจังและตอเนื่องอยูเสมอ 

3. จัดใหมีการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจใหเกิดทักษะและความชํานาญ 
สามารถนําหลักการและวิธีปฏิบัติตามคูมือดังกลาวไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพเม่ือมีเหตุเกิดข้ึน 

4. หนวยงานใดมีความตองการคูมือดังกลาวเพิ่มเติม ใหติดตอโดยตรงไปยัง 
รร.นรต.เพ่ือขอรับคูมือดังกลาว 

จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

(ลงช่ือ)  พล.ต.อ.ณรงควิช  ไทยทอง 
(ณรงควิช  ไทยทอง) 

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ที่ ตช  0006.343/ว 7744 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ถนนพระรามที่ 1  
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 16  กรกฎาคม 2542 
 

เร่ือง   การฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/ว 7743 ลงวันท่ี16 กรกฎาคม 

2542 
 

ดวยปรากฏวา ปจจุบันมีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือไดรับอันตรายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด หรือปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
เปนจํานวนมาก  บอยคร้ังท่ีเหตุการณเปนไปดวยความรุนแรง ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีปราศจากยุทธวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เจาหนาท่ีผูปฏิบัติขาดความรู ความชํานาญ 
และทักษะการฝกฝนท่ีเพียงพอ อีกสวนหนึ่งเกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวัง   
อันพึงมีตามวิสัยและพฤติการณหรือเกิดจากความผิดของตนเอง  อาทิ กรณีการเขาทําการตรวจ
คนสถานท่ีเพ่ือพบและจับกุมผูตองหาตามหมายจับโดยทราบลวงหนาดวยวาเปนผูตองหาคดี
สําคัญท่ีพึงสันนิษฐานไดวา  ผูตองหานาจะมีอาวุธรายแรงอยูดวยแตเจาหนาท่ี ไดใชวิธีเขาเคาะ
ประตูเรียก จนถูกผูตองหาใชอาวุธปนยิงสวนออกมาจนถึงแกความตาย หรือกรณีเจาหนาท่ี      
เขาชวยเหลือตัวประกันโดยปราศจากหลักการและยุทธวิธีท่ีใชในการเจรจาตอรอง จนเปนเหตุให
เจาหนาท่ีหรือ ตัวประกันไดรับอันตรายตอชีวิต เปนตน โดยลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
นอกจากจะเปนสาเหตุทําใหขาราชการตํารวจไมไดรับการพิจารณาปูนบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษแลว ยังถือวาเปนความบกพรองในหนาท่ีและเปนการสูญเสียท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ ตลอดจนขวัญกําลังใจของขาราชการตํารวจโดยสวนรวม สงผลกระทบตอความ
เ ช่ือ ถือศ รัทธา  และทัศนคติของประชาชน ท่ี พึ ง มีแกข า ราชการตํ ารวจในฐานะของ
ผูพิทักษสันติราษฎร ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมี
หนังสือกําชับการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจไปยังทุกหนวยงานในสังกัด ปรากฏรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบเปนทางประสานราชการ 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  พลตํารวจเอก ณรงควิช  ไทยทอง 
(ณรงควิช  ไทยทอง) 

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติราชการแทน  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

สํานักงานกําลังพล โทร. 2524921 
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มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
ครั้งที ่2/2543  

เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2543 
________________ 

 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 2/2543 เม่ือวันท่ี 20 

มกราคม 2543 ไดมีมติ อนุมัติหลักการใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 และ
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 2 มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีเร่ืองท่ีเสนอขอรับสิทธิ ยังมิไดดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามข้ันตอนของ
ระเบียบฯ และประกาศฯ ในขอสาระสําคัญ ใหพิจารณาสงเร่ืองคืนไดทันที ท้ังนี้ หากเร่ืองดังกลาว
ยังขาดเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา ใหขอเพ่ิมเติมไปในคราว
เดียวกัน 

2. กรณีเร่ืองท่ีเสนอขอรับสิทธิ ยังขาดเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ใหมีหนังสือแจงใหหนวยตนสังกัดดําเนินการเพ่ิมเติมใหครบถวน และแจงผลภายใน 
15-30 วัน ตามควรแกกรณี ถายังมิไดรับแจง ใหมีหนังสือเรงรัดใหแจงผลภายใน 15 วัน      
หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวยังมิไดรับแจงผล ใหสงเร่ืองคืนหนวยตนสังกัดนั้นตอไป 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ ตร. โทร. 2524921, 2052438 

ที่ 0006.343/ว 10090 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543  
เรื่อง   ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

ผบช., และ ผบก. หนวยข้ึนตรงตอ ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ตามหนังสือ ตร. ท่ี 0604.343/ว 6683 ลง 3 มิ.ย.41 แจงใหทุกหนวยงานในสังกัด
ดําเนินการช้ีแจงทําความเขาใจใหกับขาราชการตํารวจในสังกัด ไดทราบระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
เสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ โดยใหถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตนของ
ขาราชการตํารวจ นั้น ๆ ท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จสามารถเสนอเร่ืองไปตาม   
ลําดับช้ันไดภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันท่ีไดมีสิทธิในการเสนอขอรับสิทธิเกิดข้ึนครบถวน
บริบูรณ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ท่ีระเบียบและคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบไดวางไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

แตปรากฏวา ไดมีบางหนวยงานเสนอขอรับสิทธิใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด
ลวงเลยระยะเวลาท่ีกําหนดไวขางตนอีก อันทําใหกระทบตอขวัญกําลังใจและกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูมีสิทธิ ประกอบกับในการเสนอขอรับสิทธิ มักพบวามีการจัดทําเอกสารหลักฐาน  
ในลักษณะบิดเบือน หรือสรางขอเท็จจริงในสํานวนเร่ือง ท้ังนี้สวนหนึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจ
ระเบียบและหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยคิดวาการจัดทําเอกสารหลักฐานดังกลาวนาจะเปนประโยชน
แกผูมีสิทธิ แตกลับสงผลใหการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบรับฟงวา เปนความขัดแยงหรือไมสอดคลองกับความเปนจริง ซึ่งกรณีดังกลาว
นอกจากจะไมสนับสนุนใหเช่ือไดวาเปนกรณีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว        
ยังกระทบตอสิทธิอันพึงไดรับของผูมีสิทธิดวย และอีกสวนหน่ึงเกิดจากความตองการจะชวยเหลือ
ใหผูมิไดมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเปนบําเหน็จความชอบไดรับสิทธิ ซึ่งการกระทําเชนวานี้
นอกจากจะเปนการสรางภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีทางราชการจะตองรับผิดชอบโดยไมชอบธรรมแลว 
ยังเปนการขัดตอเจตนารมณของระเบียบดวย 

ฉะนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร. ดําเนินการ ดังนี้ 
1. กวดขัน ควบคุม กํากับ และดูแลใหขาราชการตํารวจในสังกัดดําเนินการเสนอ

ขอรับสิทธิดวยความถูกตองรวดเร็ว โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางตามนัยหนังสือ                   
ตร.ท่ี 0604.343/ว 6683 ลง 3 มิ.ย.41 ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

2. ตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองเสนอขอรับสิทธิของขาราชการตํารวจในสังกัด       
ดวยความละเอียดรอบคอบ หากเร่ืองใดมีสาเหตุเกิดจากเร่ืองสวนตัว หรือความผิด หรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูขอรับสิทธิ ซึ่งถือวาเปนกรณีไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ     
ก็ไมสมควรเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา 
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3. กําชับใหผูมีหนาท่ีในการเสนอขอรับสิทธิ พึงตระหนักถึงผลกระทบและความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระทําในลักษณะบิดเบือนหรือสรางขอเท็จจริงดังกลาวขางตนอยางจริงจัง
และตอเนื่องอยูเสมอ 

4. หากพบวาผูใตบังคับบัญชาของหนวยงานใด ไมปฏิบัติตามแนวทางในขอ         
1-3 จะฟงวาเปนความบกพรองของผูบังคับบัญชาท่ีไมกวดขัน ควบคุม กํากับ และดูแล
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะไดพิจารณาลงทัณฑตามที่เห็นสมควรตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือกําชับใหชาราชการตํารวจในสังกัด ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติราชการ
โดยเครงครัดตอไป 

 
(ลงช่ือ) พล.ต.อ. ณรงควิช  ไทยทอง 

(ณรงควิช  ไทยทอง) 
รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

- 133 - 

 

                         0บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร.  โทร. 0 2205 2438 
ที่  0006.343/11779 วันที ่ 27 ธันวาคม 2544 
เรื่อง กําชับการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบาํเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

ผบช.และ ผบก.หนวยข้ึนตรงตอ ตร.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ดวยยังปรากฏอยู เนืองๆ  ว า  ในการสง เ ร่ืองและเอกสารท่ีเ ก่ียวของไปให
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติสิทธิใหแกขาราชการตํารวจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521      
หลายหนวยงานมิไดตรวจสอบกลั่นกรองเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียดรอบคอบวา เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม หรือเปนกรณีมีสาเหตุมาจากเร่ืองสวนตัว หรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ซึ่งไมเขาเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฯ และยังพบวาเอกสารหลักฐานมีความขัดแยงไมตรงตามขอเท็จจริง อันเปนการจัดทําข้ึน         
เพ่ือชวยเหลือผูท่ีมิไดมีพฤติกรรมจากการปฏิบัติหนาท่ีใหไดรับสิทธิ ท้ังยังมิไดปฏิบัติตาม       
กฎระเบียบ ท่ีทางราชการไดกําหนดไว เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 เปนตน นอกจากนี้ ในกรณี
ตองนําผลคดีอาญามาประกอบการพิจารณาดวย ก็มิไดแจงใหทราบถึงผลคดีวายุติเปนประการใด 
ท้ังๆ ท่ี  ตร. ไดเคยมีหนังสือท่ี 0006.343/ว 10090 ลง 24 พ.ย.43 เวียนกําชับการปฏิบัติ     
ไวแลว ฉะนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยไปกําชับ ควบคุม กํากับและดูแลการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในหนังสือดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง อยาใหเกิด
ความบกพรองข้ึนอีก และหากเร่ืองใดไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิก็อยาไดเสนอเร่ืองขอรับสิทธิ
ไปเปนอันขาด ไมเชนนั้น ตร. จะพิจารณาลงทัณฑตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือดังกลาว         
อยางเครงครัดตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือถือปฏิบัต ิ
 

(ลงช่ือ) พล.ต.อ. สุนทร  ซายขวัญ 
(สุนทร  ซายขวัญ) 

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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                          บันทึกขอความ 
สวนราชการ                  ตร.        โทร. 0 2205 2438  
ที่ 0006.343/6627             วันที่   2 กรกฎาคม 2546     
เรื่อง กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ผบช. และ ผบก.หนวยข้ึนตรงตอ ตร.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 
ดวยปรากฏวาในการสงเร่ืองและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปใหคณะกรรมการ

พิจารณาบําเหน็จความชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติสิทธิใหแกขาราชการตํารวจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 หลายหนวยงานมิได
ตระหนักถึงหลักการและเจตนารมณของระเบียบเปนสําคัญรวมตลอดถึงพิจารณากล่ันกรอง
ตรวจสอบเร่ืองหรือกรณีท่ีเกิดข้ึนวาเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม หรือเกิด
จากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ซึ่งไมเขาเกณฑท่ีจะไดรับ
สิทธิตามระเบียบฯ และยังพบวาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนการใหถอยคําของบุคคล        
ท่ีเก่ียวของมีความไมสมเหตุสมผลและมีความขัดแยงไมตรงกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนอยูเนืองๆ 
อันเปนการจัดทําข้ึน เพ่ือชวยเหลือผูท่ีมิไดมีพฤติกรรมจากการปฏิบัติราชการใหไดรับสิทธิ ท้ังยัง
มิไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือกฎหมายอื่นท่ีทางราชการ ไดกําหนดไว ท้ังๆ ท่ี ตร.ไดเคยมี
หนังสือท่ี 0006.343/ว 10090 ลง 24 พ.ย.43 และท่ี 0006.343/11779 ลง 27 ธ.ค.44 
เวียนกําชับการปฏิบัติไวแลว ฉะนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยไปกําชับ ควบคุม กํากับ
และดูแลการปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในหนังสือดังกลาวอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง อยาใหเกิดความบกพรองข้ึนอีก และหากเรื่องใดไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิก็อยาได
เสนอเร่ืองขอรับสิทธิไปเปนอันขาด ไมเชนนั้น ตร. จะพิจารณาลงทัณฑตามที่ไดกําหนดไวใน
หนังสือดังกลาวอยางเครงครัดตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือถือปฏิบัติ 
 

(ลงช่ือ) พล.ต.อ. สุนทร  ซายขวัญ 
(สุนทร  ซายขวัญ) 

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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มติคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1  
ครั้งที ่12/2546  

เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 
____________________ 

 
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ในการประชุม คร้ังท่ี 12/2546 เม่ือวันท่ี             

26 พฤศจิกายน 2546 ไดมีมติอนุมัติหลักการใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ สงเร่ืองคืน
ตนสังกัดหรือสงเร่ืองไปขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. แลวแตกรณีได หากเปนเร่ืองท่ีจําเปนตอง
รอผลคดีหรือเปนกรณีหนวยตนสังกัดไมสอบสวนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือกรณี
พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ บ.ท.ช. โดยการสงเร่ืองคืนดังกลาว ใหฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ รายงานคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ในวาระเพื่อทราบ    
ในการประชุมคร้ังตอไปดวย  
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ          สกพ.                 โทร 0 2252 4921  
ที่ 0006.343/337                                 วันที่ 31  มกราคม 2546 
เรื่อง  การเสนอขอบําเหนจ็ความชอบกรณีพิเศษใหแก พลฯ อนคิม  แกวทันคํา 

เรียน  ผูชวย ผบ.ตร.(บร 1) 

 

 

1. ตนเร่ือง  
บช.ตชด. มีหนังสือท่ี 0024.513/4147 ลง 26 ก.ย.45 เสนอขอบําเหน็จ

ความชอบกรณีพิเศษใหแก พลฯ อนิคม แกวทันคํา ลูกแถว กก.ตชด.32 กรณีประสบอุบัติเหตุ  
ถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ เหตุเกิดเม่ือ 14 ก.ย.40 เวลาประมาณ 16.00 น. 
ท่ี ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย (เอกสารหมายเลข 1) 

2.  ขอเท็จจริง 
 2.1 พฤติการณโดยสรุปกลาวคือ กอนเกิดเหตุ พลฯ อนิคมฯ ไดรับคําส่ังจาก

ผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีประจําหมวดรักษาความปลอดภัยพระตําหนักดอยตุง พลฯ อนิคมฯ 
ไดปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังดังกลาวเร่ือยมา ตอมาวันท่ี 14 ก.ย.40 หมวดรักษาความปลอดภัย  
พระตําหนักดอยตุง ไดส่ังการให พลฯ อนิคมฯ ข้ึนไปทําการตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณสวนรุกขชาติ
ดอยผาชางมูบ เพ่ือเตรียมการจัดกําลังพลไปรักษาความปลอดภัยเนื่องจากมีการพัฒนาพ้ืนท่ีและ
มีอุปกรณราคาสูงอยูในพ้ืนท่ีจํานวนมาก หลังรับทราบคําส่ัง ในเวลาประมาณ 13.00 น.ของวัน
เดียวกัน พลฯ อนิคมฯ ไดขับข่ีรถจักรยานยนตสวนตัวออกไปปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวและตอมา
เวลาประมาณ 16.00 น. ขณะท่ี พลฯ อนิคมฯ ไดขับข่ีรถจักรยานยนตกลับมาจากสวนรุกขชาติ
ดอยผาชางมูบ เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุไดมีรถจักรยานยนต ทราบช่ือผูขับข่ีภายหลังวานายเอกพจน 
อภิสุนทรกุล ขับข่ีสวนทางมาและไดแลนลํ้าเขาไปในชองทางเดินรถของ พลฯ อนิคมฯ ทําใหรถ  
ท้ังสองคันเฉี่ยวชนกันเปนเหตุใหนายเอกพจนฯ ไดรับบาดเจ็บ สวน พลฯ อนิคมฯ ไดรับบาดเจ็บ
สาหัสและถึงแกความตายในเวลาตอมา      

 2.2 สกพ.(ทพ.)ไดตรวจสอบเร่ืองดังกลาวแลวปรากฏวายังขาดขอเท็จจริงท่ีเปน
ประเด็นสําคัญสําหรับประกอบการพิจารณา จึงไดมีหนังสือดวนท่ี 0006.343/11039 ลง        
8 พ.ย.45ประสานขอให บช.ตชด. ดําเนินการสอบสวนและจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมโดยใหจัดสงผล
การดําเนินการมายัง ทพ. ภายใน 12 ธ.ค.45 (เอกสารหมายเลข 2)  แต บช.ตชด. มิไดดําเนินการ
ใหแตอยางใด 
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 2.3  ตามขอ 2.2  สกพ.(ทพ.)  จึงมีหนังสือดวนท่ี 0006.343/11565 ลง 25 
ธ.ค.45 เรงรัดให บช.ตชด. รีบดําเนินการแลวแจงผลภายใน 10 ม.ค.46 เปนอยางชา   พรอมท้ัง
แจงดวยวาหากพนกําหนดดังกลาวแลวจําเปนตองนําขอเท็จจริงพรอมประเด็นปญหาหรือ
ขอขัดของท่ีเกิดข้ึนเสนอตอ ตร. เพ่ือพิจารณาสงเร่ืองคืนให บช.ตชด. นํากลับไปดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตามแนวทางที่ ตร.กําหนดไว แตปรากฏวาขณะนี้ (22 ม.ค.46)  สกพ. ยังมิไดรับ
แจงผลการดําเนินการดังกลาวแตอยางใด (รวมเวลาท่ีใหตนสังกัดดําเนินการ 2 เดือน 14 วัน นับ
แต 8 พ.ย.45-22 ม.ค.46)  (เอกสารหมายเลข 3) 

3. ขอระเบียบ  
 3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

พ.ศ.2521 (เอกสารหมายเลข 4) 
 3.2 ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

เสนอขอรับบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (เอกสารหมายเลข 5) 
 3.3 มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2543  
เม่ือ 20 ม.ค.43 และบันทึกส่ังการ ตร. ลง 19 มิ.ย.43 ทายหนังสือ สกพ.ท่ี 0006.343/2031 
ลง 12 มิ.ย.43 (เอกสารหมายเลข 6-7) 

3.4 คําส่ัง ตร.ท่ี 43/2546 ลง 27 ม.ค.46 เร่ือง การมอบหมายอํานาจหนาท่ี                
ความรับผิดชอบให รอง ผบ.ตร. และ ผูชวย ผบ.ตร.(เพ่ิมเติม) และหนังสือ สง.รอง ผบ.ตร.(บร)             
ท่ี 0001(บร)/051 ลง 29 ม.ค.46 เร่ืองเปล่ียนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ                  
ในฝายบริหาร (เอกสารหมายเลข 8) 

4.  ขอพิจารณา 
4.1 เปนกรณี บช.ตชด. เสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกพลฯอนิคมฯ 

โดยอางวา พลฯ อนิคมฯ ประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ แต
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี บช.ตชด. จัดสงมาประกอบการพิจารณา ปรากฏวายังไมมี
ความชัดเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาไดวาการประสบอุบัติเหตุดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการจริงหรือไม กรณีดังกลาว สกพ. (ทพ.) ไดประสานงานให บช.ตชด. ทําการ
สอบสวนและจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวแลว แต บช.ตชด. ยังไมดําเนินการ
ใหแตอยางใด  ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาสิทธิในสวนของ ตร. เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมไม
เกิดขอผิดพลาดและสงผลเสียหายตอทางราชการประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบและเปนไปตามบันทึกส่ังการของ  ตร. ในขอ 3.3 ท่ี
ตองการใหการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิเปนไปอยางรวดเร็ว ในช้ันนี้ จึงสมควรสงเร่ืองเสนอ
ขอรับสิทธิของ พลฯ อนิคมฯ คืน บช.ตชด.เพ่ือนํากลับไปรวบรวมเอกสารหลักฐาน   
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ท่ีเก่ียวของท้ังหมดใหถูกตองครบถวนแลวใหพิจารณาทบทวนวา พฤติกรรมของ พลฯ อนิคมฯ  
เขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษหรือไม หากเห็นวาเขาหลักเกณฑก็ใหเสนอเร่ือง
ขอรับสิทธิมายัง ตร. อีกคร้ังเพ่ือพิจารณาตอไป 

4.2 การสงเร่ืองคืนตนสังกัดในลักษณะตามขอ 4.1 เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีมีสาเหตุ          
มาจากหนวยตนสังกัดไมดําเนินการสอบสวนและจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมมาภายในระยะเวลา        
ท่ีกําหนดเทานั้น ไมมีประเด็นท่ี ตร.จําตองพิจารณาแตอยางใด ดังนั้น เพ่ือเปนการลดภาระ ตร. 
จึงสมควรอนุมัติในหลักการให ทพ. เปนผูพิจารณาและสงเร่ืองคืนตนสังกัดไดโดยไมตองนําเสนอ 
ตร.พิจารณาส่ังการสงเร่ืองคืน  

4.3 การส่ังการเรื่องนี้อยูในอํานาจของ ผูชวย ผบ.ตร.(บร 1) ตามประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในขอ 3.2 และคําส่ังมอบหมายในขอ 3.4 

5. ขอเสนอ 
 เห็นควรดําเนนิการดังนี ้

5.1 สงเร่ืองการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษของ พลฯ อนิคมฯ คืนให         
บช.ตชด. นํากลับไปพิจารณาดําเนินการตามขอ 4.1 พรอมนี้ไดแนบรางหนังสือแจง ผบช.ตชด.          
มาเพ่ือพิจารณาลงนามดวยแลว 

5.2 อนุมัติในหลักการตามขอ 4.2 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(ลงช่ือ)  พล.ต.ต.อาจิณ  โชติวงศ 
  (อาจิณ  โชตวิงศ) 

ผูชวย ผบช.ฯ ปรท. ผบช.สกพ. 
  
 - จัดการตามเสนอขอ 5.1 / ลงนามแลว 
 -อนุมัตใินหลกัการตามเสนอขอ 5.2 

(ลงช่ือ)  พล.ต.ท.  ปยะ เจียมไชยศรี 
(ปยะ  เจียมไชยศรี)  

ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.  
31 ม.ค.46  
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ท่ี นร 0102/ว 17708                                         สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
                                                                ทําเนียบรัฐบาล กทม.01300 

17 สิงหาคม 2547 
เร่ือง  หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา 
        ความผิด (พ.ป.ผ.) 
เรียน   ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
อางถึง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร. 1203/ว799 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2535 
ส่ิงท่ีสงมาดวย หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร 1203/ว799 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม  2535 
                   

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงหลักเกณฑใหสวนราชการตาง ๆ 
ถือปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) กรณี
ในระหวางปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ีหากขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับ พ.ป.ผ ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสังกัดใหม ดังนี ้

1. ใหสังกัดเดิมรวบรวมเอกสารขอเท็จจริงสงใหสังกัดใหมดําเนินการ 
2. ในกรณีสังกัดเดิมเสนอขอรับสิทธิใหแลว  การออกคําส่ังใหไดรับ  พ.ป.ผ. ตาม

มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบใหสังกัดเดิมแจงผลการพิจารณาใหสังกัดใหม
ดําเนินการออกคําส่ังตามอํานาจหนาท่ี และใหผูออกคําส่ังสงสําเนาคําส่ังใหประธานกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบทราบดวยดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีอางถึงท่ีสงมาดวย นั้น 

โดยท่ีปรากฏวา ในปจจุบันมีการสงเ ร่ืองเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด(พ.ป.ผ.)ใหกับขาราชการตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนซ่ึงมีกรณี
ปญหาท่ีขาราชการหลายรายรวมอยูในเหตุการณการปฏิบัติหนาท่ีเดียวกันและมีสิทธิไดรับ        
พ.ป.ผ.บางรายไดยายหรือโอนไปอยูสังกัดใหมกอนส้ินปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งสวน
ราชการสังกัดเดิมและสวนราชการสังกัดใหมก็มิไดเสนอขอ พ.ป.ผ. ใหมาในคราวเดียวกัน หรือ
กรณีสวนราชการสังกัดใดจะเปนผูรับผิดชอบในการขอรับสิทธิใหหรือกรณีท่ีมิไดยายสังกัดแตมี
การเสนอขอใหไมพรอมกันทําใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบตองพิจารณาเร่ือง
เดียวกันหลายคร้ังหลายหนมีผลใหขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีไดรับสิทธิลาชาซึ่งกระทบถึงขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จากกรณีปญหาดังกลาว เพ่ือใหการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ มีความคลองตัวและชัดเจนย่ิงข้ึน บังเกิดความเปนธรรมและเปนการบํารุงขวัญ
กําลังใจใหแกขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีใหไดรับสิทธิโดยเร็วและพรอมกัน คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2547  เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2547  จึงใหกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
เพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติ  ดังนี ้
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1. เม่ือมีกรณีเหตุการณเกิดข้ึนอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  หรือจังหวัด
ใดใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการหรือจังหวัดนั้น (สังกัดเดิม) เปนผูรับผิดชอบในการเสนอขอ 
พ.ป.ผ.ใหแกขาราชการที่รวมปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณเดียวกันนั้นท้ังหมด ยกเวนในกรณีท่ีผล
ของการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการรายใดจําตองรอผลทางคดี ก็ใหเสนอขอ  พ.ป.ผ. เม่ือผลทาง
คดีเสร็จส้ิน 

2. ภายหลังจากสงเร่ืองเสนอขอ พ.ป.ผ. แลว  ใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นสําเนา
หนังสือแจงสวนราชการหรือจังหวัดท่ีขาราชการผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบดวย 

3. เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  พิจารณาบําเหน็จความชอบแลว 
ใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหสวนราชการหรือจังหวัดท่ีขาราชการ
ผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตอไป 

4. การเสนอขอ พ.ป.ผ. ใหสวนราชการหรือจังหวัดสงเร่ืองภายใน 60 วัน นับตั้งแต 
วันท่ีตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีปฏิบัติท่ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือ 
ปฏิบัตติอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) หมอมหลวงปาณสาร  หัสดนิทร 
 (หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร)     

รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 0 2298 6917 
โทรสาร 0 2298 6905 
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บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ       ทพ.                               โทร. 0 2252 4921(2438) 

ที่ 0006.343/ว 3944                                     วันที่  9  กันยายน 2547 

เรื่อง   หลักเกณฑแนวทางปฏิบัตใินการเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา 
          ความผิด (พ.ป.ผ.) 

เรียน  ผบช. และ ผบก. หนวยข้ึนตรงตอ ตร. หรือผูดํารงตาํแนงเทียบเทา 
 

ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือท่ี นร 0102/ว17708 ลง        
18 ส.ค.47 กําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ              
การปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) กรณีขาราชการหลายรายรวมอยูในเหตุการณเดียวกัน
และมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.โดยใหถือปฏิบัติ ดังนี ้

1. เม่ือมีกรณีเหตุการณเกิดข้ึนอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการหรือจังหวัดใด
ใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการหรือจังหวัดนั้น (สังกัดเดิม) เปนผูรับผิดชอบในการเสนอขอ  
พ.ป.ผ. ใหแกขาราชการท่ีรวมปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณเดียวกันนั้นท้ังหมด ยกเวนในกรณีท่ีผล
ของการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการรายใด จําตองรอผลทางคดีก็ใหเสนอขอ พ.ป.ผ. เม่ือผลทาง
คดีเสร็จส้ิน 

2. ภายหลังจากสงเร่ืองเสนอขอ พ.ป.ผ. แลวใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นสําเนา
หนังสือแจงสวนราชการหรือจังหวัดท่ีขาราชการผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบดวย 

3. เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว
ใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหสวนราชการหรือจังหวัดท่ีขาราชการ
ผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตอไป 

4.การเสนอขอ  พ.ป.ผ. ใหสวนราชการหรือจังหวัดสงเร่ืองภายใน 60 วัน นับตั้งแต
วันท่ีตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ี หรือเม่ือผลคดีถึงท่ีสุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป พรอมนี้ไดแนบสําเนาหนังสือ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมาดวยแลว 
 

(ลงช่ือ)พ.ต.อ. ณัฎฐภัทร รอดคําด ี
(ณัฎฐภัทร รอดคําด ี

รอง ผบก.ฯปรท.ผบก.ทพ. 
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ท่ี  นร 0507/6859 

ถึง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0006.343(3)/5537 ลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2547 

 2.  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0006.343(3)/8803 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 
2547 

ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ใหแก ขาราชการตํารวจ ท่ีทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
และตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 รวม 2 คร้ัง จํานวน 23 ราย ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอให  นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในรอบปท่ีผานมาหลายคร้ัง นาจะเปนการ
ไมสมควรควรดําเนินการเปนวาระเพียงปละคร้ังหรือสองคร้ัง  ดังเชน การขอพระราชทานแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง อันจะเปนเหตุผลเหมาะสมและสอดคลองกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดกําหนดใหขอพระราชทานยศไดปละ 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกประมาณเดือนเมษายน และ
คร้ังท่ีสองประมาณเดือนตุลาคม  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดพระราชภารกิจในการนําความกราบ
บังคมทูลฯ จึงขอความรวมมือใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการขอพระราชทานยศ                     
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษโดยกําหนดปละสองคร้ังคือ คร้ังแรกประมาณเดือน
เมษายน และคร้ังท่ีสองประมาณเดือนตุลาคม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

 
สํานักอาลักษณะและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224 
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คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ที่  1/2548 
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 

_____________________________ 

 
อนุสนธิคําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ี 1/2538 ลงวันท่ี 27 

กุมภาพันธ 2538 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 จํานวน 14 ราย นั้น 
เนื่ อ งจากสํ านั ก ง านตํ า รวจแห งชาติ มี ก ารแบ งส วนราชการ ข้ึนใหมต าม               

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ประกอบกับกฎกระทรวง
แบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
พ.ศ.2548 สงผลใหองคประกอบของคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ดังกลาว    
ไมสอดคลองตามโครงสรางใหม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการ
ประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ใหสอดคลองตามโครงสรางท่ีเปล่ียนแปลง 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5(2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2548 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 จึงใหยกเลิกคําส่ัง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ี 1/2538 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2538 และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ใหม ดังนี้ 

1.  ผูบังคับการกองกําลังพล   ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผูอํานวยการกองบริหารกําลังพล    อนุกรรมการ 

สํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม หรือผูแทน  
3.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี    อนุกรรมการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน  
4.  ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  อนุกรรมการ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผูแทน  
5.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี    อนุกรรมการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน  
6.  ผูอํานวยการสํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง  อนุกรรมการ 

บําเหน็จบํานาญ  กรมบัญชีกลาง หรือผูแทน  
7.  ผูแทนสํานักงานจเรตํารวจ   อนุกรรมการ 
8.  ผูแทนกองนิติการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
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9.  ผูแทนกองคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
10. ผูแทนกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
11. ผูแทนแพทย โรงพยาบาลตํารวจ   อนุกรรมการ 
12. ผูกํากับการฝายกําลังพล 3 กองกําลังพล   อนุกรรมการ 
   และเลขานุการ 
13. สารวัตรฝายกําลังพล 3 กองกําลังพล   ผูชวยเลขานุการ 

ท่ีรับผิดชอบงานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
14. รองสารวัตรฝายกําลังพล 3 กองกําลังพล  ผูชวยเลขานุการ 

ท่ีรับผิดชอบงานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบใหกับขาราชการตํารวจแทนคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  10  สิงหาคม พ.ศ.2548 
 

(ลงช่ือ)    รองพล เจริญพันธุ 
(นายรองพล เจริญพันธุ) 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหนจ็ความชอบ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กพ.       โทร. 0 2205 2438 (ภายใน 2438) 
ที่ 0004.33/ว 5797       วันที ่   18  พฤศจิกายน 2548 
เรื่อง  กําหนดแบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และแบบคําส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร. 
เรียน   ผบช. และ ผบก. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

 
ดวยปรากฏวาในออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ี

เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  การออกคําส่ังใหขาราชการตํารวจไดรับ พ.ป.ผ. และ     
พ.ส.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2521  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ บ.ท.ช.) ของ
หนวยตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน บางหนวยอางขอกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของไม
ครบถวน และบางหนวยไมอางขอระเบียบท่ีระบุพฤติกรรมแหงสิทธิใหชัดเจนเพียงพอสําหรับการ
นําไปใชประกอบการย่ืนเร่ืองขอรับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบกับปจจุบันอํานาจ
การส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไดเปล่ียนแปลงมาเปนอํานาจของ  ก.ตร. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ม.65  
และ ก.ตร. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2548 เม่ือ 28 ก.ย.48 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการไววา 
กรณีคณะกรรมการตามระเบียบขางตนมีมติอนุมัติเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการ
ตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการรายใดแลว ใหถือวา ก.ตร.ใหความเห็นชอบ
ตามนั้น โดยไมตองนําเสนอ ก.ตร.เพ่ือพิจารณาอนุมัติอีก  ดังนั้น ตร. จึงไดกําหนดรูปแบบใน
การออกคําส่ังแตละคําส่ังดังกลาวมาเพื่อใหแตละหนวยถือเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังปรากฏตาม
แบบ 1- 4 ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
     

(ลงช่ือ)พล.ต.ต.ชัยยง  กีรตขิจร 
(ชัยยง  กีรติขจร) 

ผบก.กพ. 
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แบบ 1 
แบบคําสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  
 

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   เล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตาํรวจ 

ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิหนาท่ีราชการ 
___________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547 มติ ก.ตร. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2548                  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521              
ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ในการประชุมคร้ังท่ี....../.......เม่ือ
วันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี............/................
ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ.............(3)...............จึงเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
ใหแก...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จํานวน
.......ข้ัน จากอัตราเงินเดือน ระดับ.....ข้ัน......(........บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือน ระดับ.......ข้ัน
........(..........บาท)  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(4)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง)..............(5)................ 
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คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เชน  7(3)  หรือ 9(4) เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบเก่ียวกับอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรอื คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 

ชอง (4) = วันเดือนปท่ีเสียชีวิต 
ชอง (5) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 2 

แบบคําสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
 

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   เล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตาํรวจ 

ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิหนาท่ีราชการ 
___________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547 มติ ก.ตร. ในการประชุม คร้ังท่ี 12/2548  เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2548                  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี
....../.......เม่ือวันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
............/................ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ............(3)............จึงเล่ือนเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษใหแก...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ จํานวน.......ข้ัน จากอัตราเงินเดือน ระดับ.....ข้ัน......(........บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือน 
ระดับ......ข้ัน........         (..........บาท)  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(4)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง).............(5)................ 
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คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เชน  7.1  หรือ 7.3 เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบวาดวยอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลงวันท่ี 20 
กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
เปนตน 

ชอง (4) = วันเดือนปท่ีเสียชีวิต 
ชอง (5) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 3 
แบบคําสั่งใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   ใหขาราชการตาํรวจไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผดิ (พ.ป.ผ.) 

___________________ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุม
คร้ังท่ี....../.......เม่ือวันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
............/................ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ.............(3)...............จึงให...(ยศ/
เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.
ป.ผ.) จํานวน..(4)...ข้ัน  เดือนละ....(5).....บาท   

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(6)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง).............(7)................ 
คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เชน  11 ก(3)  หรือ 11 ข(3) เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบเก่ียวกับอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 

ชอง (4) = จํานวนขั้น พ.ป.ผ.ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ชอง (5) = จํานวนเงิน พ.ป.ผ. ท่ีไดรับ 
ชอง (6) = วันเดือนปใหมีผลไดรับ พ.ป.ผ.  
ชอง (7) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 4 
แบบคําสั่งใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   ใหขาราชการตาํรวจไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

___________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ....
(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี....../.......เม่ือวันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี............/................ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ.............              
(3)...............จึงให...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ
(พ.ส.ร.) จํานวน..(4)...ข้ัน  เดือนละ   ....(5).....บาท   

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(6)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง).............(7)................ 
คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบ บ.ท.ช. เชน  10.2  หรือ 10.4 เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบเก่ียวกับอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 
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ชอง (4) = จํานวนขั้น พ.ส.ร.ท่ีไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ท.ช. 

.ร. 
งินเดือนตามปกติ 

 
 

ชอง (5) = จํานวนเงิน พ.ส.ร. ท่ีไดรับ 
ชอง (6) = วันเดือนปใหมีผลไดรับ พ.ส
ชอง (7) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเ
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ         ตร.                                        โทร.0 2252 4921 

ที่ 0004.33/6889                                   วันที่  14  ธันวาคม  2548 

เรื่อง  การใชหลักฐานประกอบการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

ผบช. และ ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.) 
และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  ท่ีผานๆมาปรากฏวา  ท่ีประชุมไดใหความสําคัญ
กับหลักฐานการลาปวยสําหรับกรณีขาราชการตํารวจท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีราชการซึ่งขอรับสิทธิประโยชนตามระเบียบท้ัง 2 ฉบับขางตน โดยหากหนวยตนสังกัดไม
แนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไปประกอบการพิจารณาดวย คณะกรรมการฯ จะไมอนุมัติ
สิทธิตามท่ีพึงไดรับ เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) หรือเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวันแตอยางใด   ดังนั้น 
เพ่ือเปนการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงไดของขาราชการตํารวจผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจาก
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  จึงใหแตละหนวยถือปฏิบัติโดยเม่ือมีกรณีสงเร่ืองขอรับสิทธิไปยังคณะ
กรรมการฯ ตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับขางตนใหแนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไป
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดวยทุกคร้ัง  

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 

(ลงช่ือ)พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ 
                                                                    (พัชรวาท วงษสุวรรณ) 

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ท่ี นร 0507/1619                                    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                              

                                                  13  มีนาคม  2549 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
อางถึง หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0004.33/1388 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2549  
ส่ิงท่ีสงมาดวย รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของ

ขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต 
ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเสนอเรื่องขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษ

ใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 51 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 12 ราย ความละเอียดแจงแลว นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต เปนกรณีท่ีจะตอง
ดําเนินการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 
30 ซึ่งกําหนดให   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จึงสงรายช่ือไปใหสํานักราชเลขาธิการตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาตอไป ดังรายละเอียด
การพิจารณาท่ีสงมาดวยนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  โฉมศรี  อารยะศิริ 
(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร. 0 2280 9000 ตอ 415 โทรสาร  0 2282 8224 www.cabinet.thaigov.go.th  
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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต 
 

ลําดบั ช้ันยศท่ีขอพระราชทาน 
หลักเกณฑตามระเบียบฯ 

บัญชี 9 
ความเห็นเบื้องตนของ สลค. 

1. รอยตํารวจตรี เร่ิมตนขอ บ.ม. อนุโลมใหขอตามช้ันยศ 

2. รอยตํารวจโท เร่ิมตนขอ จ.ม. อนุโลมใหขอตามช้ันยศ 

3. รอยตํารวจเอก เร่ิมตนขอ จ.ช. อนุโลมใหขอตามช้ันยศ 

4. พันตาํรวจตรี เร่ิมตนขอ ต.ม. อนุโลมใหขอตามช้ันยศ 

5. พันตาํรวจโท เร่ิมตนขอ ต.ช. อนุโลมใหขอตามช้ันยศ 

6. พันตาํรวจเอก เร่ิมตนขอ ท.ม. อนุโลมใหขอตามช้ันยศ 

7. พลตํารวจตรี เล่ือนไดถึง ม.ว.ม. เห็นควรขอ ป.ม. 

8. พลตํารวจโท เล่ือนไดถึง ม.ป.ช. เห็นควรขอ ป.ม. 

9. พลตํารวจเอก เล่ือนไดถึง ม.ป.ช. เห็นควรขอ ป.ม. 

 
หมายเหตุ กรณีช้ันยศพลตํารวจตรีข้ึนไป หากไมเคยไดรับพระราชทานช้ันสายสะพาย 
 ใหขอพระราชทานช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย 
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ท่ี นร 0507/1858   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ทําเนียบรัฐบาล  กทม.10300   
 
 23 มีนาคม 2549 
 
เร่ือง  ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
อางถึง  1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี

เชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536  
2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบาํเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.

2521 
3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของ
ขาราชการทหารและตาํรวจท่ีเสียชีวิต 

 
ดวย กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเสนอเร่ืองขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตโดยอางระเบียบฯ 
ตามท่ีอางถึง 1-3 เพ่ือขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดําเนินการนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหาร
และตํารวจดังกลาวตอไป 

สํ านัก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล ว เ ห็นว า  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ   มิไดเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง เปนกรณีท่ีจะตองดําเนินการให
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 30 ซึ่งกําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ี
ดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  จึงสงรายช่ือไปให
สํานักราชเลขาธิการตอไป  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดพิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี  
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(พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอกชิดชัย  วรรณสถิตย) พิจารณาเห็นชอบดวย
แลว  ตามรายละเอียดท่ีสงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ) โฉมศรี  อารยะศิริ 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
สํานักอาลักษณ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร. 0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร 0 2282 8224 
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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและ
ตํารวจที่เสียชีวิต ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย) เห็นชอบแลว 

 
ลําดับ ช้ันยศที่ขอพระราชทาน หลักเกณฑตามระเบียบฯ 

บัญชี 8 และ 9 
ช้ันตราที่ขอพระราชทาน 

1 รอยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี และ 
รอยตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ บ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

2 รอยโท, เรือโท, เรืออากาศโท และ 
รอยตํารวจโท 

เริ่มตนขอ จ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

3 รอยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก และ 
รอยตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ จ.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

4 พันตรี, นาวาตรี, นาวาอากาศตรี และ 
พันตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ ต.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

5 พันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท และ 
พันตํารวจโท 

เริ่มตนขอ ต.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

6 พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และ 
พันตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ ท.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

7 พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี และ 
พลตํารวจตรี 

เลื่อนไดถึง ม.ว.ม. ใหขอ ป.ม. 

8 พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท และ 
พลตํารวจโท 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. 
 

ใหขอ ป.ม. 

9 พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก และ 
พลตํารวจเอก 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. ใหขอ ป.ม. 

 

หมายเหตุ  กรณีช้ันยศ  พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตรี ข้ึนไป  หากไมเคย
ไดรับพระราชทานช้ันสายสะพาย ใหขอพระราชทานช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย 
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ท่ี นร 0102/1041   คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
ทําเนียบรัฐบาล  กทม.10300  

 21 เมษายน 2549 

เร่ือง  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 
ส่ิงท่ีสงมาดวย   สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 

มีนาคม 2549 

ดวย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 
มีนาคม 2549 แจงแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการทหารและขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มาเพ่ือทราบ 
และถือปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อัน มี เ กียรติยศ ย่ิงมงกุฎไทย  พ .ศ .2536  โดยมี รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ดังนี้ 

1. กรณีช้ันยศ รอยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี  และรอยตํารวจตรี  ข้ึนไปถึงช้ันยศ 
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก และพันตํารวจเอก  ช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหขอตามช้ันยศ 

2. กรณีช้ันยศ พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตรี  ข้ึนไป  หากไม
เคยได รับพระราชทานช้ันสายสะพาย ช้ันตราท่ีขอพระราชทาน ใหขอพระราชทานช้ัน
ประถมาภรณมงกุฎไทย  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงมาดวย 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ไดนําเร่ืองดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2549 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2549 แลว  คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกลาวและใหแจงคณะอนุกรรมการฯ 
ทราบเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ) สุรินทร  เงินรูปงาม 

(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี/ กรรมการและเลขานุการ 

ฝายเลขานุการฯ โทร. 0 2282 2700 โทรสาร 0 2281 0512 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ         กพ.        โทร. 0 2252 4921  

ที่  0004.33/12860               วันที ่  13  ธันวาคม 2549     
เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

เรียน  ผบช. และ ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  
ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี            

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทาง            
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะ
ตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตใุหถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือ
พิการตามระเบียบฯ ขอ 9(4) และขาราชการตํารวจท่ีปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือ
พิการเพราะเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามระเบียบฯ ขอ 9(5) ข้ึนไวเพ่ือเปนกรอบในการ
พิจารณาสิทธิใหถูกตองเหมาะสม ดังนี้ 

1. คําวา ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติ
ธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ ตามระเบียบฯ ขอ 9(4) ใหถือเกณฑ 
ดังนี ้

 1.1 ปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา 
และ 

 1.2 ถึงแกความตายทุพพลภาพหรือพิการโดยแพทยซึ่งราชการรับรอง           
ใหความเห็นวา เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 1.1 

2. คําวา เกินกวาปกติธรรมดา หมายความวา ปฏิบัติงานที่ มีสภาพ ปริมาณ            
และความเรงดวนของงานเกินกวาท่ีเคยปฏิบัติอยูตามปกติ ท้ังนี้ตองเปรียบเทียบระหวางสภาพ
ปริมาณ และความเรงดวนของงานตามปกติกับสภาพปริมาณและความเรงดวนของงานท่ีเพ่ิมข้ึน   
เชน ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานพิเศษเพ่ิมข้ึน, เปนชวงระยะเวลาท่ีมีงานมากกวาปกติธรรมดา,     
จํานวนเจาหนาท่ีลดนอยลงกวาปกติธรรมดา หรือสภาวการณหรือสถานการณทําใหงานเพ่ิมข้ึน     
หรือยากข้ึน ท้ังนี้ ใหนําพฤติกรรมยอนหลังกอนเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการเปนเวลาไมนอย
กวา 1 เดือน มาประกอบการพิจารณาดวย 

3. คําวา ปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ เพราะเหตุจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ตามระเบียบฯ ขอ 9(5) ใหถือเกณฑการพิจารณาเร่ืองการปวยเจ็บเปนหลัก และ
การปวยเจ็บตองสามารถพิสูจนไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีมิไดเกิดจาก
โรคประจําตัวหรือเกิดจากการเจ็บปวยตามปกต ิ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

(ลงช่ือ)   พ.ต.อ.โชติกร  สีมันตร 
(โชติกร  สีมันตร) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.กพ. 
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ท่ี นร 0508/4834                                    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                                  

                                                  27  กรกฎาคม  2550 

เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ

อางถึง 1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1619 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2549  
 2. หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0004.33/2060 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 

2550 

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว  มาเ พ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตตอไป ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 
และตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเสนอเรื่องขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษใหแก
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 3 ราย ตามหนังสือท่ีอางถึง 2 นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล        
พระกรุณาขอพระราชทานยศตํารวจและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ใหแกขาราชการ
ตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จํานวน 13 ราย ดังกลาวตอไปแลว และไดรับ
แจงจาก   สํานักราชเลขาธิการวา ไดพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตท้ัง 13 รายดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีท่ีเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกรายในช้ันตราท่ีเหมาะสมตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวา 

1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบรางระเบียบ    
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.... และขณะนี้อยูระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีลงนาม  ในรางระเบียบดังกลาวเพ่ือประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของราง 
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ระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจาก
สาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเองให
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราช อิส ริยาภรณ   อัน เปน ท่ี เ ชิด ชู ย่ิ งช า ง เผือก 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ ไดไมเกินสองช้ัน 
จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มาบังคับ
ใชแกขาราชการตํารวจท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณท้ัง 
13 รายดังกลาว 

2. เพ่ือมิไดเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของจึงเห็นควรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ พิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ท้ังท่ีเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีพฤติกรรมการตอสู และกรณีถูกประทุษรายหรือ
เหตุอ่ืน ไดไมเกินสองช้ัน จากที่ไดรับพระราชทานคร้ังสุดทาย สวนผูท่ียังไมเคยไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานช้ันเบญจมาภรมงกุฎไทย (บ.ม.) 
เนื่องจากเปนช้ันตราเร่ิมตนท่ีผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
และประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความเทาเทียมกันและเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แลว เห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ดังนั้น จึงขอใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  โฉมศรี  อารยะศิริ 
(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224 
www.cabinet.thaigov.go.th 
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ท่ี นร 0508/4835                                     สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                              

                                                  27  กรกฎาคม  2550 

เร่ือง ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549  

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว   มาเ พ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตตอไป ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนวา 
1. ไดมีกรณีท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง

ขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตย  และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่ง
ในจํานวนนี้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 3 ราย ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตามท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติแจงความประสงคแลว และไดรับแจง
จากสํานักราชเลขาธิการวา เห็นสมควร ไดพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตท้ัง 13 รายดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีท่ีเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกรายในช้ันตราท่ีเหมาะสมตอไป 

2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ          
สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ....และขณะน้ีอยูระหวางสํานักงาน      
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในรางระเบียบดังกลาว เพ่ือ
ประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตและมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
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เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิด
ชูย่ิงชางเผือก เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองช้ัน  จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มาบังคับใชแกขาราชการตํารวจท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณท้ัง 13 รายดังกลาว 

3. เพ่ือมิใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ จึงเห็นควรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี                    
และความรับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ พิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ท้ังท่ี
เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีพฤติกรรมตอสู และกรณีถูกประทุษราย
หรือเหตุอื่นไดไมเกินสองช้ัน จากท่ีไดรับพระราชทานคร้ังสุดทาย สวนผูท่ียังไมเคยไดรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรณ
มงกุฎไทย (บ.ม.) เนื่องจากเปนช้ันตราเร่ิมตนท่ีผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอ
พระราชทานเพลิงศพและประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความ
เทาเทียมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ดังนั้น จึงขอให
ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือท่ีอางถึง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนประเภทอ่ืนๆ ท่ี
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ)   โฉมศรี  อารยะศิริ 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224  www.cabinet.thaigov.go.th 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

คร้ังที่ 13/2550 

เม่ือวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2550 

ณ หองประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ มุข 3 ช้ัน 1 

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล 

---------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. นายสุทธิศักดิ์  เอ่ียมประสิทธิ์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 
2. พันเอก เฉลิมพล  เต็งศิริ รองผูอํานวยการ สํานักงานกําลังพล   กรรมการ 
 กรมเสมียนตรา  ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
3. นางเพชรี  เขมวิรัตน หน.กลุมงานสวัสดิการฯลฯ  กรรมการ 
 กองการเจาหนาท่ี 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
4. นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการกลุมวิชาการและติดตาม กรรมการ 
 ผลการปฏิบัติราชการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ผูแทนกระทรวงการคลัง 
5. นายสุภชัย  ทาวกลาง หัวหนางานความชอบและเคร่ืองราช กรรมการ 
 อิสริยาภรณ 
 สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
 ผูแทนกรมการปกครอง 
6. นายสมชาย  พฤฒิกัลป ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ  กรรมการ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 
 
วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 คร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2550 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี 3 เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 เร่ืองท่ี 1  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
 

ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 
มีนาคม 2549 แจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มาเพื่อถือเปน  
แนวทางปฏิบัติ นั้น 

บัดนี้  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ท่ี นร 0508/4835 ลงวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2550 แจงวา 

1. ไดมีกรณีท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาเสนอขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติ
คณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบ         
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชน ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่งในจํานวนนี้ขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน  3 ราย ซึ่ ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให                
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานไปแลว และไดรับแจงจาก   
สํานักราชเลขาธิการวา เห็นสมควรไดพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปน
กรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตท้ัง 13 ราย ดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีท่ีเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกรายในช้ันตราท่ีเหมาะสมตอไป 
 2. โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ....  และขณะนี้อยูระหวางนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในรางระเบียบ
ดังกลาวเพ่ือประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน 
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จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิด
ชูย่ิงชางเผือก เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองช้ัน 
 3. เพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมลํ้าระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ จึงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการท่ีเสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ท้ังท่ีเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีพฤติกรรมตอสู และกรณีถูกประทุษรายหรือเหตุอ่ืน ได
ไมเกินสองช้ันจากที่ได รับพระราชทานคร้ังสุดทาย สวนผู ท่ี ยังไมเคยได รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
เนื่องจากเปนช้ันตราเร่ิมตนท่ีผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
และประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความเทาเทียมกันและเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป 
 ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว 
เห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนประเภท
อ่ืนๆ ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป และใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549 
 ฝายเลขานุการฯ ไดนําเรียนประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ
แลวและเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมทราบเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ฝายเลขานุการฯ จะ
ไดแจงใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 และคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการ
คณะท่ี 2 ทราบตอไปดวย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ในการนี้  ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย  พฤฒิกัลป) ได
ช้ีแจงซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/4835 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 ฉบับนี้
วา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณไดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้นับแตวันท่ีมีหนังสือแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยในสวนของมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีไดพิจารณา 
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บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และบางรายอยูในเกณฑท่ีไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามหลักเกณฑ
และแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขอ 7(1) และขอ 9(1) ท่ีคณะกรรมการฯ มีมติ
อยูเดิม ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดรวบรวมสงเร่ืองไปใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังเชนท่ีเคยปฏิบัติ โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได
ประสานการพิจารณากับสํานักราชเลขาธิการวา สมควรจะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณในช้ันตราใดตอไป อยางไรก็ดี สําหรับการพิจารณาพฤติกรรมในคราวตอไป
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวาขาราชการท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและอยูใน
เกณฑการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามหลักเกณฑแนวทางท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดไวในขอ 7(1) และขอ 9(1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณก็ใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/4835 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
 ประธานกรรมการฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ในคราวตอไปการแจงมติของ       
คณะกรรมการฯ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบใน
กรณีท่ีมีการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาในช้ันตราใด ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกลาว                     
.ของนายใหญฯ  ขณะข้ึนบินรวมไปกับนักบินเพ่ือปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวงบนเคร่ืองบิน เม่ือ
เคร่ืองบินไดประสบเหตุตกลงพื้นดินขณะทําการข้ึนบินจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย  ถือไดวา
เปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเส่ียงอันตรายตอชีวิตจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย  พฤติกรรม
จึงเขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบฯ ขอ 9(1) มีสิทธิไดรับการเลือ่น
เงินเดือนกรณีพิเศษ ไมเกิน 7 ข้ัน (เจ็ดข้ัน) 
 จึงอนุมัติเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแก นายใหญ ศิลปรายะ จํานวน 7 ข้ัน       
(เจ็ดข้ัน) จากอัตราเงินเดือนอันดับ ท.6 ข้ัน 4 (14,120 บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.6 
ข้ัน 11 (19,020) ตั้งแตวันท่ีถึงแกความตาย (ถึงแกความตายเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2549) 
 สําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว  เม่ืออยูในเกณฑเปนผูปฏิบัติหนาท่ี
ในลักษณะเส่ียงอันตรายตอชีวิตจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย ตามระเบียบฯ ขอ 9(1) คณะ
กรรมการฯ ไดวางแนวทางการพิจารณาใหเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหผูนั้นดวย 
และเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การจะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใดช้ันตราใด เปนอํานาจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ีจะได 
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พิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ 

 ไมมี 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
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 บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร. โทร. 0 2205 2438, 0 2252 4921 

ที่ 0004.33/ว 0065 วันที ่ 31 สิงหาคม 2552 
เรื่อง กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ดวยปรากฏวา เม่ือมีเหตุขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ  ซึ่ งอยู ในเกณฑ ท่ีจะเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบ           
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 บางกรณี  หนวยมิไดดําเนินการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานตางๆ สําหรับประกอบการเสนอขอรับสิทธิตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 
เปนเหตุใหการเสนอขอรับสิทธิตลอดจนการพิจารณาอนุมัติสิทธิไมเปนไปดวยความรวดเร็ว
เทาท่ีควร   ดังนั้น เพ่ือใหการเสนอขอรับสิทธิเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว จึงใหแตละหนวย
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี ใหหนวยมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนภายใน 7 วัน นับแตมีเหตุการณเสียชีวิต แลวสําเนา
คําส่ังสงไปยัง ตร. (ผาน กพ.) ดวย 

2. การรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ประกอบการเสนอขอรับสิทธิในทุกกรณี       
ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวในคูมือการเสนอขอสิทธิประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษ
สําหรับขาราชการตํารวจและลูกจางท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ฉบับ
จัดพิมพป พ.ศ.2547 ซึ่ง กพ. ไดแจกจายแกหนวยนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไวแลวอยาง
เครงครัด อยาใหเกิดขอบกพรองข้ึนไดเปนอันขาด   

อนึ่ง กรณีคูมือการเสนอเร่ืองขอรับสิทธินั้น สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต 
www.personnel.police.go.th (กองกําลังพล ตร.)  

จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

(ลงช่ือ)  พล.ต.ท.สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล 
(สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล) 

ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
 

 
 
 

http://www.personnel.police.go.th/
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คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ที่  1/2552 
เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 

_____________________________ 

 
อนุสนธิคําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ี 1/2548 ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม 2548 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 จํานวน 14 ราย นั้น 
เนื่ อ งจากสํ านั ก ง านตํ า รวจแห งชาติ มี ก ารแบ งส วนราชการ ข้ึนใหมต าม               

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2552 ประกอบกับกฎกระทรวง
แบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2552 สงผลใหองคประกอบของคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ดังกลาวไม
สอดคลองตามโครงสรางที่ เปล่ียนแปลงใหม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ใหสอดคลองตามโครงสรางท่ีเปล่ียนแปลง 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5(2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2552 จึงใหยกเลิกคําส่ัง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ี 1/2548 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ใหม ดังนี้ 

1.  ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล   ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผูแทนกระทรวงกลาโหม หรือผูแทน    อนุกรรมการ 
3.  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน    อนุกรรมการ 
4.  ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
5.  ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
6.  ผูแทนกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
7.  ผูแทนสํานักงานจเรตํารวจ   อนุกรรมการ 
8.  ผูแทนกองกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
9.  ผูแทนกองคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 

ผูแทนกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 10. 
ผูแทนแพทย โรงพยาบาลตํารวจ   อนุกรรมการ 11. 
ผูบังคับการกองทะเบียนพล หรือผูแทน   อนุกรรมการ 12. 

และเลขานุการ    
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13. ผูกํากับการฝายความชอบ กองทะเบียนพล หรือผูแทน   ผูชวยเลขานุการ 
14. สารวัตรฝายความชอบ กองทะเบียนพล   ผูชวยเลขานุการ 
 ท่ีรับผิดชอบงานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบใหกับขาราชการตํารวจแทนคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  16  กันยายน พ.ศ.2552 
 

(ลงช่ือ)   นัที  เปรมรัศมี 
(นายนัที  เปรมรัศมี) 

  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
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             บันทึกขอความ 
สวนราชการ             ตร.  โทร.  0 2205 2438 
ที่  0009.253/ว 0107              วันที ่ 16 พฤศจิกายน 2552 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ

เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และ ระเบียบ บ.ท.ช. 
ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ตามประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลง 17 พ.ค.22 และ 28 ก.ย.21 
กําหนดแนวทางการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 และระเบียบ บ.ท.ช. ไวใหสวนราชการตางๆ ถือปฏิบัติ ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

บัดนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร 0102/ว 6500                     
ลง 30 ก.ย.52 กําหนดแนวทางการเสนอขอรับสิทธิดังกลาวเพิ่มเติม โดยมุงลดข้ันตอนการขอรับ
สิทธิและเอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการขอรับสิทธิใหเหลือเทาท่ีจําเปน  ทั้งนี้ เพ่ือใหการ
เสนอขอรับสิทธิเปนไปดวยความรวดเร็วย่ิงข้ึน รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือดังกลาวท่ี
แนบมาพรอมนี้  
   จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

 
(ลงช่ือ) พล.ต.ท. สุวัฒน จันทรอิทธิกุล 

(สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล) 
 ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ท่ี นร 0102/ว 6500                                                         สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300   
 

30 กันยายน 2552 
 

เร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ    
เรียน ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
อางถึง 1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.

2521 
2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ

เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเน่ืองในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ 
บ.ท.ช.) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1.  ผนวก ก : แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

2.  ผนวก ข : แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีอางถึง 1 ไดกําหนดหลักเกณฑการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการซ่ึงถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายเพราะเหตุจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีอางถึง 2 กําหนดใหเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในกรณีปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ ไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ โดยที่ระเบียบฯ 
ท้ังสองฉบับดังกลาวกําหนดใหผูบังคับบัญชาของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษเปนผูสงเร่ืองเสนอขอรับสิทธิ พรอมเอกสารหลักฐานไปยังปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือประธานกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ประธาน ก.บ.ท.ช.) แลวแตกรณี นั้น 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอแจงใหทราบวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2552 และคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี 
9/2552 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2552 พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือมีกรณีท่ีขาราชการ เจาหนาท่ี
หรือประชาชนไดรับอันตรายถึงแกความตาย หรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ โดยเฉพาะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอยูในเกณฑท่ี
จะเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบฯ ท้ังสอง แลวแตกรณี เปนไปดวย
ความสะดวดและความรวดเร็ว สอดคลองกับสภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือเปนการเสริมสราง
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ รวมตลอดถึงทายาทและครอบครัว
ของผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการดังกลาวดวย  คณะกรรมการฯ จึงไดมีมติใหสวน
ราชการตางๆ ท่ีเสนอเรื่อง ไดกําชับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิใหแกผูปฏิบัติ
หนาท่ีทันทีท่ีไดรับรายงาน หรือไดรับทราบผลจากการปฏิบัติหนาท่ี และไดกําหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติในการสงเร่ืองเสนอขอรับสิทธิและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปใหคณะกรรมการฯ 
เพ่ือใหสวนราชการไดถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ดังปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย     
1 และ 2  

อนึ่ง หากมีประเด็นปญหาขอสงสัยหรือความไมชัดเจนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติประการใด 
ขอไดกรุณาติดตอประสานไปท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือจะไดดําเนินการไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไปดวย   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)      นัที  เปรมรัศมี 
(นายนัที  เปรมรัศมี) 

ปลัดสํานกนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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ผนวก ก 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
------------------ 

 

ลักษณะการปฏิบัติหนาที ่ -  ปราบปรามผูกระทําความผดิ หรือปราบปรามโจรผูราย 
  -   ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทั่วๆ ไป 

 

การปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิกรณีเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต     
แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

 

กลุมที่ 1 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ -   มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยมีลักษณะและพฤติกรรมการ
ป ฏิบั ติ หน า ท่ี อย า ง ใดอย า งหนึ่ งห รือหลายอย า ง  เ ช น               
กรณีทําการปะทะตอสู กรณีถูกลอบยิงหรือถูกลอบทําราย                  
กรณี ถูกลอบวางระ เบิ ดขณะปฏิบั ติหน า ท่ี  กรณี เ ก็บ กู             
วัตถุระเบิดท่ีคนรายวางดักไวและไดเกิดระเบิดข้ึน เปนตน 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ - ไดรับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไมสามารถ
รับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธิ   
  1. แบบสงเร่ืองขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ บ.2)                 

แยกเปนรายบุคคล 
  2. สําเนาคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ี หรือรายงานประจําวันธุรการ

หรือตารางวันและเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 
  3. สําเนารายงานเหตุการณหรือสําเนารายงานการสูญเสีย 
  4. สําเนามรณบตัร 
  5. สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทายกอนเสียชีวิต หรือ

สําเนาสมุดประวัติ (ก.พ.7) 
  6. สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ (กรณีพิการทุพพลภาพจน

ไมสามารถรับราชการตอไปได) 
  7. สําเนาหนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาท่ี

รับรองวาไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรอง
ในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
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กลุมที่ 2 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที ่ - กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนา ท่ีราชการหรือไม  หรือเปนกรณีไม รูตัวผูกระทํา
ความผิด หรือเปนกรณีไมทราบสาเหตุ เชน กรณีถูก
ประทุษราย  ขณะพักผอนอยูท่ีบานพักหรือระหวางเดินทาง 
หรือกรณีประสบอุบัติเหตุ เปนตน 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่ - ไดรับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. เอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดในกลุมที่ 1 

นอกเหนือจากนี้ ตองสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี ้
  2. สําเนารายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ

สอบสวนท่ีหนวยแตงตั้งข้ึน 
  3. สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
  4. สําเนาผลทางคด ี
  5. หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับผูวาราชการจังหวัด 

แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือตําแหนงท่ี
เ ทียบเทา ข้ึนไปแลวแตกรณีว า เหตุดังกลาวเ กิดจาก     
สาเหตุใด  

 

กลุมที่ 3 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ - มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยรวมปฏิบัติหนาที่อยูใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นในกลุมท่ี 1 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ - ไดรับอนัตรายจนบาดเจบ็ หรือบาดเจบ็สาหัส หรือไม
บาดเจ็บ แตมีผลจากพฤติกรรมท่ีชัดเจนจากการปฏิบตัิ
หนาท่ี 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. แบบสงเร่ืองขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม

ผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามแบบ บ.3                    
(แยกเปนรายบุคคล) 

  2. เอกสารหลักฐานตามรายการ ท่ี กําหนดในกลุมที่  1 
นอกเหนือจากนี้ เอกสารท่ีตองสงเพ่ิมเติม คือ 
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  3. กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บ 
   - สําเนาประวัตกิารปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล

(แบบ บ.4) 
   - หลักฐานการลาปวย 
  4. สําเนาคําใหการของผูท่ีรวมอยูในเหตุการณ 
  5. รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของผูเขาเกณฑ        

ท่ีไดรับการพิจารณา พ.ป.ผ. เปนรายบคุคล และ           
สําเนารายงานการใชกระสุนปน เปนรายบคุคล  

 
-------------------------- 
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ผนวก ข 
แนวทางและวธิีการปฏิบตัิในการเสนอขอรับบําเหนจ็ความชอบ  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.)   
-------------------------                                                         

 

ลักษณะการปฏิบัติหนาที่  การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ  ไดแก  การปฏิบัติ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง              
หรือหลายลักษณะ ดังนี้ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปราม ภัยรุกราน
ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร 
หรือกลุมบุคคลถืออา วุธ  รวมตลอดถึงการ รักษา              
ความปลอดภัยชายแดน นานน้ําภายในทะเลอาณาเขต 
ทะเลหลวง และทางอากาศ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทํา 
อันเปนภัยรายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึม    
บอนทําลายความม่ังคงของชาติ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกอ               
ความไมสงบเรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือ
วินาศกรรม 

 

การปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิกรณีเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต        
แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

 

กลุมที่ 1 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ มีความชัดเจนอยางแทจริง เชน กรณีทําการสูรบหรือ                

หรือตอสู กรณีถูกลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหนาท่ี             
กรณีถูกลอบยิงหรือถูกลอบทํารายขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธิ   
  1. แบบคําขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ บ.ท.ช.1)                 

แยกเปนรายบุคคล 
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  2. แ บ บ คํ า ข อ เ งิ น ค า ท ด แ ท น แ ล ะ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ                   
(แบบ บ.ท.ช.3) แยกเปนรายบุคคล 

  3. สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ี เชน หนังสือหรือวิทยุส่ังการ
หรือกระดาษเขียนขาว หรือรายงานประจําวันธุรการ  
หรือคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 

  4. สําเนาใบมรณบัตร 
  5. สํ า เ น า ร า ย ง า น เ ห ตุ ก า รณ ต อ หน ว ย เ หนื อ ขณ ะ                  

เกิดเหตุและหรือรายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.3 และ
แบบ กพ.4) 

  6. สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ (ในกรณีปลดพิการ 
ทุพพลภาพ และหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.
6) ฉบับตนฉบับ 

  7. สําเนาคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังสุดทายกอนเสียชีวิต
และสําเนาคําส่ังเงินเพ่ิมพิเศษ อ่ืนๆ เชน พ.ส.ร. หรือ  
พ.ด.ร. 

  8. สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 
  9. หนั ง สือ รับรองความประพฤติของผู บั งคับบัญชา                

ในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
  10. กรณีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ กอ.รมน.

ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ใหสวน
ราชการดังกลาวเปนผูออกหนังสือรับรองและเปน
ผูรับผิดชอบในการยื่นคําขอรับสิทธ ิ

 

กลุมที่ 2 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที ่ กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน    
ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการหรือไม เชน กรณีท่ีไมรูวาเปนการกระทําของ
กลุมบุคคลหรือขบวนการใด 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. ใชเอกสารหลักฐานตามรายการท่ีกําหนดไวในกลุมที่ 1

และใหสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี ้
 
 



 

- 181 - 

 

   - สํ า เน า ร าย ง านการสอบสวนข อ เ ท็ จจ ริ ง ของ
คณะกรรมการหนวยงานท่ีส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ีหรือ            
กรณีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ กอ.
รมน.ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา               
ใหสวนราชการดังกลาวเปนผู รับผิดชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนสอบสวนขอเท็จจริง 

   - สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
   - สําเนาผลทางคดีหรือสําเนาคําพิพากษา 

   - หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับผูวาราชการ 
จังหวัด แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือ
ตํ า แ ห น ง ท่ี เ ที ย บ เ ท า ข้ึ น ไ ป  แ ล ว แ ต ก ร ณี                     
วาเหตุดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 

    - กรณีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ            
กอ.รมน.ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา
ใหสวนราชการดังกลาวเปนผูออกหนังสือรับรอง                   
และเปนผูรับผิดชอบในการยื่นคําขอรับสิทธิ 

 

กลุมที่ 3 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยรวมปฏิบัติหนาที่อยูใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นในกลุมท่ี 1 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ไดรับอันตรายจนบาดเจบ็ หรือบาดเจบ็สาหัส หรือไมบาดเจ็บ 

แตมีผลจากพฤติกรรมท่ีชัดเจนจากการปฏิบัติหนาท่ี 
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. แบบคําขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)              

หรือเ งินราง วัลสําหรับการสู รบ  (แบบ  บ .ท .ช .2)                    
(แยกเปนรายบุคคล) 

  2. แบบคําขอเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ                   
(แบบ บ.ท.ช.3) แยกเปนรายบุคคล 

3. เอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดไวในกลุมที่ 1  
และกลุมท่ี 2 และใหสงเอกสารหลักฐานประกอบ            
การพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี ้

   - รายงานการใชกระสุนปน และวัตถุระเบดิท่ีใชท้ังหมด
เปนรายบุคคล 

   - หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6)                  
ฉบับตนฉบับ  
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   - สําเนาบัตรบันทึกการตรวจรักษาผูปวย O.P.D CARD 
   - หลักฐานการลาปวย 
   - คําใหการของผูท่ีรวมอยูในเหตุการณ 
   - รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี                    

และผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมแผนท่ีสังเขป             
แสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑท่ีไดรับการพิจารณา 
พ.ส.ร. เปนรายบุคคล 

 
--------------------------------------- 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ สกพ. โทร. 0 2205 2438 
ที่ 0009.253/ว 183 วันที ่ 12 มกราคม 2553 
เรื่อง การเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 

เรียน   ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ตามหนังสือ ตร. ท่ี 0604.343/ว 6683 ลง 3 มิ.ย.41 แจงใหทุกหนวยงานในสังกัด

ดําเนินการช้ีแจงทําความเขาใจใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
เสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  โดยใหถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตนของ
ขาราชการตํารวจนั้นๆ ท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จสามารถเสนอเร่ืองไปตามลําดับ
ช้ันไดภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันท่ีไดมีสิทธิในการเสนอขอรับสิทธิเกิดข้ึนครบถวนบริบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีระเบียบและคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ไดวางไว  ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจากปรากฏวาปจจุบัน เม่ือมีเหตุขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม
ผูกระทําความผิดในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต โดยไดตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิด   
เปนเหตุใหผูกระทําความผิดถึงแกความตายและทางคดีอัยการสูงสุดไดมีคําส่ังไมฟองขาราชการ
ตํารวจดังกลาวเนื่องจากเปนการปฏิบัติราชการตามหนาท่ีและเปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย (คดีฆาตกรรมซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีฆาตาย) ซึ่งอยูใน
เกณฑท่ีจะเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ได ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 
ข(3) หลายกรณี หนวยมิไดเสนอเร่ืองขอรับสิทธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือ ตร.
ดังกลาวแตอยางใด  ดังนั้น จึงประสานงานมาเพื่อขอใหแตละหนวยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบวามีขาราชการตํารวจในสังกัดรายใดหรือไม ท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในหลักเกณฑดังกลาว แตยังมิไดเสนอขอรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน    
หากมี ขอใหดําเนินการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิภายใน 12 มี.ค.53  

2. ภายหลังดําเนินการตามขอ 1 แลว  หากมีขาราชการตํารวจรายใดอยูใน
หลักเกณฑขางตนอีก ขอใหเสนอขอรับสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนดตามหนังสือ ตร.ดังกลาวดวย 

3. การเสนอขอรับสิทธิในกรณีมีขาราชการตํารวจหลายนายรวมอยูในเหตุการณ
เดียวกัน ขอใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ทพ.ที่ 0006.343/ว 3944 ลง 9 ก.ย.47  

อนึ่ง กรณีคูมือการเสนอเร่ืองขอรับสิทธินั้น สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต 
www.personnel.police.go.th (กองทะเบียนพล ตร.) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  พรอมนี้ ไดแนบสําเนาหนังสือ ตร.
และ ทพ.ดังกลาวมาดวยแลว 

(ลงช่ือ)  พล.ต.ต.สมโชค เจริญพร 
(สมโชค เจริญพร) 

รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ. 
 

http://www.personnel.police.go.th/
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ สกพ. โทร. 0 2205 2438 

ที่ 0009.253/784 วันที ่ 3 กุมภาพันธ 2553 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ  

เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
เรียน  ผบช.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  
 

ตามหนังสือ กพ.ท่ี 0004.31/ว 21026  ลง 6 พ.ย.51 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551 เก่ียวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ใหทุกหนวยงานถือ
ปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 

เนื่องจากไดรับการประสานงานจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี วามีบาง
หนวยงานมิไดปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ดังกลาว อีกท้ังมิไดใชหนังสือภายนอกในการนําสงแบบ
รายงานและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิดวย  ดังนั้น จึงประสานงานมาเพื่อขอให
หนวยดําเนินการ ดังนี้ 

1. การเสนอขอรับสิทธิสําหรับหนวยระดับ บช. ให ผบช.เปนผูเสนอเร่ืองขอรับสิทธิ
ไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยใช
หนังสือภายนอกในการนําสง 

2. สําหรับการขอรับสิทธิกรณีหนวยระดับ บก. ซึ่งมิไดสังกัด บช.ใด ให ผบก.เสนอ
เร่ืองไปยัง ตร. (ผาน ทพ.) เพ่ือพิจารณาเสนอขอรับสิทธิใหตอไป 

อนึ่ง กรณีคูมือการเสนอเรื่องขอรับสิทธิดังกลาว สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต 
www.personnel.police.go.th (กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

(ลงช่ือ) พล.ต.ต. สมโชค เจริญพร 
(สมโชค เจริญพร) 

รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ. 
 
 
 
 
 
 

http://www.personnel.police.go.th/
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ กพ. โทร. 0 2205 2437 ภายใน 1400 

ที่ 0004.31/ว 21026 วันที ่ 6 พฤศจิกายน 2551 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของ         

ผูบัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551  
ผบช.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 
ตามหนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี 0015.3/ว 0083 ลง 8 ต.ค.51 เวียนแจงแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี 
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551 นั้น 

กรณีดังกลาวขางตน สงผลใหอํานาจการสั่งเล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ, การลด
จํานวนเงินเบิกลด, การใหไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน หรือการให
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว, การเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ, การแตงตั้ง      
วาท่ียศ, การเสนอขอพระราชทานยศ หรือการถอดยศ เปนของ ผบช. หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา กพ.จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหถือปฏิบัติเปนแบบอยาง
เดียวกัน ดังนี้ 

1. อํานาจการสั่งเล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ และอํานาจการสั่งเล่ือนข้ันคาจาง
ลูกจางประจําของสวนราชการ ใหพิจารณาดําเนินการตาม ผนวก ก 

การลดจํานวนเงินเบิกลด ใหถือหลักเกณฑการปฏิบัติตาม ผนวก ข 2. 
3. การใหไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ

ลูกจางประจํา หรือการใหไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ใหใชรูปแบบคําส่ังตาม ผนวก ค 
การเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ใหถือปฏิบัติตาม ผนวก ง* 4. 

5. การแตงตั้งวาท่ียศ เสนอขอพระราชทานยศ หรือการถอดยศ ใหถือปฏิบัติตาม 
ผนวก จ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
(ลงช่ือ) พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ 

(ชนาภัทร เชยสมบัติ) 
ผบก.กพ. 
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ผนวก ง : แนบทายหนังสือ กพ.ท่ี 0004.31/ว 21026 ลง 6 พ.ย.51  ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี 
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551  

 

การเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เดิม ผบ.ตร.เปนผูมีอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  แตเนื่องจากปจจุบัน ไดมีระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2551 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.51 เปนตนไป  ดังนั้น ในการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิ
ดังกลาว ผบช.จึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการเสนอเร่ืองในฐานะแทน ผบ.ตร. 
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยตรง โดย
ไมตองเสนอผาน ตร.แตอยางใด 

 
 

--------------- 
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 บันทึกขอความ 
สวนราชการ             สกพ.  โทร.  0 2205 2438 
ที่  0009.253/ 3935             วันที่  20 กรกฎาคม  2553 

เรื่อง  การฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ  

เรียน  ผบช. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

ตามหนังสือ ตร. ท่ี 0006.343/ว 7743 ลง 16 ก.ค.42 เวียนแจงหนวยตางๆ              
ใหชี้แจงสรางความเขาใจใหขาราชการตํารวจไดทราบเกี่ยวกับคูมือยุทธวิธีตํารวจพ้ืนฐาน 
และคูมือการเจรจาตอรองชวยเหลือตัวประกัน พรอมท้ังใหกําชับ กวดขัน สอดสองดูแล
ขาราชการตํารวจใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปราม
อยางจริงจังและตอเน่ืองอยูเสมอ รวมท้ังจัดใหมีการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจเพ่ือให
เ กิดทักษะความชํานาญสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนา ท่ีไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

เน่ืองจากในการประชุมคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 ครั้งท่ี 
5/2553 เมื่อ 8 ก.ค.53 ซึ่งเปนการประชุมพิจารณากลั่นกรองสํานวนเร่ืองการขอบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเน่ืองจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ของขาราชการตํารวจท่ีหนวยตางๆ เสนอเร่ืองขอรับสิทธิในหวงเวลาที่ผานๆ มาวา บาง
รายการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีสาเหตุมาจากการขาดยุทธวิธีที่เหมาะสม ขณะที่บางรายขาด
ความระมัดระวังอยางเพียงพอตามวิสัยและพฤติการณที่พึงมีพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่
ทําใหตองเกิดการสูญเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บโดยที่ไมควรเกิดข้ึน ท่ีประชุมจึงมีมติวา ควร
ท่ีจะดําเนินการเวียนประสานงานไปยังหนวยตางๆ ขอใหกําชับการปฏิบัติเก่ียวกับยุทธวิธี
ตํารวจตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเวียนสั่งการ ตร.ขางตน  ดังน้ัน เพื่อใหไปตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ และเปนการปองกันปญหาดังกลาว     จึงประสานงานมาเพื่อขอใหแตละ
หนวยกําชับใหมีการปฏิบัติเก่ียวกับยุทธวิธีตํารวจตามที่กําหนดไวในหนังสือเวียนสั่งการ ตร.
ขางตนอยางเครงครัดดวย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
(ลงชื่อ) พล.ต.ต. สมโชค  เจริญพร 

 (สมโชค  เจริญพร) 
รอง ผบช.ฯ ปรท. ผบช.สกพ./     

ประธานคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 
 

 



 

- 188 - 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                ตร.         โทร. 0 2205 2438 
ที่  0009.253/ว 0091                                   วันท่ี 8 กันยายน 2553 
เรื่อง กําชับการเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 

ผบช. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ผบก. หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 
ตามหนังสือ ทพ. ท่ี 0006.343/ว 3944 ลง 9 ก.ย.47 แจงเวียนเง่ือนเวลาการ

เสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามระเบียบ สร.
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไวสรุปไดวา ใหหนวยตนสังกัด
เสนอเร่ืองขอรับสิทธิไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับแตวันตน
ปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาท่ีเขาหลักเกณฑ หรือเม่ือคดีถึงท่ีสุด ตามท่ี
กําหนดไวในหนังสือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0102/ว 17708 ลง 18 
ส.ค.47 ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กรณีดังกลาวในทางปฏิบัติท่ีผานมา เม่ือมีขาราชการตํารวจอยูในเกณฑท่ีจะ
ไดรับการเสนอขอ พ.ป.ผ.  บางกรณี หนวยไดเสนอขอรับสิทธิลวงเลยระยะเวลาตามท่ี
กําหนด โดยไมมีเหตุผลและความจําเปนแตอยางใด ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขและปองกัน
ปญหา จึงใหแตละหนวยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ช้ีแจง สรางความเขาใจ ใหขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบถึงสิทธิ พ.ป.ผ. 
ท่ีจะพึงไดรับตามลักษณะของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจนกระบวนการหรือ
ข้ันตอนการขอรับสิทธิท่ีถูกตองและรวดเร็ว รวมท้ังเอกสารท่ีตองใชในการขอรับสิทธิ ตามท่ี
กําหนดไวในคูมือสิทธิประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจและ
ลูกจางท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กองทะเบียนพล 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับจัดพิมพ ป พ.ศ.2547  

2. ตรวจสอบวา มีขาราชการตํารวจในสังกัดอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. 
แตยังมิไดเสนอขอรับสิทธิภายในเวลาที่กําหนดขางตนหรือไม หากมี ใหรีบดําเนินการเสนอ
ขอรับสิทธิไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน 31 ต.ค.53  

3. นอกเหนือจากขอ 2 หากมีรายใดอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. อีก ใหเสนอ
ขอรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตนดวย 

 
/ อนึ่ง คูมือ ... 
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อนึ่ง คูมือดังกลาว สามารถดาวนโหลดไดท่ี www.personnel.police.go.th.            
(กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หรือ หากมีปญหาขอสงสัยประการใด ให
ติดตอประสานงานไปยัง ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ช้ัน 6 ตร. โทรศัพท หมายเลข 0 
2252 4921 หรือ 0 2205 2438  หรืออีเมล FKP3KP@Hotmail.com 

จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

(ลงช่ือ)พล.ต.ท.สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล 
(สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล) 

 ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            สกพ.                         โทร  ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘    

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๕๓๘๒ วันที่  ๑๓ มถิุนายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   ซ้อมการเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี 
 ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ 
เรียน ผบช. หรือ ผูดํ้ารงตําแหน่งเทียบเท่า 
 ผบก.หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
  ด้วยคณะอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันในการ
ดําเนินการเสนอเรื่องขอรับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                
ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ มีบางหน่วยงาน ได้ดําเนินการเสนอขอรับสิทธิ
ล่าช้า อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารซึ่งรวบรวมได้               
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลเสียต่อสิทธิอันพึงจะได้รับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ และในการเสนอขอรับสิทธิ             
ยังพบอีกว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบเร่ืองในแต่ละส่วนมีความไม่สอดคล้องกัน จึงต้องมีการส่งเรื่อง
กลับไปยังหน่วยเพ่ือสอบสวนและขอเอกสารเพ่ิมเติม ทําให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาสิทธิ 
  ฉะน้ัน เพ่ือให้การเสนอขอบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว จึงประสานมาเพ่ือให้หน่วยดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑.  เมื่อมีข้าราชการตํารวจเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ พิการจนต้องออกจากราชการ           
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน             
เป็นกรณีพิเศษตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นที่จะต้อง
พิจารณาดําเนินการเรื่องขอรับสิทธิให้แล้วเสร็จและสามารถเสนอเรื่องไปตามลําดับช้ัน จนส่งเร่ืองไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต หรือวันออก            
จากราชการ แล้วแต่กรณี 
   กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ หรือไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่
ปราบปรามผู้กระทําความผิด หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต แล้วแต่กรณี และ
อยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบฯ ที่อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ป.ผ. ให้พิจารณาดําเนินการเสนอเร่ือง
ขอรับสิทธิภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต่วันต้นปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่                
ทั้งน้ี กรณีข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๐๑๐๗ ลง ๑๖ พ.ย.๕๒ ที่แนบ                
อีกส่วนหน่ึง 
   กรณีที่มีพฤติกรรมเกิดขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่จะขอรับสิทธิได้ แต่หน่วยยังมิได้
ดําเนินการ หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต่
วันที่รับทราบ ตามหนังสือนี้ 

/กรณีมีข้อขัดขอ้ง... 

 



 

- 191 - 

 

   กรณีมีข้อขัดข้องไม่อาจดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล่าวข้างต้นได้            
ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นหรือคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังขึ้น รายงานช้ีแจงโดยแสดงเหตุผลความจําเป็น              
เพ่ือขอผัดเสนอไปตามลําดับช้ันผู้มีอํานาจส่งเร่ืองให้ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ                
และ ตร. (ผ่าน ฝ่ายความชอบ ทพ.สกพ.) ทราบ 

  ๒. ตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองเสนอขอรับสิทธิของข้าราชการตํารวจในสังกัดด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ หากเร่ืองใดไม่ได้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสาเหตุเกิดจากเร่ือง
ส่วนตัว ความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ขอรับสิทธิ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีไม่เข้าเกณฑ์ 
ตามระเบียบฯ ก็ไม่สมควรเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา 

  ๓. เห็นควรกําชับให้ผู้มีหน้าที่ในการเสนอขอรับสิทธิ ไม่ควรมอบให้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ            
หรือทายาทไปดําเนินการ และพึงตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา                
ในลักษณะบิดเบือนหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

  นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ ได้กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณา 
การให้เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
บาดเจ็บ หรือไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้กระทําความผิด หรือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตายต่อชีวิต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ขึ้นไว้ เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาสิทธิ                       
ให้ถูกต้องเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้าย) 

  หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อประสานงานไปยัง ฝ่ายความชอบ ทพ.สกพ. 
อาคาร ๑๙ ช้ัน ๖ ตร. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๕๒ ๔๙๒๑ หรือ ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
       ( ลงช่ือ )  พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย 

( ปิยะ  อุทาโย ) 
รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ./ 

ประธานอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑ 
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สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

พ.ศ.๒๕๒๑ (กรณีบาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไม่บาดเจ็บแต่เส่ียงต่อชีวิต) 
ข้อ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี พ.ป.ผ. 

(ไม่เกิน) 
ตัวอย่าง 

กรณีบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการปราบปราม 
๑๑ก(๑) ปราบ+ต่อสู้+กล้าหาญ+เกิดผลดี+สาหัส ๔ ขั้น ส.ต.อ.จริงใจ เข้าล่อซ้ือยาบ้าจาก

ผู้กระทําความผิดคดีสําคัญ แล้วถูก
ผู้ กระทําความผิดใช้อา วุธปืน ยิง  
ในระยะประชิด จึงเข้าตะครุบอาวุธ
ปืนและกอดปล้ําต่อสู้ พร้อมกับใช้
อาวุธปืนยิงต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ
โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายด้วยการยอม
เอาชีวิตแลกอย่างใกล้ชิดในลักษณะ
ตัวต่อตัวไม่มีท่ีกําบัง ผลการต่อสู้ เป็น
เหตุให้ ส.ต.อ.จริงใจ ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ส่วนผู้กระทําความผิดเสียชีวิต 
และสามารถยึดของกลางได้ เป็น
จํานวนมาก 

๑๑ก(๒) ปราบ+ต่อสู้+สาหัส ๓ ขั้น จ .ส.ต.แม่นยํา เข้าแสดงตัวจับกุม
ผู้ต้องหา             ตามหมายจับใน
บ้านพัก ได้ถูกผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิง
เข้าใส่ จ.ส.ต.แม่นยํา จึงใช้อาวุธปืน
ยิง ต่อสู้  ผลการต่อสู้  เป็นเหตุ ใ ห้ 
จ.ส.ต.แม่นยํา ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

๑๑ ก(๓) ปราบ+ถูกกระทํา+สาหัส ๒ ขั้น ส.ต.ต.ทันเหตุ เข้าแสดงตัวจับกุม
ผู้ต้องหาตามหมายจับในบ้านพัก ได้
ถูกผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เป็น
เหตุให้ ส.ต.ต.ทันเหตุ ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส (โดย ส.ต.ต.ทันเหตุ ไม่ได้ใช้
อาวุธปืนยิงต่อสู้) 

๑๑ก(๔) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+สาหัส ๑ ขั้น ด.ต.ชัชวีณ์ ได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไล่
ติดตามจับกุมผู้กระทําความผิดคดี
ยาเสพติดท่ีขับ ข่ีรถจักรยานยนต์
ห ล บ ห นี ข ณ ะ ไ ล่ ติ ด ต า ม
รถจักรยานยนต์ของ ด.ต.ชัชวีณ์ ได้
ถูกรถยนต์คันอ่ืนเฉี่ยวชน เป็นเหตุให้
ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ที่มา :  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๑๑ 
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สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

พ.ศ.๒๕๒๑ (กรณีบาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไม่บาดเจ็บแต่เส่ียงต่อชีวิต) 
 

ข้อ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี พ.ป.ผ. 
(ไม่เกิน) 

ตัวอย่าง 

กรณีปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเส่ียงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับบาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ไม่บาดเจ็บแต่เส่ียงต่อ
ชีวิต 
๑๑ข(๑) เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต+จนบาดเจ็บ+จาการ

กระทําของผู้กระทําความผิด 
๒ ขั้น ร.ต.อ.ใจเอ้ือ ขณะปฏิบัติหน้าท่ี

รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ
งานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปี  
ได้เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท 
ร .ต .อ .ใจเอื้อ ได้เข้าห้ามปราม
จับกุม แต่ได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธ
มีดแทงได้รับบาดเจ็บ (ไม่ถึงข้ัน
อันตรายสาหัส) 

๑๑ข(๒) เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต+สาหัส ๒ ขั้น ขณะเกิดเพลิงลุกไหม้บ้าน และมี
คนติดอยู่ภายใน ร .ต .ต .ส้ม ได้
ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือ ขณะ
กําลังช่วยคนออกมา ตนเองได้ถูก
ไม้ท่ีติดไฟหล่นลงมาทับ จนได้รับ
บาดเจ็บสาหัส 

๑๑ข(๓) เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต+ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

๑ ขั้น ร .ต .ต .จ่อย เข้าจับกุมผู้กระทํา
ความผิดท่ีก่อเหตุปล้นทรัพย์ ได้ถูก
ผู้กระทําความผิดใช้อาวุธปืนยิง
ต่อสู้ แต่กระสุนปืนไม่ถูก ร.ต.ต.
จ่อย จึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ป้องกัน
ตัว  เป็น เหตุใ ห้จับ กุมผู้ กระทํา
ความผิดได้ หรือผู้กระทําความผิด
เสียชีวิต 
     กรณีสั่งไม่ฟ้อง ให้รอคําสั่งจาก
พนักงานอัยการ 
     ก รณี สั่ ง ฟ้ อ ง     ใ ห้ ร อ คํ า
พิพากษาศาล 
 

 
ที่มา :  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๑๑ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                      สกพ. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘                                  

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒ วันที่       ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖      
เรื่อง   การเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ 

เรียน ผบช. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
 ผบก.หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 

ตามหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๕๓๘๒ ลง ๑๓ มิ.ย.๕๖ ประสานให้ทุกหน่วย
ดําเนินการเสนอเรื่องขอรับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี            
ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมตรวจสอบ
และพิจารณาเรื่องเสนอขอรับสิทธิให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดด้วยความละเอียดรอบคอบ น้ัน  

เน่ืองจากในการประชุมของคณะอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑ ได้ให้
ข้อสังเกตว่า หน่วยต้นสังกัดบางหน่วยเสนอเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ โดยพิจารณา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องตรงกับหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๗, ๙ หรือ ๑๑   
ดังน้ัน เพ่ือให้การเสนอขอบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงได้รวบรวม 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ มาเป็นตัวอย่างให้หน่วยได้ศึกษา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ทั้งน้ี หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อประสานงาน  
ไปยัง ฝ่ายความชอบ ทพ.สกพ. อาคาร ๑๙ ช้ัน ๖ ตร. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๕๒ ๔๙๒๑ หรือ    
๐ ๒๐๕ ๒๔๓๘ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
       (ลงช่ือ ) พล.ต.ต. ปิยะ  อุทาโย 

      ( ปิยะ  อุทาโย ) 
     รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ./ 

    ประธานอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑ 
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑                 

(กรณีเสียชีวิต/พิการจนต้องออกจากราชการ) 
ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒  ลง  ๑๘ ก.ย.๕๖ 

 
ระเบียบ

ข้อ 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๗(๒) ปราบ + ถูกกระทํา 
+ เสียชีวิต/พิการ
จนต้องออกจาก
ราชการ 

๗(๑)          จ.ส.ต.สมิงฯ เดินทางบนรถยนต์โดยสาร เพ่ือไปสืบสวน
ติดตามข่าวคนร้ายคดียาเสพติดตามคําสั่งผู้บังคับบญัชา 
ระหว่างทางได้เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายท่ีแฝงตัวอยู่ในรถยนต์
โดยสารใช้อาวุธปืน ปล้นทรัพย์ผู้โดยสารท่ีอยู่บนรถ จ.ส.ต.
สมิงฯ เห็นจึงขยับตัวเพ่ือจะชักอาวุธปืนท่ีพกอยู่บริเวณเอว
ออกมาเพ่ือจะระงับเหตุและจับกุม แต่ถูกคนร้ายท่ียืนคุมเชิง
อยู่ด้านหลังและรู้ว่าเป็นตํารวจ จึงใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะของ 
จ.ส.ต.  สมิงฯ จนเสียชีวิต   
         คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ พิจารณา
แล้วเห็นว่า พฤติกรรมของ จ.ส.ต.สมิงฯ อยู่ในข้ันตอนท่ีกําลัง
เตรียมเข้าระงับเหตุ จับกุมหรือปราบปรามผู้กระทําความผิด 
แต่ยังไม่ถึงข้ันลงมือต่อสู้กับผู้กระทําความผิดแต่อย่างใด จึง
ยังไม่ถือเป็นกรณีปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามผู้กระทําความผิด
โดยได้ต่อสู้กับผู้กระทําความผิดจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต
ตามระเบียบฯ ขอ้ ๗(๑) ตามท่ีหน่วยเสนอขอรับสิทธิมา 
หากแต่พฤติกรรม การเสียชีวิตของ จ.ส.ต.สมิงฯ จากเหตุท่ี
เกิดข้ึนถือเป็นกรณีปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามผู้กระทําความผิด
จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตโดยการกระทําของผู้กระทํา
ความผิด ตามระเบียบฯ ข้อ ๗(๒) จึงมีมติอนุมัติเลื่อน
เงินเดือนจํานวน ๕ ขั้น (ห้าข้ัน) และเลื่อนยศสูงข้ึน ๔ ชั้นยศ 
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑                  

(กรณีเสียชีวิต/พิการจนต้องออกจากราชการ) 
ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒   ลง   ๑๘  ก.ย.๕๖ 

ระเบียบ
ข้อ 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๗(๒) ปราบ + ถูก
กระทํา 
+ เสียชีวิต/
พิการจนต้อง
ออกจาก
ราชการ 

๙(๒)          ส.ต.อ.เลอสรรฯ ออกปฏิบัติหน้าท่ีตรวจตราพ้ืนท่ีตามคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชา พบกลุ่มผู้กระทําความผิด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
ส.ต.อ.เลอสรรฯ จึงเข้าไปห้ามปรามพร้อมแสดงตนเป็นเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจเพื่อระงับเหตุ แต่ถูกผู้กระทําความผิดหยิบเอาอาวุธปืนของ
พรรคพวกท่ีหล่นอยู่กับพ้ืนแล้วใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ ส.ต.อ.เลอสรรฯ 
เป็นเหตุให้เสียชีวิต   ถือได้ว่ากลุ่มผู้กระทําความผิดได้ก่อการ
ทะเลาะวิวาทอันเป็นความผิดทางอาญาข้ึนแล้ว ประกอบกับศาล
พิเคราะห์พยานหลักฐานรับฟังว่า ส.ต.อ.เลอสรรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยกับเหตุทะเลาะวิวาท เป็นการเข้าไปแสดงตัวเป็น เจ้าพนักงาน
ตํารวจเพื่อระงับเหตุเนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานตํารวจ และแม้ว่าจะ
เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายธุรการแต่ก็มีอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและจับกุมผู้กระทําความผิด อีกท้ังเหตุเกิดระหว่าง
ระยะเวลาท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา การเข้าระงับเหตุ
ของ ส.ต.อ.เลอสรรฯ จึงเป็นการกระทําในฐานะเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการไปตามหน้าท่ี จึงพิพากษาว่าผู้กระทําความผิดมีความผิด
ฐานฆ่าเจ้าพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามหน้าท่ี ฯ  
          คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า  ส.ต.อ.เลอสรรฯ มีพฤติกรรมได้เข้าระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดและการตายที่เกิดข้ึนเกิดจากการกระทํา
ของผู้กระทําความผิดขณะปราบปราม พฤติกรรมการตายลักษณะนี้
จึงมิใช่เป็นการถูกประทุษร้ายถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ ตามระเบียบฯ  ข้อ ๙(๒) ตามท่ีหน่วยได้เสนอขอรับสิทธิมา 
หากแต่พฤติกรรมเสียชีวิตถือเป็นกรณีปฏิบัติหน้าท่ีปราบปราม
ผู้กระทําความผิด จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตโดยการกระทําของ
ผู้กระทําความผิดตามระเบียบฯ ข้อ ๗(๒) จึงมีมติอนุมัติเลื่อน
เงินเดือนจํานวน ๕ ขั้น (ห้าข้ัน) และเลื่อนยศสูงข้ึน ๔ ชั้นยศ 
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑                 

(กรณีเสียชีวิต/พิการจนต้องออกจากราชการ) 
ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒  ลง  ๑๘ ก.ย.๕๖ 

 
ระเบียบ

ข้อ 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๙(๕) มิใช่ปราบ + ป่วย
เจ็บ + เสียชีวิต/
พิการจนต้องออก
จากราชการ 

๙(๔)             ด.ต.ธนูฯ ปฏิบัติงานอยู่ท่ีห้องวิทยุสื่อสาร ได้วิทยุประสานการ
ปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ แต่เม่ือ ผู้บังคับบัญชาติดต่อมาอีกคร้ัง ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ใดรับวิทยุ  ร้อยเวรอํานวยการได้เข้าไปตรวจสอบห้องวิทยุ พบ 
ด.ต.ธนูฯ แต่งกายคร่ึงท่อน  ล้มนอนฟุบอยู่กับพ้ืน ปลุกไม่รู้สึกตัวและ
อาการไม่ดี จึงช่วยกันนําตัว ด.ต.ธนูฯ ส่ง รพ.ท่ีอยู่ใกล้เคียงทําการ
รักษาและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา  กรณีการป่วยเจ็บถึงแก่ความตาย
ของ ด.ต.ธนูฯ นั้น เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริง การปฏิบัติหน้าท่ี
ประจํา หน้าท่ีอ่ืนๆ ย้อนหลัง ๑ เดือนก่อนเสียชีวิต ประกอบคําให้การ
ของพยานบุคคล(ภรรยา) ว่า ด.ต.ธนูฯ พ้นการปฏิบัติหน้าท่ีวิทยุสื่อสาร
แล้วจะพักอยู่ท่ีบ้าน ๒ วัน จึงปฏิบัติหน้าท่ีในครั้งต่อไป น่าเชื่อว่า ด.ต.
ธนูฯ ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานวิทยุเปน็หลัก ส่วนหน้าท่ีออกตรวจ สืบสวน
ปราบปรามจับกุมผู้กระทําความผิด หลังจากท่ีพักเวรหรือว่างจาก
หน้าท่ีพนักงานวิทยุ เป็นหน้าท่ีเตรียมพร้อมปฏิบัติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
            คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า  การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า ด.ต.ธนูฯ ปฏิบัติหน้าท่ี 
และมีความรับผิดชอบงานท่ีมีปริมาณงานมาก มีความสลับซํ้าซ้อน 
หรือในลักษณะตรากตรํา เร่งรัด เคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดาจน
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบฯ ข้อ ๙(๔) ตามท่ีหน่วยเสนอ
ขอรับสิทธิมา  แต่หากพิจารณาหน้าท่ีพนักงานวิทยุของ ด.ต.ธนูฯ ท่ี
ต้องปฏิบัติในลักษณะต่อเนื่องเพียงคนเดียว ท้ังกลางวันและกลางคืน
ซ่ึงต้องอยู่ประจําห้องวิทยุตลอดเวลา ทําให้ ด.ต.ธนูฯ ซ่ึงมีร่างกายท่ี
สูงอายุได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนเพลียและเกิด
ความเครียด ประกอบกับผลการตรวจสุขภาพร่างกายมีระดับไขมันใน
เลือดผิดปกติ  ดังนั้นการเสียชีวิตจึงน่าเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัย
เหล่านี้ร่วมกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ในห้วงเวลาที่กําลัง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พฤติกรรมการเสียชีวิต ของ ด.ต.ธนูฯ จึงเป็น
กรณีป่วยเจ็บ ถึงแก่ความตายเพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๙(๕) จึงมีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือนจํานวน ๑ ขั้น 
(หนึ่งข้ัน) และเลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ชั้นยศ 
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑                 

(กรณีเสียชีวิต/พิการจนต้องออกจากราชการ) 
ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒  ลง  ๑๘ ก.ย.๕๖ 

ระเบียบ
ข้อ 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๙(๓) มิใช่ปราบ + เกิด
อุบัติเหตุ + 
เสียชีวิต/พิการ
จนต้องออกจาก
ราชการ 

๙(๓)    ร .ต .ต .โดมฯ ปฏิบัติหน้าท่ีอํานวยการจราจรและ
ช่วยเหลือประชาชน  หลัง เสร็จสิ้นจากการปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้ขับ ข่ี
รถจักรยานยนต์ทะเบียนโล่ เดินทางกลับท่ีพัก ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์
มาตามถนนคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ได้เกิด
เฉี่ยวชนกับแท่งคอนกรีตริมถนนด้านซ้ายมือท่ีกั้นแนวเขตสถานท่ีก่อสร้าง
ด่านชั่งน้ําหนักของกรมทางหลวง จนเสียหลักล้มครูด ไปตามถนนในช่อง
ทางเดินรถดังกล่าวทําให้ ร.ต.ต.โดมฯ กระเด็นออกจากรถจักรยานยนต์  
ตกลงบนพ้ืนถนนจนได้รับบาดเจ็บ ทันใดนั้นได้มีรถยนต์ขับมาด้วย
ความเร็ว พุ่งเข้าเฉี่ยวชน ร.ต.ต.โดมฯ อย่างแรงเป็นเหตุให้เสียชีวิตในท่ี
เกิดเหตุแล้วขับหลบหนีไป  หน่วยต้นสังกัดได้เสนอขอเลื่อนเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษให้แก่ ร.ต.ต.โดมฯ กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ข้อ ๙(๓) เนื่องจากผู้ท่ีจะได้สิทธิรับ
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวจะต้องไม่มีสาเหตุ
มาจากความผิดของตนเองหรือมาจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของตนเองเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุด้วย กรณีข้อเท็จจริง
เม่ือพิจารณาจากรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.
ตํารวจ ระบุว่า ได้ตรวจพบแอลกอฮอล์ชนิด Ethyl alcohol จาก
ตัวอย่างเลือด ๑๐๓ mg%  ของ ร.ต.ต.โดมฯ ซ่ึงเกินกว่าท่ีกฎหมาย
กําหนดและ พนักงานสอบสวนได้สรุปสํานวนการสอบสวนคดีจราจร ว่า 
ร .ต .ต .โดมฯ มีความผิดฐาน “เป็นผู้ขับข่ีรถในขณะเมาสุรา , ขับข่ี
รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์”  อีกด้วย 
ดังนั้น พฤติกรรมของ ร.ต.ต.โดมฯ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับสิทธิ
บําเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษตามระเบียบฯข้อ ๙(๓)ตามท่ีหน่วย
เสนอขอรับสิทธิมา                   

คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า  ไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ร.ต.ต.โดมฯ  
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑                 

(กรณีเสียชีวิต/พิการจนต้องออกจากราชการ) 
ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒  ลง   ๑๘ ก.ย.๕๖ 

ระเบียบ
ข้อ 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๙(๒) มิใช่ปราบ + ถูก
กระทํา + 
เสียชีวิต/พิการจน
ต้องออกจาก
ราชการ 

๗(๒)           ส.ต.ท.อนันดาฯ  ได้รับคําสั่งให้ออกสืบสวนหาข่าวติดตามจับกุม
คนร้ายท่ีก่อเหตุปล้นทรัพย์และยิงชาวบ้านเสียชีวิตในเขตพื้นท่ี จึงได้
อาศัยรถยนต์ของชาวบ้านท่ีเดินทางไปทําธุระ ระหว่างทางขณะมาถึงท่ี
เกิดเหตุเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ส.ต.ท.อนันดาฯ สังเกตเห็นว่าบนถนน
มีการนําสิ่งกีดขวางมาวางปิดกั้นทางไว้  ไม่ให้รถไปได้ ส.ต.ท.อนันดาฯ 
จึงบอกให้คนขับหยุดรถยนต์เป็นจังหวะเดียวกับท่ีมีแสงไฟส่องออกมา
จากแนวสิ่งกีดขวางส่องเข้าทางด้านหน้ารถยนต์ ส.ต.ท.อนันดาฯ ได้บอก
ให้คนขับ ลงจากรถยนต์เพื่อหาท่ีกําบัง คนขับ ได้เปิดประตูรถออก
ทางด้านคนขับลงไปหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณคูนํ้าข้างทาง ส่วน ส.ต.ท.
อนันดาฯ น้ันยังอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้ลงตามมา ทันใดน้ันกลุ่ม
คนร้าย ท่ีซ่อนตัวอยู่ได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถยนต์ทันทีเสียงปืนดังข้ึน
จํานวนหลายนัด หลังจากสิ้นเสียงปืน คนขับรถท่ีหลบซ่อนตัวอยู่และ
แน่ใจว่ากลุ่มคนร้ายหลบหนีไปหมดแล้วจึงได้ออกจากที่หลบซ่อนเข้าไป
ตรวจสอบท่ีรถยนต์พบ ส.ต.ท.อนันดาฯ ถูกยิงเสียชีวิต อยู่บริเวณท่ีน่ัง
ข้างคนขับ จึงขอความช่วยเหลือ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ มา
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ หน่วยต้นสังกัด เสนอขอรับสิทธิการเลื่อนเงินเดือน
เป็นกรณีพิเศษให้แก่ ส.ต.ท.อนันดาฯ จํานวน ๕ ขั้น (ห้าขั้น) ตาม
ระเบียบ  ข้อ ๗ (๒) กรณีปฏิบัติหน้าท่ีปราบปรามผู้กระทําความผิดจน
ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตโดยการกระทําของผู้กระทําความผิดนั้น  
                        คณะกรรมการพิ จารณาบํ า เหน็ จความชอบ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ท่ีจะได้รับสิทธิตามระเบียบฯ ข้อ ๗ (๒) จะต้องมี
พฤติกรรมเข้าองค์ประกอบลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ กล่าวคือ จะต้องมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญา
หรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาข้ึนก่อนแล้วผู้น้ันกําลังเข้าปราบปราม
หรือเข้าจับกุมผู้กระทําความผิด เน่ืองจากกรณีของ ส.ต.ท.อนันดาฯ น้ัน 
เมื่อกลุ่มคนร้ายได้นําเอาสิ่งกีดขวางมาวางปิดกั้นเส้นทางเอาไว้เพ่ือไม่ให้
ไปได้ และใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันทีโดยท่ี ส.ต.ท.อนันดาฯ อยู่ภายใน
รถยนต์ยังไม่ทันได้ออกมาปราบปราม หรือเข้าจับกุมผู้กระทําความผิด
และได้ถูกผู้กระทําความผิดยิงเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์คันเกิดเหตุ  จึงถือ
เป็นกรณีถูกประทุษร้ายถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการตามระเบียบฯ ข้อ ๙ (๒) จึงมีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือนจํานวน ๕ 
ขั้น (ห้าขั้น) และเลื่อนยศสูงขึ้น ๔ ช้ันยศ 
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑                  

(กรณีบาดเจ็บ) 
ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒  ลง  ๑๘ ก.ย.๕๖ 

ระเบียบ
ข้อ 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๑๑ก(๒) ปราบ+ต่อสู้+
สาหัส 

๑๑ก(๑)              ด.ต.สยามฯ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเอง ไปคอย
สังเกตการณ์เพ่ือป้องกันเหตุบริเวณร้านอาหาร ได้สังเกตเห็นคนร้าย
วิ่งราวทรัพย์ และผู้เสียหายร้องให้ช่วยเหลือ ด.ต.สยามฯ เห็นดังนั้น
จึงได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ติดตามรถจักรยานยนต์ของคนร้ายไปทันที
และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีวิทยุทราบ เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ช่วย
ติดตามและสกัดจับคนร้ายท่ีก่อเหตุดังกล่าว จังหวะท่ี ด.ต.สยามฯ 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ติดตามมาทัน และแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
พร้อมท้ังใช้มือดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ออกเพ่ือจะเข้าทําการจับกุม
แต่ถูก คนร้าย ใช้มือชกท่ีใบหน้าจํานวนหลายคร้ัง จน ด.ต.สยามฯ 
เสียหลักล้มลงและ ได้ชักอาวุธมีดยาวประมาณ ๑ ฟุต ฟันไปท่ี
บริเวณศีรษะและหลังของ ด.ต.สยามฯ อีกหลายครั้งเป็นเหตุให้ ด.ต.
สยามฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ด.ต.สยามฯ จึงได้ชักอาวุธปืนพก
ประจํากายยิงตอบโต้ป้องกันตัวไปจํานวน ๑ นัด กระสุนปืนไม่ถูก
ผู้ใด จากนั้นคนร้ายได้วิ่ง หลบหนีไปโดยทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ในท่ี
เกิดเหตุ ต่อมาเจ้าหน้าท่ีตํารวจสามารถติดตามจับกุมผู้กระทํา
ความผิดได้อย่างทันท่วงทีหน่วยต้นสังกัด เสนอขอ พ.ป.ผ. ให้แก่ 
ด.ต.สยามฯ ตามระเบียบข้อ ๑๑ ก(๑) กรณีปฏิบัติหน้าท่ีปราบปราม
ผู้กระทําความผิด โดยได้ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญจนเป็นผลดีต่อทาง
ราชการและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ จํานวน ๔ ขั้น   
            คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าพฤติการณ์ของ ด.ต.สยามฯ ยังถือไม่ได้ว่าได้ทําการต่อสู้ใน
ลักษณะกล้าหาญโดยไม่หว่ันเกรงอันตรายด้วยการยอมเอาชีวิตเข้า
แลก จนเป็นผลดีต่อทางราชการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หลังจากท่ี 
ด.ต.สยามฯ ถูกผู้กระทําความผิดทําร้าย จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้ว 
ด.ต.สยามฯ ยังได้ใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวจนผู้กระทําความผิด
หลบหนีไป พฤติกรรมถือได้ว่าเป็นกรณีปฏิบัติหน้าท่ีปราบปราม
ผู้กระทําความผิดโดยได้ต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ก(๒) จึงมีมติให้ได้รับ พ.ป.ผ. จํานวน ๓ ขั้น 
(สามขั้น) 
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สรุปตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและบําเหน็จความชอบที่จะได้รับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ (กรณีบาดเจ็บ)                

ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๖๘๒  ลง   ๑๘ ก.ย.๕๖ 
ระเบียบ

ข้อ 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน่วย
เสนอ 

ตัวอย่าง 

๑๑ก(๓) ปราบปราม+ถูก
กระทํา +บาดเจ็บ
สาหัส  

๑๑ข(๓)           พ.ต.อ.ชูชาติฯ กับพวก ใช้รถยนต์ตราโล่ เป็นยานพาหนะในการออก
ตรวจพื้นท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ได้เห็นคนร้ายขับข่ีรถจักรยานยนต์มีท่าทางพิรุธ   
พ.ต.อ.ชูชาติฯ กับพวก จึงหยุดรถและส่งสัญญาณมือและใช้ไฟฉายส่อง
พร้อมส่งเสียงเรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจค้น แต่คนร้ายไม่ยอมหยุด โดยขับ
ขี่รถออกมาทางฝั่งท่ี พ.ต.อ.ชูชาติฯ ยืนอยู่ พ.ต.อ.ชูชาติฯ จึงส่งสัญญาณมือ
และใช้ไฟฉายส่องพร้อมส่งเสียงเรียกให้หยุดรถอีกครั้ง แต่คนร้ายได้ขับรถ
พุ่งชน พ.ต.อ.ชูชาติฯ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากน้ันเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจท่ีร่วมปฏิบัติหน้าท่ีได้ช่วยกันจับตัวคนร้ายไว้ได้ หน่วยต้นสังกัด
เสนอขอ พ.ป.ผ. ให้แก่ พ.ต.อ.ชูชาติฯ จํานวน ๑ ขั้น กรณีปฏิบัติหน้าท่ี 
ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ข(๓)   
                          คณะกรรมการพิจารณาบํา เหน็จความชอบ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ท่ีจะได้รับสิทธิตามข้อ ๑๑ ข(๓) จะต้องมี
พฤติกรรมเข้าองค์ประกอบลักษณะ การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แนวทางท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด คือ ได้ทําการต่อสู้  
โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายด้วยการยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ภารกิจ
สําเร็จ หรือทําการต่อสู้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงในการต่อสู้ครั้งน้ันผู้กระทํา
ความผิดตายหรือจับได้ ท้ังน้ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท้ังสองลักษณะจะต้องไม่ได้
รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เข้าจับกุมผู้กระทํา
ความผิด แต่ผู้กระทําความผิดได้ขัดขืนการจับกุมโดยใช้อาวุธปืนยิง 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ น้ันจึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ป้องกันตัว เป็นเหตุให้
ผู้กระทําความผิดถูกยิงถึงแก่ความตาย โดยตนเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่
อย่างใด กรณีดังกล่าว เมื่อนําข้อเท็จจริงท่ีระบุว่า พ.ต.อ.ชูชาติฯ ขณะ
ยืนส่งสัญญาณมือและใช้ไฟฉายส่องพร้อมส่งเสียงเรียกให้ผู้กระทํา
ความผิดหยุดรถ แต่ผู้กระทําความผิดไม่ยอมหยุดรถ ได้ขับรถพุ่งชน 
พ.ต.อ.ชูชาติฯ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส มาปรับเข้ากับหลักเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าพฤติกรรมของ พ.ต.อ.  
ชูชาติฯ ไม่เข้าองค์ประกอบตามข้อ ๑๑ ข(๓) ตามท่ีหน่วยเสนอขอรับ
สิทธิมา เน่ืองจากขณะเกิดเหตุไม่ได้มีการต่อสู้กับผู้กระทําความผิด และ 
พ.ต.อ.ชูชาติฯ ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุการณ์ด้วย ประกอบกับ
ทางคดีศาลได้มีคําพิพากษาลงโทษผู้กระทําความผิด ฐานทําร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแล้ว พฤติกรรมจึงเป็นกรณปีฏิบตัิ
หน้าท่ีปราบปรามผู้กระทําความผิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ
กระทําของผู้กระทําความผิด ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ก(๓)  จึงมีมติ
อนุมัติให้ได้รับ พ.ป.ผ. จํานวน ๒ ขั้น  (สองขั้น) 
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บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ            ตร.                             โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘ 

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ ๖๒๐ วันที่        ๒๕  กุมภาพันธ ์  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   กําชับการปฏิบัติหนา้ท่ีของขา้ราชการตํารวจ  
 
ผบช. หรือตําแหน่งเทียบเทา่ 
ผบก. หรือตําแหน่งเทียบเทา่  ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 

 
๑. ในการเสนอเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิต

หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่าน  ๆมา  พบว่า มีกรณีข้าราชการตํารวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจาก    
การปฏิบัติหน้าที่หลายราย ที่เหตุเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ บางกรณีเกิดจากความประมาท
ปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พึงปฏิบัติในสภาวะเช่นนั้น และบางกรณีได้เกิดจาก
ความผิดของตนเอง ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑.๑ กรณีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ เช่น ข้าราชการตํารวจจํานวน ๒ นาย 
เข้าตรวจค้นจับกุมผู้กระทําผิด แต่ได้ถูกผู้กระทําผิดซ่ึงมีเพียงรายเดียวแย่งอาวุธปืนแล้วใช้ยิงเข้าใส่เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ เป็นต้น 

๑.๒ กรณีเกิดจากความประมาทของตนเอง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร หรือทางหลวง  
พบรถต้องสงสัยแล่นมาด้วยความเร็ว ได้เข้าแสดงตัวเพื่อให้ผู้ขับขี่หยุดรถในระยะกระช้ันชิด เป็นเหตุให้ถูก
เฉ่ียวชนจนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 

๑.๓ กรณีเกิดจากความผิดของตนเอง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจขับขี่รถฝ่าฝืนเครื่องหมาย หรอื
สัญญาณจราจรต่างๆ  (ขับขี่รถโดยฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร, ขับขี่รถโดยฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง   
(ขับขี่รถย้อนศรโดยเฉพาะการไปปฏิบัติหน้าที่บนทางด่วน), กลับรถในจุดห้ามกลับรถ ฯลฯ) เป็นเหตุให้เกิด   
การเฉ่ียวชนกับรถอื่นจนทําให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 

๒. จากข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต/ร่างกายของ
ข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาชนท่ีเก่ียวข้อง เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏบิติั
หน้าที่ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ข้าราชการตํารวจในสายตาประชาชน  จึงให้แต่ละหน่วยดําเนินการ ดังนี้ 

 
 
 

๒.๑ กําชับ กวดขัน...      /
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๒.๑  กําชับ กวดขัน สอดส่องดูแลข้าราชการตํารวจในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ    
ไม่ประมาทปราศจากความระมัดระวัง และห้ามไม่ให้ขับขี่รถโดยฝ่าฝืนกฎจราจรต่าง  ๆในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างจริงจังและต่อเนื่องอยู่เสมอ 

๒.๒  กําชับ กวดขัน สอดส่องดูแลข้าราชการตํารวจในสังกัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะ ความชํานาญ สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

 
จึงแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 
              พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
              ( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ) 
                                ผบ.ตร. 
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บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ              สกพ.               โทร  ๐ ๒๒๕๒ ๔๙๒๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘    

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ ๓๙๙๙ วันที่         ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   การเสนอขอบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

เรียน ผบช. หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
 ผบก. หรือตําแหน่งเทียบเท่าใน สง.ผบ.ตร. 

 ด้วยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอขอบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่
ข้าราชการตํารวจในสังกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง       
ที่ผ่านมาไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบจํานวนหลายเร่ือง กรณีปฏิบัติหน้าที่ในสภาพ
เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับบาดเจ็บ (ไม่สาหัส) จากการกระทําของผู้กระทําความผิด ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๑๑ ข (๑)   
 สกพ. ได้ตรวจสอบกรณีข้างต้นแล้วพบว่า การเสนอขอบําเหน็จความชอบดังกล่าวยังไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการฯ ได้วางไว้ ดังน้ัน เพ่ือให้การเสนอขอ
บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอซักซ้อมความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์แนวทาง    
การพิจารณาคําว่า “ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเส่ียงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของ
ผู้กระทําความผิด” โดยจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ต้องปรากฏว่ามีภยันตรายท่ีจะถึงแก่ชีวิตเกิดข้ึนแล้ว เช่น ได้พบเห็นว่าผู้กระทํา
ความผิดมีอาวุธปืน ระเบิด อาวุธมีดหรือสิ่งอ่ืนซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ได้ใช้อย่างอาวุธ โดยอาวุธหรือสิ่ง
อ่ืนน้ันสามารถทําอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และผู้กระทําความผิดได้ใช้หรือจะใช้อาวุธทําอันตรายต่อชีวิต
ข้าราชการตํารวจผู้น้ัน 
 ๒. ข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้พบเห็นภยันตรายแห่งชีวิตน้ันแล้ว ยังเข้าปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่หว่ันเกรงอันตรายด้วยการยอมเอาชีวิตเข้าแลก เพ่ือให้ผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายแห่งชีวิตที่ใกล้ 
จะถึง หรือเพ่ือให้ภารกิจสําเร็จหรือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น  
 ๓. ได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของผู้กระทําความผิดดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดได้ทราบต่อไป 

   
                                   พล.ต.ต. นิทัศน์ ลิ้มศริิพันธ์ 

นิทศัน์ ลิม้ศิริพันธ์ )                                      ( 
  รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ./ 

                                               ประธานคณะอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑  

 
 

 



 

- 205 - 

 

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ                 สกพ.              โทร  ๐ ๒๒๕๒ ๔๙๒๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘    

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ ๗๑๐๒ วันที่      ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง   การเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 

เรียน ผบช. หรือตําแหน่งเทียบเท่า  
 ผบก. หรือตําแหน่งเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร. 

 ด้วยในการประชุมคณะอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑ พบว่าการเสนอขอเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ให้แก่ข้าราชการตํารวจบางรายเป็นไปด้วย   
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเสนอขอ พ.ป.ผ.เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบฯ  
และเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงประสานงานมาเพ่ือขอให้หน่วยต่างๆ 
พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ในการเสนอขอ พ.ป.ผ.ให้แก่ข้ าราชการตํารวจในสังกัดที่ ได้ปฏิบั ติหน้าที่                  
ในการปราบปรามผู้กระทําความผิดจนได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส หรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยง
อันตรายต่อชีวิต ขอให้หน่วยต่างๆ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ เก่ียวข้องเสนอขอรับสิทธิไปยัง   
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่      
วันต้นปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่กรณีคดีที่กระทําวิสามัญฆาตกรรมให้นับ  
แต่อัยการสูงสุดมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง และหากเป็นคดีที่จําเป็นต้องรอฟังผลคดีเน่ืองจากยังเคลือบแคลง
สงสัย ก็ให้นับแต่วันที่ทราบผลคดี  
 ๒. กรณีข้าราชการตํารวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑ และตกเป็นผู้ต้องหาว่า ฆ่าผู้อ่ืน    
เมื่ออัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่ฟ้องข้าราชการตํารวจดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งผลคดีให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้น้ัน     
ได้ทราบ และดําเนินการเสนอขอ พ.ป.ผ. ตามเง่ือนเวลาในข้อ ๑ ต่อไป 
 ๓. กรณีมีข้าราชการตํารวจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์เดียวกันหลายคน และ        
มีสิทธิที่จะได้รับ พ.ป.ผ.เช่นกัน ขอให้ดําเนินการเสนอขอรับสิทธิไปในคราวเดียวกัน  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
พล.ต.ต. นิทัศน์ ลิ้มศริิพันธ์ 

       ( นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ) 
            รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ./ 

            ประธานอนุกรรมการประจําส่วนราชการคณะที่ ๑ 
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ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ท) ๙๗๑๘                                              สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     
                                                                               ทําเนียบรฐับาล กทม. ๑๐๓๐๐  
               ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่อง   การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหนา้ที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที ่
เรียน  กระทรวง กรม หน่วยงานอิสระ และประธานคณะกรรมการพจิารณาบําเหน็จความชอบ 

ด้วยได้มีส่วนราชการขอหารือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นๆ นอกจากพื้นที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีหลักเกณฑ์กําหนดไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติไม่เกิดความเหล่ือมลํ้าและ  
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรกําหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นๆ โดยให้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแนวทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ดังน้ี 

๑. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว         
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงขึ้นจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานมาแล้วเป็นกรณี
พิเศษได้ไม่เกินสองชั้น แต่ถ้ายังต่ํากว่าช้ันเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยให้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน    
ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

๒. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาก่อน         
ให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในชั้นเริ่มต้นตามตําแหน่ง ระดับ หรือชั้นยศ ขณะที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน             
อันเป็นเหตุให้เสียชีวิต หรือเสนอขอพระราชทานชั้นสูงขึ้นจากช้ันเริ่มต้นอีกไม่เกินหนึ่งชั้น               
แต่ไม่ต่ํากว่าชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  
ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสองกรณีดังกล่าวให้คํานึงถึง
สถานะ พฤติการณ์และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นด้วย   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
                 ขอแสดงความนับถือ 
                 (ลงชื่อ) สมชาย  พฤฒิกัลป์ 
       ( สมชาย  พฤฒิกัลป์ )  
                   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
                เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
โทร.๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๓ , ๔๒๔ 



 
 

ผนวก ข 
  

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ  

ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
__________________ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  

พ.ศ.2521 
_________________ 

 
โดยที่เปนการสมควรใหเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ

ราชการ ในกรณีปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศไดรับบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ คณะรัฐมนตรีใหวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ    
คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521” เรียกยอวา 
“ระเบียบ บ.ท.ช.” 

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 ความทั่วไป 

ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
4.1  การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ไดแก 

การปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้ 
  4.1.1   การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกราน
ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร หรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึง    
การรักษาความปลอดภัยชายแดนนานน้ําภายในทะเลอาณาเขต ทะเลหลวงและทางอากาศ 
  4.1.2  การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปน
ภัยรายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาติ 
  4.1.3   การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกอความ      
ไมสงบเรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือวินาศกรรม 
  4.1.4   การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง หรือขนาดใหญ อันเกิด
จากการกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรู ตามที่คณะกรรมการในขอ 5 ประกาศกําหนด 
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4.2   บําเหน็จความชอบ ไดแก การปูนบําเหน็จ ดังนี้ 
  4.2.1  การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

4.2.2  บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 
4.3   คาทดแทน ไดแก เงินทดแทน กรณีดังนี้ 

4.3.1  เสียชีวิต 
4.3.2  ทุพพลภาพ 
4.3.3  พิการหรือสูญเสียอวัยวะ  

1 4.4 การชวยเหลือ ไดแก การชวยเหลือและการสงเคราะห ดังนี้ 
4.4.1  เงินชวยเหลือเปนคาทําศพ 
4.4.2  เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
4.4.3  เงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล 
4.4.4  เงินสงเคราะหขณะเจ็บปวย 

4.5 เจาหนาท่ีและประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ไดแกบุคคลดังนี้ 

4.5.1 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางประจํา           
ในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูบังคับบัญชา และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชน ซึ่งทางราชการไดแตงตั้ง หรือมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ี ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือ 

4.5.2  บุคคลซ่ึงเจาหนาท่ีตามที่คณะกรรมการในขอ 5 กําหนดไวได
รับรองวา เปนผูซึ่งไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย     
ของประเทศ 

ขอ 5  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ เรียกยอวา “ก.บ.ท.ช.” 

5.1   ก.บ.ท.ช. ประกอบดวย 
5.1.1  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
5.1.2  ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานกรรมการ 
5.1.3   ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ 
5.1.4 ผูแทนกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ 
5.1.5 ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 
5.1.6  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
5.1.7  ผูแทนสํานักงานสภา    
 ความม่ันคงแหงชาติ  เปนกรรมการ 
5.1.8 ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ 
5.1.9  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการ 

____________________ 
1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 
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  5.1.10  ผูแทนกองอํานวยการ  
   รักษาความมั่นคงภายใน เปนกรรมการ 
   5.1.11  ผูแทนกองบญัชาการ  
   ทหารสูงสุด เปนกรรมการ 

 5.1.12  ผูแทนกองทัพบก เปนกรรมการ 
 5.1.13  ผูแทนกองทัพเรือ เปนกรรมการ 
 5.1.14  ผูแทนกองทัพอากาศ เปนกรรมการ 
 5.1.15  ผูแทนกรมตาํรวจ เปนกรรมการ 
 5.1.16  ผูอํานวยการกองการ  

 เจาหนาท่ี สํานักงานปลัด 
 สํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

5.2   ก.บ.ท.ช. มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
5.2.1   พิจารณาและอนุ มัติ  บํ า เหน็ จความชอบ  ค าทดแทน             

และการชวยเหลือ ตามระเบียบนี้ 
5.2.2  ประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญตามขอ 4.1.4 
5.2.3  ประกาศกําหนดยานอันตราย ตามขอ 10.5 
5.2.4  กําหนดเจาหนาท่ีซึ่งจะรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือราชการ   

ตามขอ 4.5.2 
5.2.5 แตงตั้ งคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ          

คาทดแทน และการชวยเหลือ เรียกยอวา “อ.บ.ท.ช.” คณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติหรือดําเนินการตามที่ ก.บ.ท.ช. มอบหมาย เม่ือ อ.บ.ท.ช. พิจารณาและอนุมัติ           
หรือดําเนินการตามที่ ก.บ.ท.ช. มอบหมายแลว ใหรายงาน ก.บ.ท.ช. ทราบ 

5.2.6  กําหนดรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการ
เสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

5.2.7 แจงผลของการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน      
และการชวยเหลือ เพ่ือหนวยราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการใหบังเกิดผลตามมติของ ก.บ.ท.ช.  

5.2.8  ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

5.2.9  ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเห็นวาจําเปนหรือสมควรเพื่อใหเปนไป       
ตามระเบียบนี้ 

5.3  คําวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบนี้ถือเปนท่ีสุด  
ขอ 6   ผูท่ีจะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการชวยเหลือ ตามระเบียบนี้

จะตองเปนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ 
_____________________________ 

1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2529 
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หมวด 2  บําเหน็จความชอบ 

ขอ 7 การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางของ
ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของ
รัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเสียชีวิตหรือ  
ไมสามารถรับราชการ หรือปฏิบัติงานตอไปได ซึ่งการเสียชีวิตหรือการปวยเจ็บนั้น มิไดเกิดจาก          
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง โดยถือหลักเกณฑการพิจารณา
ดังตอไปนี้ 
 7.1  ผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสู จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือพิการ จากการสูรบหรือการตอสู ใหพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 9 ช้ันหรือข้ัน 
 7.2  ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ จนไดรับอันตราย    
ถึงชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยการกระทําของศัตรู ใหพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจาง    
ไมเกิน 7 ช้ันหรือข้ัน 
 7.3  ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ จนไดรับอันตราย    
ถึงชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ นอกเหนือจากกรณีในขอ 7.1 หรือขอ 7.2 ใหพิจารณา        
เล่ือนเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 5 ช้ันหรือข้ัน 
 7.4  ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ จนปวยเจ็บถึง
เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยมิไดทําการสูรบหรือตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของศัตรู ให
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 3 ช้ันหรือข้ัน 
 7.5  ผูปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการ จนถึงเสียชีวิต ไมวากรณีใดๆ    
ถาผูนั้นเปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการมาไมนอยกวา 6 เดือนในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต หรือ
ไดปฏิบัติภารกิจทางอากาศในยานอันตรายมาไมนอยกวาเท่ียวบินตามท่ีกําหนดไวในขอ 10.7 
กรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวแลว ใหไดรับบําเหน็จความชอบตามเกณฑในขอ 7.1 ขอ 7.2 ขอ 7.3 
หรือขอ 7.4 เพ่ิมข้ึนอีก 1 ช้ันหรือข้ัน 
 7.6  ผูใดจะไดรับบําเหน็จความชอบตามเกณฑในขอ 7.1 ขอ 7.2 ขอ 7.3 
หรือขอ 7.4 หากไดรับราชการตอไป ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหคิดบําเหน็จความชอบเปนเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบตามหลักเกณฑในขอ 10 

ขอ 8   ช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางท่ีจะเล่ือนตามขอ 7 ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น แตถาช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไมมีหรือมีแตไมพอ    
ท่ีจะเล่ือนใหใชวิธีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ดังนี้ 

8.1  กรณีไดเ ล่ือนข้ึนรับเงินเดือนหรือคาจางเกินช้ันยศ ระดับ หรือ
ตําแหนงท่ีดํารงอยู ใหใชช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางของช้ันยศ ระดับ หรือตําแหนงท่ีสูงกวา
ถัดไปมาเพ่ิมให แตถาการเล่ือนนั้นจะขัดกับการขอช้ันยศหรือระดับตําแหนง ก็ใหเล่ือนไดเพียง
เทาท่ีไมขัด สวนช้ันหรือข้ันท่ีเหลืออยู ใหเปล่ียนเปนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
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1 8.2   สําหรับขาราชการการเมือง ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ใหใชข้ันเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม 

กรณีท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมตรงกับข้ันเงินเดือนของขาราชการ  
พลเรือน ใหเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ จากอัตราเงินเดือนข้ันท่ีสูงกวาถัดไป 

2 8.3   ในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางเกินอัตราสูงสุดของทหาร ตํารวจ 
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ ช้ันหรือข้ันท่ีเกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิมเงินเดือนหรือคาจางเปนพิเศษ            
ในแตละช้ันหรือข้ันในอัตรารอยละหา 

ขอ 9  ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผูใดท่ีไดเล่ือนช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางตามระเบียบนี้      
ใหปรับช้ันยศ ระดับ หรือตําแหนง เพ่ือใหตรงกับช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการนั้น 

3 ขอ 10  การใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหไดรับเปนเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
เรียกวา เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) โดยไดรับเพ่ิมตามอัตราช้ันหรือข้ันเงินเดือน 
หรือคาจาง และในกรณีท่ีไดรับ พ.ส.ร. เกินกวาอัตราเงินเดือนหรือคาจางช้ันหรือข้ันสูงสุด      
ของทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการ
ของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ช้ันหรือข้ันท่ีเกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิม พ.ส.ร. เปนพิเศษในแตละ
ช้ันหรือข้ันในอัตรารอยละหา โดยถือหลักเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้ 

10.1  ผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูดวยความกลาหาญ หรือทําการสูรบหรือ
ตอสูเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการสูรบหรือตอสูใหไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน      
4 ช้ันหรือข้ัน 

10.2  ผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูจนเปนผลดีแกหนวย หรือไดรับบาดเจ็บ
สาหัสจากการสูรบหรือตอสู ใหไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 3 ช้ันหรือข้ัน 

10.3  ผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส
จากการกระทําของศัตรู ใหไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 2 ช้ันหรือข้ัน 

4 10.4  ผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของศัตรู หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ โดยอุบัติเหตุนั้นมิได  
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ัน
หรือข้ัน 

 ผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสู แตมิไดรับบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร.   
1 ช้ันหรือข้ัน ตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช. กําหนด 
    

1,2  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523  
3   แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2525  
4   แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523  
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1 10.5  ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการดวยความเรียบรอย   
ในยานอันตรายตามท่ี ก.บ.ท.ช. กําหนดติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ัน 
หรือข้ัน 

 ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในยานอันตรายซ่ึงได   
ทําการสูรบหรือตอสู หรือใหการสนับสนุนหนวยภาคพ้ืนดินในการสูรบหรือตอสูโดยมีระยะเวลา
รวมกันในรอบปงบประมาณไมนอยกวา 6 เดือน ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน 

 ผูท่ีออกปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในยานอันตราย  
ไมถึง 6 เดือน ใหนําผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการไปประกอบการพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําป 

10.6  ผูปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของตํารวจน้ํา ซึ่งได
ปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในขณะท่ีเรือนั้นทําการสูรบ จนเจาหนาที่ประจําเรือไดรับอันตรายถึง
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากการสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน 

10.7 ผูปฏิบัติงานในอากาศ ซึ่งทําการในอากาศและทําการบนอากาศยาน
เปนประจําท่ีทําการบินเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอันตราย ตามขอ 10.5 หรือในพ้ืนท่ีท่ีหนวย
ภาคพ้ืนกําลังสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ันตามจํานวนเที่ยวบิน ดังนี้ 

10.7.1  การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน การลาดตระเวน 
การบินคุมกัน และการบินสกัดก้ัน หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน ตองมี
จํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 20 เท่ียวบิน 

10.7.2  การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา 
การทิ้งวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา         
30 เท่ียวบิน 

10.7.3  การปฏิบัติภารกิจทางธุรการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ตองมีจํานวน
เท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 40 เท่ียวบิน 

10.8  ผูปฏิบัติงานในอากาศ หรือผู ท่ีไปปฏิบัติการตามหนาท่ีซึ่งอยูใน 
อากาศยานที่ไดทําการสูรบ หรือไดทําการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีรองรอยเปน
หลักฐาน 1 คร้ัง หรือหลายคร้ังในรอบปงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน 

10.9 ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานในอากาศยานใด ปฏิบัติท้ังภารกิจการรบ     
และภารกิจสนับสนุนการรบ การนับเท่ียวบินรวม ใหนับเท่ียวบินของแตละประเภททดแทนกันได 
โดยเปล่ียนใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเท่ียวบินภารกิจการรบตอเท่ียวบินภารกิจ
สนับสนุนการรบเปน 2 ตอ 3 

2 ขอ 11  ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการซึ่งอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ  
พ.ส.ร. ตามระเบียบนี้ แตไมมีโอกาสใชสิทธิก็ใหไดรับเงินตอบแทน เรียกวา “เงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ” โดยถือหลักเกณฑดังนี้ 
    

1 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523  
2 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 และ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2532  
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11.1 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 4 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 4,800 บาท 

11.2 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 3 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 3,600 บาท  

11.3 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 2 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 2,400 บาท  

11.4 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 1,200 บาท   
 ผูท่ีไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ เม่ือเขารับราชการหรือทํางาน       
ในองคการของรัฐ หรือกิจการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหไดรับ พ.ส.ร. ตามสิทธิเดิม   
ในอัตรา 1 สวนใน 12 สวนของเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และใหไดรับหลังวันท่ีมีสิทธิรับเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบไมนอยกวา 1 ป 

ขอ 12 ผูใดไดรับ พ.ส.ร. คร้ังใดคร้ังหนึ่งตามระเบียบนี้เกินกวา 1 ช้ันหรือข้ัน           
ก็ใหพิจารณาลด พ.ส.ร. สําหรับคร้ังตอไปลงคราวละ 1 ช้ันหรือข้ัน ทุกๆ รอบปงบประมาณ     
แตถาลดแลวจะไดรับนอยกวา 1 ช้ันหรือข้ัน ก็ใหไดรับ 1 ช้ันหรือข้ัน และเม่ือรวมกันแลวให
ไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 4 คร้ัง ท้ังนี้ เวนแตกรณีการเปล่ียนแปลงเงินเล่ือนช้ันหรือข้ันกรณีพิเศษ
เปน พ.ส.ร.  

ขอ 13 การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหไดรับตั้งแตวันท่ีเสียชีวิตหรือวันกอนวันพน
จากหนาท่ีราชการ 

การใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหไดรับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัด
จากปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ 

ในกรณีผูท่ีจะไดรับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบแตเสียชีวิตหรือพนจาก
หนาท่ีราชการไปกอนท่ีจะไดรับบําเหน็จตามวรรคกอน ใหผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษสําหรับ     
การสูรบตั้งแตวันท่ีเสียชีวิต หรือวันกอนวันพนจากหนาท่ีราชการ 

ภายใตบังคับขอ 8.1 ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษดวย
ใหเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ถาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบสูงกวาใหนําบําเหน็จพิเศษสําหรับ
การสูรบมาเปลี่ยนเปนการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษแทน 

ขอ 14 การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหพิจารณาไดทันทีท่ีมีกรณีเสียชีวิต
หรือพิการ ทุพพลภาพ 

ขอ 15 ใหพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบทุกรอบปงบประมาณถาผูใดปฏบิตัิ
หนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการหลายคร้ัง ใหรวมพิจารณาเพียงคร้ังเดียว โดยนับเวลาและ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการนั้นทุกคร้ังเขาดวยกัน 

ขอ 16 การพิจารณาบําเหน็จความชอบ ประจําปงบประมาณใด ถาปรากฏมีผู
ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี ก.บ.ท.ช. อาจพิจารณาใหลดหรืองดการเล่ือนเงินเดือน
กรณีพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบสําหรับผูนั้นเสียไดตามควรแกกรณี 
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ขอ 17 ผูมีสิทธิท่ีจะขอรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกันได
หลายทางใหเลือกขอรับไดเพียงทางเดียว 

ผูไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว หมดสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 

ขอ 18 การพิจารณาใหไดรับ พ.ส.ร. ใหถืออัตราเงินเดือนหรือคาจางในเดือน
สุดทายของเดือนท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการเปนเกณฑในการคํานวณ 

1 ขอ 19 การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 ใหถือเงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับอยู
ในวันท่ีไดรับบําเหน็จความชอบเปนเกณฑในการคํานวณ เวนแต ทหารกองประจําการและทหาร
ประจําการ พลตํารวจ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทา ท่ีไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางนอยกวาอัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.1 ช้ัน 1 ใหถืออัตราเงินเดือนทหาร 
ระดับ ป.1 ช้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ 

หมวด  3  คาทดแทน 

ขอ 20 ผูใดไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ เนื่องจากการตอสู หรือจากการกระทําของ
ศัตรู ใหไดรับเงินคาทดแทน โดยจายคร้ังเดียวในอัตราดังนี้ 
 (1) เสียชีวิตได 25 เทา ของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (2) ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการได 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (3) แขนขาดขางหนึ่งได 24 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (4) ขาขาดขางหนึ่งได 22 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (5) มือขาดขางหนึ่งได 18 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (6) เทาขาดขางหนึ่งได 15 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (7) ตาบอดขางหนึ่งได 11 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (8) หูหนวกท้ังสองขางได 9 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (9) หูหนวกขางหนึ่งได 4 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (10) นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่งได 4 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (11) นิ้วช้ีขาดน้ิวหนึ่งได 3 เทาคร่ึงของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (12) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (13) นิ้วนางขาดน้ิวหนึ่งได 2 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (14) นิ้วกอยขาดน้ิวหนึ่งได 1 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (15) นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (16) นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (17) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุได 25 เทาของ
เงินเดือนหรือคาจาง 
_____________________________ 

1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2529 และ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2532  
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 (18) การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลาวไวใน (3) ถึง (17)    
จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนดพิจารณา
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้นกับผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามท่ีกลาวไวใน 
(3) ถึง (17) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน 
 (19) การสูญเสียอวัยวะหลายสวนใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน แตเม่ือ
รวมกันแลวเงินคาทดแทนตองไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินคาทดแทน ตามระเบียบนี้ แขนขาด
หมายความวาขาดเหนือขอศอกข้ึนมา ขาขาดหมายความวาขาดเหนือหัวเขาข้ึนมา มือขาด
หมายความวาขาดท่ีใดท่ีหนึ่งตั้งแตขอมือถึงขอศอก เทาขาดหมายความวาขาดท่ีใดท่ีหนึ่งตั้งแต 
ขอเทาถึงหัวเขา นิ้วขาดหมายความวาขาดอยางนอย 1 ขอ ในกรณีฝามือหรือฝาเทาขาด ให
คํานวณตามจํานวนนิ้วท่ีขาด 

การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของมือ แขน เทา ขา หรือนิ้ว โดย
สิ้นเชิง ซึ่งไมสามารถจะรักษาใหหายเปนปกติได ใหถือเสมือนหนึ่งอวัยวะสวนนั้นขาด 

ขอ 21 ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการ แตมิใชเนื่องมาจากการตอสูกับ
ศัตรูหรือจากการกระทําของศัตรู ก็ใหไดรับเงินคาทดแทนเปนเงินก่ึงหนึ่งของอัตราท่ีกําหนดไวใน    
ขอ 20 

ขอ 22 ในกรณีท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บตามขอ 20 (3) ถึง (18) และไดรับ  
เงินคาทดแทนไปแลว ภายในกําหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ  
ใหไดรับเงินคาทดแทนเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

22.1 การปวยเจ็บลุกลามข้ึน จนเปล่ียนสภาพเปนการสูญเสียอวัยวะใหม 
หรือตองสูญเสียอวัยวะอ่ืนอีก ท้ังนี้ เนื่องมาจากการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให
ไดรับเงินคาทดแทนเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมตามเกณฑท่ีสูงข้ึน แตเม่ือรวมกับท่ีไดรับไปแลวตองไมเกิน 
30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

22.2 ผูนั้นไดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงาน
ได อันเนื่องมาจากการท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ใหไดรับเงินคาทดแทน       
ตามเกณฑในขอ 20 (1) หรือ (2) แลวแตกรณีแตอยางเดียว และหากเงินคาทดแทนท่ีไดรับ   
ไปกอนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เปนจํานวนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดในขอ 20 (1) หรือ (2) ก็ให
ไดรับเงินคาทดแทนตามเกณฑท่ีไดรับไปกอนแลวไมตองเรียกคืน 

1 ขอ 23 เงินเดือนหรือคาจางท่ีจะคํานวณเงินคาทดแทนตามขอ 20 ใหรวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือสําหรับเล่ือนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงท่ีตอง
ฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด
ดวย 

 
     

1 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2525 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2529  
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1 ผูท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการนอยกวาอัตราเงินเดือนทหาร 
ระดับ ป.1 ช้ัน 1 หรือไมมีเงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการใหถืออัตราเงินเดือนทหาร ระดับ 
ป.1 ช้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ  

ขอ 24 ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ 
ถา 

(1) อันตรายหรือความปวยเจ็บ เกิดข้ึนจากการประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือจากความผิดของตนเอง หรือ 

(2) ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการแลว 

หมวด  4  การชวยเหลือ 

2 ขอ 25  การชวยเหลือกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ใหไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละไมเกิน 20,000 บาท 

3 ขอ 25 ทวิ  ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการปวยเจ็บ
นั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ถาปรากฏวาผูนั้น
พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพ ใหไดรับเงินชวยเหลือ
ดํารงชีพเปนรายเดือนไมเกินเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา แตท้ังนี้ 
ผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมกับเงินเพ่ิมรายเดือนตางๆ ท่ีผูรับบํานาญจะพึงมี
สิทธิไดรับแลว เปนเงินตั้งแตเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ําข้ึนไป 
หรือผูท่ีไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่งถา
คํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพท่ีควรจะไดรับเทาใดแลว ถามีจํานวนบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตั้งแตเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา   
ข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันตั้งแตเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนข้ันต่ําข้ึนไป ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพตามวรรคนี้ 

ผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมกับเงินเพ่ิมรายเดือนตางๆ 
ท่ีผูรับบํานาญจะพึงมีสิทธิไดรับแลวเปนเงินไมถึงเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการ   
พลเรือนข้ันต่ํา หรือผูท่ีไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ ซึ่งถาคํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพท่ีควรจะไดรับเทาใดแลว 
ถามีจํานวนบํานาญพิเศษเพราะเหตุ ทุพพลภาพ เปนเงินไมถึงเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา หรือผูท่ีไดรับเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันเปนเงินไมถึงเดือนละสองเทา
ของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา ใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพเม่ือรวมกับบํานาญ 
_______________________ 

1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2532 
2 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2534 
3  เพ่ิมความเปนขอ 25 ทวิ โดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2525 
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พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพและเงินเพ่ิมรายเดือนตางๆ ท่ีผูรับบํานาญ จะพึงมีสิทธิไดรับหรือเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกันท่ีไดรับอยูแลว หรือควรไดรับไมเกินเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา   

ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพ 
ไดแก ผูท่ีมีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ ดังนี้ 

(1) อัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) 
(2) อัมพาตคร่ึงตัว (Paraplegia)  
(3) อัมพาตคร่ึงซีก (Hemiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดส้ินสุดแลวยังไมสามารถ

เดินได หรือเดินไดโดยตองใชเคร่ืองชวยเคร่ืองพยุง และไมสามารถใชแขนและมือขางท่ีเปน
อัมพาตได   

(4) ตาบอดสองขาง 
(5) แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
(6) แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดอีกขางหนึ่ง 
(7) ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
(8) เทาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 
(9) สมองเส่ือมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไมสามารถ

รักษาใหดีข้ึนได 
(10) เปนลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure) ซึ่งพิสูจนไดแนชัดทางการ

แพทยแลววา เนื่องมาจากบาดเจ็บท่ีศีรษะ และมีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัวรวมกันไมต่ํา
กวา 7 คร้ังในรอบป แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชักและดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทย
โดยสมํ่าเสมอแลวก็ตาม 

(11)  เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (psychotic attack) รวมกันไมต่ํา
กวา 60 วันข้ึนไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวา ไมสามารถรักษาไดหายขาดได 

(12) โรค หรือความพิการที่มีสภาพอาการไมตรงตาม (1) – (11) รวมท้ัง
โรคหรือความพิการอื่น ท่ีมิไดกลาวไวแตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัด ใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แตงตั้งข้ึน โดยประกอบดวยอยางนอยแพทย 3 นาย 
พิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช.อนุมัติเปนรายๆ ไป  

ผูมีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพตาม (5), (6), (7), (8) ใหถือ
ความหมายเชนเดียวกับขอ 20 วรรคสองของระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 

เงินชวยเหลือดํารงชีพใหได รับตั้งแต วันท่ีผูนั้นตกอยูในสภาพพิการ     
ทุพพลภาพตามความในวรรคสามและใหหมดสิทธิเม่ือพนสภาพพิการทุพพลภาพดังกลาว     
หรือตาย 
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ขอ 26 ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการปวยเจ็บ
นั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ตองเขารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ และใหไดรับเงินคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตลอดเวลา ท่ีเขารับการรักษาพยาบาล เวนแตจะมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการหรือหนวยงานอ่ืน  

ถาไมมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีจําเปน
ฉุกเฉิน ก็ใหเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเอกชนได โดยให
ไดรับเงินคาใชจายในการรักษาพยาบาลเต็มจํานวน 

ขอ 27 คาใชจายสําหรับคาหองและอาหารของผูปวย คาพยาบาลพิเศษ ตลอดจน     
คาซื้ออวัยวะเทียมใหเบิกไดตามที่จายจริง แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ 28 ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ เนื่องจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู
ใหไดรับเงินสงเคราะห เรียกวา เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ในอัตราดังนี้ 

(1) หนึ่งในสามสิบของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง ในกรณีท่ีอยูรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(2) หนึ่งในหกสิบของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง ในกรณีตองอยูพักฟน    
ตามคําส่ังของแพทยท่ีรักษา 

เงินเดือนหรือคาจางท่ีจะคํานวณเงินชดเชยกรปวยเจ็บใหถือเกณฑตามขอ 
23 

การคํานวณเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ถามีเศษของบาท ใหปดเปน
หนึ่งบาท สวนการนับวันใหถือการนับวันของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือแพทยท่ีรักษา
เปนเกณฑ 

ขอ 29 เงินชวยเหลือดํารงชีพตามขอ 25 ทวิ เงินคารักษาพยาบาลตามขอ 26 เงิน
ชดเชยการปวยเจ็บตามขอ 28 เงินทดแทนตามขอ 20 (2) ถึง (19) และขอ 21 นอกจากกรณี
เสียชีวิตท่ีกําหนดจายใหแกผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ขณะยังมีชีวิตอยูเปนทรัพยสินของผูนั้น
ในขณะเสียชีวิตใหจายใหแกผูรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย 

สวนเงินทดแทนตามขอ 20 (1) และขอ 21 กรณีเสียชีวิตใหจายแกบุคคล 
ซึ่งผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตไดแสดงเจตนาระบุไวในกรณีท่ีผูเสียชีวิตมิไดแสดง
เจตนาระบุไวก็ใหจายใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษ 

ขอ 30 การพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับรองการชวยเหลือของผูเสียชีวิตหรือปวยเจ็บ ดําเนินการทันที
ท่ีไดรับรายงาน หรือไดรับทราบผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือการชวยเหลือราชการของผูนั้น 
ใหเจาหนาท่ีสวนราชการหรือหนวยตางๆ ท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกเก่ียวกับเร่ืองนี้         
ทุกประการ  
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บทเฉพาะกาล 

ขอ 31 บรรดาเจาหนาท่ีและประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ผูใดมีสิทธิไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบนี้ แตได
ขอรับความชวยเหลือตามระเบียบของทางราชการอ่ืนไวแลว และยังมิไดรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบดังกลาวในวันท่ีระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากผูนั้นประสงคจะขอรับความ
ชวยเหลือตามระเบียบนี้ ใหย่ืนคําขอรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  
นับแตวันท่ีระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเม่ือไดย่ืนคําขอรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบนี้แลว ใหผูนั้นหมดสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือตามระเบียบของทางราชการท่ีไดย่ืน      
คําขอไวกอนแลว 

ขอ 32 กรณีทีเก่ียวของกับการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีใชระเบียบนี้ แตไมกอนวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2518    เม่ือ ก.บ.ท.ช. 
เห็นวา กรณีนั้นสมควรใชระเบียบนี้บังคับ ให ก.บ.ท.ช. มีอํานาจพิจารณาใหเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการดังกลาว ไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ แตท้ังนี้ 
ผูรองของรับสิทธิดังกลาวจะตองย่ืนคําขอรับความชวยเหลือกอนส้ินปงบประมาณ 2521 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ  พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ)  พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 

(เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) 
นายกรัฐมนตรี    
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ที่ สร 1002/ว 15 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
7  ธันวาคม 2521 

 
เร่ือง  กําหนดเจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพ่ือใหหนวย

ราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน  เวียนกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดและสวนราชการในสังกัด สร.ตามบัญชีแนบทาย 
อางถึง  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ ว 8 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2521 
สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาท่ีผูซึ่งจะ

รับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพ่ือใหหนวยราชการตางๆ 
ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ  คาทดแทน และการชวยเหลือ ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2521 1 ชุด 

   
ตามหนังสือท่ีอางอิง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ     

การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.)     
มีมติใหเวียนระเบียบ บ.ท.ช. เพ่ือกระทรวง ทบวง กรม  และจังหวัดทราบ ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

บัดนี้ ก.บ.ท.ช. ไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนด
เจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ และรายละเอียดเพ่ือใหหนวยราชการตางๆ 
ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช.  
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521พรอมท้ังกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิตางๆ ตามท่ีบัญญัติไวใน
ระเบียบ บ.ท.ช. ทายประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ก.บ.ท.ช. ไดมีมติในการ
ประชุมคร้ังท่ี 7/2521 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2521 ใหเวียนประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 ใหกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดทราบเพ่ือปฏิบัติ
ตอไป 

จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 
2521 มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ท้ังขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงเวียนประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 
 



 
- 222 - 

 

อนึ่ง กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ท่ี กค 0502/37844 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2521 แจงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหกระทรวง 
ทบวง กรม และจังหวัดทราบและถือปฏิบัติดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง  กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลทีไ่ดชวยเหลือราชการและ 
รายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จ 

ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. 
_____________________ 

 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ           

คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ซึ่งเรียกยอวา 
“บ.ท.ช.” 

อาศัยอํานาจตามระเบียบ  บ.ท.ช. ขอ 5.2.4 และขอ 5.2.6 คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ซึ่งเรียกยอวา “ ก.บ.ท.ช. ” จึงกําหนดเจาหนาท่ี
ผูซึ่งจะรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพื่อให หนวยราชการตางๆ ปฏิบัติ    
ในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ดังตอไปนี้ 

1. เจาหนาท่ีซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 
4.5.2  คือ ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองพัน ผูกํากับการตํารวจ หัวหนากอง นายอําเภอ หรือ
ตําแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไป ท่ีบุคคลนั้นไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรองของประเทศ ภายใตความรับผิดชอบหรืออํานวยการของตนหรือของหนวยรอง 

2. เม่ือมีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ          
การชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหดําเนินการย่ืนคําขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือ ตามแบบคําขอท่ีกําหนดไวทายประกาศน้ี ยกเวนผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ              
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืนอยูแลว ใหดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบหรือคําส่ังนั้นๆ 

3.  ผูย่ืนคําขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
3.1 สําหรับทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ 

องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกของกองอาสา
รักษาดินแดน และประชาชน ซึ่งทางราชการไดแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ใหผูบังคับบัญชาของผูเขาเกณฑ        
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ตาม 2. ตั้งแตตําแหนง ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือ
ตําแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไปเปนผูย่ืนคําขอตอ ก.บ.ท.ช. 

3.2 สําหรับผูซึ่งชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ  ใหเจาหนาท่ีตาม 1. หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีตาม 1. ของประกาศ
นี้ตั้งแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือตําแหนง
ท่ีเทียบเทาข้ึนไปเปนผูย่ืนคําขอตอ ก.บ.ท.ช. 

4.  ผูย่ืนคําขอตอ ก.บ.ท.ช. อาจจะกําหนดวิธีการยื่นขอ การสงเอกสาร ตลอดจนการ
ตรวจสอบหลักฐานในการขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ภายในหนวย
ของตนไดตามความเหมาะสม 

5.การขอ  ใหแยกคํ าขอ เปนรายบุคคล  และในกรณี ท่ี มีคํ า ขอหลายราย                
อันเนื่องมาจากปฏิบัติการรวมกันในเหตุการณเดียวกันใหขอพรอมกัน เวนแตผูที่มีความจําเปน
จะตองขอภายหลังใหช้ีแจงมาดวย 

6. การสงคําขอตอ ก.บ.ท.ช. ใหสงถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประธาน ก.บ.ท.ช. 
7. การยื่นคําขอรับบําเหน็จความชอบตอ ก.บ.ท.ช. ใหแนบหลักฐานประกอบ

ดังตอไปนี้ 
7.1  ขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

7.1.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนังสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือ
ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

7.1.2  สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงาน
การสูญเสีย 

7.1.3 ในกรณีไมมีรายงานตาม 7.1.2 ใหแนบบันทึกรายละเอียด
พฤติการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยผูย่ืนคําขอเปนผูลงช่ือ
รับรองความถูกตอง  

7.1.4 ในกรณีไมใชการสูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของศัตรู ให
แนบสําเนาสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งข้ึนหรือสําเนาสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน สําเนาคําพิพากษาแลวแตกรณี 

7.1.5 ในกรณีเสียชีวิตใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตาย 
7.1.6 ในกรณีไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานตอไปไดใหแนบสําเนา

หลักฐานทางการแพทย และหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงวาทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ 

7.1.7 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทาย 
7.1.8 คํารับรองของผูบังคับบัญชาวา ผูเสียชีวิตเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี

ระบุไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 7.5 
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7.2  ขอบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
7.2.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกัน

อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนังสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือ
ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

7.2.2 สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงาน
การสูญเสีย ถามี 

7.2.3 บันทึกรายละเอียดแสดงพฤติการณและผลการปฏิบัติพรอมท้ัง 
แผนท่ีสังเขปแสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ         
ซึ่งหนวยจัดทําข้ึนโดยผูย่ืนคําขอเปนผูลงช่ือรับรองความถูกตอง 

7.2.4 ในกรณี อุบัติ เหตุ  ใหแนบสําเนาสํานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีหนวยแตงตั้งข้ึน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
หรือสําเนาคําพิพากษา แลวแตกรณี  

7.2.5 ในกรณีได รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส ใหแนบหลักฐาน          
ทางการแพทยแสดงใหทราบลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ คําวินิจฉัยของแพทย จํานวนวันท่ี
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยมีนายแพทยผูรักษาลงนามรับรอง 

7.2.6 ในกรณีปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ในยานอันตราย ตามที่ ก.บ.ท.ช. กําหนด
ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน ใหแนบสําเนาคําส่ังพนจากการปฏิบัติหนาท่ีมาดวย ถามี 

7.2.7 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทายในรอบปงบประมาณท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ 

7.2.8 หนังสือชมเชยของหนวยเหนือ ถามี 
8. การขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ในรายท่ีขอมาหลายกรณีนั้น ถา

เห็นสมควร ผูย่ืนคําขออาจแยกคําขอรับคาจัดการศพผูเสียชีวิต คาใชจายในการรักษาพยาบาล
ผูปวยเจ็บ หรือเงินชดเชยการปวยเจ็บไปกอนก็ได แตใหช้ีแจงเหตุผลไวในคําของนั้นดวย 

9. การขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในกรณีตองปวยเจ็บเกินกวาหกสิบวัน อาจย่ืน
ขอรับการชวยเหลือเปนงวด งวดละไมนอยกวาหกสิบวัน 

10.  การยื่นคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือตอ ก.บ.ท.ช. ใหแนบหลักฐาน
ประกอบ ดังตอไปนี้ 

10.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนังสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือ
ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

10.2 สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงานการ
สูญเสีย 

10.3 ในกรณีไมมีรายงานตาม 10.2 ใหแนบบันทึกรายละเอียดพฤติการณ
ของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาคาทดแทนและการชวยเหลือ โดยผูย่ืนคําขอเปนผูลงช่ือ
รับรองความถูกตอง 
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10.4 ในกรณีไมใชการสูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของศัตรู ใหแนบ
สําเนาสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนท่ีหนวยแตงตั้งข้ึน หรือสําเนาสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานการสอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษา แลวแตกรณี 

10.5  ในกรณีไดเสียชีวิต ใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตาย  
10.6  ในกรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะ หรือ 

ปวยเจ็บตองเขารับการรักษาพยาบาล หรือตองพักฟน ใหแนบสําเนาหลักฐานทางการแพทย หรือ    
คํารับรองของแพทยผูตรวจรักษา หรือหนังสือรับรองของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล แสดงวา
ผูนั้นทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะหรือคํา ส่ังหรือคําวินิจฉัยของแพทย ใหผูนั้น               
อยูรักษาพยาบาลหรือพักฟน แลวแตกรณี 

10.7 การขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในกรณีท่ีเขารับการรักษาพยาบาล        
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเกินกวา 365 วัน ใหแนบหนังสือรับรองของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลวา ผูปวยยังคงอยูรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตลอดเวลา 

10.8 หนังสือรับรองของเจาสังกัดหรือหัวหนาหนวยงานวาในวันท่ีไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บ ผูเขาเกณฑตาม 2. ไดรับเงินเดือนหรือคาจางรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษ           
รายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือสําหรับเล่ือนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงท่ีตอง          
ฝาอันตรายเปนปกติ หรือสําหรับการสูรบอยูเปนเงินเทาใด ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย       
วาดวยบําเหน็จขาราชการ แตไมรวมเงินเพ่ิมอยางอ่ืนๆ 

11. เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา ผูใดเขาเกณฑท่ีจะไดรับบําเหน็จความชอบ        
คาทดแทน และการชวยเหลือ ใหสงหลักฐานประกอบคําขอตาม 7. และ 10. คาขอละ 1 ชุด 

นอกจากนี้ หากผู ย่ืนคําขอเห็นสมควร จะสงหลักฐานเอกสารอ่ืนใดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ดวยก็ได 

12. การปฏิบัติเม่ือ ก.บ.ท.ช. พิจารณาคําขอแลว 
12.1 คําขอท่ี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติแลว 

12.1.1 การขอรับบําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูย่ืนคําขอ 1 ชุด ผูมีอํานาจอนุมัติเล่ือนเงินเดือนหรือเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ตามสายงาน 1 ชุด และกรมบัญชีกลางหรือ       
คลังจังหวัด 1 ชุด เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

เม่ือสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน
กรณีพิเศษ หรือใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบแลวใหสง
สําเนาคําส่ังใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

12.1.2 การขอรับคาทดแทน และการชวยเหลือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิกกับกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดผูจายทราบ 
และจะไดสงคําขอคืนแกผู ย่ืนคําขอเพ่ือดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังตอไป 
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12.2 คําขอท่ี ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได
แจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

12.3 การพิจารณาจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ 
12.3.1 การจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 

ใหจายแกหนวยราชการหรือบุคคลท่ีจัดการศพของผูเสียชีวิต 
12.3.2 การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรก ใหผูย่ืนคําขอ

พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือ

แสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจายตามท่ีแสดงเจตนาระบุ แตถาไมมี ใหผูย่ืนคํา
ขอพิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

12.3.3 เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการย่ืนคําขอและจายเงิน          
คาทดแทนกรณีเสียชีวิต ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จัดทําหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทน ตามแบบ บ.ท.ช. 4 ทายประกาศนี้ เก็บรักษาไวท่ีหนวย เพ่ือใช
เปนหลักฐานประกอบการยื่นคําขอไดทันที 

12.3.4 เม่ือไดจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแกผูมีสิทธิรับเงินแลว 
ใหผูย่ืนคําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

13. ประกาศนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2521 เปนตนไป 
14. เร่ืองราวท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับไวกอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.

2521 ก.บ.ท.ช. จะไดพิจารณาใหตามหลักฐานเทาท่ีมีอยู เวนแตรายใดท่ีมีหลักฐานไมเพียงพอ
แกการพิจารณา จะไดสงคืนใหดําเนินการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ) พลตรี ประกอบ  จารุมณี 

(ประกอบ  จารุมณี) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
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แบบ บ.ท.ช. 4 
หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับเงินคาทดแทน 

ท่ี................................................................. 
วันท่ี..................เดือน……………… พ.ศ.......................... 

ขาพเจา...................................................................อายุ............................ป 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี................ตําบล....................................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.............................อาชีพ................................... 

ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนโดยหนังสือนี้วา ในกรณีท่ีขาพเจาถึงแก      
ความตายในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ และทางราชการจะจายเงินคาทดแทนใหตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผู
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2521 ขอ 20 (1) หรือขอ 21 กรณี
เสียชีวิต ขาพเจาประสงคใหจายเงินคาทดแทนดังกลาวใหแก 

1............................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา
อยูบานเลขที่...................หมูท่ี..................ตําบล.........................อําเภอ........................... 
จังหวัด...................................... 

เปนจํานวน...................................................................สวน 
2............................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา

อยูบานเลขที่...................หมูท่ี..................ตําบล.........................อําเภอ........................... 
จังหวัด....................................... 

เปนจํานวน...................................................................สวน 

ฯ ล ฯ 

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

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

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

หมายเหต ุ
 1 การระบุช่ือผูรับเงิน จะแสดงเจตนาระบุก่ีคนก็ได ถาประสงคจะระบุช่ือผูรับ

เงินเกินกวา 1 คน ใหระบุอัตราสวนท่ีจะใหแตละคนไดรับไวดวย 
 2. การเปล่ียนแปลงตัวผูรับเงินคาทดแทน ใหกระทําโดยนําหนังสือแสดงเจตนา

ระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนฉบับใหมมาเปล่ียน  
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ที่ สร 0202/ว.63  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

   11  กรกฎาคม 2516 
 

เร่ือง   สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
เรียน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
อางถึง หนังสือ น.ว.32/2504 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2504 และหนังสือ สร.0402/ว.42 ลงวันท่ี 

18 มิถุนายน 2512 
 

ตามท่ีไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ของผูกลับเขารับราชการ มาเพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติ ความแจงอยูแลว นั้น 

บัดนี้ หนวยราชการตาง ๆ ไดเสนอหารือขอขัดของเก่ียวกับเร่ืองเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบของพนักงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มา ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเพ่ิมเติม ดังนี้ “ผูท่ีเคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบทุกกรณีหรือผูท่ีทางราชการไดมีคําส่ังใหรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบทุกกรณี 
แตยังไมเคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เพราะมิไดรับราชการหรือทํางานเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงานของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ เม่ือเขารับราชการหรือทํางานหรือกลับเขารับราชการหรือทํางานเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงานของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจ ก็ใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบตามเดิมหรือตามท่ีทางราชการไดมีคําส่ังไว
แลวนั้นตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2516 ลงมติเห็นชอบดวย
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหเพ่ิมเติมมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนี้ ดังตอไปน้ี “ผูท่ีเคย
ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบทุกกรณี หรือผูท่ีทางราชการไดมีคําส่ังใหรับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบทุกกรณีแตยังไมเคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เพราะมิไดรับราชการ
หรือทํางานเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือ
สํานักงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เม่ือเขารับราชการหรือทํางาน หรือกลับเขารับราชการหรือ
ทํางานเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงาน
ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบตามเดิมหรือตามท่ีทาง
ราชการไดมีคําส่ังไวแลวนั้นตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 
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จึงเรียนยืนยันมา 

ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 
 

(ลงช่ือ)    สวนะ  ศุภวรรณกิจ 
(นายสวนะ  ศภุวรรณกิจ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
โทร.812209 
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ที่ นร 0201/15886  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

 

 6  ตุลาคม 2532 
 

เร่ือง   การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูกลับเขารับราชการ 
เรียน   ปลัดสํานักนายกรัฐมาตรี 
อางถึง   หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1003/7926 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2532 

 
ตามที่ไดพิจารณาเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหการรับเงินเพ่ิม

พิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ของผูกลับเขารับราชการ เปนหลักการ
ทํานองเดียวกับการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2532 อนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ไดแจงใหกระทรวงการคลังทราบดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
พันตาํรวจตรี   ยงยุทธ  สาระสมบัต ิ

(ยงยุทธ  สาระสมบัติ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร.2813240 
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ที่  กค.0502/37844    กระทรวงการคลัง 
 

9    พฤศจิกายน   2521 
 
เร่ือง  การเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ

การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ี
และประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

  
ดวยกระทรวงการคลัง ไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ี
และประชาชนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ตามสําเนาท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของถือปฏิบัติตอไปดวย      
จะขอบคุณมาก 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  มนตรี  ดวงเดน 

(นายมนตรี  ดวงเดน) 
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 

กองระบบบญัชีและการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
โทร.  2213820 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

บําเหน็จความชอบคาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน 
ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและ 

รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2523 

_________________ 
 

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.
2521 จึงวางระเบียบการเบิกจายข้ึนไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ี
และประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521” 

ขอ 2 การเบิกจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายแกผู ท่ีมีสิทธิได รับตามระเบียบ       
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผู
ปฏิบัติหนาท่ีราชการและชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ตามรายการดังนี้ 

(1) เงินบําเหน็จความชอบในกรณีผูท่ีปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการซึ่ง
อยูในเกณฑท่ีจะไดรับ พ.ส.ร. แตไมมีโอกาสใชสิทธิโดยใหไดรับเงินตอบแทน เรียกวา “เงิน
รางวัลสําหรับการสูรบ” 

เงินทดแทนผูไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ (2) 
(3) เงินชวยเหลือในกรณีเสียชีวิต หรือปวยเจ็บ คารักษาพยาบาลและเงิน

ดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
ขอ 3 การเบิกจายเงินชวยเหลือหรือคารักษาพยาบาลเปนคาหอง คาอาหาร            

คาพยาบาลพิเศษ และคาอวัยวะเทียม ใหเบิกเทาท่ีจายจริง ดังนี้ 
คาหองและคาอาหาร ใหเบิกรวมกันไดไมเกินวันละ 120 บาท (1) 
คาพยาบาล ไมเกิน 200 บาท ตอ 12 ช่ัวโมง (2) 
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(3) อวัยวะเทียม ใหเบิกไดตามประเภทและไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม 

(4) คาซอมแซมอวัยวะเทียม ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
ขอ 4 ใหสวนราชการผูเบิกใชฎีกาเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญแบบ 35 ก. 

ขอเบิกกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอซึ่งเปนสํานักเบิก
เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายงบกลาง รายการคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยใชรหัสหนวยงานของสวนราชการผูเบิก รหัสบัญชียอย 937 

ในชอง “หมวดรายจาย” หนาฎีกาและชอง “ประเภทเงิน” หลังฎีกาใหเขียนวา 
“เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” 

ขอ 5 ใหสวนราชการผูเบิกย่ืนหลักฐานคาขอซึ่งผูมีอํานาจไดอนุมัติแลวตามประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือ
ราชการและรายละเอียดเพ่ือใหหนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. ประกอบฎีกาขอเบิกเงินไปดวย 

ขอ 6 การจายเงินใหผูมีสิทธิไดรับตามขอ 2 ใหผู รับเงินลงลายมือช่ือในแบบ
ใบสําคัญรับเงินของกระทรวงการคลัง 

ขอ 7 ใหสวนราชการผูเบิกทํางบเดือนตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง และ
รวบรวมใบสําคัญคูจายพรอมกับสําเนาคําขอท่ีไดรับอนุมัติแลวสงไปดวย 

ในกรณีขอรับเงินคารักษาพยาบาล ถาใบเสร็จรับเงินไมมีรายละเอียดก็ใหมี   
งบสรุปคารักษาพยาบาลตามแบบทายระเบียบนี้ 

ขอ 8 การเบิกจายเงินสําหรับผูมีสิทธิไดรับกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับใหเบิกจายได 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ 9 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2521 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  พฤศจิกายน พ.ศ.2521 
 
(ลงช่ือ)  สุพัฒน  สุธาธรรม 

(นายสุพัฒน  สุธาธรรม) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ใบหนางบสรุปรายการคารักษาพยาบาล 
(ระเบียบ บ.ท.ช.) 

โรงพยาบาล.................................................... 
(ท่ีตั้งสถานพยาบาล).......................................... 

วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ............................. 
โรงพยาบาลไดรับเงินคาธรรมเนียมการรักษาพยาบาลจาก.................................... 

..................................................................ซึ่งปวยเปนโรค........................................... 
และไดมาขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนี้ ตั้งแตวันท่ี.................เดือน....................
พ.ศ............ถึงวันท่ี........เดือน......................พ.ศ.............รวม........................วัน         
ดังรายการตอไปนี้ 
 

จํานวนเงนิ อันดบั รายการ 
บาท สตางค

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

คาหองและคาอาหาร รวม...............วัน 
วันละ.............................บาท 
คาอวัยวะเทียม (ระบุประเภท) 
คาซอมแซมอวัยวะเทียม 
คาอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค (ระบุประเภท) 
คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค 
คาเลือด และสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน 
คายา 
คาพยาบาลพิเศษ 

  

รวมเปนเงินท้ังส้ิน    
 

...................................................................... 
   (ตัวอักษร) 

หมายเหตุ 
 1. ใบเสร็จทุกฉบับถามีรอยขีด ฆา แก ผูรับเงินตองลงช่ือกํากับ 
 2. รายการใดท่ีไมใชใหขีดฆาออก 
 3. แมเปนสถานพยาบาลของเอกชนก็ใหใชแบบหนางบสรุปนี้ดวย 

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

ตําแหนง)....................................... 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ 

เรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2523 

____________________ 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ บ.ท.ช. โดยวางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน    
ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม 2523 
กระทรวงการคลังวางระเบียบการเบิกจายข้ึนไว ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ี
และประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 2(3) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) เงินชวยเหลือในกรณีเสียชีวิต หรือปวยเจ็บ คารักษาพยาบาลและ       
เงินดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ” 

ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  30  กรกฎาคม  2523 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21 พฤศจิกายน  2523 
 

(ลงช่ือ)   อํานวย  วีรวรรณ 
(นายอํานวย  วีรวรรณ) 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ที่ สร 1002/ว 31 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
28   พฤศจิกายน  2523 

 
เร่ือง  การขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2523 
เรียน  สวนราชการในสังกัด สร. ตามบัญชีแนบทาย 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนาระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 

 2.  สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 กันยายน 
พ.ศ.2523 เร่ือง กําหนดรายละเอียดเพ่ือปฏิบัติในการเสนอขอรับเงิน
ชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 3.  สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่อง
ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2523 

 
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ

ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 
2521 (ระเบียบ บ.ท.ช. ) โดยวางระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523 ซึ่งไดประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 97 ตอนท่ี 115 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2523 และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2523  

เนื่องจากระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523 ไดเพ่ิมการใหสิทธิทางดานการ 
ใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเพ่ิมการใหสิทธิทางดานการชวยเหลือข้ึนอีก
ลักษณะหนึ่ง เรียกวา “เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ” คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) จึงไดออกประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 กันยายน 2523 เร่ือง กําหนดรายละเอียดเพ่ือปฏิบัติในการ
เสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. พรอมท้ังกําหนด
แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ไวทายประกาศสํานักงาน       
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวดวย 
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จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 กันยายน 
2523 มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ท้ังขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงเวียนประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติตอไปดวย 

อนึ่ง กระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน     
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 เพ่ือใหสวนราชการตางๆ 
ทราบและถือปฏิบัติดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

  ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร.  2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง กําหนดรายละเอียดเพ่ือปฏิบัติในการเสนอขอรับ 

เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
______________________ 

  
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 

และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 

อาศัยอํานาจตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 5.2.6 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ซึ่งเรียกวา “ก.บ.ท.ช.” จึงกําหนดรายละเอียดเพื่อให
หนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ดังตอไปนี้ 

1. เม่ือมีผูเขาเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
ตามขอ 25 ทวิ แหงระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2523 ใหย่ืนคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามแบบคําขอท่ีกําหนดไว
ทายประกาศนี้ตั้งแตวันท่ีผูนั้นพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการ
ประกอบอาชีพ 

ในกรณีท่ีผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบ
อาชีพอยูกอนวันท่ีระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523 ใชบังคับใหย่ืนคําขอไดตั้งแตวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2523 เปนตนไป 

2.  ผูย่ืนคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ไดแก 
ผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก หรือ 2.1 

2.2 ผูบังคับบัญชาของผูเขาเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเงินชวยเหลือดํารงชีพ      
ผูพิการทุพพลภาพ ตั้งแตตําแหนงผูบังคับบัญชากองพล ผูบังคับบัญชาการตํารวจ อธิบดี          
ผูวาราชการจังหวัด หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไปหรือ 

2.3 เจาหนาท่ีซึ่งรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือราชการ ตามระเบียบ บ.ท.ช.       
ขอ 4.5.2 หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีดังกลาว ตั้งแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับ
การตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไป 

การขอใหแยกคําขอเปนรายบุคคล 3. 
การสงคําขอตอ ก.บ.ท.ช. ใหสงถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช. 4. 

5. การย่ืนคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพตอ ก.บ.ท.ช. ใหแนบ
หลักฐานดังตอไปนี้ คําขอละ 1 ชุด 
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5.1 หลักฐานรับรองการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
หรือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือศูนยปฏิบัติการกองทัพบก เวนแตในรายที่ไดรับ
เงินคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. แลว ไมตองแนบหลักฐานดังกลาว  

5.2 หลักฐานทางการแพทยหรือคํารับรองของแพทยผูตรวจหรือรักษาหนังสือ
รับรองของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอาการของการพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพ ตามขอ 25 ทวิ (1)       
ถึง (12) แหงระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ. 2521 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2523  

5.3 หนังสือรับรองของผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญวาผูเขาเกณฑไดรับบําเหน็จ
บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอ่ืนใด จากสังกัดใด จํานวนเทาใด และเร่ิมรับตั้งแต
เม่ือใด 

5.4 หากผูย่ืนคําขอเห็นสมควร อาจสงหลักฐานเอกสารอ่ืนใด เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ดวยก็ได 

6.  การปฏิบัติ เม่ือ ก.บ.ท.ช. พิจารณาคําขอแลว  
6.1  คําขอท่ี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติแลว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     

จะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดหรือคลัง
อําเภอผูจายเงินและผูไดรับการชวยเหลือทราบ พรอมท้ังสงคําขอคืนใหผูย่ืนคําขอเพ่ือดําเนินการ
เบิกจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตอไป 

6.2  คําขอท่ี ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะได
แจงมติใหผูย่ืนคําขอทราบ 

7.  ประกาศนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  กันยายน  พ.ศ.2523 
 

(ลงช่ือ) ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา โกศลพันธุ) 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 
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แบบ บ.ท.ช. 7 

แบบคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
 
เลขท่ีคําขอ........................................... ท่ี.......................... 

 
วันท่ี............เดือน...................พ.ศ.................. 

เสนอ  ก.บ.ท.ช. 
 
ขอที่ 1  ดวย...................(ยศ, ช่ือ)........................................อายุ...............ป 

ท่ีอยู.........................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................
ตําแหนงคร้ังสุดทาย....................................กอง/อําเภอ/เขต..........................................
กรม/จังหวัด.......................................กระทรวง.............................................................. 

ไดรับบํานาญปกต ิ เดือนละ..............................บาท (.......) 
ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ เดือนละ..............................บาท (.......) 
ไดรับเงินเพ่ิมรายเดือนตางๆ ท่ีผูรับ  (.......) 
บํานาญ มีสิทธิไดรับ เดือนละ..............................บาท          
ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  (.......) 
แทนบาํนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ         
ซึ่งถาคํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะ  

   เหตุทุพพลภาพแลวควรจะไดรับ เดือนละ..............................บาท 
ไดรับเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันกับบาํนาญ (.......) 

   พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพคือ.........................เดือนละ..............................บาท 
ปฏิบัติหนาท่ี ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียนรอยของ (.......) 

   

 

ประเทศใน 
ชวยเหลือ  (.......) 
ตําแหนง (.......) 
หนาท่ี  .......................................สังกัด................................................. (.......) 

ระหวางวันท่ี........เดือน..................พ.ศ...............ถึงวันท่ี.......เดือน...................พ.ศ.......... 
ขอ 2  จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา

ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุใหพิการทุพพลภาพขนาดหนกัจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิง
ในการประกอบอาชีพ โดยมสีภาพอาการพิการทุพพลภาพ ตามขอ 25 ทวิ  (.......) ดังนี้
............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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ขอ 3  เหตุเกิดท่ี........................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................... 
เม่ือวันท่ี...........เดือน........................พ.ศ................เวลา....................น. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป....................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

ขอ 4  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ และกรณีท่ีเกิดข้ึน 
 (........) ปูนบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
ไดรับ (........)   การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

 

 (........)   เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ 
 (........)   ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ ในเวลา 
ตาม  เหตุฉุกเฉิน 
 (........)   ระเบียบ บ.ท.ช. 
 (........)  กฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ 
  ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม 
จาก (........)   กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 (........)   ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก 
 (........)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
 (........) กระทรวงการคลัง 

 ขอ 5   มีความประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผู พิการทุพพลภาพ           
เดือนละ...........................บาท (.....................................................................) 

ขอ 6  ผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญใหแกผูขอรับการชวยเหลือตามขอ 1   
(.......)กรมบัญชีกลาง 

คือ.................................................โดยขอเบิกกับ (.......)สํานักงานคลังจังหวัด........... 
(ตําแหนงผูเบกิจายบาํเหน็จบํานาญ)           (.......)สํานักงานคลังอําเภอ............ 
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 ขอ 7  คาํช้ีแจงของผูย่ืนคําขอท่ีเห็นสมควรเพ่ิมเติม............................................ 
.................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนมัุต ิ

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

(....................................) 
ตําแหนง..................................................... 

______________________________________________________________________________ 
 
เลขท่ีอนุมัติคาํขอ..................................... 
  

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุมคร้ังท่ี..................เม่ือวันท่ี...........เดือน
.................พ.ศ..................อนุมัติใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ เดือนละ
..........................................บาท ตั้งแตวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ................ 

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

(....................................) 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

วันท่ี......เดือน..................พ.ศ........... 
 
 

หมายเหต ุ ทําเคร่ืองหมาย / ไวใน (........) หนาขอความท่ีตองการ ยกเวนในขอ 2 
ใหลงหมายเลขขอยอยของขอ 25 ทวิ แหงระเบียบ บ.ท.ช. 
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แบบ บ.ท.ช. 8 

หนังสือรับรองการรับบําเหน็จบํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ 
หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

 
ขาพเจาขอรับรองวา...................................................................................... 

ไดรับ (      ) บํานาญปกต ิ เดือนละ...............บาท 
 (      ) บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ เดือนละ...............บาท ตั้งแต
............................ 
 (      ) บําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ เดือนละ...............บาท ตั้งแต
................................ 

(      ) เงินเพ่ิม เดือนละ...............บาท  
ตั้งแต............................ 

(      ) เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน คอื..........................................................บาท 
ทางสังกัด (      )  กระทรวง....................................... (      ) กรม......................... 
 (      )  จังหวัด.......................................... (      ) ............................... 
 

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

ตําแหนง............................................ผูเบิก  
 
 
หมายเหต ุ 1.  ใสเคร่ืองหมาย / ในชอง (      ) ท่ีตองการ 
 2.  เงินเพ่ิม หมายถึง เงินเพ่ิมรายเดือน เชนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวฯ 
 3.  ผูรับรองจะตองเปนผูเบิกเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ 
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ที่ สร 1002/ ว 15 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
22  พฤษภาคม  2522 

 
เร่ือง  การซอมขอความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ

ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
พ.ศ.2521 

เรียน  เวียนกระทรวง ทบวง กรม ตามบัญชีแนบทาย 
อางถึง 1.  ระเบียบ บ.ท.ช. 
 2.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 

 
เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ไดปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 

ตามระเบียบ บ.ท.ช. เปนไปโดยถูกตอง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียนซอมความเขาใจวาการพิจารณา

จายเงินตามสิทธิตางๆ ในระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูมีสิทธิรับเงินนั้น สวนราชการจะตองเปนผู
พิจารณาตรวจสอบและจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตามท่ีบัญญัติไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 และ
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 ใน 12.3 คือ 

ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29  “เงินคารักษาพยาบาลตามขอ 26 เงินชดเชยการปวยเจ็บ
ตามขอ 28 เงินคาทดแทนตามขอ 20 (2) ถึง (19) และขอ 21 นอกจากกรณีเสียชีวิตท่ีกําหนด
จายใหแกผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บขณะยังมีชีวิตอยูเปนทรัพยสินของผูนั้นในขณะเสียชีวิต ให
จายใหแกผูรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย 

สวนเงินคาทดแทนตามขอ 20 (1) และ ขอ 21 กรณีเสียชีวิตใหจายแกบุคคล      
ซึ่งผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ไดแสดงเจตนาระบุไวในกรณีท่ีผูเสียชีวิตมิไดแสดง
เจตนาระบุไว ก็ใหจายใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษ”  

ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน  2521  ใน 12.3 
“การพิจารณาจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ” 

12.3.1 การจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 ใหจาย
แกหนวยราชการหรือบุคคลท่ีจัดการศพของผูเสียชีวิต 
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12.3.2 การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรกใหผู ย่ืนคําขอ
พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจายตามท่ีแสดงเจตนาระบุ แตถาไมมีใหผูย่ืนคําขอ
พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

12.3.3 เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการย่ืนคําขอและจายเงินคาทดแทนกรณี
เสียชีวิต ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ ชวยเหลือราชการในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ
เงินคาทดแทนตามแบบ บ.ท.ช. 4 ทายประกาศนี้ เก็บรักษาไวท่ีหนวยเพ่ือใชเปนหลักฐาน
ประกอบการย่ืนคําขอไดทันที 

12.3.4 เม่ือไดจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแกผูมีสิทธิรับเงินแลวให    
ผูย่ืนคําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบดวย 

อนึ่ง ในการยื่นคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ  ตามแบบ บ.ท.ช. 3 ท่ีกําหนด
ไวในประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 ขอใหผูย่ืนคําขอ
ระบุเพ่ิมในขอ 6 ของแบบ บ.ท.ช. 3 ดวยวาการเบิกคาทดแทนและการชวยเหลือนั้น จะเบิกจาก
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดใด ท้ังนี้ เพ่ือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดแจงเร่ืองให
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดนั้นๆ ทราบและดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองตอไปดวย 

 
 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ) ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 2822700 
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ที่ สร 1002/ ว 3170  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรกฎาคม 2522 12 

เร่ือง การพิจารณาใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 
เรียน 
อางถึง ระเบียบ บ.ท.ช. 

ดวยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ 15 
กําหนดวา “ใหพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบทุกรอบปงบประมาณ ถาผูใดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือชวยเหลือราชการหลายคร้ังใหรวมพิจารณาเพียงคร้ังเดียว โดยนับเวลาและการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการนั้นทุกคร้ังเขาดวยกัน” และเพ่ือใหการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) คร้ังท่ี 9/2522 เม่ือวันท่ี 
3 กรกฎาคม 2522 ก.บ.ท.ช. จึงไดอาศัยอํานาจตามความในขอ 5.2.6 แหงระเบียบ บ.ท.ช. 
กําหนดระยะเวลาในการเสนอขอรับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ และใหสวนราชการตางๆ      
ถือปฏิบัติดังนี้ 

1.  เม่ือมีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหผูย่ืนคํา
ขอดําเนินการย่ืนคําขอรับสิทธิไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช. โดยเร็วท่ีสุด
นับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีผูนั้นไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ หากผูย่ืนคําขอไดดําเนินการย่ืนคําขอรับสิทธิไปกอนระยะเวลาท่ีกําหนดไวดังกลาว 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดสงเร่ืองคืนเพ่ือใหดําเนินการย่ืนคําขอรับสิทธิตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

2.  กรณีท่ีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ไดเสียชีวิต
หรือพนจากหนาท่ีราชการไปกอนวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือชวยเหลือราชการ ใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการย่ืนคําขอรับสิทธิไปยังปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช. หลังจากวันท่ีผูนั้นเสียชีวิตหรือพนจากหนาท่ีราชการเปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี /ประธาน ก.บ.ท.ช. 

กองการเจาหนาท่ี  โทร.  2822700 
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ที่ สร.1002/1464  สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

มีนาคม 2523 26 
 

เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สส .0203/7/21237 ลงวันท่ี             

17 กันยายน 2522 
 

ตามหนังสือท่ีอางถึง ไดหารือปญหาวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน และการให
เ งินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป .ผ .) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ รวม 3 ประการ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 10/2522 เม่ือวันท่ี 
31 ตุลาคม 2522 ไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

1. การเล่ือนเงินเดือนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 13 ก็เพ่ือที่จะเบิกจายใหและเพ่ือประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญในการเบิกจายให ไมตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) ยกเวนการจายเงินเดือน
ของขาราชการท่ีไดเล่ือนเงินเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติราชการใน
หนาท่ีและไมสามารถรับราชการตอไปได 

2. เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 13 กําหนดวา “การพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้ ให
พิจารณาใหทันทีท่ีมีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการ และใหเล่ือนใหตั้งแตวันท่ีเสียชีวิต หรือ 
วันกอนวันออกจากราชการ ฯลฯ” ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกับ พ.ศ.2522 มาตรา 17 บัญญัติวา “ขาราชการผูใดตาย    
ในระหวางรับราชการใหจายเงินเดือนจนถึงวันท่ีถึงแกความตาย” และมาตรา 18 บัญญัติวา     
“การจายเงินเดือนกรณี (1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดการลาออก ... (2) ใหออก       
ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวันท่ีระบุในคําส่ัง ฯลฯ” ดังนั้น ในวันท่ีเสียชีวิต      
หรือวันกอนวันออกจากราชการ ผูเสียชีวิตก็ดี ผูพิการทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการ            
และไมสามารถรับราชการตอไปไดก็ดี ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินเดือนในอัตราใหมเพียงหนึ่งวัน  
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ตัวอยางเชน นาย ก.เปนขาราชการ รับเงินเดือน 1,000 บาท ไดเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม ผลจากการปฏิบัติหนาท่ี นาย ก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษ 5 ข้ัน ข้ึนรับเงินเดือน ข้ัน 1,500 บาท ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม ดังนี้ ในวันท่ี 10 ตุลาคม 
นาย ก.ยอมไดรับเงินจากอัตรา 1,500 บาท สวนวันท่ี 1-9 ตุลาคม นาย ก. ไดรับเงินเดือน     
ในอัตราเดิม คือ 1,000 บาท เปนตน และโดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน    
พ.ศ.2518 มาตรา 64 บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ        
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ.2521 มาตรา 36 บัญญัติวา “ขาราชการตํารวจผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ            
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได” ฉะนั้น การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ จึงเพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย แตมีขอนาสังเกตวา มาตรา 64 และ มาตรา 38     
ท่ีกลาวนี้ กลาวถึงการเลื่อนข้ันเงินเดือนเฉพาะกรณีถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเทานั้น มิไดคุมถึงการเลื่อนข้ันเงินเดือนในกรณีทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี และไมสามารถรับราชการตอไปได 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 6 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 7 และมาตรา 8    
วรรคสอง กอนการจายเงินเดือนแตละป ใหกระทรวง ทบวง กรม ย่ืนบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปตอกรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกตอง ฯลฯ” มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
วา “การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือน เพราะถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ใหจายจากอัตราเงินเดือนท่ีผูนั้นครองอยู หรือเงินเดือนเหลือจาย หรือใหโอนเงิน
หมวดอื่นมาตั้งจาย” และมาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติวา “การจายจากเงินเดือนเหลือจายหรือ   
การโอนเงินหมวดอ่ืนมาตั้งจายตามวรรคหนึ่ง ใหจายไดโดยไมตองย่ืนบัญชีถือจาย” ดังนั้น       
การจายเงินเดือนใหแกขาราชการท่ีไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเน่ืองจากเสียชีวิต เพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ จึงไมตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) แตเปนท่ีนาสังเกตวาการจายเงินเดือนใหขาราชการท่ี
ไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและ         
ไมสามารถรับราชการตอไปได ตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) เพราะมาตรา 8 ดังกลาวมิไดบัญญัติ
คลุมถึงการจายเงินเดือนในกรณีนี้ 

2.1 ผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ.ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคไดแก ผูมีอํานาจ
ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยท่ี พ.ป.ผ.เปนเงินท่ีจายในลักษณะเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา     
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 4        
ซึ่งบัญญัติวา “เงินเดือนหมายความวา เงินเดือนและเงินอ่ืนท่ีมีกําหนดจายเปนรายเดือนจาก 
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เงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน” ดังนั้น ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือน จึงเปนผูมีอํานาจส่ัง
ใหไดรับ พ.ป.ผ. ดวย ตัวอยางเชน กรณีของขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.
ป.ผ. ไดแก ผูมีอํานาจตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน       พ.ศ.
2518 สําหรับกรณีของขาราชการตํารวจ ผูมีอํานาจส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. ไดแก ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 37 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 เปนตน 

2.2 เม่ือส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. แลว จะตองทําบัญชีถือจายดวย เหตุท่ีตองทําบัญชี
ถือจาย เพราะ พ.ป.ผ. เปนเงินท่ีจายในลักษณะเงินเดือนดังท่ีกลาวแลวในขอ 2.1 ประกอบกับ
พระราชกฤฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน         
พ.ศ.2522 มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติวา “การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือนใหจายไปตามบัญชี  
ถือจายเงินเดือน ฯลฯ” 

2.3 เงินท่ีจะนํามาถือจายเปน พ.ป.ผ. ใชเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน โดยท่ี 
พ.ป.ผ. เปนเงินท่ีจายเปนรายเดือนและจายควบกับเงินเดือน เชนเดียวกับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
การสูรบ (พ.ส.ร.) และ พ.ส.ร. นี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดใหจายจากหมวดเงินเดือน จึงเห็น
วา พ.ป.ผ. ก็ควรจายจากหมวดเงินเดือนเชนกัน 

2.4 วิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. ปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกจายเงินเดือน  
เนื่องจากระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 ขอ 35 กําหนดวา 

“การเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เงินคาเชาบาน
ขาราชการ หรือการเบิกเงินอ่ืนใด นอกจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ให เปนไปตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด” ประกอบกับ พ.ป.ผ. เปนเงินท่ีไดกําหนดข้ึนไหม ยังไมมีระเบียบของ
กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายเชนไร ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอให
กระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. เพ่ือปองกัน
ปญหาในการเบิกจายตอไป 

3.  ปจจุบัน พ.ป.ผ. ไมรวมกับเงินเดือนเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 
โดยหลักแลว พ.ป.ผ. จะตองนําไปรวมกับเงินเดือน เปนเงินเดือนเดือนสุดทาย

เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับ พ.ส.ร. ซึ่งตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ เงินเดือนเดือนสุดทาย
หมายความวา เงินเดือนท่ีไดรับจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีออกจาก
ราชการรวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพ่ิมการเลื่อนฐานะ และหรือ
สําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ ฯลฯ” แตเนื่องจาก
ขณะน้ีกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการแกไข โดยเพ่ิมเติมคําวาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด เขาไปในคําจํากัดความของคําวาเงินเดือนเดือนสุดทาย แตอยางใด อยางไร     
ก็ตาม ตราบใดท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 ท่ีกลาวยังไม
แกไข ก็จะนํา พ.ป.ผ. ไปรวมกับเงินเดือนเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย เพ่ือประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญไมได ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอใหกระทรวงการคลังพิจารณา
ดําเนินการแกไขกฎหมายบําเหน็จบํานาญดังกลาวตอไป 
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ในการนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีได มีหนังสือท่ี สร .1002/5587 ลงวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2532 แจงขอหารือของกระทรวงสาธารณสุข พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกลาวไปเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณา 

(1) วาความเห็นชอบของคณะกรรมการดังกลาวถูกตองสมบูรณหรือไม หากเห็นวา
ยังมีขอท่ีควรแกไขเปล่ียนแปลงเปนประการใด ขอใหแจงไปใหทราบดวย ท้ังนี้ คณะกรรมการจะ
ถือความเห็นของกระทรวงการคลังเปนยุติและแจงใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป 

(2) ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. ตามนัยท่ีกลาวในขอ 
2.4 

(3) ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494   มาตรา 4 
ตามนัยท่ีกลาวในขอ 3 

ตอมากระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือ กค.0503/7218 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2523 
แจงวา 

1. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ รวม 3 ประการดังกลาว
ถูกตองแลว 

2. การเบิกจาย พ.ป.ผ. ใหดําเนินการทํานองเดียวกับการเบิกจายเงินเดือน            
ซึ่งกระทรวงการคลังจะไดทําหนังสือแจงสวนราชการตอไป 

3. การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 
คํานิยาม “เงินเดือนเดือนสุดทาย” เพ่ือใหหมายรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ดวยนั้น กระทรวงการคลังจะไดดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)      ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 0 2286 2700 
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ที่ สร  1002/ ว 2360  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

22  พฤษภาคม  2523 
 
เร่ือง  การเสนอขอรับคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
อางถึง  ระเบียบ บ.ท.ช. 

   
เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ไดปฏิบัติในเร่ืองการเสนอขอรับเงิน คาทดแทนตาม

ระเบียบ บ.ท.ช. เปนไปโดยถูกตอง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียนซอมความเขาใจวา เนื่องจากระเบียบ 

บ.ท.ช. ขอ 20 (18) ไดบัญญัติวา “การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกลาวไวใน (3) ถึง 
(17) จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปน          
ผูกําหนดพิจารณาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลท่ีเกิดจากการสูญเสีย
อวัยวะตามท่ีกลาวไวใน (3) ถึง (17) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน” ดังนั้น ในกรณี   
ผูท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ สูญเสียอวัยวะอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลาวไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 
20 (3) ถึง (17) เชน กรณีถูกตัดมาม เปนตน ก็อาจไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินคาทดแทน
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 20(18) และถามีกรณีเปนท่ีสังสัยวากรณีนั้นๆ จะไดรับเงินคาทดแทน
ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม ขอไดกรุณาสงเร่ืองไปยัง ก.บ.ท.ช. เพ่ือพิจารณาตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปและขอไดกรุณาแจงให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบดวย 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ) ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทร.  2822700 
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ที่ สร 1002/ 3781   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

สิงหาคม 2523 11 
 

เร่ือง   หลักเกณฑและการขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามระเบียบ 
บ.ท.ช. 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อางถึง  ระเบียบ บ.ท.ช. 
สิ่งที่สงมาดวย แบบคําขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามระเบียบ 

บ.ท.ช. ขอ 5.2.2 
   

ตามระเบียบท่ีอางถึง ขอ 5.2.2 กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) มีอํานาจประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาด
ใหญ อันจะมีผลใหผูท่ีเขาไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ ตามขอ 4.1.4 ในพ้ืนท่ี   
ท่ีมีภัยพิบัติดังกลาว เปนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ซึ่งจะไดรับสิทธิตางๆ ตามระเบียบ บ.ท.ช. กําหนดไว 

ก.บ.ท.ช. ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือประกาศกําหนดภัยพิบัติ
รายแรงหรือขนาดใหญไวดังนี้ 

1.  ความมุงหมาย มุงหมายใหเปนการการตอบแทนผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
2. ภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ควรประกอบดวยลักษณะดังนี้ 
 2.1 ภัยพิบัติ ไดแก ภัยอันเกิดจากการกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรู 

ท่ีจะมีผลใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือรางกายของคน หรือสัตวเล้ียง หรือทรัพยสินจํานวนมาก 
 2.2  ภัยพิบัติเกิดข้ึนเปนบริเวณกวาง หรืออาจขยายเปนบริเวณกวาง 
 2.3  การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัตินั้น ตองเส่ียงตอการไดรับอันตรายตอชีวิต 

หรือรางกายของผูท่ีจะเขาไปปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ 
3.  การกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ อาจกําหนดเปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งหรือ

ท้ังหมดของบริเวณหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด หรืออาจกําหนดเปนพิกัดแผนที่ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และส่ังการใหจังหวัดและกรมตํารวจถือปฏิบัติ โดยเม่ือ

เห็นวา พ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบเปนพ้ืนท่ีซึ่งมีลักษณะตามหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือ
ประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญท่ี ก.บ.ท.ช. ไดกําหนดไวดังกลาวขางตน และ
เห็นสมควรให ก.บ.ท.ช. ประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญในพ้ืนท่ีนั้น ให        
ผูวาราชการจังหวัดในราชการบริหารสวนภูมิภาค และอธิบดีกรมตํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร 
เสนอเร่ืองราวตามแบบคําขอในประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ  ตามระเบียบ 
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บ.ท.ช. ขอ 5.2.2 (แบบ บ.ท.ช. 5) ท่ีแนบมาพรอมนี้ สงไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา
เสนอ ก.บ.ท.ช. ดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)      ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 2822700 
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แบบ บ.ท.ช. 5 
แบบคําขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามขอ 5.2.2 แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

 
เลขท่ีคําขอ........................................ ท่ี....................................... 

 
วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ............... 

 
เสนอ   ก.บ.ท.ช. (ผานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

 
ขอ 1  ชนิดของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน.................................................................... 

................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
ภัยพิบตัินี้เกิดจาก......................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

ขอ 2  ภัยพิบัติเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี.........เดือน..........พ.ศ....................................  
เวลา.........................น. 
(.......)  ถึงวันที่.........เดือน........................พ.ศ..................เวลา..................น.  

คาดวาจะถึง (.......) 
 

ขอ 3  ภัยพิบตัิเกิดข้ึนในบริเวณ.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
หรืออาจขยายถึงบริเวณ...............................................................ดังแผนท่ีแสดงบริเวณ       
ท่ีเกิดภัยพิบตัแินบทาย 
 

ขอ 4  รายละเอียดเก่ียวกับภัยพิบตัิท่ีเกิดข้ึนและความเสียหาย............................. 
..................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  
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ขอ 5  การดําเนินการระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติท่ีไดกระทําไปแลวและกําลังจะ
กระทําตอไป................................................................................................................ 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 
ขอ 6 คําช้ีแจงเพ่ิมเติมของผูย่ืนคาํขอ............................................................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติรายแรงหรือ

ขนาดใหญตอไปดวย 
 

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

ตําแหนง............................................. 
 

หมายเหต ุ 1. ทําเคร่ืองหมาย / ไวใน (.....) หนาขอความท่ีตองการ 
 2. ชนิดของภัยพิบัติ : เชน อุทกภัย อัคคีภัย การใชสารพิษ ฯลฯ  

 3. ภัยพิบัติเกิดจาก : ใหระบุวาภัยพิบัตินี้เกิดจาก การกระทําของขบวนการหรือ 
   ศัตรูใด ดวยวิธีการอยางใด โดยยอ 
 4.  เวลาเกิดภัยพิบัติ : ใหระบุโดยชัดเจนวา ภัยพิบตัินั้นไดเกิดตั้งแตวันเวลาใด 
   ถึงวันเวลาใด และในกรณีท่ีภัยพิบตัิยังไมส้ินสุด ขอใหลงวันเวลาท่ีอาจ 
   คาดหมายไดวาภัยพิบตัินัน้จะส้ินสุดประมาณวันเวลาใด 
 5. บริเวณท่ีเกิดภัยพิบัติ : ใหระบุโดยชัดเจนวา ภัยพิบัตินั้นไดเกิดข้ึน 
   ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีของหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดใด หรืออาจระบุ 
   เปนสถานท่ีหรือพิกัดแผนท่ี 

 6. รายละเอียดเก่ียวกับภัยพิบตัท่ีิเกิดขึ้น : ขอใหช้ีแจงสาเหตุและรายละเอียด 
   ของภัยพิบัตติัง้แตเร่ิมตนจนสิ้นสุดภัยพิบตัินั้นหรือในกรณีท่ีภัยพิบัตยัิงไม 
   ส้ินสุด ขอใหช้ีแจงรายละเอียดของภัยพิบตัติั้งแตเร่ิมตนจนถึงวันเวลาท่ีย่ืน 
   คําขอ 
   ความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ : ใหระบุโดยชัดเจน กรณีท่ีมีสัตวเล้ียง 
   เสียหายใหระบุจํานวน หรือทรัพยสินเสียหายใหประเมินมูลคาความเสียหาย 
   ดวย 
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 7. คําช้ีแจงเพ่ิมเติม : ถาผูย่ืนคําขอพิจารณาเห็นวา ยังมีขอเท็จจริงหรือ 
   รายละเอียดหรือขอคิดเห็นอยางใดเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนประโยชนในการ 
   พิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ใหกรอกขอความนั้นดวย 
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ที่ สร 1002/ ว 5705 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

29  กันยายน  2523 
 
เร่ือง การใชหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย  หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) 

 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) พิจารณาเห็นวา ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ นั้น สวนราชการตางๆ ไดสงสรุปประวัติการปวยเจ็บและการ
รักษาพยาบาล หรือใบแสดงความเห็นแพทยไปเพ่ือประกอบการพิจารณา แตเนื่องจากปรากฏวา
หลักฐานทางการแพทยดังกลาวมีรายละเอียดเก่ียวกับผูปวยเจ็บไมชัดเจนเพียงพอแกการพิจารณา
ใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ดังนั้น ในการประชุม ก.บ.ท.ช. คร้ังท่ี 12/2523 เม่ือวันท่ี 23 
กันยายน 2523 ก.บ.ท.ช. จึงไดมีมติกําหนดหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) และให
สวนราชการตาง ๆ ใชหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) ในการเสนอขอรับสิทธิ ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตอไปดวย 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 

 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร.  2822700 
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แบบ บ.ท.ช. 6 
หลักฐานทางการแพทย 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล..................................... 
อําเภอ.................................จังหวัด........................... 

1. ยศ ช่ือ ผูปวยเจ็บ......................................อายุ......................ป สังกัด........................ 
 ภูมิลําเนา............................................................................................................... 
 รับไวรักษาเม่ือวันท่ี............เดือน.................พ.ศ...................โดย (หนวยท่ีรับ)............ 
 เคยเขาปวยเจ็บในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล...............คร้ัง ดวยโรค......................... 
2. ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ............................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
3. การวินิจฉัยโรคคร้ังสุดทาย........................................................................................ 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................ 
4. การรักษา.............................................................................................................. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
5. จําหนายผูปวยเจ็บโดย (.....) หาย  (.....) ทุเลา (.....) ไมทุเลา 
  (.....) หนี (.....) ปลดพนราชการ 
  (.....) ถึงแกกรรม (.....) ผูปวยเจ็บไมสมัครใจรักษาตอ 
  (.....) สงผูปวยเจ็บไปรักษาตัวท่ี.................................. 
 จําหนายเม่ือวันท่ี.............เดือน...................พ.ศ........................ 
6. วันรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  รวม.............วัน 
 รักษาโดยแผนก....................................................กอง............................................ 
 หนวย.............................................................................. 
 เม่ือออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแลว แพทยใหความเห็นใหรักษาตัวนอก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล.......................................วัน 
7. วันพักฟนตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล............................วัน            

นอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล............................วัน 
8. ความเห็นอ่ืนๆ ...................................................................................................... 
 ............................................................................................................................ 

(ลงช่ือแพทยผูตรวจหรือรักษา)......................................... 
(....................................) 

ตําแหนง............................................. 
.........../............../............... 
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หมายเหต ุ
 1. ทําเคร่ืองหมาย / ไวใน (.......) หนาขอความท่ีตองการ 
 2. ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ  : ใหระบุลักษณะบาดแผลและ 
  อาการบาดเจ็บ (ถามี) 
 3. ความเห็นอ่ืนๆ :  ใหระบุเร่ืองราวอื่นๆ เชน มีความพิการทางอวัยวะใดบาง หรือ
อวัยวะใดเสียหนาท่ีโดยสิ้นเชิงบาง ตั้งแตวัน เดือน ปใด หากผูปวยเจ็บมีสภาพรางกายพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 
25 ทวิ ดังตอไปนี้ ตั้งแตวัน เดือน ปใด ขอใหระบุใหชัดเจน 

  (1) สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไมสามารถรักษาให
ดีข้ึนได 

  (2) อัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) 
 (3) ตาบอดสองขาง 
 (4) ขาขาดสองขางหรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
 (5) อัมพาตคร่ึงทอน (Paraplegia) 
 (6) แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
 (7)  แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดขางหนึ่ง 
 (8) ขาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 

  (9) อัมพาตคร่ึงซีก (Homiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดส้ินสุดลงแลว ยังไมสามารถเดิน
ได แมจะใชเคร่ืองชวยเคร่ืองพยุงแลวก็ตาม 

  (10) เปนลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure) ท่ีมีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัว 
ไมต่ํากวาเดือนละคร้ังในรอบ 1 ป 

  (11) เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกันไมต่ํากวา 60 
วันข้ึนไปในรอบปและแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
 ในกรณีท่ีโรคหรือความพิการอยางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดกลาวแลวแตมีอาการทาง
ทุพพลภาพอยางเดนชัด ขอใหช้ีแจงลักษณะของโรคหรือความพิการมาโดยละเอียด 
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ที่ สร 1002/ ว 17  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

5  มิถุนายน 2524 
 
เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 

 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) ไดมีมติกําหนดหลักการในการพิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการตาง ๆ ไดเสนอขอรับสิทธิ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. วา ก.บ.ท.ช. จะรับเร่ืองดังตอไปนี้ไวพิจารณา คือ 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการนอกเหนือจากกรณี
การปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) โจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) ขบวนการโจร
การเมือง (ขจก.) เร่ืองเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความสงบภายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เร่ืองท่ีอยูในอํานาจของศูนยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก เวนแตเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการของตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจํา
ในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูบังคับบัญชา และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กรณีปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม 
ผกค. จคม. และ ขจก. ในสวนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเฉพาะการเล่ือนเงินเดือน
กรณีพิเศษ ก.บ.ท.ช. จะรับเร่ืองไวพิจารณาตามระเบียบ บ.ท.ช. 

กรณีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการของกําลังดานจันทบุรี ตราด ในทุกเร่ือง 2. 
3. กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 1 และ 2 ถามีปญหา ก.บ.ท.ช. จะไดช้ีขาดวา  ควรจะรับ

เร่ืองไวพิจารณาหรือไม ซึ่งหลักการดังกลาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 
เห็นชอบดวยแลว 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เม่ือมีกรณีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค. จคม.  และ ขจก. เกิดข้ึน 
สวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการเสนอเร่ืองให กอ.รมน. พิจารณาเชนท่ีเคยปฏิบัติ เม่ือ      
กอ.รมน. ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาวและเห็นวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ
ในการปราบปราม ผกค. จคม. ขจก. จริง กอ.รมน. จะออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือชวยเหลือราชการให และสงเร่ืองคืนสวนราชการตนสังกัด พรอมท้ังแนบรายละเอียด
พฤติกรรมของการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในกรณีดังกลาว เพ่ือใหสวนราชการ
ตนสังกัดดําเนินการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษตามระเบียบ บ.ท.ช. ตอไป 
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สําหรับการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกตํารวจ 
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูบังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กรณีปฏิบัติหนาท่ีราชการ
หรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค.จคม. และ ขจก. นอกจากสวนราชการตางๆ 
จะตองย่ืนแบบคําขอและสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 15 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2521 แลว ขอใหสวนราชการ สงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ และ
รายละเอียดพฤติกรรมฯ ซึ่ง กอ.รมน. สงคืนสวนราชการตนสังกัดไปใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

อนึ่ง เพ่ือมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
ดังกลาว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนวา วิธีปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิใหแก
เจาหนาท่ีในสังกัด สวนราชการควรจัดทําเอกสารหลักฐานในการเสนอขอรับสิทธิไว 2 ชุด ชุดหนึ่ง
จัดทําตามวิธีการท่ี กอ.รมน. กําหนดไว โดยแนบพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีไป 2 ชุด และสงให 
กอ.รมน. ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีให สวนอีกชุดหนึ่งจัดทําตามท่ีประกาศสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 กําหนด และเก็บไวท่ีสวนราชการ เม่ือ    
กอ.รมน. พิจารณาเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ีแลว และสงหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ชวยเหลือราชการฯ พรอมท้ังแนบรายละเอียดพฤติกรรมฯ คืนไปยังสวนราชการตนสังกัดแลว 
สวนราชการตนสังกัดจะไดนําหลักฐานท้ังสอง ท่ี กอ.รมน. สงมาใหแนบเร่ืองท่ีไดจัดทําไว แลวสง
ให ก.บ.ท.ช. เพ่ือพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษไดทันที 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)      ชูชาติ  ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทร.  2822700 
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ที่ สร 1002/ ว 39 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 27  ตุลาคม  2524 

เร่ือง  การซอมความเขาใจกรณีการเขียนหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) 
เรียน อางถึง  หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี สร 1002/ว 5705 ลงวันท่ี 29 

กันยายน 2523 
ตามหนังสือท่ีอางถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ

ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไดแจงใหสวนราชการตางๆ ใชหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) 
ในการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ
หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจาก ก.บ.ท.ช. พิจารณาแลวเห็นวา ตามที่สวนราชการตางๆ ไดเสนอขอรับสิทธิ
มายัง ก.บ.ท.ช. นั้น ปรากฏวา หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) ท่ีแนบมาพรอมคําขอ
มักจะมีรายละเอียดไมชัดเจนเพียงพอ หรือมิไดกรอกขอความทั้งหมด ตามที่ไดกําหนดไวใน
หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) และโดยท่ีการพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. เชน 
การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) เปนตน ก.บ.ท.ช. จะพิจารณาหลักฐานทางการแพทย 
(แบบ บ.ท.ช.6) ประกอบดวย เม่ือหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) มีรายละเอียด      
ไมชัดเจนหรือครบถวน จึงทําใหยากแกการพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ได ดังนั้น จึง
ขอใหกรอกขอความในหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) ใหละเอียดทุกขอ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในชองประวัติการปวยเจ็บ การตรวจรางกายหรือการวินิจฉัยโรค ใหแพทยผูตรวจหรือ
รักษา กรอกประวัติดังกลาวมาโดยละเอียด เชน การไดรับบาดเจ็บใหแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
ขนาดของบาดแผลหรืออาการของโรคมาโดยชัดเจน และในชองวันรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาล วันรักษาตัวนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และวันพักฟนตามคําส่ังแพทย  
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้น ขอใหแพทยผูตรวจ
หรือรักษา รอกขอความมาโดยละเอียด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยแพทยในสังกัดทราบเพ่ือปฏิบัติ
ตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 
(ลงช่ือ)  ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ประธาน ก.บ.ท.ช. 

กองการเจาหนาท่ี  โทร.  2822700 
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ที่ สร 1002/ ว 17   สํานักนายกรัฐมนตรี 

10  สิงหาคม  2525 

เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 
 

ดวยกรมกํา ลังพลทหารบก  ได มีหนั ง สือหา รือมายัง สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา ตามที่ไดปรากฏวามีผูไมหวังดีตอประเทศชาติ ไดนําวัตถุระเบิดไปลอบวางตาม
สถานท่ีราชการ สถานท่ีสําคัญ รวมท้ังยานชุมชนตางๆ เพ่ือสรางสถานการณใหเกิดการสับสน
วุนวายในประเทศ ทําใหประชาชนเกิดความไมม่ันใจตอเจาหนาท่ีหรือผูบริหารประเทศ การลอบ
วางระเบิดดังกลาวนั้น นอกจากจะเกิดในกรุงเทพมหานครแลว ยังขยายออกไปหลายจังหวัด และ
เม่ือมีการตรวจพบหรือมีการระเบิดข้ึนแลว ทางฝายทหารมักจะไดรับการรองขอจากเจาหนาท่ีฝาย
บานเมืองท่ีเก่ียวของ ขอใหฝายทหารสงเจาหนาท่ีไปทําการเก็บกูวัตถุระเบิดเหลานั้น ซึ่งเม่ือได
ดําเนินการตามที่รองขอแลว เจาหนาท่ีฝายทหารอาจจะไดรับอันตรายจากการระเบิดของวัตถุ
ระเบิดท่ีเกิดระเบิดข้ึน ทําใหไดรับบาดเจ็บอาจถึงเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัตกิาร
เก็บกูวัตถุระเบิดเหลานั้น ซึ่งทางราชการจะตองพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตามควรแกกรณี
ตอไป ดังนั้น ถาหากไดปรากฏเหตุการณในทํานองนี้แลว กรมกําลังพลทหารบก จะอาศัย
หลักเกณฑการใหบําเหน็จความชอบตามระเบียบ บ.ท.ช. แกเจาหนาท่ีผายทหารท่ีไดประสบ
อันตรายจากการเก็บกูวัตถุระเบิดเหลานั้นเพียงใด 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน  และการชวยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.) ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาวในการประชุม คร้ังท่ี 8/2525 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2525 
เห็นวา ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 6 ไดบัญญัติ “ผูท่ีจะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการ
ชวยเหลือ ตามระเบียบนี้ จะตองเปนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ” และระเบียบฯ ขอ 4.1 ไดกําหนดการปฏิบัติ
ในลักษณะท่ีถือวาเปนการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศไวส่ีขอ 
ก.บ.ท.ช. จึงมีมติวา การปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาท่ีฝายทหารและไดประสบ
อันตรายจากการเก็บวัตถุระเบิดเหลานั้นตามท่ีเจาหนาท่ีฝายบานเมืองรองขอในกรณีเชนท่ีกรม
กําลังพลทหารบกหารือมา ถือวาเปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ ตามระเบียบฯ ขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3 ซึ่งจะขอรับสิทธิ         
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ได 
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อนึ่ง นอกจากเจาหนาท่ีฝายทหาร ตามท่ีกรมกําลังพลทหารบกหารือมาแลวบุคคล
อ่ืนๆ ถาไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในลักษณะเดียวกันกับเจาหนาท่ีฝายทหาร
ดังกลาวแลว ก็ถือวาเปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ตามระเบียบฯ ขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3 ซึ่งจะขอรับสิทธิ 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ได 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไป 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

   
(ลงช่ือ)    ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร.  2822700 
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ที่ นร 0902/ ว 18 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300    

4  กรกฎาคม  2526 

เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ ว 17 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 

2524 
ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือเวียนช้ีแจงการ

เสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ       
ในการปองกันและปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) โจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) 
ขบวนการโจรการเมือง (ขจก.) ซึ่งอยูในอํานาจของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน    
(กอ.รมน.) ศูนยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก (ศปก.ทบ.) และกองอํานวยการรักษาความสงบ
ภายในจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.รส.ต.) ในสวนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
เฉพาะการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ซึ่งจะตองสงหนังสือรับรองการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ พรอมท้ังแนบรายละเอียดพฤติกรรมในการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาเงินคาทดแทนและบําเหน็จความชอบ กอ.รมน. ท่ีไดพิจารณาใหเงิน        
คาทดแทนไปพรอมกับเร่ืองการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ดวยนั้น เพ่ือมิใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินการขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.) จึงมีมติใหถือเปนแนวทางปฏิบัติใหมวา เม่ือ กอ.รมน. ไดออกหนังสือรับรอง      
การเสียชีวิตหรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหแลว ก็เปนการเพียงพอไมตองแนบ
รายละเอียดพฤติกรรมในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงินคาทดแทนและบําเหน็จ
ความชอบ กอ.รมน. ไปอีก ดังนั้น การเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
ใหแกผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดังกลาว เม่ือ กอ.รมน. ไดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหแลวใหเสนอเร่ืองขอรับสิทธิไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเลย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติตอไป 
 
ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงช่ือ)  ชูชาติ  ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

กองการเจาหนาท่ี  โทร.  2822700 
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ที่ นร 0902/ ว 53    สํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาลกทม. 10300      
      

ตุลาคม 2527 19 
 
เร่ือง    การขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 

และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

เรียน 
อางถึง    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ

เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 (ฉบับท่ี 3) และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2525 

 
ตามระเบียบท่ีอางถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ

ชวยเหลือ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2527 ไดมีมติเก่ียวกับการเสนอขอรับสิทธิตาม
ระเบียบดังกลาว กรณีเจาหนาท่ีไดออกปฏิบัติหนาท่ีราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศวา “ในกรณีหนวยราชการใดออกปฏิบัติหนาท่ีในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศในพ้ืนท่ีใด นอกจากจะไดรับอนุญาตจากหนวย
เหนือตนสังกัดของตน หรือแจงใหหนวยเหนือตนสังกัดของตนทราบแลว ควรแจงใหหนวย
ราชการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้นทราบดวย” 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ลงช่ือ)     ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาท่ี โทร. 2822700 
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    (ดวนท่ีสุด)  
ท่ี กค 0502/4456   กระทรวงการคลัง 

ถนนพระรามที่ 6 กท 10400  

  

 7 กุมภาพันธ 2537  

เร่ือง การพิจารณาปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0502/43301 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2536 

 2. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0201/17405 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน  

  2536 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑการปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 กระทรวงการคลังไดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหมขอปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ        
(พ.ส.ร.) โดยใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และเห็นวาหากมีการปรับเงิน     
พ.ส.ร. ใหกับขาราชการทหารแลว ควรปรับเงิน พ.ส.ร. ใหกับขาราชการประเภทอ่ืนดวย และ
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติตามนัยหนังสือท่ีอางถึง 2 อนุมัติ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ความ
ละเอียดแจงแลว นั้น 

  กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นวา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดอนุมัติ
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ จึงมีผลใหปรับเงิน พ.ส.ร. เฉพาะขาราชการทหารเทานั้น โดยไม
ครอบคลุมถึงขาราชการประเภทอ่ืนและลูกจาง ดังนั้น เม่ือมีการปรับเงิน พ.ส.ร. ใหกับขาราชการ
ทหารแลว เห็นสมควรปรับเงิน พ.ส.ร. ใหกับขาราชการประเภทอ่ืนและลูกจางผูมีสิทธิไดรับ     
พ.ส.ร. ในหลักเกณฑและอัตราเดียวกันดวย ดังนี้  

1. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1 บาท ถึง 1,000 บาท ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 200 บาท 

2. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1,001 บาท ถึง 3,000 บาท ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 300 บาท 

3. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 3,001 บาท ข้ึนไป  ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 400 บาท  
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 ท้ังนี้ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2536 เปนตนไป และในการปรับเงิน พ.ส.ร. คร้ังนี้ ใชเงิน
งบประมาณเพ่ิมข้ึนปละประมาณ 14 ลานบาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัตติอไป 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงช่ือ)  นายธารินทร  นิมมานเหมินท 

  (นายธารินทร  นิมมานเหมินท) 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง 
โทร. 2739573 
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หลักเกณฑการปรับเงินเพ่ิมสําหรับการสูรบ 

 

พ.ส.ร.ท่ีรับอยู
เดิม/เดือน 

 

จํานวนเงินท่ี
ไดรับ 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

ปรับเพ่ิมให
เดือนละ 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใช
ปรับเพ่ิม/เดือน 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใช
ปรับเพ่ิม/ป 

(บาท) 

1-1,000 บาท 

1,001-3,000 บาท 

3,001 บาทขึ้นไป 

5,877 

    23 

      1 

1,010,721.5 

30,020 

  3,400 

200 

300 

400 

1,175,400 

      8,900 

         400 

14,104,800 

      82,800 

        4,800 

รวมเปน 5,901 1,044,141.5 - 1,182,700 14,192,400 
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    (ดวนที่สุด) 
 
ท่ี นร 0201/ว 35 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10100 
 

กุมภาพันธ 2537 18 

 
เร่ือง การพิจารณาปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ส่ิงท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0502/4456 
ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2533  

 
  เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (2 พฤศจิกายน 2536) อนุมัติใหมีการปรับเงิน     
พ.ส.ร. ของขาราชการทหารประจําการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2536 เปนตนไป ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอซึ่งไดหารือกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณแลว โดยใหใช
หลักเกณฑการปรับเงิน พ.ส.ร. ดังนี้ 

1. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1 บาท ถึง 1,000 บาท ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 200 
บาท 

2. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1,001 บาท ถึง 3,000 บาท ปรับ พ.ส.ร.            
เพ่ิม 300 บาท 

3. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 3,001 บาทข้ึนไป ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 400 บาท  
บัดนี้ กระทรวงการคลังไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหปรับเงิน

เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกขาราชการประเภทอื่นและลูกจางผูมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.         
ในหลักเกณฑและอัตราเดียวกันกับขาราชการทหาร ตั้งแต 1 ตุลาคม 2536 เปนตนไป ความ
ละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือท่ีไดสงมาพรอมนี้  

คณะรัฐมนตรีไดลงมติ เ ม่ือ วัน ท่ี  15 กุมภาพันธ  2537 อนุ มัติตาม ท่ี
 กระทรวงการคลังเสนอ 

จึงเรียนยืนยันมา  
      ขอแสดงความนับถือ 
    (ลงช่ือ) นายวิษณุ  เครืองาม 
     (นายวิษณุ  เครืองาม) 

         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กองกลาง 
โทร. 2512240  โทรสาร 2828148 
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ที่ นร 1302/ ว 1777  สํานักนายกรัฐมนตรี 
   ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 
 

9  มีนาคม  2541 
 
เร่ือง   การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ

ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

 2.  คูมือปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
   

ดวยปรากฏวาในการเสนอขอรับสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน   
ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศฯ ใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในภารกิจดังกลาว สวนราชการ
เจาของเร่ืองยังไมไดดําเนินการใหทันทวงที ตามความเหมาะสมดังจะเห็นไดวาในหลายๆ เร่ือง
เวลาลวงเลยไปเกินกวาสามปหลังจากเกิดเหตุการณท่ีจะไดรับการพิจารณาสิทธิเกิดข้ึนจึงไดเสนอ
เร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณา การพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนดังกลาวจึงไมเปนไปตาม
เจตนารมณของระเบียบในอันท่ีจะมุงหมายตอบแทนแกผลของการปฏิบัติงานเพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจแกผูปฏิบัติงานอยางทันทวงที ประกอบกับการปลอยใหเวลาลวงเลยไปมาก เม่ือจะเสนอ
เร่ืองก็ขาดเอกสารพยานหลักฐานท่ีจําเปนสําคัญตอการพิจารณาและแมในช้ันการพิจารณา      
ของคณะกรรมการเองก็ทําให ไมอาจไดขอเท็จจริงตรงตามสภาพของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เปน
ปญหาตอการพิจารณาของคณะกรรมการอยูเนืองๆ  

จากสาเหตุในหลายๆ ประการท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2541 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 
2541 ไดพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ท่ีจะเสนอเร่ืองไป ใหพิจารณาสิทธิประโยชน
ตอบแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดตระหนักถึงความจําเปนสําคัญดังกลาว และเพ่ือเปนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ และเปนขวัญกําลังใจแกทายาทและครอบครัวของผูปฏิบัติหนาท่ี
หรือชวยเหลือราชการดังกลาว จึงมีมติใหสวนราชการตางๆ ท่ีจะเสนอเร่ืองไดกําชับ ติดตาม 
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เรงรัดการดําเนินการในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรจะเสนอใหพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. เกิดมีข้ึน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตท้ังนี้อยางชาไมเกิน 1 ป 
นับแตวันท่ีเกิดเหตุแหงการเสนอขอรับสิทธิเกิดข้ึน หากสวนราชการใดไมอาจดําเนินการสงเร่ือง
ใหคณะกรรมการพิจารณาไดทันในกําหนดดังกลาว จะตองทําคําช้ีแจงแสดงเหตุผลถึงสาเหตุท่ีไม
อาจดําเนินการใหทันในกําหนดใหคณะกรรมการทราบดวย เพ่ือคณะกรรมการจะไดดําเนินการ
ตามความเหมาะสมตอไป ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือเปน
แนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป พรอมนี้ไดสงระเบียบ คูมือปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. มาเพ่ือใชประกอบการดําเนินการเสนอเร่ืองดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ)   จิระศักดิ์  พูนผล 

   (นายจิรศักดิ์  พูนผล) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร.  2822700 
โทรสาร  2810512 
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ที่ นร 1302/ ว 3968                                               สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300   
 

   3   พฤษภาคม   2543 
 
เร่ือง  การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน เวียนสวนราชการทุกกระทรวงและจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 15 ลงวันท่ี 7 ธนัวาคม 2521 

สิ่งที่สงมาดวย แบบ บ.ท.ช. 1-3 ทายประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 
                    
  ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักนายกรัฐมนตรีไดสงสําเนาประกาศสํานักงาน      
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและ
รายละเอียดเพ่ือใหหนวยราชการตางๆปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ  
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) พรอม
ท้ังแบบฟอรมคําขอรับสิทธิ ทายสําเนาประกาศดังกลาว เพ่ือใหหนวยราชการตางๆทราบ และถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 
  เนื่องจากในการปฏิบัติ เ ม่ือคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ                 
คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) พิจารณาคําขอรับสิทธิแลว สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช.ใหหนวยราชการท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการให 
บังเกิดผลตามมติ ซึ่งไดแก ผูย่ืนคําขอ ผูมีอํานาจอนุมัติบําเหน็จความชอบ ผูมีอํานาจเบิกเงิน          
คาทดแทนและการชวยเหลือ และหนวยเบิกจายเงิน พรอมท้ังสงคําขอคืนใหแกผู ย่ืนคําขอ              
เพ่ือดําเนินการตอไป ดังนั้น เพ่ือใหการแจงผลการรพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. เปนไปอยางถูกตอง
และรวดเร็ว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอปรับปรุงแบบคําขอเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษ (แบบ บ.ท.ช.1) แบบคําขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
(แบบ บ.ท.ช.2)และแบบคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ (แบบ บ.ท.ช.3) โดยเพิ่มเติม
หนวยเบิกจายเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงมาดวย 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบตัใิช
แบบฟอรมคําขอรับสิทธิดังกลาว เปนแบบคําขอย่ืนเร่ืองในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ 
บ.ท.ช. ตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)   อโนทัย  สิงคาลวณิช 
             (นายอโนทัย  สิงคาลวณิช) 
        รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
             ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 2822700 
โทรสาร 2810512 
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แบบ บ.ท.ช. 1 

แบบคําขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 

 
เลขท่ีคําขอ...................................                              ท่ี............................................ 

วันท่ี.......เดือน..............................พ.ศ.................... 

เสนอ   ก.บ.ท.ช. 

ขอ 1 ดวย................(ยศ/ช่ือ)...................ตําแหนง......................................
กอง/อําเภอ................................................. กรม/จังหวัด..............................................  
กระทรวง................................................รับ   (........)  เงินเดือน..............................บาท 
  (........)  คาจาง..................................บาท                     
(........) ปฏิบัติหนาท่ี ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ 
(........) ชวยเหลือ ประเทศใน 
(........) ตําแหนง ..............................................สังกัด......................................                       
(........) หนาท่ี 
ระหวางวันท่ี.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันท่ี...........เดือน...............พ.ศ.........      

ขอ 2 จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุให 
(........) เสียชีวิต 
(........) ทุพพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานตอไปได 

ขอ 3 เหตุเกิดท่ี.........................................................................................                       
ตําบล.............................อําเภอ..........................จังหวัด............................................... 
เม่ือวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............เวลา.........................น. 
เนื่องจาก 
(.........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.1 
(.........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.2 
(.........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.3 
(.........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.4 
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ขอเท็จจริงโดยสรุป.......................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................          

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................          
ขอ 4 ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตองตาม

ความเปนจริงทุกประการ และกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ยังไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจท่ีจะไดรับ
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางกรณีพิเศษในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระ เบี ยบ  หรือคํ า ส่ั ง อ่ืน  จึ ง เ ห็นสมควรให เ ล่ื อน เ งิน เดื อนหรื อค า จ า ง . . . . . . . . . . . . . .
(ตัวหนังสือ)...............ช้ันหรือข้ัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ........................ 

ขอ 5 ผูมีอํานาจอนุมัติเล่ือนเงินเดือนตามสายงานใหแก......................................  
.................(ยศ/ช่ือ).................คือ..............(ตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ)........................... 
โดยขอเบิกกับ (......) กรมบัญชีกลาง 
 (......) สํานักงานคลังจังหวัด................................................................. 
 (......) สํานักงานคลังอําเภอ................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

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

ตําแหนง........................................ 
 

 
เลขท่ีอนุมัติคําขอ............................................................... 

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุม คร้ัง............................................................. 
เม่ือวันท่ี.............................เดือน..................................พ.ศ..........................................                      
อนุมัติใหเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ................................(ตัวหนังสือ)....................ช้ันหรือข้ัน 
ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ.................................ตั้งแตวันท่ี................................................... 

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

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
วันท่ี..........เดือน................พ.ศ.................. 
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หมายเหต ุ

1.  ทําเคร่ืองหมาย / ไวใน (........) หนาขอความท่ีตองการ 
2.  เงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับ ไมรวมเงินเพ่ิมอ่ืนดวย 
3.  ผูมีอํานาจอนุมัติเล่ือนเงินเดือนตามขอ 5 เพ่ือประโยชนในการสงมติของ 

ก.บ.ท.ช.  ไปเพ่ือตรวจสอบและดาํเนินการ 
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แบบ บ.ท.ช. 2 

แบบคําขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ตามขอ 10            
และขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ      
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ             
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

 
เลขท่ีคําขอ............................ ท่ี...................................... 

วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ.................... 

เสนอ   ก.บ.ท.ช. 

ขอ 1   ดวย..............(ยศ ช่ือ)..............................ตําแหนง........................... 
กอง/อําเภอ..............................................กรม/จังหวัด................................................. 
กระทรวง............................................รับ   (.......) เงินเดือน.............................บาท 

                                (.......) คาจาง.................................บาท 
(.......)  ปฏิบัติหนาท่ี ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย
(.......) ชวยเหลือ ของประเทศ 
(.......)  ตําแหนง ................................สังกัด.......................................... 
(.......)  หนาท่ี 
ระหวางวันท่ี......เดือน...................พ.ศ..........ถึงวันท่ี......เดือน...................พ.ศ................. 

ขอ 2  จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เขาเกณฑตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ............(ขอยอยของขอ 10 
หรือขอ 11) 

ขอ 3  เหตุเกิดท่ี..........................................................................................
ตําบล..........................................อําเภอ......................................จังหวัด....................... 
เม่ือวันท่ี.......เดือน........................พ.ศ...................เวลา...........................น. 
เนื่องจาก 
(........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.1 
(........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.2 
(........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.3 
(........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.4 
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ขอเท็จจริงโดยสรุป....................................................................................... 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

ขอ 4   (.......)  ผูเขาเกณฑไมเคยรับ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช.มากอน 
 (.......)  ผูเขาเกณฑเคยรับ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
คร้ังท่ี  1  เม่ือวันท่ี.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   
คร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   
คร้ังท่ี  3  เม่ือวันท่ี.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   
คร้ังท่ี  4  เม่ือวันท่ี.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   

ขอ 5  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ และกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ยังไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจท่ีจะ
ไดรับการพิจารณา พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืน จังเห็นสมควรใหไดรับ 

(........) พ.ส.ร. ..............(ตัวหนังสือ).......ข้ันหรือช้ัน 
(........) พ.ส.ร. ..............(ตัวหนังสือ).......ข้ันหรือช้ัน  แตไมมีโอกาสใชสิทธิ  

จึงใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ....................................................
(ตัวหนังสือ)..............บาท 

ขอ 6 ผูมีอํานาจอนุมัติใหไดรับ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบใหแก
. . . . . . . . . . . . (ยศ  ช่ื อผู เ ข า เกณฑ) . . . . . . . . . . . . . .คือ . . . . . . . . . . . . . . . (ตํ าแหน งผู มี อํ านาจ
อนุมัติ)........................... 

โดยขอเบิกกับ   (.......) กรมบัญชีกลาง 

 (.......)  สํานกังานคลังจังหวัด............................. 

 (.......)  สํานกังานคลังอําเภอ............................. 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

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

 ตําแหนง........................................... 
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 เลขท่ีอนุมัติคําขอ................................................... 

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุม คร้ังท่ี............................................................ 
เม่ือวันท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ............................................ 
อนุมัติใหไดรับ.............................................................................................................. 
ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ.................................ตั้งแตวันท่ี................................................... 

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

       (....................................) 
  ประธาน ก.บ.ท.ช. 

วันท่ี..........เดือน................พ.ศ................... 
 
หมายเหต ุ

1.  ทําเคร่ืองหมาย / ไวใน (..........) หนาขอความท่ีตองการ 
2.  เงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับอยูขณะปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการฯ   

แตไมรวมเงินเพ่ิมอ่ืนดวย 
3. ผูมีอํานาจอนุมัติใหไดรับ พ.ส.ร. หรือจายเงินรางวัลสําหรับการสูรบตามขอ 6               

เพ่ือประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช. ไปเพื่อตรวจสอบและดําเนินการ   
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แบบ บ.ท.ช. 3 

แบบคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ตามขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 
27 และขอ 28 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเน่ืองใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

 
เลขท่ีคําขอ................................ ท่ี................................... 

วันท่ี............เดือน...........พ.ศ................. 
เสนอ  ก.บ.ท.ช. 
 

ขอ 1  ดวย.............................(ยศ ช่ือ)........................อายุ.......................ป 
ท่ีอยู....................................................................ตําบล............................................... 
อําเภอ..............................................................จังหวัด................................................. 
ตําแหนง.......................................................กอง/อําเภอ.............................................. 
กรม/จังหวัด..................................................กระทรวง.................................................. 
รับเงินเดือนและหรือเงินอ่ืน คือ 
(..........)  เงินเดือนหรือคาจาง เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  พ.ค.ว. เดือนละ..........................................บาท  
(..........)  พ.ล.ฐ. เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  เงินเพ่ิมตําแหนงฝาอันตราย เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  พ.ส.ร. เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  ปฏิบัติหนาท่ี ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ 
(..........)  ชวยเหลือ ประเทศ 
(..........)  ตําแหนง .................................................สังกัด.............................. 
(..........)  หนาท่ี 
ระหวางวันท่ี......เดือน................พ.ศ.........ถึงวันท่ี......เดือน.................พ.ศ....................... 

ขอ 2  จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุให 
(..........)  เสียชีวิต 
(..........)  ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการ หรือปฏิบัติงานตอไปได 
(..........)  พิการสูญเสียอวัยวะ 
(..........)  ตองเขารับการรักษาพยาบาล 
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ขอ 3 เหตุเกิดท่ี........................................................................................
ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด............................... 
เม่ือวันท่ี.......เดือน.......................พ.ศ............เวลา...........................น. 
เนื่องจาก 
(..........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.1 
(..........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.2 
(..........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.3 
(..........)  ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.4 

 
ขอเท็จจริงโดยสรุป....................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

ขอ 4   ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ และกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ยังไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจท่ีจะ
ไดรับการพิจารณาคาทดแทนหรือการชวยเหลือในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืน 

ขอ 5   มีความประสงคจะขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ดังนี้ 
(........) คาทดแทน    

 กรณี.............................................................................. 
 ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ................................................... 
  เปนเงิน...................................................................บาท 
  (..................................ตัวหนังสือ.................................) 

(.........) การชวยเหลือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
  ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 26 และ ขอ 27 
  เปนคา........................................................................ 
 เปนเงิน....................................................................บาท 
 (..................................ตัวหนังสือ.................................) 
  หรือตามหลักฐานซึ่งจะไดสงเจาหนาท่ีผูเบิกจายตอไป 
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(..........) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 28 
 (1) กรณีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 ตั้งแตวันท่ี........เดือน...................พ.ศ. ........................... 
 ถึงวันที่........เดือน....................พ.ศ. .............................. 
 รวม.............................วัน 
 เปนเงิน...................................................................บาท 

(....................ตัวหนังสือ...............................................) 
ไดขอรับแลวตั้งแตวันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ............. 
ถึงวันที่.......เดือน...................พ.ศ. ............................... 
เปนเงิน...................................................................บาท 
(.......................ตัวหนังสือ..........................................) 
(2) กรณีพักฟนตามคําส่ังแพทย 
ตั้งแตวันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ............................. 
ถึงวันที่............เดือน................พ.ศ. .............................. 
รวม.........................วัน 
เปนเงิน...................................................................บาท 
(....................ตัวหนังสือ...............................................) 

(..........) เงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 
เปนเงิน...................................................................บาท 
(....................ตัวหนังสือ...............................................) 

ขอ 6   เจาหนาท่ีผูเบกิคาทดแทนและการชวยเหลือใหแก.................................. 
..............(ยศ ช่ือผูเขาเกณฑ)...........คือ.........(ตําแหนงหัวหนาสวนราชการผูเบิก)............... 

โดยขอเบิกกับ (........)  กรมบัญชีกลาง 
(........)  สํานกังานคลังจังหวัด................................. 
(........)  สํานกังานคลังอําเภอ.................................. 

ขอ 7  คาํช้ีแจงของผูย่ืนคําขอท่ีเห็นควรเพ่ิมเติม................................................ 
................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

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

ตําแหนง........................................ 
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เลขท่ีอนุมัติคําขอ................................................. 

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุมคร้ังท่ี .......................................................... 
เ ม่ือวันท่ี........เดือน..........................พ.ศ...............................อนุมัติให รับ                   
คาทดแทนและการชวยเหลือ ดังนี้ 

1. คาทดแทน 
กรณี....................................................................................... 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ............................................................ 
เปนเงิน............................(ตัวหนังสือ).................................บาท 

2. การชวยเหลือเปนคาใชจายรักษาพยาบาลตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 26  
 และ ขอ 27 

 เปนคา.................................................................................... 
 เปนเงิน...........................(ตัวหนังสือ)...................................บาท 
 หรือตามหลักฐานจาย 

3. เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 28 
 (1) กรณีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 ตั้งแตวันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. ...................................  

 ถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ......................................... 
 รวม....................................วัน 
 เปนเงิน.................................................................................. 
 (....................................(ตัวหนังสือ).......................................) 
 ไดขอรับแลวตั้งแตวันท่ี........เดือน...................พ.ศ........................ 
 ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ........................................... 
 เปนเงิน.............................................................................บาท 
 (....................................(ตัวหนังสือ)......................................) 
 (2)  กรณีพักฟนตามคําส่ังแพทย 

 ตั้งแตวันท่ี........เดือน..................พ.ศ. ........................................ 
 ถึงวันที่........เดือน...................พ.ศ............................................ 
 รวม .................................................วัน 
 เปนเงิน............................................................................บาท 
 (....................................(ตัวหนังสือ)......................................) 
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4. เงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 
 เปนเงิน............................................................................บาท 
 (...................................(ตัวหนังสือ).......................................) 
 

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

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
  วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................... 

 
หมายเหต ุ
 1. ทําเคร่ืองหมาย / ไวใน (........) หนาขอความท่ีตองการ 
 2. เงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับอยูขณะปฏิบัตหินาท่ีราชการหรือชวยเหลือ

ราชการฯ แตไมรวมเงินเพ่ิมอ่ืน 
 3. เจาหนาท่ีผูเบกิตามขอ 5 เพ่ือประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช. ไปเพ่ือ

ตรวจสอบและดําเนินการ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ               ตร.                     โทร.2524921 (ภายใน 2438) 

ที่  0006.343/ว  6541 วันที ่  16     สิงหาคม   2543 
เรื่อง  การเสนอขอรับสิทธติามระเบียบ บ.ท.ช. 

ผบช. และ ผบก.หนวยข้ึนตรงตอ ตร. หรือผูดํารงตาํแหนงเทียบเทา 

ตามท่ี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือราชการและรายละเอียด
เพ่ือใหหนวยราชการตางๆปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ          
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) พรอม
ท้ังกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิไวทายประกาศดังกลาวนั้น บัดนี้ไดมีการปรับปรุงแบบฟอรม
คําขอรับสิทธิข้ึนใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไปยังหนวยราชการที่
เก่ียวของไดทราบ และดําเนินการใหบังเกิดผลตามมติเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วประกอบกับ   
ในการดําเนินการท่ีผานมามักพบวาภายหลังจากไดรับแจงมติ ก.บ.ท.ช. แลว ยังมีบางหนวยงาน      
ท่ีปฏิบัติไมถูกตอง ครบถวน หรือดําเนินการลาชา อีกท้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมักจะมอบใหเปน
หนาท่ีของผูไดรับสิทธิ หรือทายาทไปติดตามการดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งกรณีดังกลาวถือไดวา
ไมกระทําการสนองตอบในเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจท้ังในสวนตัวของขาราชการตํารวจ       
ผูปฏิบัติหนาท่ีและขาราชการตํารวจโดยสวนรวม อันเปนเจตนารมณของระเบียบ 

ฉะนั้น เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการตามมติ ก.บ.ท.ช. ของหนวยงานตางๆ ใน
สังกัดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามเจตนารมณของระเบียบ จึงให
ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร. ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงใหขาราชการตํารวจในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติใชแบบฟอรมคําขอรับสิทธิ
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงข้ึนใหม (แบบ บ.ท.ช.1-3) เปนแบบคําขอย่ืน
เร่ืองในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ) 

2. เม่ือมีกรณีไดรับแจงผลการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือตามมติ ก.บ.ท.ช. ใหถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตันของขาราชการตํารวจผูไดรับ
สิทธินั้นๆ จะตองตรวจสอบวาเปนกรณีอยูในอํานาจของผูใด และหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
เบิกจายไดแกหนวยงานใด แลวใหรีบพิจารณาเสนอเร่ืองพรอมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปยัง  
ผูมีอํานาจหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบแลวแตกรณีภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงมติ 
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3. เฉพาะกรณี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมุติใหเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแก
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปไดนั้น นอกจาก
จะตองเสนอเร่ืองใหผูมีอํานาจมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษตามมติ ก.บ.ท.ช. แลว       
ยังจะตองเสนอเร่ืองขอแตงตั้งยศเปนกรณีพิเศษไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) โดยเร็วภายหลังจากผูมี
อํานาจลงนามในคําสั่งเล่ือนเงินเดือนดังกลาวอีกดวย 

4. การเสนอขอแตงตั้งยศเปนกรณีพิเศษ ตามขอ 3 ใหจัดสงเอกสารหลักฐานไป
ประกอบการดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1 สําเนาหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจงมติ ก.บ.ท.ช. ท่ี
อนุมัติใหเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
  4.2 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
  4.3 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนในปงบประมาณท่ีเสียชีวิตหรือออกจากราชการ
แลวแตกรณี 
  4.4 สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการและทุพพลภาพหรือพิการ 

อนึ่งกรณีท่ีเกิดข้ึนกอนหนานี้และยังไมไดดําเนินการ หรือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดยอนุโลม 

จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

 (ลงช่ือ) พล.ต.ท. อํานวย  เพชรศิริ 

(อํานวย  เพชรศิริ) 
ผูชวย ผบ.ตร. ปรท. ผบ.ตร.  
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ที่ นร 1302/ว 8733     สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 
 

13  กันยายน  2543 

เร่ือง การซอมความเขาใจเกีย่วการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน เวียนสวนราชการทุกกระทรวงและจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1302/ว 1777 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2541 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือท่ีอางถึง 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2541 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2541 ไดแจง
ใหสวนราชการตางๆ ท่ีจะเสนอเร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทน       
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดตระหนักถึงความจําเปนสําคัญและเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย       
ของประเทศ และเปนขวัญกําลังใจแกทายาทและครอบครัวของผูปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือ
ราชการดังกลาว โดยใหสวนราชการตางๆ ท่ีจะเสนอเร่ืองการขอรับสิทธิไดกําชับ ติดตามเรงรัด         
การดําเนินการในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรจะเสนอใหพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบ 
บ.ท.ช. เกิดมีข้ึน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลากําหนด 1 ป นับแตวันท่ีเกิดเหตุแหงการเสนอ
ขอรับสิทธิเกิดข้ึน ความละเอียดแจงแลว นั้น 
  เนื่องจากปจจุบันมีบางสวนราชการเสนอขอรับสิทธิใหแกผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ
หรือชวยเหลือราชการลวงเลยระยะเวลาท่ีกําหนดไวดังกลาว ทําใหกระทบตอขวัญกําลังใจและ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูปฏิบัติหนาท่ี ฉะนั้น เพ่ือมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเสนอ
เร่ืองการขอรับสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไดนําเร่ือง
ดังกลาวมาพิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 2/2543 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2543 แลวมีมติให  
สวนราชการตางๆ กําชับติดตามเรงรัดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิ
ดังกลาวใหเปนไปโดยถูกตองและรวดเร็วอยูเสมอ และใหถือปฏิบัติตามแนวทางตามนัยหนังสือ        
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1302/ว 1777  ลงวันท่ี  9  มีนาคม  2541 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาใหหนวยงานในสังกัดไดทราบและถือเปน
แนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)   อโนทัย  สิงคาลวณิช 
 (นายอโนทัย  สิงคาลวณิช) 

                รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 2822700 
โทรสาร 2810512 
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ท่ี  นร 0507/6859 

ถึง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0006.343(3)/5537 ลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2547 

 2.  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0006.343(3)/8803 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 
2547 

ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ใหแก ขาราชการตํารวจ ท่ีทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
และตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 รวม 2 คร้ัง จํานวน 23 ราย ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอให  นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในรอบปท่ีผานมาหลายคร้ัง นาจะเปนการ
ไมสมควร  ควรดําเนินการเปนวาระเพียงปละคร้ังหรือสองคร้ัง  ดังเชน การขอพระราชทาน
แตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง อันจะเปนเหตุผลเหมาะสมและสอดคลองกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ   ไดกําหนดใหขอพระราชทานยศไดปละ 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกประมาณเดือน
เมษายน และคร้ังท่ีสองประมาณเดือนตุลาคม  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดพระราชภารกิจในการนํา
ความกราบบังคมทูลฯ จึงขอความรวมมือใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการขอพระราชทาน
ยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษโดยกําหนดปละสองคร้ังคือ คร้ังแรกประมาณเดือน
เมษายน และคร้ังท่ีสองประมาณเดือนตุลาคม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 
สํานักอาลักษณะและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224 
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง กําหนดใหพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจงัหวัดนราธิวาส 
เปนพ้ืนท่ีในยานอันตราย 

_______________ 
 
 ตามท่ีไดเกิดปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก   
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส รัฐบาลจึงไดประกาศใชนโยบายเสริมสรางสันติ
สุข โดยไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 260/2547 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2547 และคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 261/2547 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2547 จัดตั้งกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) โดยใหกําลังพลท่ีปฏิบัติงานใน กอ.สสส.จชต. เปนกําลัง
พลท่ีปฏิบัติงานประเภทเสี่ยงอันตรายตามแผนปฏิบัติการของสวนราชการ ใหไดรับการพิจารณา
สิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ระเบียบ บ.ท.ช.)  

  เนื่องจากระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10.5 กําหนดให ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการดวยความเรียบรอยในยานอันตราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจาณาบําเหน็จความชอบ           
คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) กําหนดติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน ใหไดรับเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 1 ข้ัน หรือข้ัน ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ ใหแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน กอ.สสส.จชต. คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2547   
อนุมัติตามท่ีผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอให ก.บ.ท.ช. กําหนดให
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส เปนยานอันตรายและใหถือวาผูปฏิบัติงาน         
ใน กอ.สสส.จชต. เปนผูปฏิบัติงานในยานอันตราย 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 5.2.3 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี       
เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2547 ก.บ.ท.ช. จึงกําหนดใหพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และ         
จังหวัดนราธิวาส เปนยานอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช.  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2547 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปล่ียนแปลง   

ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2547    

นายรองพล เจริญพันธุ 
(ลงช่ือ)นายรองพล เจริญพันธุ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
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 (ดวนมาก) สํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี นร 0102/ว 1366 ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 
   

พฤษภาคม 2548 31 

เร่ือง แนวทางการปฏิบัติสําหรับการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ในกรณีท่ีกําลงัพล 
ถูกประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยยังไมทราบผลคดี    

เรียน   เวียน กระทรวง จังหวัด และสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

   ดวยปรากฏวาในปจจุบันการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ     
หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ       
พ.ศ. 2521 และที่แกไขเพิ่มเติม(ระเบียบ บ.ท.ช.) ใหแก กําลังพลท่ีไดรับการสูญเสียจากการท่ี
ถูกลอบทํารายจนไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตายจากกการปฏิบัติหนาท่ี หลักฐานท่ีสําคัญท่ีจะ
ประกอบการพิจารณาสิทธิของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) อยางหนึ่ง คือ สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลทางคดี     
ซึ่งรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลทางคดีท่ีสวนราชการแนบเสนอเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาไมชัดเจนวาการไดรับความสูญเสียของกําลังพลนั้น เกิดจากปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือมีสาเหตุมาจากเร่ืองสวนตัว ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนยังจับกุม
ผูกระทําความผิดไมไดหรือไมรูตัวผูกระทําความผิด และบางกรณีสวนราชการก็มิไดแนบรายงาน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไปเพื่อประกอบการพิจารณา 

   ฉะนั้น เพ่ือจะใหการพิจาณาสิทธิตอบแทนใหแกกําลังพลที่ปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับ
ความสูญเสียเปนไปอยางรวดเร็ว และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกกําลังพลดังกลาว ก.บ.ท.ช. ใน
การประชุมคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2548 พิจารณาแลวเห็นวา ตามประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 ไดกําหนดหลักเกณฑในการยื่น
คําขอรับสิทธิ  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีถูกประทุษรายจนไดรับอันตราย กรณีไมใชการสูรบ การตอสู
หรือโดยการกระทําของศัตรู ใหแนบสําเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการที่หนวยแตงตั้ง
ข้ึน หรือสําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษา แลวแตกรณี 
เม่ือนํากรณีดังกลาวมาเปรียบเทียบกับหลักฐานในการยื่นคําขอบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2527 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม เห็นวา ในสวนของผลคดีระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไดกําหนดใหแนบหลักฐาน
ตางๆ เชน รายงานการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ หรือหลักฐานการสอบสวน พรอมสรุป 
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ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งข้ึน เพ่ือประกอบการพิจารณา
บําเหน็จบํานาญ ดังนั้น จึงสามารถใชหลักฐานทางคดีประกอบการพิจาณาของ ก.บ.ท.ช. ได คือ 
รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ท่ีหนวยแตงตั้งข้ึน หรือผูบังคับบัญชาแตงตั้งข้ึน   ในการนี้หากพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
มาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลวยังไมทราบวา เจาหนาท่ีท่ีถูกประทุษรายถูกผูใดเปนผูกระทํา
และยังไมสามารถจะสรุปผลคดีไดหรือตองงดการสอบสวน ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ 
บ.ท.ช. หากขอเท็จจริงเปนเร่ืองท่ีชัดแจงวา เจาหนาท่ีถูกประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
สืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี ขอความรวมมือใหหนวยงานตนสังกัดสงสําเนารายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนท่ีหนวยแตงตั้งข้ึน โดยใหปรากฏขอเท็จจริงวาการท่ี
เจาหนาท่ีถูกประทุษรายเกิดจากสาเหตุใดประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. หากรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการยังไมสามารถสรุปผลไดชัดแจงวาคดีเกิดจากสาเหตุใด ขอใหผูวา
ราชการจังหวัด แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไป แลวแต
กรณี เปนผูพิจารณามีความเห็นรับรองผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ี
หนวยแตงตั้งข้ึนอีกช้ันหนึ่งวา คดีดังกลาวเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัดตอไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

             (ลงช่ือ)  นายรองพล เจริญพันธุ 
               (นายรองพล เจริญพันธุ) 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร 0 2282 2693 
โทรสาร 0 2281 0512  
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    กพ.       โทร. 0 2205 2438 (ภายใน 2438) 
ที่ 0004.33/ว 5797       วันที ่   18 พฤศจิกายน 2548 
เรื่อง  กําหนดแบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และแบบคําส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร. 
เรียน   ผบช. และ ผบก. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

 
ดวยปรากฏวาในออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ี

เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  การออกคําส่ังใหขาราชการตํารวจไดรับ พ.ป.ผ. และ     
พ.ส.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2521  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ บ.ท.ช.) ของ
หนวยตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน บางหนวยอางขอกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของไม
ครบถวน และบางหนวยไมอางขอระเบียบท่ีระบุพฤติกรรมแหงสิทธิใหชัดเจนเพียงพอสําหรับการ
นําไปใชประกอบการย่ืนเร่ืองขอรับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบกับปจจุบันอํานาจ
การส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไดเปล่ียนแปลงมาเปนอํานาจของ  ก.ตร. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ม.65  
และ ก.ตร. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2548 เม่ือ 28 ก.ย.48 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการไววา 
กรณีคณะกรรมการตามระเบียบขางตนมีมติอนุมัติเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการ
ตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการรายใดแลว ใหถือวา ก.ตร.ใหความเห็นชอบ
ตามนั้น โดยไมตองนําเสนอ ก.ตร.เพ่ือพิจารณาอนุมัติอีก  ดังนั้น ตร. จึงไดกําหนดรูปแบบใน
การออกคําส่ังแตละคําส่ังดังกลาวมาเพื่อใหแตละหนวยถือเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังปรากฏตาม
แบบ 1- 4 ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
     

(ลงช่ือ)พล.ต.ต.ชัยยง  กีรตขิจร 
(ชัยยง  กีรติขจร) 

ผบก.กพ. 
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แบบ 1 

แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  

 

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   เล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตาํรวจ 

ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิหนาท่ีราชการ 
___________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547 มติ ก.ตร. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2548 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2548                  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521              
ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ในการประชุมคร้ังท่ี....../.......เม่ือ
วันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี............/................
ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ.............(3)...............จึงเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
ใหแก...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จํานวน
.......ข้ัน จากอัตราเงินเดือน ระดับ.....ข้ัน......(........บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือน ระดับ.......ข้ัน
........(..........บาท)  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(4)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง)..............(5)................ 
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คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เชน  7(3)  หรือ 9(4) เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบเก่ียวกับอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรอื คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 

ชอง (4) = วันเดือนปท่ีเสียชีวิต 
ชอง (5) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 2 
แบบคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   เล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตาํรวจ 

ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิหนาท่ีราชการ 
___________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547 มติ ก.ตร. ในการประชุม คร้ังท่ี 12/2548  เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2548                  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี
....../.......เม่ือวันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
............/................ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ............(3)............จึงเล่ือนเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษใหแก...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ จํานวน.......ข้ัน จากอัตราเงินเดือน ระดับ.....ข้ัน......(........บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือน 
ระดับ......ข้ัน........(..........บาท)  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(4)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง).............(5)................ 
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คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เชน  7.1  หรือ 7.3 เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบวาดวยอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลงวันท่ี 20 
กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
เปนตน 

ชอง (4) = วันเดือนปท่ีเสียชีวิต 
ชอง (5) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 3 
แบบคําส่ังใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   ใหขาราชการตาํรวจไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผดิ (พ.ป.ผ.) 

___________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุม
คร้ังท่ี....../.......เม่ือวันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
............/................ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ.............(3)...............จึงให...(ยศ/
เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด     
(พ.ป.ผ.) จํานวน..(4)...ข้ัน  เดือนละ....(5).....บาท   

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(6)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง).............(7)................ 
คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เชน  11 ก(3)  หรือ 11 ข(3) เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบเก่ียวกับอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 

ชอง (4) = จํานวนขั้น พ.ป.ผ.ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ชอง (5) = จํานวนเงิน พ.ป.ผ. ท่ีไดรับ 
ชอง (6) = วันเดือนปใหมีผลไดรับ พ.ป.ผ.  
ชอง (7) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 4 
แบบคําส่ังใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 

                                          
คําส่ัง............(1)................... 

ท่ี....../........... 
เร่ือง   ใหขาราชการตาํรวจไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

___________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ....
(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี....../.......เม่ือวันท่ี.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี............/................ลงวันท่ี.................... ประกอบกับ.............              
(3)...............จึงให...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ
(พ.ส.ร.) จํานวน..(4)...ข้ัน  เดือนละ   ....(5).....บาท   

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี.............(6)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

(ตําแหนง).............(7)................ 
คําอธบิาย 
ชอง (1) = ชื่อหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน เปนตน 
ชอง (2) = ขอระเบียบ บ.ท.ช. เชน  10.2  หรือ 10.4 เปนตน 
ชอง (3) = กฎระเบียบเก่ียวกับอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือน เชน ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันท่ี 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 
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ชอง (4) = จํานวนขั้น พ.ส.ร.ท่ีไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ท.ช. 
ชอง (5) = จํานวนเงิน พ.ส.ร. ท่ีไดรับ 
ชอง (6) = วันเดือนปใหมีผลไดรับ พ.ส.ร. 
ชอง (7) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ         ตร.                                        โทร.0 2252 4921 
ที่ 0004.33/6889                                   วันที่  14  ธันวาคม  2548 
เร่ือง  การใชหลักฐานประกอบการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ผบช. และ ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.) 
และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  ท่ีผานๆ มาปรากฏวา  ท่ีประชุมไดใหความสําคัญ
กับหลักฐานการลาปวยสําหรับกรณีขาราชการตํารวจท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีราชการซึ่งขอรับสิทธิประโยชนตามระเบียบท้ัง 2 ฉบับขางตน โดยหากหนวยตนสังกัดไม
แนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไปประกอบการพิจารณาดวย คณะกรรมการฯ จะไมอนุมัติ
สิทธิตามท่ีพึงไดรับ เชน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)       
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) หรือเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวันแตอยางใด   
ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงไดของขาราชการตํารวจผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ
เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีราชการ  จึงใหแตละหนวยถือปฏิบัติโดยเม่ือมีกรณีสงเร่ืองขอรับสิทธิไปยัง
คณะกรรมการฯ ตามระเบียบท้ัง 2 ฉบับขางตนใหแนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไป
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดวยทุกคร้ัง  

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 

(ลงช่ือ)พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ 
                                                                    (พัชรวาท วงษสุวรรณ) 

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ท่ี นร 0507/1619                                    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                              

                                                  13  มีนาคม  2549 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
อางถึง หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0004.33/1388 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2549  
ส่ิงท่ีสงมาดวย รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของ

ขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต 

ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเสนอเรื่องขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 51 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 12 ราย ความละเอียดแจงแลว นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต เปนกรณีท่ีจะตอง
ดําเนินการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 
30 ซึ่งกําหนดให สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จึงสงรายช่ือไปใหสํานักราชเลขาธิการตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาตอไป ดังรายละเอียด
การพิจารณาท่ีไดสงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  โฉมศรี  อารยะศิริ 
(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ   
โทร. 0 2280 9000 ตอ 415  โทรสาร  0 2282 8224 www.cabinet.thaigov.go.th  
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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต 
 
ลําดับ ชั้นยศท่ีขอพระราชทาน หลักเกณฑตามระเบียบฯ บัญชี 9 ความเห็นเบ้ืองตนของ สลค. 

1. รอยตํารวจตรี เริ่มตนขอ บ.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

2. รอยตํารวจโท เริ่มตนขอ จ.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

3. รอยตํารวจเอก เริ่มตนขอ จ.ช. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

4. พันตํารวจตรี เริ่มตนขอ ต.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

5. พันตํารวจโท เริ่มตนขอ ต.ช. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

6. พันตํารวจเอก เริ่มตนขอ ท.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

7. พลตํารวจตรี เลื่อนไดถึง ม.ว.ม. เห็นควรขอ ป.ม. 

8. พลตํารวจโท เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. เห็นควรขอ ป.ม. 

9. พลตํารวจเอก เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. เห็นควรขอ ป.ม. 

 
หมายเหตุ กรณีชั้นยศพลตํารวจตรีขึ้นไป หากไมเคยไดรับพระราชทานชั้นสายสะพาย 
 ใหขอพระราชทานชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย 
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ท่ี นร 0507/1858   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล  กทม.10300 
 
 23 มีนาคม 2549 
 
เร่ือง  ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
อางถึง  1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี

เชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536  
2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบาํเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.

2521 
3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของ
ขาราชการทหารและตาํรวจท่ีเสียชีวิต 

 
ดวย กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเสนอเร่ืองขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตโดยอางระเบียบฯ 
ตามท่ีอางถึง 1-3 เพ่ือขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดําเนินการนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหาร
และตํารวจดังกลาวตอไป 

สํ านัก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล ว เ ห็นว า  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ   มิไดเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง เปนกรณีท่ีจะตองดําเนินการให
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 30 ซึ่งกําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ี
ดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  จึงสงรายช่ือไปให
สํานักราชเลขาธิการตอไป  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดพิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี  
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(พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอกชิดชัย  วรรณสถิตย) พิจารณาเห็นชอบดวย
แลว  ตามรายละเอียดท่ีสงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ) โฉมศรี  อารยะศิริ 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
สํานักอาลักษณ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร. 0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร 0 2282 8224 
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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจที่

เสียชีวิต ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย) เห็นชอบแลว 
 

ลําดับ ช้ันยศที่ขอพระราชทาน หลักเกณฑตามระเบียบฯ 
บัญชี 8 และ 9 

ช้ันตราที่ขอพระราชทาน 

1 รอยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี และ 
รอยตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ บ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

2 รอยโท, เรือโท, เรืออากาศโท และ 
รอยตํารวจโท 

เริ่มตนขอ จ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

3 รอยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก และ 
รอยตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ จ.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

4 พันตรี, นาวาตรี, นาวาอากาศตรี และ 
พันตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ ต.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

5 พันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท และ 
พันตํารวจโท 

เริ่มตนขอ ต.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

6 พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และ 
พันตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ ท.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

7 พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี และ 
พลตํารวจตรี 

เลื่อนไดถึง ม.ว.ม. ใหขอ ป.ม. 

8 พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท และ 
พลตํารวจโท 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. 
 

ใหขอ ป.ม. 

9 พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก และ 
พลตํารวจเอก 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. ใหขอ ป.ม. 

 
หมายเหตุ  กรณีชั้นยศ  พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตรี ขึ้นไป  หากไมเคยไดรับ
พระราชทานชั้นสายสะพาย ใหขอพระราชทานชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย 
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ท่ี นร 0102/1041   คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล  กทม.10300 

 21 เมษายน 2549 

เร่ือง  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 
ส่ิงท่ีสงมาดวย   สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 

มีนาคม 2549 

ดวย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 
มีนาคม 2549 แจงแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการทหารและขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มาเพ่ือทราบ 
และถือปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อัน มี เ กียรติยศ ย่ิงมงกุฎไทย  พ .ศ .2536  โดยมี รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ดังนี้ 

1. กรณีช้ันยศ รอยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี  และรอยตํารวจตรี  ข้ึนไปถึงช้ันยศ 
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก และพันตํารวจเอก  ช้ันตราท่ีขอพระราชทานใหขอตามช้ันยศ 

2. กรณีช้ันยศ พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตรี  ข้ึนไป  หากไม
เคยได รับพระราชทานช้ันสายสะพาย ช้ันตราท่ีขอพระราชทาน ใหขอพระราชทานช้ัน
ประถมาภรณมงกุฎไทย  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงมาดวย 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ไดนําเร่ืองดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2549 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2549 แลว  คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกลาวและใหแจงคณะอนุกรรมการฯ 
ทราบเพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ) สุรินทร  เงินรูปงาม 

(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี/ กรรมการและเลขานุการ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ                ตร.        โทร. 0 2252 4921 
ที่  0004.33/ว 135                                 วันที่  6  ธนัวาคม 2549 
เร่ือง   หลักเกณฑการใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินชดเชยการปวยเจ็บ      

เปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 และขอ 28 
ผบช. และ ผบก. หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดาํรงตําแหนงเทียบเทา 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ได
กําหนดหลักเกณฑแนวทางการพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินชดเชย
การปวยเจ็บเปนรายวัน ใหแกขาราชการตํารวจท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูหรือบาดเจ็บจากการสูรบ
หรือตอสูหรือจากศัตรูตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 และขอ 28 ข้ึนไวเพ่ือเปนกรอบในการ
พิจารณาสิทธิใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงในปจจุบัน ดังนี้ 

ทําการสูรบหรือตอสูดวยความกลาหาญ1.   หมายถึง ทําการสูรบหรือตอสูโดยไม      
หว่ันเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก เพ่ือใหภารกิจสําเร็จ หรือเพ่ือแกไขสถานการณ       
ใหดีข้ึน ท้ังนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคล โดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จของหนวย 

ทําการสูรบหรือตอสูเปนผลดีแกหนวย2.   หมายถึง การตอสูกับศัตรู เม่ือฝายเรา
เปนฝายเขาปราบปราม หรือเม่ือฝายเราเปนฝายถูกโจมตี โดยคํานึงถึงกําลังพลทั้ง 2 ฝาย 
ลักษณะภูมิประเทศ ระยะเวลาในการตอสูและผลดีท่ีปรากฏ ดังนี้ 

 (1) สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 (2) สามารถยึดยุทโธปกรณท่ีสําคัญ หรืออาวุธสงครามไดเปนจํานวนมาก หรือ

เอกสารลับท่ีสุดท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง หรือ 
 (3) สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการที่สําคัญๆ ไดหลายแหง หรือ 
 (4) กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1), (2) หรือ (3) ใหอยูในดุลยพินิจของ 

ก.บ.ท.ช.   ท่ีจะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณีๆ ไป 
ผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูแตมิไดรับบาดเจ็บ3.  อาจไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน ให

ถือเกณฑ ดังนี้ 
 (1) เปนผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูหรือควบคุมการสูรบหรือตอสูอยางใกลชิด 

ซึ่งในการสูรบหรือตอสูคร้ังนั้น ฝายเราไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หรือ 
 (2) เปนผูท่ีไดทําการสูรบหรือตอสูหรือควบคุมการสูรบหรือตอสูอยางใกลชิด      

โดยท่ีฝายเราไมไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แตมีจํานวนการสูรบหรือตอสูหรือควบคุมการสู
รบหรือตอสูอยางใกลชิดหลายคร้ัง รวมกันไมนอยกวา 4 คร้ังในรอบปงบประมาณ 
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4. บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ไดรับบาดเจ็บจนตองรับการรักษาพยาบาลเกินกวา 20 
วัน ท้ังนี้ ใหรวมถึงเวลารักษาพยาบาลนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทยท่ีรักษาน้ันดวย 
โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีจะพิจารณาจากลักษณะบาดแผล 
อาการบาดเจ็บและอาการทุกขเวทนาประกอบดวย 

5. บาดเจ็บ ใหถือเกณฑตองรับการรักษาพยาบาลเกินกวา 7 วัน ท้ังนี้ ใหรวมถึง      
เวลารักษาพยาบาลนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทยท่ีรักษานั้นดวย และหากบาดเจ็บ             
ตองรักษาพยาบาลไมเกิน 7 วัน อาจพิจารณาใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน หรือไมก็ได 

6. การนับวันปวย (สําหรับการคิดคํานวณเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน) 
 (1) ใหนับตั้งแตวันเขารักษาตัวในโรงพยาบาล แตวันออกไมนับ 
 (2) กรณีผูปวยเจ็บยายโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจากแหงหนึ่งไปอีกแหง

หนึ่งใหนับวันระหวางการเคล่ือนยายเปนวันปวยเจ็บดวย 
 (3) ชวงระยะเวลาหลังจากท่ีแพทยใหรักษาตัวนอกโรงพยาบาลจนถึงวันท่ีเขา

รักษาตัวในโรงพยาบาลคร้ังตอไป ใหถือวาชวงระยะเวลาน้ันเปนวันรักษาตัวนอกโรงพยาบาล มี
สิทธิไดรับเงินชดเชยการปวยเจ็บ กรณีพักฟนตามคําส่ังแพทยท่ีรักษา 

ท้ังนี้ กรณีขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เม่ือมีกรณีสง
เร่ืองขอรับสิทธิไปยัง ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบ ใหแนบหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) 
และใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไปประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ดวยทุกคร้ัง 

จึงแจงมาเพ่ือทราบและนําไปเปนกรอบในการพิจารณาเสนอขอรับสิทธิตอไป 
 

(ลงช่ือ)        พล.ต.อ. อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช 
 

(อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช) 
รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ท่ี  นร 0102/2254 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ 
 1ความชอบ คาทดแทนและ 

การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)  2

             3สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300  

มิถุนายน 2550 26 
เร่ือง ตอบขอหารือการคํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
 

เรียน ผูบังคับการกองกําลังพล/ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติใน ก.บ.ท.ช. 
 

อางถึง หนังสือ กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0004.33/4812 ลงวันท่ี 12 
มิถุนายน 2550 

 

ตามหนังสือท่ีอางถึง กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ หารือวา การออกคําส่ัง
ให พลตํารวจตรี ปริญญา  ขวัญยืน ไดรับ พ.ส.ร. กรณีมีอัตราเงินเดือนระดับ ส.6 ข้ัน 19 
(54,730 บาท) เปนอัตราเงินเดือนเต็มข้ัน ซึ่งเม่ือคิดคํานวณใหไดรับ พ.ส.ร. ในแตละข้ันใน
อัตรารอยละหา ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 แลว จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 2,736.50 บาท หรือ
ใหปดเศษของบาทใหเปนหนึ่งบาท คือ 2,737 บาท ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เร่ืองนี้พิจารณาแลว ขอเรียนวา ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 มิไดกําหนดวิธีการ
คํานวณ พ.ส.ร. ไววา ถามีเศษของบาท ใหปดเศษเปนหนึ่งบาท  ดังนั้น หากมีกรณีเจาหนาท่ี
ตํารวจรายใด มีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. และมีอัตราเงินเดือนเต็มข้ัน เม่ือคิดคํานวณใหไดรับ พ.ส.ร. 
ในแตละข้ันในอัตรารอยละหา ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 แลว ไดจํานวนเทาใด ก็ใหเจาหนาท่ี
ตํารวจรายนั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามจํานวนท่ีคํานวณออกมาไดนั้น โดยไมตองปดเศษของบาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงช่ือ) นายสุรินทร  เงินรูปงาม 
 

(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
กรรมการและเลขานุการ 

กองการเจาหนาท่ี 
โทร.0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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ท่ี นร 0508/4834                                    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                                  

                                                  27  กรกฎาคม  2550 

เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

อางถึง 1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1619 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2549  
 2. หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0004.33/2060 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 

2550 

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว  มาเ พ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตตอไป ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 
และตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเสนอเรื่องขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษใหแก
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 3 ราย ตามหนังสือท่ีอางถึง 2 นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล        
พระกรุณาขอพระราชทานยศตํารวจและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ใหแกขาราชการ
ตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จํานวน 13 ราย ดังกลาวตอไปแลว และไดรับ
แจงจาก   สํานักราชเลขาธิการวา ไดพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตท้ัง 13 รายดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีท่ีเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกรายในช้ันตราท่ีเหมาะสมตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวา 

1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบรางระเบียบ    
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.... และขณะนี้อยูระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีลงนาม  ในรางระเบียบดังกลาวเพ่ือประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของราง 
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ระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจาก
สาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเองให
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราช อิส ริยาภรณ   อัน เปน ท่ี เ ชิด ชู ย่ิ งช า ง เผือก 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ ไดไมเกินสองช้ัน 
จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มาบังคับ
ใชแกขาราชการตํารวจท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณท้ัง 
13 รายดังกลาว 

2. เพ่ือมิไดเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของจึงเห็นควรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ พิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ท้ังท่ีเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีพฤติกรรมการตอสู และกรณีถูกประทุษรายหรือ
เหตุอ่ืน ไดไมเกินสองช้ัน จากที่ไดรับพระราชทานคร้ังสุดทาย สวนผูท่ียังไมเคยไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานช้ันเบญจมาภรมงกุฎไทย (บ.ม.) 
เนื่องจากเปนช้ันตราเร่ิมตนท่ีผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
และประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความเทาเทียมกันและเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แลว เห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ดังนั้น จึงขอใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  โฉมศรี  อารยะศิริ 
(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224 
www.cabinet.thaigov.go.th 
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ท่ี นร 0508/4835                                     สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                              

                                                  27  กรกฎาคม  2550 

เร่ือง ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549  

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว   มาเ พ่ือทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตตอไป ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนวา 
1. ไดมีกรณีท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง

ขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตย  และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่ง
ในจํานวนนี้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 3 ราย ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตามท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติแจงความประสงคแลว และไดรับแจง
จากสํานักราชเลขาธิการวา เห็นสมควร ไดพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตท้ัง 13 รายดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีท่ีเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกรายในช้ันตราท่ีเหมาะสมตอไป 

2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวา โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ          
สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ....และขณะน้ีอยูระหวางสํานักงาน      
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในรางระเบียบดังกลาว เพ่ือ 
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ประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตและมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิด
ชูย่ิงชางเผือก เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองช้ัน  จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มาบังคับใชแกขาราชการตํารวจท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณท้ัง 13 รายดังกลาว 

3. เพ่ือมิใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ จึงเห็นควรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี                    
และความรับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ พิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ท้ังท่ี
เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีพฤติกรรมตอสู และกรณีถูกประทุษราย
หรือเหตุอื่นไดไมเกินสองช้ัน จากท่ีไดรับพระราชทานคร้ังสุดทาย สวนผูท่ียังไมเคยไดรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรณ
มงกุฎไทย (บ.ม.) เนื่องจากเปนช้ันตราเร่ิมตนท่ีผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอ
พระราชทานเพลิงศพและประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความ
เทาเทียมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ดังนั้น จึงขอให
ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือท่ีอางถึง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนประเภทอ่ืนๆ ท่ี
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ)   โฉมศรี  อารยะศิริ 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415  โทรสาร  0 2282 8224  www.cabinet.thaigov.go.th 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
คร้ังที่ 13/2550 

เม่ือวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2550 
ณ หองประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ มุข 3 ช้ัน 1 

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล 

---------------- 
 

ผูมาประชุม 
1. นายสุทธิศักดิ์  เอ่ียมประสิทธิ์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 
2. พันเอก เฉลิมพล  เต็งศิริ รองผูอํานวยการ สํานักงานกําลังพล   กรรมการ 
 กรมเสมียนตรา  ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
3. นางเพชรี  เขมวิรัตน หน.กลุมงานสวัสดิการฯลฯ  กรรมการ 
 กองการเจาหนาท่ี 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
4. นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการกลุมวิชาการและติดตาม กรรมการ 
 ผลการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ผูแทนกระทรวงการคลัง 
5. นายสุภชัย  ทาวกลาง หัวหนางานความชอบและเคร่ืองราช กรรมการ 
 อิสริยาภรณ 
 สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
 ผูแทนกรมการปกครอง 
6. นายสมชาย  พฤฒิกัลป ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ  กรรมการ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 
 
วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 คร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2550 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี 3 เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 เร่ืองท่ี 1  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
 

ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 
มีนาคม 2549 แจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มาเพื่อถือเปน  
แนวทางปฏิบัติ นั้น 

บัดนี้  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ท่ี นร 0508/4835 ลงวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2550 แจงวา 

1. ไดมีกรณีท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาเสนอขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ตามมติ
คณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบ         
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชน ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่งในจํานวนนี้ขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย จํานวน  3 ราย ซึ่ ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให                
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานไปแลว และไดรับแจงจาก   
สํานักราชเลขาธิการวา เห็นสมควรไดพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปน
กรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตท้ัง 13 ราย ดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีท่ีเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกรายในช้ันตราท่ีเหมาะสมตอไป 
 2. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ....  และขณะนี้อยูระหวางนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในรางระเบียบ
ดังกลาวเพ่ือประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน 
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จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิด
ชูย่ิงชางเผือก เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองช้ัน 
 3. เพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมลํ้าระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ จึงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พิจารณาเร่ืองท่ีสวนราชการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการท่ีเสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ท้ังท่ีเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีพฤติกรรมตอสู และกรณีถูกประทุษรายหรือเหตุอ่ืน ได
ไมเกินสองช้ันจากที่ได รับพระราชทานคร้ังสุดทาย สวนผู ท่ี ยังไมเคยได รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
เนื่องจากเปนช้ันตราเร่ิมตนท่ีผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
และประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความเทาเทียมกันและเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป 
 ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว 
เห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนประเภท
อ่ืนๆ ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป และใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549 
 ฝายเลขานุการฯ ไดนําเรียนประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ
แลวและเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมทราบเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ฝายเลขานุการฯ จะ
ไดแจงใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 และคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการ
คณะท่ี 2 ทราบตอไปดวย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ในการนี้  ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย  พฤฒิกัลป) ได
ช้ีแจงซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/4835 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 ฉบับนี้
วา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณไดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้นับแตวันท่ีมีหนังสือแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยในสวนของมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีไดพิจารณา 
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บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และบางรายอยูในเกณฑท่ีไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามหลักเกณฑ
และแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขอ 7(1) และขอ 9(1) ท่ีคณะกรรมการฯ มีมติ
อยูเดิม ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดรวบรวมสงเร่ืองไปใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังเชนท่ีเคยปฏิบัติ โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได
ประสานการพิจารณากับสํานักราชเลขาธิการวา สมควรจะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณในช้ันตราใดตอไป อยางไรก็ดี สําหรับการพิจารณาพฤติกรรมในคราวตอไป
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวาขาราชการท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการและอยูใน
เกณฑการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามหลักเกณฑแนวทางท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดไวในขอ 7(1) และขอ 9(1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณก็ใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/4835 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
 ประธานกรรมการฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ในคราวตอไปการแจงมติของ       
คณะกรรมการฯ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบใน
กรณีท่ีมีการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาในช้ันตราใด ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกลาว                     
.ของนายใหญฯ  ขณะข้ึนบินรวมไปกับนักบินเพ่ือปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวงบนเคร่ืองบิน เม่ือ
เคร่ืองบินไดประสบเหตุตกลงพื้นดินขณะทําการข้ึนบินจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย  ถือไดวา
เปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเส่ียงอันตรายตอชีวิตจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย  พฤติกรรม
จึงเขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบฯ ขอ 9(1) มีสิทธิไดรับการเลือ่น
เงินเดือนกรณีพิเศษ ไมเกิน 7 ข้ัน (เจ็ดข้ัน) 
 จึงอนุมัติเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแก นายใหญ ศิลปรายะ จํานวน 7 ข้ัน       
(เจ็ดข้ัน) จากอัตราเงินเดือนอันดับ ท.6 ข้ัน 4 (14,120 บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.6 
ข้ัน 11 (19,020) ตั้งแตวันท่ีถึงแกความตาย (ถึงแกความตายเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2549) 
 สําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว  เม่ืออยูในเกณฑเปนผูปฏิบัติหนาท่ี
ในลักษณะเส่ียงอันตรายตอชีวิตจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย ตามระเบียบฯ ขอ 9(1) คณะ
กรรมการฯ ไดวางแนวทางการพิจารณาใหเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหผูนั้นดวย 
และเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การจะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใดช้ันตราใด เปนอํานาจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ีจะได 
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พิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ 

ไมมี  

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
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ท่ี  นร 0102/3361 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ 

ความชอบ คาทดแทนและ  8

การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)  9

             10สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300  

กันยายน 2550 25 
เร่ือง ตอบขอหารือการคํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
เรียน ผูบังคับการกองกําลังพล ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติใน ก.บ.ท.ช. 
อางถึง หนังสือ กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ตช 0004.33/7472 ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2550 
 

ตามหนังสือท่ีอางถึง กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ หารือหลักเกณฑ วิธีการ
คํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 และขอ 18 ใน
ประเด็นตางๆ รวม 3 ประเด็น ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เร่ืองนี้ พิจารณาแลวขอเรียนวา เนื่องจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ มิไดระบุมาวา       
ฐานอัตราเงินเดือนท่ียกตัวอยางมาประกอบขอหารือไดใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจใน
ปใด  ในการนี้จึงขอใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 
2547 ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดยกตัวอยางเปนฐานในการตอบขอหารือ ดังนี้ 

1. กรณีไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) ฐานเงินเดือนท่ีใชคิดคํานวณ     
เปนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 (20,020 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน จะคิดคํานวณ พ.ส.ร. 
ก็ใหเล่ือนข้ึนไปถึงระดับ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) เม่ือเต็มข้ันแลวก็ใหคิดรอยละหาของอัตรา
เงินเดือนท่ีเต็มข้ัน คือ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) พ.ส.ร. ท่ีไดรับ คือ 1,017 บาท (20,340 x 
5/100 = 1,017 บาท) 

2. กรณีตามขอ 1 หากผูนั้นไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามข้ัน) จะคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ก็ใหเล่ือนข้ึนไปถึงระดับ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) เม่ือเต็มข้ันแลวก็ใหคิด
รอยละหา ของอัตราเงินเดือนท่ีเต็มข้ัน คือ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) พ.ส.ร. ท่ีไดรับ คือ 
3,051 บาท (3 x (20,340 x 5/100) = 3,051 บาท) 

 
 
 
 
 
 



 
- 323 - 

 

3. กรณีไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามข้ัน) ฐานเงินเดือนท่ีใชคิดคํานวณ     
เปนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5 (19,380 บาท) จะคิดคํานวณ พ.ส.ร. ท่ีจะไดรับโดยใชวิธีเพ่ิม พ.ส.ร.    
โดยใชอัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกวาข้ึนไปในแตละข้ัน คือ ระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 (20,020 บาท) ลบ
ดวยเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5 (19,380 บาท) สวนข้ันหรือช้ันท่ีเกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิม     
พ.ส.ร.    เปนพิเศษในแตละข้ันหรือช้ันในอัตรารอยละหา ดังนั้นจึงคํานวณเพ่ิม พ.ส.ร. ท่ีไดรับ
คือ 2,674 บาท ((20,020 - 19,380 = 640 บาท) + (20,340 x 5/100 = 1,017 บาท) + 
(20,340 x 5/100 = 1,017 บาท) = 2,674 บาท) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) นายสุรินทร  เงินรูปงาม 
(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทร.0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ                กพ.        โทร. 0 2205 2438 
ที่  0004.33/10297                                 วันที่  2  พฤศจิกายน 2550 
เร่ือง   การคิดคํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน    ผบช. และ ผบก. หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดาํรงตําแหนงเทียบเทา 

 
ดวย คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  คาทดแทนและชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) ไดมีหนังสือท่ี นร 0102/2254 ลง 26 มิ.ย.50 และท่ี นร 0102/3361 ลง 25 
ก.ย.50  แจงหลักเกณฑและวิธีการคิดคํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) กรณีคิด
คํานวณ พ.ส.ร. แลว มีเศษของบาท และกรณีผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน รวมท้ังจะเต็มข้ัน ใหหนวย
ตางๆ ถือปฏิบัติสรุปได ดังนี้ 

1. กรณีเจาหนาท่ีตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. และมีอัตราเงินเดือนเต็มข้ัน เม่ือคิด
คํานวณใหไดรับ พ.ส.ร. ในแตละข้ันในอัตรารอยละ 5 ไดจํานวนเทาใด ก็ใหเจาหนาท่ีตํารวจราย
นั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามจํานวนเงินท่ีคํานวณออกมาได โดยไมตองปดเศษของบาท เชน ไดรับ
อนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) และรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.6 ข้ัน 19 (54,730 บาท) 
อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มข้ันเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่งเม่ือคิดคํานวณในอัตราข้ันละรอยละ 5 
จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 2,736.50 บาท โดยไมตองปดเศษของบาท เปนตน 

2. กรณีเจาหนาท่ีตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) แตฐาน
เงินเดือน  ยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน ก็ใหคิดข้ันละรอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนท่ีเต็มแลว 
เชน ไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) และรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 
(20,020 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน ก็ใหเล่ือนไปใชอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 
21 (20,340 บาท) อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มข้ันเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่งเม่ือคิดคํานวณใน
อัตราข้ันละรอยละ 5 จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 1,017 บาท (20,340 x 5/100 = 1,017 บาท) 
เปนตน 

3. กรณีเจาหนาท่ีตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามข้ัน) แตฐาน
เงินเดือน  ยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน ก็ใหคิดข้ันละรอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนท่ีเต็มแลว 
เชน ไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามข้ัน) และรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 
(20,020 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน ก็ใหเล่ือนไปใชอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 
21 (20,340 บาท) อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มข้ันเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่งเม่ือคิดคํานวณใน
อัตราข้ันละรอยละ 5 จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 3,051 บาท (3 x (20,340 x 5/100) = 3,051 
บาท) เปนตน 
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4. กรณีเจาหนาท่ีตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามข้ัน) แตฐาน
เงินเดือน  ยังขาดอยู 1.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน การคิดคํานวณใหใชวิธีนําอัตราเงินเดือนข้ันท่ีสูงกวาข้ึน
ไปในแตละข้ันลบดวยฐานเงินเดอืน สวนข้ันท่ีเกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิม พ.ส.ร. ในแตละข้ันในอัตรา
รอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนท่ีเต็มแลว เชน ไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามข้ัน) และรับ
อัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5 (19,380 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 1.5 ข้ัน จะเต็มข้ัน ก็ใหนํา
อัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 (20,020 บาท) ลบดวยอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5  
(19,380 บาท) อันเปนฐานในการคิดคํานวณ สวนข้ันท่ีเหลือ (2 ข้ัน) ใหเล่ือนไปใชเงินเดือน
ระดับ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มข้ันเปนฐานในการคิดคํานวณใน
อัตราข้ันละรอยละ 5 เม่ือนํามารวมกันจะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 2,674 บาท ((20,020 - 
19,380 = 640 บาท) + (2 x (20,340 x 5/100) = 2,034 บาท) = 2,674 บาท) เปนตน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 
 

(ลงช่ือ)พ.ต.อ.โชติกร  สีมันตร 
(โชติกร  สัมันตร) 

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.กพ. 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร. โทร. 0 2205 2438, 0 2252 4921 

ที่ 0004.33/ว 0065 วันที ่ 31 สิงหาคม 2552 
เรื่อง กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 
ดวยปรากฏวา เม่ือมีเหตุขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ  ซึ่ งอยู ในเกณฑ ท่ีจะเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบ           
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 บางกรณี  หนวยมิไดดําเนินการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานตางๆ สําหรับประกอบการเสนอขอรับสิทธิตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 
เปนเหตุใหการเสนอขอรับสิทธิตลอดจนการพิจารณาอนุมัติสิทธิไมเปนไปดวยความรวดเร็ว
เทาท่ีควร   ดังนั้น เพ่ือใหการเสนอขอรับสิทธิเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว จึงใหแตละหนวย
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี ใหหนวยมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนภายใน 7 วัน นับแตมีเหตุการณเสียชีวิต แลวสําเนา
คําส่ังสงไปยัง ตร. (ผาน กพ.) ดวย 

2. การรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ประกอบการเสนอขอรับสิทธิในทุกกรณี       
ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวในคูมือการเสนอขอสิทธิประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษ
สําหรับขาราชการตํารวจและลูกจางท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ฉบับ
จัดพิมพป พ.ศ.2547 ซึ่ง กพ. ไดแจกจายแกหนวยนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไวแลวอยาง
เครงครัด อยาใหเกิดขอบกพรองข้ึนไดเปนอันขาด   

อนึ่ง กรณีคูมือการเสนอเร่ืองขอรับสิทธินั้น สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต 
www.personnel.police.go.th (กองกําลังพล ตร.)  

จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

(ลงช่ือ)  พล.ต.ท.สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล 
(สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล) 

ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
 
 
 

http://www.personnel.police.go.th/
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             บันทึกขอความ 
สวนราชการ             ตร.  โทร.     0 2205 2438  
ที่  0009.253/ ว 0107              วันที่   16 พฤศจิกายน 2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ

เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และ ระเบียบ บ.ท.ช.  
ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  
 

ตามประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลง 17 พ.ค.22 และ 28 ก.ย.21 
กําหนดแนวทางการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 และระเบียบ บ.ท.ช. ไวใหสวนราชการตางๆ ถือปฏิบัติ ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

บัดนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร 0102/ว 6500                     
ลง 30 ก.ย.52 กําหนดแนวทางการเสนอขอรับสิทธิดังกลาวเพิ่มเติม โดยมุงลดข้ันตอนการขอรับ
สิทธิและเอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการขอรับสิทธิใหเหลือเทาท่ีจําเปน  ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
เสนอขอรับสิทธิเปนไปดวยความรวดเร็วย่ิงข้ึน รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือดังกลาวท่ี
แนบมาพรอมนี้  
   จึงแจงมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

 
(ลงช่ือ) พล.ต.ท. สุวัฒน จันทรอิทธิกุล 

(สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล) 
 ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ท่ี นร 0102/ว 6500                                                         สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300   
 

30 กันยายน 2552 
 
เร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ    
เรียน ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
อางถึง 1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.

2521 
2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ

เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเน่ืองในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ 
บ.ท.ช.) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1.  ผนวก ก : แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

2.  ผนวก ข : แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือ
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีอางถึง 1 ไดกําหนดหลักเกณฑการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการซ่ึงถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายเพราะเหตุจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีอางถึง 2 กําหนดใหเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการในกรณีปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ ไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ โดยที่ระเบียบฯ 
ท้ังสองฉบับดังกลาวกําหนดใหผูบังคับบัญชาของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษเปนผูสงเร่ืองเสนอขอรับสิทธิ พรอมเอกสารหลักฐานไปยังปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือประธานกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ประธาน ก.บ.ท.ช.) แลวแตกรณี นั้น 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอแจงใหทราบวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการประชุมคร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2552 และคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังท่ี 
9/2552 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2552 พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือมีกรณีท่ีขาราชการ เจาหนาท่ี
หรือประชาชนไดรับอันตรายถึงแกความตาย หรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ โดยเฉพาะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอยูในเกณฑท่ี
จะเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบฯ ท้ังสอง แลวแตกรณี เปนไปดวย
ความสะดวดและความรวดเร็ว สอดคลองกับสภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือเปนการเสริมสราง
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ รวมตลอดถึงทายาทและครอบครัว
ของผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการดังกลาวดวย  คณะกรรมการฯ จึงไดมีมติใหสวน
ราชการตางๆ ท่ีเสนอเรื่อง ไดกําชับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิใหแกผูปฏิบัติ
หนาท่ีทันทีท่ีไดรับรายงาน หรือไดรับทราบผลจากการปฏิบัติหนาท่ี และไดกําหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติในการสงเร่ืองเสนอขอรับสิทธิและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปใหคณะกรรมการฯ 
เพ่ือใหสวนราชการไดถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ดังปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย     
1 และ 2  

อนึ่ง หากมีประเด็นปญหาขอสงสัยหรือความไมชัดเจนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติประการใด 
ขอไดกรุณาติดตอประสานไปท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือจะไดดําเนินการไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไปดวย   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)      นัที  เปรมรัศมี 
(นายนัที  เปรมรัศมี) 

ปลัดสํานกนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
กองการเจาหนาท่ี 
โทร. 0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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ผนวก ก 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
------------------ 

 
ลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี -  ปราบปรามผูกระทําความผดิ หรือปราบปรามโจรผูราย 
  -   ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทั่วๆ ไป 

 
การปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิกรณีเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต     

แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
 

กลุมที่ 1 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี -   มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยมีลักษณะและพฤติกรรมการ

ป ฏิบั ติ หน า ท่ี อย า ง ใดอย า งหนึ่ งห รือหลายอย า ง  เ ช น               
กรณีทําการปะทะตอสู กรณีถูกลอบยิงหรือถูกลอบทําราย                  
กรณี ถูกลอบวางระ เบิ ดขณะปฏิบั ติหน า ท่ี  กรณี เ ก็บ กู             
วัตถุระเบิดท่ีคนรายวางดักไวและไดเกิดระเบิดข้ึน เปนตน 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ - ไดรับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไมสามารถ
รับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธิ   
  1. แบบสงเร่ืองขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ บ.2)                 

แยกเปนรายบุคคล 
  2. สําเนาคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ี หรือรายงานประจําวันธุรการ

หรือตารางวันและเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 
  3. สําเนารายงานเหตุการณหรือสําเนารายงานการสูญเสีย 
  4. สําเนามรณบตัร 
  5. สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนคร้ังสุดทายกอนเสียชีวิต หรือ

สําเนาสมุดประวัติ (ก.พ.7) 
  6. สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ (กรณีพิการทุพพลภาพจน

ไมสามารถรับราชการตอไปได) 
  7. สําเนาหนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาท่ี

รับรองวาไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรอง
ในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
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กลุมที่ 2 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี - กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน

ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนา ท่ีราชการหรือไม  หรือเปนกรณีไม รูตัวผูกระทํา
ความผิด หรือเปนกรณีไมทราบสาเหตุ เชน กรณีถูก
ประทุษราย  ขณะพักผอนอยูท่ีบานพักหรือระหวางเดินทาง 
หรือกรณีประสบอุบัติเหตุ เปนตน 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี - ไดรับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. เอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดในกลุมที่ 1 

นอกเหนือจากนี้ ตองสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี ้
  2. สําเนารายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ

สอบสวนท่ีหนวยแตงตั้งข้ึน 
  3. สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
  4. สําเนาผลทางคด ี
  5. หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับผูวาราชการจังหวัด 

แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือตําแหนงท่ี
เ ทียบเทา ข้ึนไปแลวแตกรณีว า เหตุดังกลาวเ กิดจาก     
สาเหตุใด  

 
กลุมที่ 3 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี - มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยรวมปฏิบัติหนาที่อยูใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นในกลุมท่ี 1 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี - ไดรับอนัตรายจนบาดเจบ็ หรือบาดเจบ็สาหัส หรือไม

บาดเจ็บ แตมีผลจากพฤติกรรมท่ีชัดเจนจากการปฏิบตัิ
หนาท่ี 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. แบบสงเร่ืองขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปราม

ผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามแบบ บ.3                    
(แยกเปนรายบุคคล) 

  2. เอกสารหลักฐานตามรายการ ท่ี กําหนดในกลุมที่  1 
นอกเหนือจากนี้ เอกสารท่ีตองสงเพ่ิมเติม คือ 
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  3. กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บ 
   - สําเนาประวัตกิารปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล

(แบบ บ.4) 
   - หลักฐานการลาปวย 
  4. สําเนาคําใหการของผูท่ีรวมอยูในเหตุการณ 
  5. รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของผูเขาเกณฑ        

ท่ีไดรับการพิจารณา พ.ป.ผ. เปนรายบคุคล และ           
สําเนารายงานการใชกระสุนปน เปนรายบคุคล  

 
-------------------------- 
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ผนวก ข 
แนวทางและวธิีการปฏิบตัิในการเสนอขอรับบําเหนจ็ความชอบ  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.)   
-------------------------                                                         

 
ลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี  การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประเทศ  ไดแก  การปฏิบัติ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง              
หรือหลายลักษณะ ดังนี้ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปราม ภัยรุกราน
ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร 
หรือกลุมบุคคลถืออา วุธ  รวมตลอดถึงการ รักษา              
ความปลอดภัยชายแดน นานน้ําภายในทะเลอาณาเขต 
ทะเลหลวง และทางอากาศ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทํา 
อันเปนภัยรายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึม    
บอนทําลายความม่ังคงของชาติ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกอ               
ความไมสงบเรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือ
วินาศกรรม 

 
การปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิกรณีเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต        

แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
 

กลุมที่ 1 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี มีความชัดเจนอยางแทจริง เชน กรณีทําการสูรบหรือ                

หรือตอสู กรณีถูกลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหนาท่ี             
กรณีถูกลอบยิงหรือถูกลอบทํารายขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธิ   
  1. แบบคําขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ บ.ท.ช.1)                 

แยกเปนรายบุคคล 
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  2. แ บ บ คํ า ข อ เ งิ น ค า ท ด แ ท น แ ล ะ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ                   
(แบบ บ.ท.ช.3) แยกเปนรายบุคคล 

  3. สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ี เชน หนังสือหรือวิทยุส่ังการ
หรือกระดาษเขียนขาว หรือรายงานประจําวันธุรการ  
หรือคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 

  4. สําเนาใบมรณบัตร 
  5. สํ า เ น า ร า ย ง า น เ ห ตุ ก า รณ ต อ หน ว ย เ หนื อ ขณ ะ                  

เกิดเหตุและหรือรายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.3 และ
แบบ กพ.4) 

  6. สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ (ในกรณีปลดพิการ 
ทุพพลภาพ และหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.
6) ฉบับตนฉบับ 

  7. สําเนาคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังสุดทายกอนเสียชีวิต
และสําเนาคําส่ังเงินเพ่ิมพิเศษ อ่ืนๆ เชน พ.ส.ร. หรือ  
พ.ด.ร. 

  8. สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 
  9. หนั ง สือ รับรองความประพฤติของผู บั งคับบัญชา                

ในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
  10. กรณีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ กอ.รมน.

ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ใหสวน
ราชการดังกลาวเปนผูออกหนังสือรับรองและเปน
ผูรับผิดชอบในการยื่นคําขอรับสิทธิ 

 
กลุมที่ 2 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน    

ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการหรือไม เชน กรณีท่ีไมรูวาเปนการกระทําของ
กลุมบุคคลหรือขบวนการใด 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. ใชเอกสารหลักฐานตามรายการท่ีกําหนดไวในกลุมที่ 1

และใหสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี ้
   - สํ า เน า ร าย ง านการสอบสวนข อ เ ท็ จจ ริ ง ของ

คณะกรรมการหนวยงานท่ีส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ีหรือ            
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กรณีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ กอ.
รมน.ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา               
ใหสวนราชการดังกลาวเปนผู รับผิดชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนสอบสวนขอเท็จจริง 

   - สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
   - สําเนาผลทางคดีหรือสําเนาคําพิพากษา 

   - หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับผูวาราชการ 
จังหวัด แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือ
ตํ า แ ห น ง ท่ี เ ที ย บ เ ท า ข้ึ น ไ ป  แ ล ว แ ต ก ร ณี                     
วาเหตุดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 

    - กรณีปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ            
กอ.รมน.ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา
ใหสวนราชการดังกลาวเปนผูออกหนังสือรับรอง                   
และเปนผูรับผิดชอบในการยื่นคําขอรับสิทธิ 

 
กลุมที่ 3 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยรวมปฏิบัติหนาที่อยูใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นในกลุมท่ี 1 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไดรับอันตรายจนบาดเจบ็ หรือบาดเจบ็สาหัส หรือไมบาดเจ็บ 

แตมีผลจากพฤติกรรมท่ีชัดเจนจากการปฏิบัติหนาท่ี 
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. แบบคําขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)              

หรือเ งินราง วัลสําหรับการสู รบ  (แบบ  บ .ท .ช .2)                    
(แยกเปนรายบุคคล) 

  2. แบบคําขอเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ                   
(แบบ บ.ท.ช.3) แยกเปนรายบุคคล 

3. เอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดไวในกลุมที่ 1  
และกลุมท่ี 2 และใหสงเอกสารหลักฐานประกอบ            
การพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี ้

   - รายงานการใชกระสุนปน และวัตถุระเบดิท่ีใชท้ังหมด
เปนรายบุคคล 

   - หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6)                  
ฉบับตนฉบับ  

   - สําเนาบัตรบันทึกการตรวจรักษาผูปวย O.P.D 
CARD 
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   - หลักฐานการลาปวย 
   - คําใหการของผูท่ีรวมอยูในเหตุการณ 
   - รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี                    

และผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมแผนท่ีสังเขป             
แสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑท่ีไดรับการพิจารณา 
พ.ส.ร. เปนรายบุคคล 

 
--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 337 - 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ตร. โทร  ๐ ๒๒๕๒ ๔๙๒๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘    

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๕๑ วันที่               ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสทิธิบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
ผบช., ผบก. หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
  ด้วยปรากฏว่า เมื่อมีเหตุข้าราชการตํารวจเสียชีวิต พิการ ทุพลภาพ หรือบาดเจ็บจากการ           
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ ตามระเบียบ สร.ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ                    
ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ           
เน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.)                
หลายหน่วยได้เสนอขอรับสิทธิล่าช้า ทั้งน้ี ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ                 
หน้าที่รับผิดชอบในการเสนอขอรับสิทธิ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างขวัญ กําลังใจ                    
แก่ข้าราชการและทายาทผู้ขอรับสิทธิ จึงให้หน่วยถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๑. อํานาจหน้าที่ในการเสนอขอรับสิทธิ 
 ๑.๑ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการของหน่วยต้นสังกัด                     
ของข้าราชการตํารวจที่จะได้รับสิทธิในขณะเกิดเหตุเป็นผู้ดําเนินการเพ่ือเสนอเร่ืองขอรับสิทธิไปยังคณะกรรมการ-
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)  
 ๑.๒ กรณีข้าราชการตํารวจที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการภายใต้การบังคับบัญชา           
ของหน่วยใด เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการของหน่วยที่ข้าราชการตํารวจ                  
ไปปฏิบัติราชการขณะเกิดเหตุเป็นผู้ดําเนินการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้น้ัน                    
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) แล้วแจ้งให้ต้นสังกัด
ของข้าราชการตํารวจผู้ขอรับสิทธิทราบเรื่องดังกล่าว เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานการขอรับสิทธิ               
จนกว่าการดําเนินการจะเสร็จสิ้น 
 ๑.๓ กรณีมีเหตุเกิดขึ้นและมีข้าราชการตํารวจหลายรายจากหลายหน่วยร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกันที่จะได้รับสิทธิ ให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอเรื่อง
ขอรับสิทธิตามข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๑.๒ แยกดําเนินการเสนอเรื่องขอรับสิทธิให้แก่ข้าราชการตํารวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ            
ไปยังคณะกรรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)  
 ทั้งน้ี หากผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการของแต่ละหน่วยต้นสังกัดสามารถ                   
ทําความตกลงกันได้ว่าหน่วยใดจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการขอรับสิทธิ ก็ให้หน่วยน้ันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
จนเสร็จสิ้น แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของข้าราชการตํารวจผู้เข้าหลักเกณฑ์เพ่ือเสนอเรื่องขอรับสิทธิไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)  

/๑.๔ กรณี... 
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 ๑.๔ กรณีการเนินการขอรับสิทธิยังไม่เสร็จสิ้น หากต่อมาข้าราชการตํารวจ                    
ที่จะได้รับสิทธิได้ย้ายสังกัดไปดํารงตําแหน่งในสังกัดใหม่ หรือไปปฏิบัติราชการให้กับหน่วยใหม่ ให้หน่วย           
ที่รับผิดชอบในการดําเนินการเสนอเรื่องขอรับสิทธิเดิมตามข้อ ๑.๑ หรือ ข้อ ๑.๒ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการดําเนินการเสนอเร่ืองขอรับสิทธิจนเสร็จ แล้วส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของข้าราชการตํารวจ           
ผู้เข้าเกณฑ์เพ่ือเสนอเรื่องขอรับสิทธิไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.)  
 ๒. กรอบระยะเวลา 
 ๒.๑ เมื่อมีเหตุเกิดข้ึน ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยการของหน่วยรายงาน
เหตุเบ้ืองต้นตามลําดับช้ันถึง บช. พร้อมกับดําเนินการมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนภายใน 
๗ วัน และดําเนินการเสนอขอรับสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 
 ๒.๒ ตามข้อ ๒.๑ หากไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นในกําหนดรายงานตามลําดับช้ัน              
ถึง บช. เพ่ือขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง คร้ังละไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง                     
ขอขยายเวลาประกอบในแต่ละคร้ังด้วย 
 ๒.๓ ตามข้อ ๒.๒ หากยังไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นได้ ให้รายงานตามลําดับช้ัน           
ถึง บช. เพ่ือทราบ เป็นข้อมูลในการติดตาม เร่งรัด หรือคําแนะนําแก่หน่วยงานเจ้าของเร่ืองเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาข้อบกพร่องตามอํานาจหน้าที่ 
 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
  

(ลงช่ือ)  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
     ( อดุลย์ แสงสิงแก้ว ) 
    ผบ.ตร. 
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บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ                      ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘                                  

ที่   ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๕๖ วันที่       ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖      

เรื่อง   ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย 

ผบช. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 

ผบก.หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 

ด้วย กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๑๕๔ ลง ๒๖ เม.ย.๕๖   
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) เน่ืองจากตรวจพบข้อคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้บําเหน็จความชอบสําหรับผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการในพื้นที่ย่านอันตราย โดยกําหนดให้ผู้รับสิทธิจะต้องปฏิบัติหน้าที่ประจําในพ้ืนที่
ย่านอันตรายมีระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)    
๑ ขั้น และได้รับสิทธิตามระเบียบฯ สูงสุดไม่เกิน ๔ ครั้ง  

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่าน
อันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช. เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงให้แต่ละหน่วยดําเนินการ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนออกคําสั่งว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา ที่ได้รับสิทธิเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ    
(พ.ส.ร.) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งและหรือปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ย่านอันตรายตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ 
กําหนด จึงดําเนินการออกคําสั่งให้ได้รับสิทธิ พ.ส.ร. และเบิกจ่ายเงินต่อไป หากมีกรณีที่ได้รับเงินโดยไม่
มีสิทธิ ให้พิจารณาดําเนินการเรียกเงินดังกล่าวส่งเงินคืนคลัง 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
               (ลงช่ือ ) พล.ต.ท. สมเดช ขาวขํา 

       ( สมเดช ขาวขํา ) 
      ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ                สกพ. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘ 

ที่  ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๘๔๖๓ วันที่      ๑๒  กันยายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง  กําชับการเสนอขอรับสิทธิ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน ผบช. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 

 ผบก. หน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 

ด้วยปรากฏว่า มีข้าราชการตํารวจท่ีได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ จว.ชายแดนภาคใต้
ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ วุฒิสภา ร้องขอความเป็นธรรมเน่ืองจาก     
ยังไม่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในย่านอันตรายตามที่
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) กําหนดติดต่อกัน   
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและ        
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) เน่ืองจากบางหน่วย 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของหน่วยใช้เวลาดําเนินการในข้ันตอนทางธุรการ เช่น การจัดเตรียมข้อมูล      
ผู้มีสิทธิ การตรวจสอบ กระบวนการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสิทธิ เป็นเวลานานโดย
ไม่มีเหตุผลและความจําเป็นเท่าที่ควร เป็นเหตุให้เรื่องขอรับสิทธิล่าช้าในช้ันดําเนินการของหน่วย        
ต้นสังกัด ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสิทธิไม่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและกระทบต่อขวัญกําลังใจหรือ
แรงจูงใจของข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ จว.ชายแดนภาคใต้ 

ดังน้ัน เพ่ือป้องกันมิให้การเสนอขอ พ.ส.ร. สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในย่านอันตราย
ตามท่ี ก.บ.ท.ช. กําหนดเกิดความล่าช้า จึงประสานขอความร่วมมือแต่ละหน่วยให้เร่งตรวจสอบ 
คุณสมบัติ เตรียมรวบรวมรายช่ือและเอกสารหลักฐานข้าราชการตํารวจผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์    
แนวทางวิธีปฏิบัติในการเสนอขอ พ.ส.ร. สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในย่านอันตรายให้พร้อมก่อน      
มีคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็
ขอให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบ บ.ท.ช. นับต้ังแต่วันต้นปีงบประมาณถัดจาก
ปีงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติสิทธิต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                       (ลงช่ือ) พล.ต.ต. ปิยะ  อุทาโย 
 ( ปิยะ  อุทาโย ) 

รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ.                



ผนวก ค 
 

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
เงินทําขวญัขาราชการและลูกจาง 

_____________ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 

พ.ศ.2546 
-------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการ
และลูกจางใหเหมาะสมย่ิงข้ึน กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและ
ลูกจาง พ.ศ.2546” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2516 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2523 
ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”หมายความวา บุคคลซ่ึงรับราชการโดยได รับเงินเดือนจากเงิน

งบประมาณประเภทเงินเดือน ในสวนราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“ลูกจาง”หมายความวา ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวที่ไดรับคาจางจากเงิน
งบประมาณในสวนราชการของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“เงินเดือน”หมายความวา เงินเดือนตามอัตราท่ีไดรับจริง และใหหมายความรวมถึงเงิน
เพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมการเล่ือนฐานะ (พ.ล.ฐ.) และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย 

“คาจาง”หมายความวา คาจางอัตราปกติรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ตามอัตราท่ีกําหนด
จายใหลูกจางสําหรับการทํางานปกติ และใหหมายความรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย            

ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางเปนรายวันประเภทท่ีทํางานในวันเสารดวย ใหคิดคาจางย่ีสิบ
หกวันเปนคาจางหนึ่งเดือน สวนประเภทท่ีไมทํางานในวันเสารใหคิดคาจางย่ีสิบสองวันเปนคาจาง
หนึ่งเดือน 

สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายช่ัวโมง ใหคิดคาจางเจ็ดช่ัวโมงเปนคาจางหนึ่ง
วันเวนท่ีลูกจางท่ีไดกําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเปนอยางอ่ืน ก็ใหคิดคาจางตามจํานวนช่ัง
โมงที่ไดกําหนดนั้นเปนคาจางหนึ่งวันแลวคิดเปนหนึ่งเดือนตามวรรคสอง 
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ขอ 5 เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินทําขวัญตามขอ 6 ลูกจางผูใดไดรับคาจางราย
เดือนหรือเทียบเปนรายเดือนแลวต่ํากวาส่ีพันหนึ่งรอยบาท ใหใชอัตราจางเดือนละสี่พันหนึ่งรอย
บาทเปนเกณฑคํานวณ 

ขอ 6 ภายใตบังคับขอ 8 และขอ 9 ขาราชการหรือลูกจางผูใดไดรับอันตรายหรือปวย
เจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีแตยังสามารถรับราชการตอไปได ใหไดรับเงินทําขวัญ
เปนเงินกอนในอัตราดังนี้ 

(1) แขนขาดหนึ่งขาง  ใหไดรับย่ีสิบส่ีเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง    
(2) ขาขาดหนึ่งขาง ใหไดรับย่ีสิบสองเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(3) มือขาดหนึ่งขาง  ใหไดรับสิบแปดเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(4) เทาขาดหนึ่งขาง  ใหไดรับสิบหาเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(5)  สูญเสียลูกตาหนึ่งขาง  ใหไดรับสิบเอ็ดเทาคร่ึงของอัตราเงินเดอืนหรือคาจาง 
(6) สูญเสียสมรรถภาพการมองเห็นรอยละเกาสิบข้ึนไปหรือสูญเสีย

ความสามารถในการมองเห็นตั้งแตสามตอหกสิบหรือมากกวาของตาขางหนึ่ง หรือสูญเสีย
ความสามารถในการใชสายตาสองขางรวมกัน(Binocular Vision)  ใหไดรับสิบเอ็ดเทาของ
เงินเดือนหรือคาจาง 

(7) หูหนวกท้ังสองขาง ใหไดรับเกาเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(8) หูหนวกหนึ่งขาง ใหไดรับส่ีเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(9) นิ้วหัวแมมือขาดหนึ่งนิว้ ใหไดรับส่ีเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(10) นิ้วช้ีขาดหนึ่งนิ้ว  ใหไดรับสามเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(11) นิ้วกลางขาดหนึ่งนิ้ว ใหไดรับสามเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(12) นิ้วนางขาดหนึ่งนิ้ว  ใหไดรับสองเทาคร่ึงของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(13) นิ้วกอยขาดหนึ่งนิ้ว ใหไดรับหนึ่งเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(14) นิ้วหัวแมเทาขาดหนึ่งนิ้ว ใหไดรับสามเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(15) นิ้วเทาอ่ืนขาดหนึ่งนิ้ว  ใหไดรับหนึ่งเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
(16) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถในการสืบพันธุ ใหไดรับย่ีสิบหา

เทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง                         
(17) สูญเสียอวัยวะอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลาวไวใน (1)ถึง (16)  ใหไดรับ

เงินทําขวัญเปนจํานวนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   
ผูใดสูญเสียอวัยวะในหลายสวนของรางกายตามท่ีระบุไวใน(1)ถึง(17)ใหคํานวณ

เงินทําขวัญทุกสวน แตเม่ือรวมกันแลวตองไมเกินสามสิบเทาของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
ขอ 7 เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินทําขวัญตามระเบยีบนี ้

(1) แขนขาด หมายความวา ขาดตั้งแตขอศอกข้ึนมา 
(2) ขาขาด หมายความวา ขาดตั้งแตหัวเขาข้ึนมา 
(3) มือขาด หมายความวา ขาดท่ีใดท่ีหนึง่ตั้งแตขอมือถึงขอศอก 
(4) เทาขาด  หมายความวา ขาดท่ีใดท่ีหนึง่ตั้งแตขอเทาถึงหัวเขา 
(5) นิ้วขาด  หมายความวา ขาดอยางนอยหนึ่งขอ 
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(6) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบข้ึนไป หรือเสีย
ความสามารถในการมองเห็นตั้งแตสามตอหกสิบหรือมากกวา หมายความวาไมสามารถมองเห็น
อักษรบนแผนปายวัดสายตามาตรฐานไดในระยะหางจากปายสามเมตร ในขณะท่ีคนตาปกติ
สามารถมองเห็นไดในระยะหางจากปายหกสิบเมตร 

(7) สูญเสียความสามารถในการใชสายตาสองขางรวมกัน(Binocular Vision)
หมายความวาเม่ือใชตาขางท่ีไมปกติรวมกับตาอีกของหนึ่งแลว  ไมสามารถมองเห็นไดอยางคนตา
ปกติและถือวาเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นของตาขางท่ีไมปกตินั้น 

(8) การท่ีอวัยวะสวนใดสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานโดยส้ินเชิงซึ่งไม
สามารถจะรักษาใหหายเปนปกติได ใหถือวาอวัยวะสวนนั้นขาดหรือสูญเสียดวย       

ขอ 8 ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ไมมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้ ถา 
(1) อันตรายหรือความปวยเจ็บเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

หรือจากความผิดของตนเอง 
(2) ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือ จาก

หนวยงานอ่ืนท่ีทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงาน 
(3) มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเม่ือออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวยการ

สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ขอ 9 เงินทําขวัญตามระเบียบนี้  จะจายไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง             

หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญและการพิจารณาเงินทําขวัญ ใหปฏิบัติตามระเบียบ ท่ี
คณะกรรมการการตามขอ 10 กําหนด 

ขอ 10 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง  ประกอบดวยผูแทนสํานักงาน ก.พ.ผูแทน
สํานักงบประมาณ และผูแทนกรมบัญชีกลาง ทําหนาท่ีกํากับดูแล วินิจฉัยปญหา และกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ 11 ขาราชการหรือลูกจางผูใดประสบเหตุซึ่งมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  พ.ศ.2516  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกอน
วันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ และยังมิไดรับอนุมัติเงินทําขวัญจากกระทรวงการคลังใหมีสิทธิไดรับการ
พิจารณากําหนดจํานวนเงินทําขวัญและอนุมัติเงินทําขวัญโดยกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

 ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม  พ.ศ.2547                                                         

 (ลงช่ือ)ร.ต.อ สุชาติ  เชาวววิศิษฐ 
 (สุชาติ  เชาววิศิษฐ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ท่ี กค 0409.4/;380                                                             กรมบัญชีกลาง 
 ถนนพระราม 6 กทม.10400   
 

27 กันยายน 2548 
 
เร่ือง ระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญและการพิจารณาเงิน    
             ทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2548  
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการ เลขาธิการ ผูบัญชาการ อธิการบดี 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. ระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญและการ 

   พิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  พ.ศ. 2548 
2. แบบขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 

 
ดวยคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 

พ.ศ.2546 ไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญและ
การพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  พ.ศ. 2548  ตามส่ิงท่ีสงมาดวย  เพ่ือใชเปน
หลักเกณฑในการขอรับและพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2548 เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)    สมภพ  บัณฑรวิพากษ 
(นายสมภพ  บัณฑรวิพากษ) 

รองอธิบดี ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานเงินเดือน คาจาง บาํเหนจ็บํานาญ 
โทร.0-2273-9607 
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ระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญ 
และการพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2548 

_________________ 
         

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญและการ
พิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 9 และขอ 10 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2546  คณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2546 จึงกําหนด
ระเบียบไว ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับ
เงินทําขวัญและการพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2548” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี้ 

“หัวหนาสวนราชการ”หมายความวา หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดระดับกรม
สําหรับราชการสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาค 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 

“ลูกจาง”หมายความวา ลูกจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญ
ขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 

ขอ 4 ใหประธานกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญ
ขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

สวนที่ 1 
การขอรับเงินทําขวัญ 

 
ขอ  5 ใหผู ขอรับเ งินทําขวัญย่ืนขอรับเ งินทําขวัญและใบรับรองแพทยตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันข้ึนไปจนถึงหัวหนาสวนราชการ 
แบบขอรับเงินทําขวัญใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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ขอ 6 การลงลายมือช่ือในแบบขอรับเงินทําขวัญ  ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูขอรับเงิน

ทําขวัญอาจใชวิธีลงลายพิมพนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือก็ได  แตจะตองมีพยานลงลายมือช่ือ
รับรองสองคน  

ขอ 7 ในกรณีท่ีผูขอรับเงินทําขวัญไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบขอรับเงินทําขวัญ
ตามขอ 6 ไดใหหัวหนาสวนราชการ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ลงลายมือช่ือในแบบขอรับเงิน
ทําขวัญแทน 

ขอ 8 เม่ือหัวหนาสวนราชการ  ตรวจสอบคําขอรับเงินทําขวัญแลว เห็นวา  ผูขอ
สมควรไดรับเงินทําขวัญก็ใหสงหลักฐานไปยังกรมบัญชีกลาง  โดยไมตองมีหนังสือนําสง 
ดังตอไปนี้ 

(1) คําขอรับเงินทําขวัญ 
(2) ใบรับรองแพทย 
(3) หลักฐานท่ีผูบังคบับญัชาส่ังใหผูขอรับเงินทําขวัญไปปฏิบตัิหนาท่ีราชการ

อันเปนเหตใุหผูนั้นไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ 
(4) หลักฐานการสอบสวนของสวนราชการท่ีแสดงวา ผูขอรับเงินทําขวัญไดรับ

อันตรายหรือปวยเจ็บ เขาเกณฑมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญ 
 

สวนที่ 2 
การพิจารณาเงินทําขวัญ 

 
ขอ 9 เมื่อกรมบัญชีกลางไดรับเร่ืองขอรับเงินทําขวัญแลว ใหตรวจสอบคําขอและ

หลักฐานวาถูกตอง ครบถวนหรือไม หากพิจารณาไดความวาผูขอรับเงินทําขวัญเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินทําขวัญใหเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติจายเงินทําขวัญ  

กรณีคําขอหรือหลักฐานยังไมถูกตอง ใหแจงสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการ
แกไขใหถูกตองโดยเร็ว    

ขอ 10 กรณีท่ีกรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นวา ผูขอรับเงินทําขวัญไมมีคุณสมบัติท่ีจะ
ไดรับเงินทําขวัญ  หรือมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญแตกตางไปจากคําขอรับเงินทําขวัญ ใหแจงสวน
ราชการเจาสังกัดเพื่อพิจารณาทบทวนและแจงผลการพิจารณาตอกรมบัญชีกลางภายในเวลา 30 
วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมบัญชีกลาง 

ขอ 11 ใหกรมบัญชีกลางนําผลการพิจารณาของสวนราชการเจาสังกัดท่ีไดรับแจง
ตามขอ 10 มาประกอบการพิจารณา หากยังเห็นขัดแยงกับสวนราชการเจาสังกัด ใหสงเร่ืองไปให
คณะกรรมการวินิจฉัยใหกรมบัญชีกลางดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตอไป 
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สวนที่ 3  

การอนุมัติและการเบิกจายเงินทําขวัญ 
 

ขอ 12 การอนุมัติส่ังจายเงินทําขวัญใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผูท่ี
อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย 

ขอ 13 เม่ือสวนราชการเจาสังกัดไดรับหนงัสือแจงการอนุมัติส่ังจายเงินทําขวัญแลว 
ใหรีบดาํเนินการเบิกจายเงินทําขวัญแกผูขอรับเงินทําขวัญตอไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน 2548 
                                                    

(ลงช่ือ)     สมภพ บัณฑรวิพากษ  
(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ) 

ประธานกรรมการระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 
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แบบขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 

สําหรับสวนราชการเจาสงักัด 
ท่ี.............../.................                                                                      ......................................... 
                                                                                        รหสัหนวยงาน/จังหวัด    

วันท่ี............................................ 
เรื่อง  ขอใหสั่งจายเงินทําขวัญ 
เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
        โปรดพิจารณาสั่งจายเงินทําขวัญใหแก   ขาราชการ   ลกูจาง  ตามคําขอขางลางนี้ และไดสงเอกสาร
รวม……………………..ฉบับ มาดวยแลว 
                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                (ลงชื่อ)..................................................(1) 
                                                                                        (..................................................) 
...................................                                                 ตาํแหนง..................................................... 
โทร............................. 

สําหรับผูขอ 
ขาพเจา  ยศ................. คํานาํหนา.................ชื่อ........................นามสกลุ....................... 
เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน         

ขอรับเงิน   ทําขวัญ         วันเดือนปเกิด (2) 
………./……………./……………. 

วันเดือนปท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ 
................../................./..............

ตําแหนง.......................................................................................... 

สถานภาพผูขอ 
  ขาราชการสามัญ 
  ขาราชการวิสามัญ 
  ลูกจางประจํา 
  ลูกจางชั่วคราว 
 

สวนราชการท่ีสังกัด 
      กรม.............................................     รหัส      
       กระทรวง...................................... 
       จังหวัด........................................     รหัส       

รับเงินทาง 
กรณีขอรับเงินผานสวนราชการ (3) 
กรม........................................รหัส 
จังหวัด....................................รหัส 
หนวยงานผูเบิก.........................รหัส 
 

 กรณีขอใหจายเงินเขาบัญชีเงนิฝากธนาคาร(4) 
ชื่อธนาคาร.............................สาขา.................... 
ชื่อบัญชี........................................................... 
เลขท่ีบัญชี.........................................................   
 

กรณีท่ีไดรับ                                                                              อัตราเงินเดือน/คาจาง                            
ไดรับอนัตราย                                                        เงินเดือน   เดือนละ..............................บาท  
ปวยเจ็บ                                                                 คาจาง     เดือนละ.............................. บาท 
ถูกประทุษราย                                                                    ;วันละ..................................บาท 
                                                                                          ชั่วโมงละ.............................บาท  

สภาพความปวยเจ็บหรอือันตรายที่ไดรับ 

 แขนขาด                      1ขาง                              นิ้วกลางขาด                        1นิ้ว 
 ขาขาด                        1ขาง                               นิ้วนางขาด                          1นิ้ว 
 มือขาด                        1ขาง                              นิ้วกอยขาด                         1นิ้ว 
 เทาขาด                       1ขาง                               นิ้วหัวแมเทาขาด                   1นิ้ว 
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สูญเสียลกูตา                  1ขาง                               นิ้วเทาอืน่ขาด                      1นิ้ว 
หูหนวก                        2ขาง                                สูญเสียอวัยวะสืบพันธหรือความสามารถใน 
                                                                                        การสืบพันธ 
หูหนวก                        1ขาง                               สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น 
นิ้วหัวแมมือขาด              1นิ้ว                                อื่นๆ................................................. 
นิ้วชี้ขาด                        1นิ้ว                                                             
พฤติการณท่ีไดรบัอันตรายหรือปวยเจ็บ.................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

รับรองของผูขอ 
                                                                                      เขียนท่ี.................................................. 
                                                                                      วันท่ี.................................................... 
         ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจายังสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงาน หนาท่ีเดิม หนาท่ีอื่นได และขอรับรองวา
ขอความขางตนนีเ้ปนความจริงทุกประการหากปรากฏในภายหลงัวาขาพเจาไมสามารถปฏิบัติงานได หรือไมมีสิทธไิดรับเงิน 
หรือไดรับเงนิไปเกินสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 
2546 ขาพเจายินยอมคืนเงินท่ีไดรบัไป และชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทางราชการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีขาพเจา
ไดรับทราบจากทางราชการ  
                                                          (ลงชื่อ).............................................ผูขอ(5) 
                                                                  (.............................................) 
                                                                 วันท่ี.......................................... 
                                                          (ลงชื่อ)............................................พยาน(6) 
                                                                  (.............................................) 
                                                                  วันท่ี......................................... 
                                                           (ลงชื่อ)...........................................พยาน(6) 
                                                                  (.............................................) 
                                                                 วันท่ี.......................................... 
ท่ีอยูของผูขอ....................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย............................................... 
โทรศัพท..................................................... 
Email…………………………………………….  
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คําอธิบายการกรอกแบบขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 
(1) หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัด 
(2) วันเดือนปใหกรอกเปนตัวเลขตามปปฏิทิน 
(3) กรณีขอรับเงินทางสวนกลางใหระบุสวนราชการเจาสังกัดระดับกรมและรหัสหนวยงานกรณี

ขอรับทางสวนภูมิภาคใหระบุจังหวัดท่ีขอรับเงินและรหัสจังหวัดรวมท้ังระบุช่ือหนวยงานผูเบิก
ดวย 

(4) กรณีขอใหจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาท่ีมี 
ช่ือธนาคาร  ช่ือเจาของบัญชี  และเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร(ประเภทออมทรัพย/กระแส
รายวัน) 

(5) กรณีท่ีผูขอรับเงินทําขวัญไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบขอรับเงินทําขวัญฯได ใหหัวหนา
สวนราชการ หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายลงลายมือช่ือในแบบขอรับเงินทําขวัญแทน 

(6) ลายมือช่ือพยานกรณีผูขอรับเงินลงลายพิมพนิ้วมือ 
 
หมายเหต ุ       ใหใสเคร่ืองหมาย  /  ในชอง   ท่ีใช 
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แบบใบรับรองแพทย 
 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี............เดือน....................พ.ศ................................. 

 
ขาพเจา...........................................แพทย...........(ก).............................เปน

แพทยท่ีไดข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะ..............(ข)........................ 
สาขาเวชกรรม  หมายเลขทะเบียน...............................ประจํา............................................ 
ไดตรวจรางกายของ....................................................................................................... 
ตําแหนง...................................แผนก...............................กระทรวง............................... 
กรม...............................จังหวัด.....................................เม่ือวันท่ี................................... 
ปรากฏวา.........................................................ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บสูญเสียอวัยวะ
หรืออวัยวะสูญเสียสมรรถภาพจริง คือ............................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 

เห็นวา 
(  )  ไมสามารถรับราชการ หรือปฏิบัติงานไดเลย 
(  )  สามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานในหนาท่ีเดิมตอไปไดตามปกติ 
(  )  สามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนได 

 
.................................... 
(..................................) 

แพทยผูตรวจ 
 

หมายเหตุ  
(ก) แสดงตําแหนงหรือวิทยฐานะ เชน เปนแพทยประกาศนียบัตร หรือแพทย

ปริญญา 
(ข) ใหแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันช้ัน 1 

หรือแผนโบราณเฉพาะในจังหวัดท่ีไมมีแพทยแผนปจจุบันช้ัน 1 
  

 
 
 
 



ผนวก ง 

บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตาํรวจ 
ตั้งแตป 2521 - ปจจุบัน 

_________________ 
 
1. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 1  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2521 
2. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 2  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2523 
3. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 3  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2525 
4. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ บัญชี  ก  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2532 
5. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ บัญชี  ข  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2533 
6. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 1  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2535 
7. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
 ทายพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจํา 
 ตําแหนง พ.ศ.2538  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2537 
8. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
 ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน 
 ของขาราชการ พ.ศ.2547  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2547 
9. บัญชีเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
 ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน 
 ขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 
10. บัญชีเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
 ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน 
 ขาราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2550  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 
11. บัญชีเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
 ทาย พ.ร.บ.ตาํรวจแหงชาตกิารปรับเงินเดือน 
 ขาราชการตํารวจ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 
12. บัญชีเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
 ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน 
 ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 
13. บัญชีเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
 ทาย พ.ร.บ.ตาํรวจแหงชาตกิารปรับเงินเดือน 
 ขาราชการตํารวจ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 
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บัญชีเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 1 

ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 
 

ชั้น ยศ อัตราเงินเดือนปกติ 
พลตํารวจกองประจําการและ              300-320-340-360-380-400- 
พลตํารวจสํารอง 420-440-460 
พลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจพิเศษ 900-950-1,000-1,055-1,110- 

ชั้นพลตํารวจ 
 
 
 และพลตํารวจสมัคร 1,165-1,220-1,280-1,340-1,400 

สิบตํารวจตรี 1,000-1,055 
สิบตํารวจโท 1,110-1,115-1,220 
สิบตํารวจเอก (อันดับ 1) 1,280-1,340-1,400 
สิบตํารวจเอก (อันดับ 2) 
 

1,485-1,585-1,685-1,785- 
1,885-1,985-2,085-2,235 

จาสิบตํารวจ (อันดับ 1) 1,485-1,585-1,685-1,785- 
1,885 

จาสิบตํารวจ (อันดับ 2) 1,985-2,085-2,235-2,385- 
2,535 

ชั้นประทวน 

จาสิบตํารวจ (พิเศษ) และ นายดาบตํารวจ 1,985-2,085-2,235-2,385-2,535-2,685-
2,835-2,985-3,170 

รอยตํารวจตรี 1,785-1,885-1,985-2,085-2,235-2,385 
รอยตํารวจโท (อันดับ 1) 2,535-2,685-2,835-2,985 
รอยตํารวจโท (อันดับ 2) 3,170-3,355-3,540-3,725-3,910 
รอยตํารวจเอก (อันดับ 1) 3,170-3,355-3,540-3,725-3,910 

ชั้นสัญญาบัตร 

รอยตํารวจเอก (อันดับ 2) 4,110-4,310-4,510-4,710-4,960 
พันตํารวจตรี (อันดับ 1) 4,110-4,310-4,510-4,710-4,960 
พันตํารวจตรี (อันดับ 2) 5,210-5,460-5,760-6,060-6,360 

 

พันตํารวจโท (อันดับ 1) 5,210-5,460-5,760-6,060-6,360 
พันตํารวจโท (อันดับ 2) 6,710-7,060-7,410-7,760 
พันตํารวจเอก (อันดับ 1) 6,710-7,060-7,410-7,760 
พันตํารวจเอก (อันดับ 2) 8,160-8,560-8,960-9,360 
พันตํารวจเอก (พิเศษ) (อันดับ 1) 8,160-8,560-8,960-9,360 
พันตํารวจเอก (พิเศษ) (อันดับ 2) 9,790-10,220-10,680-11,140 
พลตํารวจตรี (อันดับ 1) 9,790-10,220-10,680-11,140 
พลตํารวจตรี (อันดับ 2) 11,640-12,140 
พลตํารวจโท (อันดับ 1) 11,640-12,140 
พลตํารวจโท (อันดับ 2) 12,690-13,240 

 

พลตํารวจเอก 12,690-13,240 
 

หมายเหตุ :  ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2521 
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บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 2 
ทายพระราชกฤษฎีกาใหปรับใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 2 

ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 
พ.ศ.2522 

 
ชั้น ยศ อัตราเงินเดือนปกติ 

พลตํารวจกองประจําการและ 360-385-410-435-460-485- 
พลตํารวจสํารอง 510-535-560 
พลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจ 1,080-1,140-1,200-1,265- 

ชั้นพลตํารวจ 

พิเศษ และพลตํารวจสมัคร 1,330-1,395-1,460-1,535-1,610-1,685 
สิบตํารวจตรี 1,200-1,265 
สิบตํารวจโท 1,330-1,395-1,460 
สิบตํารวจเอก (อันดับ 1) 1,535-1,610-1,685 
สิบตํารวจเอก (อันดับ 2) 1,785-1,905-2,025-2,145-2,265-2,385-

2,505-2,685 
จาสิบตํารวจ (อันดับ 1) 1,785-1,905-2,025-2,145-2,265 
จาสิบตํารวจ (อันดับ 2) 2,385-2,505-2,685-2,865-3,045 

ชั้นประทวน 

จาสิบตํารวจ (พิเศษ) และ นายดาบตํารวจ 2,385-2,505-2,685-2,865-3,045-3,225-
3,405-3,585-3,805 

รอยตํารวจตรี 2,145-2,265-2,385-2,505-2,685-2,865 
รอยตํารวจโท (อันดับ 1) 3,045-3,225-3,405-3,585 
รอยตํารวจโท (อันดับ 2) 3,805-4,025-4,245-4,465-4,685 
รอยตํารวจเอก (อันดับ 1) 3,805-4,025-4,245-4,465-4,685 

ชั้นสัญญาบัตร 

รอยตํารวจเอก (อันดับ 2) 4,925-5,165-5,405-5,645-5,945 
พันตํารวจตรี (อันดับ 1) 4,925-5,165-5,405-5,645-5,945 
พันตํารวจตรี (อันดับ 2) 6,245-6,545-6,905-7,265-7,625 
พันตํารวจโท (อันดับ 1) 6,245-6,545-6,905-7,265-7,625 
พันตํารวจโท (อันดับ 2) 8,045-8,465-8,885-9,305 
พันตํารวจเอก (อันดับ 1) 8,045-8,465-8,885-9,305 
พันตํารวจเอก (อันดับ 2) 9,785-10,265-10,745-11,225 
พันตํารวจเอก (พิเศษ) (อันดับ 1) 9,785-10,265-10,745-11,225 
พันตํารวจเอก (พิเศษ) (อันดับ 2) 11,745-12,265-12,815-13,365 
พลตํารวจตรี (อันดับ 1) 11,745-12,265-12,815-13,365 
พลตํารวจตรี (อันดับ 2) 13,965-14,565 
พลตํารวจโท (อันดับ 1) 13,965-14,565 
พลตํารวจโท (อันดับ 2) 15,225-15,885 

 

พลตํารวจเอก 15,225-15,885 
 

 
หมายเหตุ :  ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2523 
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บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ หมายเลข 3 
ทายพระราชกฤษฎีกาใหปรับใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจหมายเลข 3 

ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 
พ.ศ.2524 

 
ชั้น ยศ อัตราเงินเดือนปกติ 

พลตํารวจกองประจําการและ 
พลตํารวจสํารอง 

420-450-480-510-540-570-600-630-660 ชั้นพลตํารวจ 

พลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจ 
พิเศษ และพลตํารวจสมัคร 

1,255-1,325-1,395-1,470-1,545-1,620-
1,695-1,780-1,865-1,950 

สิบตํารวจตรี 1,395-1,470 
สิบตํารวจโท 1,545-1,620-1,695 
สิบตํารวจเอก (อันดับ 1) 1,780-1,865-1,950 
สิบตํารวจเอก (อันดับ 2) 2,065-2,205-2,345-2,485-2,625-2,765-

2,905-3,115 
จาสิบตํารวจ (อันดับ 1) 2,065-2,205-2,345-2,485-2,625 
จาสิบตํารวจ (อันดับ 2) 2,765-2,905-3,115-3,325-3,535 

ชั้นประทวน 

จาสิบตํารวจ (พิเศษ) และ นายดาบตํารวจ 2,765-2,905-3,115-3,325-3,535-3,745-
3,955-4,165-4,425 

รอยตํารวจตรี 2,485-2,625-2,765-2,905-3,115-3,325 
รอยตํารวจโท (อันดับ 1) 3,535-3,745-3,955-4,165 
รอยตํารวจโท (อันดับ 2) 4,425-4,685-4,945-5,205-5,465 
รอยตํารวจเอก (อันดับ 1) 4,425-4,685-4,945-5,205-5,465 

ชั้นสัญญาบัตร 

รอยตํารวจเอก (อันดับ 2) 5,745-6,025-6,305-6,585-6,935 
 พันตํารวจตรี (อันดับ 1) 5,745-6,025-6,305-6,585-6,935 
 พันตํารวจตรี (อันดับ 2) 7,285-7,635-8,055-8,475-8,895 
 พันตํารวจโท (อันดับ 1) 7,285-7,635-8,055-8,475-7,895 

พันตํารวจโท (อันดับ 2) 9,385-9,875-10,365-10,855 
พันตํารวจเอก (อันดับ 1) 9,385-9,875-10,365-10,855 
พันตํารวจเอก (อันดับ 2) 11,415-11,975-12,535-13,095 
พันตํารวจเอก (พิเศษ) (อันดับ 1) 11,415-11,975-12,535-13,095 
พันตํารวจเอก (พิเศษ) (อันดับ 2) 13,695-14,295-14,935-15,575 
พลตํารวจตรี (อันดับ 1) 13,695-14,295-14,935-15,575 
พลตํารวจตรี (อันดับ 2) 16,275-16,975 
พลตํารวจโท (อันดับ 1) 16,275-16,975 
พลตํารวจโท (อันดับ 2) 17,745-18,515 

 

พลตํารวจเอก 17,745-18,515 
 

 
หมายเหตุ :  ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2525 
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บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ  

บัญชี ก 
 

   บาท          
21 บาท  5,800  บาท        
20 2,100  5,500  8,950        
19 1,950 บาท 5,200  8,450        
18 1,850 4,950 4,950  8,000        
17 1,750 4,700 4,700  7,600        
16 1,650 4,450 4,450  7,200        
15 1,550 4,200 4,200 บาท 6,850  บาท      
14 1,450 3,950 3,950 7,200 6,500 บาท 14,300 บาท     
13 1,350 3,750 3,750 6,850 6,150 11,150 13,600 16,700 บาท    
12 1,250 3,550 3,550 6,500 5,800 10,550 12,950 15,850 21,050 บาท   
11 1,150 3,350 3,350 6,150 5,500 9,950 12,350 15,050 20,150 23,000 บาท  
10 1,050 3,150 3,150 5,800 5,200 9,450 11,750 14,300 19,250 22,000 25,000  
9 950 3,000 3,000 5,500 4,950 8,950 11,150 13,600 18,400 21,050 24,000 บาท 
8 890 2,850 2,850 5,200 4,700 8,450 10,550 12,950 17,550 20,150 23,000 25,000 
7 830 2,700 2,700 4,950 4,450 8,000 9,950 12,350 16,700 19,250 22,000 24,000 
6 770 2,600 2,600 4,700 4,200 7,600 9,450 11,750 15,850 18,400 21,050 23,000 
5 710 2,500 2,500 4,450 3,950 7,200 8,950 11,150 15,050 17,550 20,150 22,000 
4 660 2,400 2,400 4,200 3,750 6,850 8,450 10,550 14,300 16,700 19,250 21,050 
3 620 2,300 2,300 3,950 3,550 6,500 8,000 9,950 13,600 15,850 18,400 20,150 
2 590 2,200 2,200 3,750 3,350 6,150 7,600 9,450 12,950 15,050 17,550 19,250 
1 560 2,100 2,100 3,550 3,150 5,800 7,200 8,950 12,350 14,300 16,700 18,400 
ขั้น/
ระดับ 

พ.1 พ.2 ป.1 ป.2 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ส.8 

 

 
หมายเหตุ :  ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532 
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บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ  
บัญชี ข 

 
   บาท          

21 บาท  6,580  บาท        
20 2,350  6,230  10,150        
19 2,020 บาท 5,900  9,600        
18 1,920 5,600 5,600  9,100        
17 1,820 5,300 5,300  8,650        
16 1,720 5,020 5,020  8,200        
15 1,620 4,750 4,750 บาท 7,780  บาท      
14 1,520 4,500 4,500 8,200 7,370 บาท 15,500 บาท บาท    
13 1,420 4,250 4,250 7,780 6,960 12,580 14,720 18,100 25,100    
12 1,320 4,020 4,020 7,370 6,580 11,930 13,970 17,150 24,000 บาท   
11 1,220 3,800 3,800 6,960 6,230 11,320 13,260 16,300 22,950 27,300 บาท  
10 1,120 3,590 3,590 6,580 5,900 10,730 12,580 15,500 21,950 26,200 30,600  
9 1,020 3,400 3,400 6,230 5,600 10,150 11,930 14,720 20,950 25,100 29,500 บาท 
8 950 3,210 3,210 5,900 5,300 9,600 11,320 13,970 20,000 24,000 28,400 30,600 
7 890 3,050 3,050 5,600 5,020 9,100 10,730 13,260 19,050 22,950 27,300 29,500 
6 830 2,900 2,900 5,300 4,750 8,650 10,150 12,580 18,100 21,950 26,200 28,400 
5 770 2,750 2,750 5,020 4,500 8,200 9,600 11,930 17,150 20,950 25,100 27,300 
4 720 2,650 2,650 4,750 4,250 7,780 9,100 11,320 16,300 20,000 24,000 26,200 
3 680 2,550 2,550 4,500 4,020 7,370 8,650 10,730 15,500 19,050 22,950 25,100 
2 650 2,450 2,450 4,250 3,800 6,960 8,200 10,150 14,720 18,100 21,950 24,000 
1 620 2,350 2,350 4,020 3,590 6,580 7,780 9,600 13,970 17,150 20,950 22,950 
ขั้น/
ระดับ 

พ.1 พ.2 ป.1 ป.2 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ส.8 

 
 

หมายเหตุ :  ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2533 
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บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ  
หมายเลข 1 

 
   บาท  บาท        
 บาท            

21   7,610  12,480        
20 3,000 บาท 7,320  12,000        
19 2,650  7,040  11,540        
18 2,500 6,350 6,770  11,090        
17 2,350 6,100 6,510 บาท 10,640  บาท บาท     
16 2,200 5,860 6,260  10,190 บาท   บาท    
15 2,050 5,630 6,010 9,700 9,740  18,840 23,170  บาท   
14 1,950 5,410 5,760 9,330 9,290 15,380 18,120 22,280 31,990  บาท  
13 1,850 5,200 5,510 8,970 8,840 14,790 17,420 21,420 30,760 37,740   
12 1,750 5,000 5,260 8,620 8,390 14,220 16,740 20,580 29,580 36,290 42,520 บาท 
11 1,650 4,810 5,010 8,290 7,940 13,660 16,060 19,740 28,440 34,890 40,880  
10 1,550 4,620 4,760 7,970 7,570 13,100 15,380 18,900 27,350 33,550 39,310 42,520 
9 1,450 4,440 4,510 7,660 7,200 12,540 14,700 18,060 26,300 32,260 37,800 40,880 
8 1,350 4,260 4,260 7,360 6,830 11,980 14,120 17,220 25,270 31,000 36,320 39,310 
7 1,250 4,080 4,080 7,060 6,460 11,420 13,340 16,380 24,240 29,740 34,840 37,800 
6 1,150 3,900 3,900 6,760 6,160 10,860 12,660 15,540 23,210 28,480 33,360 36,320 
5 1,050 3,720 3,720 6,460 5,860 10,300 11,980 14,700 22,180 27,220 31,880 34,840 
4 950 3,540 3,540 6,160 5,560 9,740 11,420 14,020 21,150 25,960 30,400 33,360 
3 900 3,360 3,360 5,860 5,260 9,290 10,860 13,340 20,120 24,700 28,920 31,880 
2 850 3,180 3,180 5,560 5,010 8,840 10,300 12,660 19,090 23,440 27,440 30,400 
1 800 3,000 3,000 5,260 4,760 8,390 9,740 11,980 18,060 22,180 25,960 28,920 
ขั้น/
ระดับ 

พ.1 พ.2 ป.1 ป.2 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ส.8 

 

 
หมายเหตุ :  ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2535 

 
 

















 
   

เอกสารอางอิง 
 

การขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 
 

1.  ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบาํเหนจ็ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
2. หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 16 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2522 เร่ือง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (หนังสือนํา) 

3.  ประกาศ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2522 เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (หลักเกณฑการขอรับสิทธิ) 

4. แบบรายงานเพ่ือขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (แบบ บ.1) 

5. แบบสงเ ร่ืองขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 และขอ 9 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 (แบบ บ.2) 

6. แบบสงเร่ืองขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามขอ 8
และขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.2521 (แบบ บ.3) 

7. หนังสือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 19 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2522 
เร่ือง การตีความคําวาขาราชการทหารกองประจําการ 

8. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 23 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2522 
เร่ือง การพิจารณาใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด และการขอ
พระราชทานยศ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  

9. หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/1464 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2523 เร่ือง ขอหารือ
เก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
(เปนเร่ืองผูมีอํานาจออกคําสั่ง  พ.ป.ผ.จะเปนผูใดขณะเร่ิมมีปญหาการตีความ แต
ปจจุบันระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 กําหนดไวชัดแลวในทายแบบ บ 3)  

10. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี สร 1002/ว 10 ลงวันท่ี พฤษภาคม 2523 เร่ือง หลักเกณฑ
การปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11(4) (ปจจุบัน คือ 11 ข(3)) 

11. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี สร 1002/ว 15 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2523 เร่ือง การขอ
พระราชทานยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหขาราชการที่เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ  
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12. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 26 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2523 เร่ือง การใช
หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

13. แบบประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ. 4) 
14. หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 26 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2524เร่ือง  การ

ปฏิบัติในกรณีผูมีสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี  

15.หนังสือคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ท่ี นร 0902/ว 21 ลงวันท่ี 4  มิถุนายน 
2528 เร่ือง การเสนอขอบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521  

16.มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คร้ังท่ี 9/2530 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2530 อนุมัติหลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ใหขอตามยศและ
เงินเดือน แตปจจุบันยกเลิกแลวเปนใหขอไมเกิน 2 ช้ันตราตามเกณฑป 2550 แตยังคง
ใหขอเฉพาะขอเขมสุดคือ 7(1) หรือ 9(1) ตามเดิม) 

17.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0201/15886 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2532 เร่ือง
การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับราชการ 
(การให พ.ป.ผ. กรณีกลับเขารับราชการ ใหมีสิทธิไดรับดังเดิม) 

18. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0202/ว.63 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2516 เร่ือง 
สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (การให พ.ส.ร.กรณีกลับเขารับราชการ 
ใหมีสิทธิไดรับดังเดิม) 

19. คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ท่ี 1/2538 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2538 
เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 

20. หนังสือ กรมตํารวจ ท่ี 0522.343/ว 14135 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2538 เร่ือง กําชับการ
เสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

21.หนังสือ กรมตํารวจ ท่ี มท 0522.343/ว 14136 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2538 เร่ือง การเสนอ
ขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

22. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0215/8947 ลง วันท่ี 5 กรกฎาคม 2539 
เร่ือง การพิจารณาใหช้ันยศแกขาราชการที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ (ใหขอ
เล่ือนยศตามระดับพฤติกรรม เร่ิมใชสําหรับเสียชีวิตป 1 ต.ค.37 เปนตนมาจากเดิมที่ให
ขอตามอัตราเงินเดือนตามระบบเดิม) 

23. หนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0203.2/ว 1653 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2540 เร่ือง การพิจารณาปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด        
(พ.ป.ผ.) (เปนการปรับเพ่ิมเงิน พ.ป.ผ. เปนคร้ังแรก) 
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24.หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1303/ว 4678  ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2540 เร่ือง การ
พิจารณาปรับเพ่ิมเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  (พ.ป.ผ.) (เปนการ
ปรับเพ่ิมเงิน พ.ป.ผ. เปนคร้ังแรก) 

25. หนังสือ กรมตํารวจ ท่ี 0604.343/ว 6683 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2541 เร่ือง กําชับการเสนอ
ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ (เวียนกําชับหนวยในภาพรวมในสังกัด ตร.) 

26. หนังสือ กรมตํารวจ ท่ี มท 0604.343/ว 6684 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2541 เร่ือง การเสนอ
ขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ (เวียนกําชับในภาพรวมไปยัง ผวจ.) 

27.หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/ว 7743 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2542 เร่ือง 
กําชับการฝกและปฏิบัติตามยทุธวิธีตํารวจ  (เวียนกําชับหนวยในสังกัด ตร.) 

28. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/ว 7744 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2542 
เร่ือง กําชับการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ (เวียนกําชับไปยัง ผวจ.) 

29.มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คร้ังท่ี 2/2543 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2543 
อนุมัติหลักการใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 สงเร่ืองคืนตนสังกัด  
หากไมจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีประสานงานไปภายในกําหนด 

30. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/ว 10090 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2543 
เร่ือง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (เวียนกําชับใน
ภาพรวมไปยังหนวยตางๆ ในสังกัด ตร.) 

31.หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/11779 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2544 เร่ือง 
กําชับการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (เวียนกําชับในภาพรวมไปยังหนวยตางๆ ในสังกัด ตร.) 

32. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/6627 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2546 เร่ือง 
กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (เวียนกําชับในภาพรวมไปยังหนวย
ตางๆ ในสังกัด ตร.) 

33.มติคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1 คร้ังท่ี 12/2546 เ ม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2546 อนุมัติหลักการใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ สงเร่ืองคืนตน
สังกัด หากไมจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีประสานงานไปภายในกําหนด 

34.บันทึกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2546 ทายหนังสือสํานักงานกําลังพลท่ี 
0006.343/337 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2546 ใหกองทะเบียนพล เปนผูสงเร่ืองคืนตนสังกัด 
โดยไมตองนําเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ พิจารณาส่ังการสงเร่ืองคืน (กรณีเร่ืองสําหรับ
ราชการสวนกลางที่ ทพ.เปนหนวยกล่ันกรองให ตร.กอนเสนอเรื่องไปยัง สปน. แต
ปจจุบัน ตร.เปนราชการสวนกลางหมดแลว การเสนอเร่ือง ผบช.เสนอไดตรง ไมตองผาน 
ตร. ดังน้ัน หลักการน้ีจึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย) 
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35. หนังสือท่ี นร 0102/17708 ลง 17 สิงหาคม 2547 เร่ือง  หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการ
เสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) (หนาที่เสนอขอ
สิทธิกรณีหลายหนวยรวมกันและมียายไปบางราย ใหหนวยเดิมเปนผูรวบรวมเร่ืองขอรับ
สิทธิ และกําหนดเวลาขอรับสิทธิ พ.ป.ผ.) 

36. หนังสือ กองทะเบียนพล ท่ี 0006.343/ว 3944 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2547 เร่ือง 
หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด (พ.ป.ผ.) (หนาที่เสนอขอสิทธิกรณีหลายหนวยรวมกันและมียายไปบางรายให
หนวยเดิมเปนผูรวมเร่ืองขอรับสิทธิ และกําหนดเวลาขอรับสิทธิ พ.ป.ผ.) 

37. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/6859 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2547 
(กําหนดใหขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชฯ ปละ 2 คร้ัง คือ วาระ เม.ย. กับ ต.ค.) 

38. คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ท่ี 1/2548 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 
เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1(ใหสอดคลองโครงสรางป 
2548) 

39. หนังสือ กองกําลังพล ท่ี 0004.33/ว 5797 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2548 เร่ือง กําหนด
แบบคําสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ และแบบคําส่ัง พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร. (เปนการกําหนดแบบคําสั่งเงินเดือน 
รวมท้ังคําสั่ง พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร. โดยใหผูสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนผูออกคําสั่งโดยอนุโลม 
เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน) 

40. หนังสือ กองกําลังพล ท่ี 0004.33/6889 ลง 14 ธันวาคม 2548 เร่ือง การใชหลักฐาน
ประกอบการขอรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (ใหแนบใบลาปวยทุกคร้ังกรณีบาดเจ็บ) 

41. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1619 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2549 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (แจง 
ตร.เพื่อถือปฏิบัติ กรณีเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ขึ้นใหม แตปจจุบันยกเลิกแลว โดยให
ขอไมเกิน 2 ชั้นตราแทนตามเกณฑป 2550) 

42. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (แจง
คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ กรณีกําหนดเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ขึ้นใหม แตปจจุบัน
ยกเลิกแลวโดยใหขอไมเกิน 2 ช้ันตราแทนตามเกณฑป 2550) 

43. หนังสือท่ี นร 0102/1041 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (กรณีคณะกรรมการฯ แจงเกณฑเคร่ืองราชฯ ใหม
ใหคณะอนุฯ ที่ 1 ทราบ แตปจจุบันยกเลิกแลวโดยใหขอไมเกิน 2 ช้ันตราแทนตาม
เกณฑป 2550) 

44. หนังสือ กองกําลังพล ท่ี 0004.33/12860 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2549 เร่ือง ซักซอมความ
เขาใจเก่ียวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ (แนวทางการขอสิทธิกรณี
ตรากตรําหรือปวยตายตามระเบียบฯ ขอ 9(4) และ 9(5)) 
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45. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร  0508/4834 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (แจง 
ตร. กรณีเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ใหม โดยใหขอไมเกิน 2 ช้ันตรา ถาไมเคยไดรับช้ัน
ตราใดมากอน ใหขอ บ.ม. แตจะขอใหเฉพาะขอ 7(1)หรือ 9(1)ตามเกณฑป 2530 
เชนเดิม) 

46. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร  0508/4835 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (แจง 
คณะกรรมการฯ  กรณีเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ใหม โดยใหขอไมเกิน 2 ช้ันตรา ถาไม
เคยไดรับช้ันตราใดมากอน ใหขอ บ.ม. แตจะขอใหเฉพาะขอ 7(1)หรือ 9(1)ตาม
เกณฑป 2530 เชนเดิม) 

47. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0004.33/ว 0065 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 เร่ือง 
กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ (กําชับทั่วไปทั้งเสียชีวิต/บาดเจ็บ/
เสี่ยงตอชีวิต..โดยใหถือปฏิบัติตามคูมือป 2547 อยางเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการ
ขอรับสิทธิที่ไมถูกตองและลาชา)  

48. คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ท่ี 1/2552 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2552 
เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะท่ี 1(ใหสอดคลองโครงสรางป 
2552) 

49. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0009.253/ว 0107 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และระเบียบ บ.ท.ช. (ลดขั้นตอนและเอกสาร
หลักฐานกรณีเหตุเกิดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหเหลือเทาที่จําเปนเน่ืองจากเปน
พื้นที่ที่คอนขางมีปญหาในการรวบรวมหลักฐานตางๆ) 

50. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/ว 183 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2553 เร่ือง การ
เสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) (กําชับการขอ    
พ.ป.ผ.ที่ลาชา กรณีกระทําวิสามัญฆาตกรรม) 

51. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/784 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (ให ผบช. เปนผูขอตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯลฯ ที่ให 
ผบช.มีอํานาจเสมือน ผบ.ตร.  และกําหนดใหใชหนังสือภายนอกนําสงเร่ืองขอรับสิทธิ) 

52. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.235/3935 ลง 20 ก.ค.53 เร่ือง การฝกและปฏิบัติตาม
ยุทธวิธีตํารวจ (ขอใหหนวยตางๆ กําชับการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ เพ่ือลดการสูญเสีย) 

53. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 0009.253/ว 0091 ลง 8 ก.ย.53  เร่ือง กําชับการ
เสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) (ใหหนวย
ประชาสัมพันธสิทธิเกี่ยวกับ พ.ป.ผ., หลักเกณฑ ขั้นตอนและเอกสารการขอรับสิทธิ โดย
ใหถือปฏิบัติตามคูมือสิทธิฯ ป 2547 โดยเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาความลาชา) 
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54. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/ว 5382 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2556                  
เ ร่ือง  ซอมการเสนอขอรับสิทธิบํ า เหน็จความชอบเปนกรณีพิ เศษ  ตามระเบียบ                    
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

55. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/ว 8682 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2556         
เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

56. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0009.253/620 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558         
เร่ือง กําชับการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 

57. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/3999 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558                    
เร่ือง การเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

58. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/7102ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558                    
เร่ือง การเสนอขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 

59. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/ว (ท) 9718 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2554 เ ร่ือง  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแก เจาหนา ท่ี ท่ี เ สียชี วิต                    
จากการปฏิบัติหนาท่ี 

 
การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ

เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

2. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 15 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2521 เร่ือง กําหนด
เจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพ่ือใหหนวยราชการ
ตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบ 
บ.ท.ช. 

3. ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี 28 กันยายน 2521 เร่ือง กําหนด
เจาหนาท่ีผูซึ่งจะรับรองบุคคลท่ีไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพ่ือใหหนวยราชการ
ตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือตามระเบียบ 
บ.ท.ช. 

4. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทน (แบบ บ.ท.ช.4) 
5.  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0202/ว.63 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2516 เร่ือง 

สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (ใหผูกลับเขารับราชการไดรับ พ.ส.ร.
ตามเดิมเหมือนท่ีเคยไดรับมา) 

6.  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0201/15886 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2532 เร่ือง 
การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูกลับเขารับราชการ  
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7. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0502/37844 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2521 เร่ือง การเบิก
จายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521  

8. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 

9. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 

10. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 31 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2523 เร่ือง  การ
ขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2523 

11. ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 กันยายน 2523 เร่ือง กําหนด
รายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. 

12. แบบคําขอเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพตามระเบียบ บ.ท.ช.(แบบ บ.ท.ช.  7) 
13. หนังสือรับรองการรับบําเหน็จบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือเงินอ่ืนใดลักษณะ

เดียวกัน (แบบ บ.ท.ช.8) 
14. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 15 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2522 

เร่ือง การซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ ฯลฯ พ.ศ.2521 

15.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 3170 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2522 เร่ือง การพิจารณาใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 

16.หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/1464 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2523 เร่ือง ขอหารือ
เก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
(เร่ิมแรกที่มีปญหาเร่ืองผูมีอํานาจออกคําสั่ง พ.ป.ผ./ พ.ส.ร. แตปจจุบันไมมีปญหาน้ี
แลว เพราะ ตร.กําหนดเปนแบบคําสั่งไวแลวโดยใหผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนผู
ออกคําสั่งโดยอนุโลม) 

17.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 2360 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2523 เร่ือง การเสนอขอรับคาทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. 

18.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/3781 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2523 
เร่ือง หลักเกณฑและการขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ + แบบ บ.ท.ช.5 
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19.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 5705 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2523 เร่ือง การใชหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. + แบบ บ.ท.ช.6 

20.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 17 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2524 
เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

21. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี สร 1002/ว 39 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2524  
เร่ือง การซอมความเขาใจกรณีการเขียนหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) 

22.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร 1002/ว 17 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2525 เร่ือง การเสนอ
ขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

23.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 0902/ว 18 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2526 เร่ือง 
การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

24.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0902/ว 53 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2527 เร่ือง การขอรับ
สิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือ ฯลฯ พ.ศ.2521  

25. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0502/4456 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2537 เร่ือง 
การพิจารณาปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (ปรับเพ่ิม พ.ส.ร. ป 2536) 

26. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0201/ว 35 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 
2537 เร่ือง การพิจารณาปรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)(ปรับเพิ่ม พ.ส.ร. ป 2536) 

27.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1302/ว 1777 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2541 เร่ือง การเสนอ
ขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

28.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1302/ว 3968 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2543 เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (แบบ บ.ท.ช. 1- 3 ฉบับแกไขป 
2543 ซึ่งใชอยูในปจจุบัน) 

29.หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0006.343/ว 6541 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2543 เร่ือง 
การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

30.หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1302/ว 8733 ลงวันท่ี 13 กันยายน 
2543  เร่ือง การซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

31. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/6859 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2547 
(กําหนดใหขอพระราชทานยศและเคร่ืองราชฯ ปละ 2 คร้ัง) 

32. ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2547 เร่ือง กําหนดใหพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส เปนพ้ืนท่ียานอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ 10.5 
(ตอมาเม่ือตนป 2551 ไดประกาศใหพื้นที่ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก จะนะ,   
นาทวี, เทพา และสะบายอย เปนยานอันตรายเพ่ิมเติมดวย) 

33. หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร 010/ว 1366 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 
เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติสําหรับการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ในกรณีกําลังพลถูก
ประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยยังไมทราบผลคดี (ให ผวจ. หรือ ผบช.หรือ
แมทัพภาค ขึ้นไป รับรองพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่และสาเหตุ กรณีเร่ืองไมชัดเจน) 
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34. หนังสือ กองกําลังพล ท่ี 0004.33/ว 5797 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2548 เร่ือง กําหนด
แบบคําสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ และแบบคําส่ัง พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร. (เปนการกําหนดแบบคําสั่งเงินเดือน,   
พ.ป.ผ. และ พ.ส.ร.เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน และใหผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนผู
ออกคําสั่ง พ.ป.ผ.หรือ พ.ส.ร.โดยอนุโลม) 

35. หนังสือ กองกําลังพล ท่ี 0004.33/6889 ลง 14 ธันวาคม 2548 เร่ือง การใชหลักฐาน
ประกอบการขอรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (ใหแนบใบลาปวยทุกคร้ังกรณีบาดเจ็บ) 

36. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1619 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2549 เร่ือง 
ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (แจง ตร.
เพ่ือถือปฏิบัติ กรณีเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ขึ้นใหม แตยกเลิกแลว) 

37. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0507/1858 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549 เร่ือง 
ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (แจง
คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ กรณีกําหนดเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ขึ้นใหม แตยกเลิกแลว) 

38. หนังสือท่ี นร 0102/1041 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (กรณีคณะกรรมการฯ แจงเกณฑเคร่ืองราชฯ ใหม
ใหคณะอนุฯ ที่ 1 ทราบ แตยกเลิกแลว) 

39. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0004.33/ว 135 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 เร่ือง 
หลักเกณฑการใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปน
รายวัน (ก.บ.ท.ช.กําหนดแนวทางเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณาคําวาตอสู, กลาหาญ, 
สาหัส,บาดเจ็บ,ไมบาดเจ็บ, การนับวันรักษา ตามระเบียบฯ ขอ 10 และ 28 วาจะตองมี
ลักษณะอยางไร จึงจะไดรับสิทธิ พ.ส.ร.และหรือเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน) 

40. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
ท่ี นร 0102/2254 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2550 เร่ือง ตอบขอหารือการคํานวณเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีคิด พ.ส.ร.มีเศษของบาท ไมตองปดเศษ ใหตัดทิ้ง) 

41. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร  0508/4834 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (เปน
การแจง ตร. กรณีเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ใหม โดยใหขอไมเกิน 2 ช้ันตรา ถาไมเคย
ไดรับช้ันตราใดมากอน ใหขอ   บ.ม. และตามแนวทางปฏิบัติที่ผานมา ตร.จะขอให
เฉพาะผูไดรับสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 7.1 เวนแตถูกประทุษรายจนเสียชีวิต/พิการจนตอง
ออกจากราชการจากเหตุความไมสงบใน จชต.(3 จว.และ 4 อําเภอสงขลา) จะขอให
กรณีขอ 7.2 ดวย เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบสําหรับ
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550) 
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42. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร  0508/4835 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ (เปน
การแจง ตร. กรณีเกณฑการขอเคร่ืองราชฯ ใหม โดยใหขอไมเกิน 2 ช้ันตรา ถาไมเคย
ไดรับช้ันตราใดมากอน ใหขอ บ.ม. และตามแนวทางปฏิบัติที่ผานมา ตร.จะขอใหเฉพาะ
ผูไดรับสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 7.1 เวนแตถูกประทุษรายจนเสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการจากเหตุความไมสงบใน จชต.(3 จว.และ 4 อําเภอสงขลา) จะขอใหกรณีขอ 
7.2 ดวย เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบสําหรับจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.2550) 

43. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
ท่ี นร 0102/3361 ลงวันท่ี 25 กันยายน  2550 เร่ือง ตอบขอหารือการคํานวณเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น/ จะเต็มขั้น) 

44. หนังสือ กองกําลังพล ท่ี  0004.33/10297 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง การคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. (เวียนแจงหนวยถือปฏิบัติกรณีคิด พ.ส.ร.แลวมีเศษ
ของบาท และกรณีเงินเดือนเต็มหรือจะเต็มขั้น ตามท่ีคณะกรรมการฯ ตอบขอหารือมา) 

45. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0004.33/ว 0065 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 เร่ือง 
กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ (กําชับทั่วไปโดยใหปฏิบัติตามคูมือ
สิทธิฯ ป2547 อยางเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการขอรับสิทธิลาชา)  

46. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0009.253/ว 0107 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และระเบียบ บ.ท.ช. (ลดขั้นตอนและเอกสาร
หลักฐานใหเหลือเทาที่จําเปน กรณีเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต) 

47. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0009.253/ว 51 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556  
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ 
บ.ท.ช. 

48. หนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0009.253/ว 56 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556  
เร่ือง ซอมความเขาใจเก่ียวกับการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)               
ในยานอันตราย 

50. หนังสือ สํานักงานกําลังพล ท่ี 0009.253/ว 8463 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2556         
เร่ือง กําชับการเสนอขอรับสิทธิ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
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การขอรับสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.
2546 
1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 (เดิมคือฉบับป 

2516) 
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง 

พ.ศ.2548 
3.  แบบขอรับเงินคาทําขวัญขาราชการและลูกจาง 
4.  แบบใบรับรองแพทย 
 

-------------------- 
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คณะทํางานจัดทําคูมือ 
ประธาน 
 พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง ผบ.ตร. 
รองประธาน 
 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษเจริญ  รอง ผบ.ตร. 
 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธกุล ท่ีปรึกษา (สบ 10)  
ที่ปรึกษา  
 พล.ต.ท.ดํารงศักดิ ์ กิตตปิระภัสร  ผบช.สกพ.  
 พล.ต.ต.ปยะ อุทาโย   รอง ผบช.สกพ. 
 พล.ต.ต.นิทัศน ล้ิมศิริพันธ  รอง ผบช.สกพ. 
 พล.ต.ต.อภิชาต ิ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.สกพ. 
 พล.ต.ต.สรไกร พูลเพ่ิม  ผบก.ทพ. 
ผูตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 
 พ.ต.อ.อรรถภณ วิลาวรรณ   รอง ผบก.ทพ. 
 พ.ต.อ.วิบูลย สีสุข   รอง ผบก.ทพ. 
 พ.ต.อ.หญิง อัญชลี นันทพานิช  รอง ผบก.ทพ. 
 พ.ต.อ.วัตรธนา มีขํา    รอง ผบก.ทพ. 
 พ.ต.อ.บริสุทธิ์ นุศรีวอ  ผกก.ฝายความชอบ ทพ. 
 พ.ต.ท.ปยะ ขวัญทอง  รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ. 
 พ.ต.ท.คมสัน ทัพเสน  รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ. 
 พ.ต.ท.พัฒนพงษ ภูมิเจริญ  รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ. 
 พ.ต.ท.พงศสุข คงปญโญ  สว.ฝายความชอบ ทพ. 
 ร.ต.อ.อาณัต ิ อัศวมงคล  รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. 
 ร.ต.อ.หญิง คณุากร กุมขุนทด  รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. 
 ร.ต.ท.นุศาสน เพชรเปยมแสงงาม รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. 
 ร.ต.ท.หญิง อรุณกมล พงศประยูร  รอง สว.ฝายความชอบ ทพ. 
ผูจัดพิมพและเผยแพร 
 จ.ส.ต.หญิง ทัศนันท สงขาวพิพัฒน  ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ.
 จ.ส.ต.หญิง ปราณี ลาไป  ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. 
 จ.ส.ต.หญิง จริาวัน  แยมใจด ี  ผบ.หมู ฝายความชอบ ทพ. 
   
สถานที่ติดตอ   ฝายความชอบ ทพ. โทร. 0 2205 2438 และ 0 2252 4921 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือกำชับแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

และระเบียบ บ.ท.ช. เพิ่มเติม 
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