คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ

สำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ
เล่ม ๓
งานกำ�ลังพล
พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ
เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

ตำ�รวจมืออ�ชีพ ต้องเป็นข้�ร�ชก�ร
ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก
รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น
คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน
เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง
ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น
ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ประกาศสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจตามสายงานในทุก
ระดับ โดยเน้นภาวะผูน้ �ำ ให้มอี ดุ มการณ์ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตำ�รวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และให้มกี ารทำ�งานเป็นทีมและมีเอกภาพ สำ�หรับงานอำ�นวยการเน้นพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายอำ�นวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำ�นวยการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังนั้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ� “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับ
ฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ” ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกอบรม
หัวหน้างานและข้าราชการตำ�รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีง่ านอำ�นวยการในสถานีต�ำ รวจ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะไป
ทำ�การฝึกอบรมหรือสอนงานให้กับข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่ความ “เป็นตำ�รวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ฉะนั้น จึงให้ทุกหน่วยใช้ “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการ
ตำ�รวจในสถานีต�ำ รวจ” นี้ เป็นคูม่ อื หลักสำ�หรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคน ตัง้ แต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

คำ�นำ�
นโยบายการบริหารราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตำ�รวจให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำ�รวจ เป็นตำ�รวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ� และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือจากประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจึงได้มีคำ�สั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถานีตำ�รวจ และ คำ�สั่งที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้างานอำ�นวยการ และ
ข้าราชการตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำ�นวยการทุกระดับ เพื่อจัดทำ�คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ
สำ�หรับการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
อำ�นวยการมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในงานอำ�นวยการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำ�รวจ  โดยได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา จัดทำ�โครงการสัมมนา
วิทยากรและการจัดทำ�คูม่ อื การบรรยายงานอำ�นวยการ ให้กบั ข้าราชการตำ�รวจผูจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นวิทยากร
ของกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ตำ�รวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ภูเขางาม (พาโนรามา) รีสอร์ท ตำ�บลสาริกา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก  
จากการจัดสัมมนาวิทยากรของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการระดมความคิด จนได้ข้อยุติ
เนือ้ หาการบรรยายในประเด็นทีห่ น่วยงานระดับสถานีต�ำ รวจจะต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นปกติประจำ�
ของงานอำ�นวยการ โดยแบ่งเป็น ๑๑ หัวข้อ (๑๑ เล่ม) ได้แก่ งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล, งานศูนย์
ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ, งานกำ�ลังพล, งานวินัย, งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น, งานยุทธศาสตร์,
งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานการเงิน, ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล  พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือการบรรยาย และ
เอกสารการนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกลาง สำ�หรับวิทยากรของทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาของ
แต่ละงานที่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถนำ�มารวบรวม
ไว้ในคูม่ อื การบรรยายได้ทงั้ หมด วิทยากรผูบ้ รรยายสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากตำ�รา หรือทางอินเทอร์เน็ต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
คูม่ อื การบรรยายนีจ้ ะช่วยให้วทิ ยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน สามารถ
ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นตำ�รวจมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

สารบัญ
เรื่อง				
หน้า
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำ�รวจ
๑
ยศตำ�รวจ                                                                                          
๑๖
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                  
๒๖
บำ�เหน็จความชอบกรณีพิเศษสำ�หรับกรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บจากหน้าที่/
๓๕
ไม่บาดเจ็บแต่เสี่ยงต่อชีวิต
การลาสำ�หรับข้าราชการตำ�รวจ
๙๑
การสงเคราะห์ข้าราชการกรณีป่วยเจ็บ/บาดเจ็บจากหน้าที่
๑๐๑
การบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำ�รวจ                                                                    ๑๐๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำ�รวจ                                                ๑๑๒
ภาคผนวก
เอกสารประกอบคู่มือการบรรยาย (แผ่น CD)
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”

ชุดวิชา “การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ”
หัวขอการบรรยาย
หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญ
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หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ

ขอ 1 ใหผูบัง คับ บัญ ชาหรือผูที่ไดรับ มอบหมายประเมิน ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ขอ 2 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก ใหเลื่อนตั้งแตวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง ใหเลื่อนตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ 3 ขาราชการตํารวจซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๒) ในครึ่ งปที่แลวมาได ปฏิบั ติงานตามหนาที่ ของตนด วยความสามารถและดว ย
ความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามนัย
ขอ 1 แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้น
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถูกปลด
ออกถูกไลออก หรือออกจากราชการดวยเหตุใด ๆ เปนระยะเวลารวมกันเกินสองเดือน
(๔) ในครึ่ งป ที่ แล วมา ต องไม ถู กสั่ งลงโทษทางวิ นั ยถึ งที่ สุ ดสู งกว าโทษภาคทั ณ ฑ
หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาถึงที่สุด ใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ในครึ่งปที่แล วมาต องไม ลา หรือมาทํางานสายเกิน จํานวนครั้งที่ผู บัญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติหรือผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดเปนหนังสือ
ไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(๖) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสาม
วันแตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(ช) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไมเกินสิบหาวันทําการ
(ซ) ลาไปพื้นฟูสมรรถภาพดานอาชีพ กรณีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ
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การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไมใชวันลาปวย ตาม (ง)
ใหนับเฉพาะวันทําการ
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา ถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
ฝกอบรมหรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน สําหรับผูที่
ศึกษาในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการครั้งแรกในครึ่งปที่แลว
มาเปนเวลาไมนอยกวาสองเดือน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอ 4 ขาราชการตํารวจซึ่งจะไดรับการพิจ ารณาเลื่อนเงิน เดือนหนึ่งขั้น ในแตละครั้งตอง
เปน ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 2 และอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง
แกประเทศชาติ
ขอ 5 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ตามขอ 2 และขอ 3 ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานที่ได
ดําเนินการ ตามขอ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติต าม กฎ ก.ตร.ที่วา ดว ยประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับขอมูล
การลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย และขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผล
การพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนดวย
ขอ 6 ในการพิจ ารณาเลื่ อนเงิ นเดื อนแต ล ะครั้ งให ผู มีอํานาจสั่ งเลื่ อนเงิ น เดือนพิ จารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชา ตามขอ 5 ถาเห็นวาขาราชการตํารวจผูใดอยูในหลักเกณฑตามขอ 3
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ใหเ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นให แ ก ผู นั้ น ครึ่ ง ขั้ น ถ า เห็ น ว า ข า ราชการตํ า รวจผู นั้ น มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านอยู ใ น
หลักเกณฑ ตามขอ 4 ใหเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ขาราชการตํารวจผูใดไดรับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้น ถาใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งป
แรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับ
ปนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการตํารวจผูนั้นเปน
จํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการตํารวจผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิ บั ติ งานตามหน า ที่ไ ด ผ ลดี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลอั น ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
แกประเทศชาติ
ในกรณีที่ขาราชการตํารวจผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อน
เงินเดือน ครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวน
เงินที่จะใชเลื่อนเงินเดือน ถาในการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปหลัง ขาราชการตํารวจผูนั้นมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑไดรับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อน
เงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการ
ตํารวจผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ 7 ในกรณีที่ไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น
ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ
1. หนวยใดจะเปนหนวยพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจระดับใด ตร. ได
กําหนดเรื่องหนวยจัดทําบัญชีไว ดังนี้
1.1 กองบัญ ชาการ สํา หรับ กลุม ที่ดํา รงตํา แหนง รองผูบัญชาการ กลุมที่ดํารง
ตําแหนง ผูบังคับการ และกลุมที่ดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ
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1.2 กองบังคับการ ตํารวจภูธรจั-ง5หวั-ด หรือหนวยงานที่มีรองผูบังคับการเปนหัวหนาที่
ไมไดอยูในสังกัดกองบังคับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมที่ดํารงตําแหนงผูกํากับการ
กลุมที่ดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ กลุมที่ดํารงตําแหนงสารวัตร และกลุมที่ดํารงตําแหนงรองสารวัตร
1.2 กองกํ
กองบัางกัคับบการ
การ ตํสถานี
ารวจภูตธํารจั
งหวัดดาหรื
อหนวยงานทีา เมื
่มีรอองผู
บังคัอบหน
การเป
นหัวหน
1.3
รวจ
นตรวจคนเข
ง หรื
ว ยงานที
่ มี ผาู ที่
อยูในสั
งกัดกกองบั
งคับสารวั
การใดตรใหญ
เชน ศูนสารวั
ย ฯ ตหรืรอหรื
กลุอมรองสารวั
งานตาง ๆตรสําเปหรันบหักลุ
มทีา่ดทีํา่ไรงตํ
งผูงกกัําดกัของ
บการ
กําไมกัไบดการ
รองผู
ํากับการ
วหน
มไดาแหน
อยูในสั
กลุมาทีกั่ดบําการใด
รงตําแหน
กับอการ
มที่ดางํารงตํ
สารวั
และกลุ
รงตํผาูบแหน
รองสารวั
กองกํ
เชนงรองผู
ศูนย กฯําหรื
กลุมกลุ
งานต
ๆ สําแหน
หรับงกลุ
มทีต่ดรํารงตํ
าแหนมทีงตั่ด้งําแต
ังคับงหมู
ลงมา ตร
า กั บ การ
สถานีทีต่ไมําสรวจ
า นตรวจคนเข
เมื อางนัหรื
อ หนบว ัยงานที
1.41.3 สํากองกํ
หรับกองบั
งคับการ
ังกัดดกองบั
ญชาการ าในสํ
กงานผู
ญชาการ่ มี ผู
ากับการงชาติ
รองผูใหกํากกัําบหนดหน
การ สารวั
ตรอหรื1.2
อรองสารวั
ตร เป
นหัวจหน
ยูในสังกัด่อของ
ตํากํรวจแห
วยจัตดรใหญ
ทําบัญสารวั
ชีตามข
และ 1.3
และให
ัดทําาทีบั่ไญมชีไดแอสดงการเลื
น
กับาการใด
เชนารวจกลุ
ศูนย ฯมหรื
ๆ สําบหรั
มที่ดวยํารงตําแหนงตั้งแตผูบังคับหมูลงมา
เงิกองกํ
นเดือานข
ราชการตํ
ที่ดอํากลุ
รงตํมางานต
แหนางงรองผู
ังคับบกลุ
การด
1.4 อจาก
สําหรั
บการ วทียจั
่ไมดสทํังากับัดญกองบั
2. นอกเหนื
ขอบ1กองบั
ใหกงําคัหนดหน
ชี ดังญ
นี้ ชาการ ในสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ
ําหนดหน
วยจัดทําาบัรวจที
ญชีตามข
อ 1.2อกองบั
และ ญ1.3
และใหและข
จัดทําราชการตํ
บัญชีแสดงการเลื
2.1 ใหสํกาหรั
บขาราชการตํ
่ขึ้น ตรงต
ชาการ
า รวจใน่อน
เดือนขา่ตราชการตํ
ารวจกลุ
ที่ดํารงตําแหน
งรองผูบให
ังคับผการด
วย า ไปรวมพิจ ารณากับ หนว ย
หนเงิวนยงานที
่ํา กวากองบั
งคับมการในกองบั
ญ ชาการ
ูบัญ ชาการนํ
นอกเหนื
ําหนดหน
ดทํญาบัชาการเป
ญชี ดังนี้ น หนว ยจัด ทํา บัญ ชีก็ไ ดต ามที่
จัด ทํา บัญ ชี2.ใ ดหน
ว ยจัดอทํจาก
า บัญขอชีห1นึให
่ง กหรื
อ จะใหวกยจั
องบั
เห็นสมควร 2.1 สําหรั บขาราชการตํารวจที่ขึ้น ตรงตอกองบัญชาการ และขาราชการตํา รวจใน
หนว ยงานที่ต2.2
่ํา กวาสํกองบั
การในกองบั
ญ ชาการ
ูบัญ ชาการนํ
หนว ย
าหรับงคัขาบราชการตํ
ารวจที
่ขึ้นตรงตใหอผกองบั
งคับการา ไปรวมพิ
ใหผูบังคัจบารณากั
การ พิจบารณา
ด ทํา บัญจชีารณากั
ใ ดหนวบยจั
หรือวจะให
น หนกวองบั
ยจังดคัทํบาการ
บัญ ชีเปกน็ไ ดหน
ต ามที
นําจัไปรวมพิ
หนดวทํยจัา บัดทํญาชีบัหญนึชี่งใดหน
ยจัดทํกาองบั
บัญชีญหชาการเป
นึ่ง หรือจะให
วย ่
จัดเห็ทํนาสมควร
บัญชีก็ไดตามที่เห็นสมควร”
2.2 สําหรับขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอกองบังคับการ ใหผูบังคับการ พิจารณา
นําไปรวมพิ2.จารณากั
ดทําจบัารณาเลื
ญชีใดหน่อนเงิ
วยจันดเดืทําอบันญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบังคับการ เปนหนวย
การแบบงหน
กลุวมยจัการพิ
จัดทําบัญชีก็ไดตามที
ห็นสมควร”
มติค่เณะรั
ฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวัน ที่ ๒๔ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุม
การพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรื อ
มการพิารวจระดั
จารณาเลื
่อนเงิผบก.
นเดืหรื
อนอเทียบเทาลงมา แต ตร. กําหนดแนวทาง
เทียบเทาขึ้นไป2.และการแบ
กลุมขงากลุ
ราชการตํ
บ รอง
มติค ณะรั
ในการประชุ
่อวันจทีารณาเลื
่ ๒๔ ส.ค.๔๗
มัตาิกราชการตํ
ารกําหนดกลุ
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื
่อนเงิฐนมนตรี
เดือน โดยให
แบงกลุม เมื
การพิ
่อนเงินเดือนุ
อนข
ารวจม
ออกเป
กลุม ่อเพืนเงิ
่อให
ความเป
นธรรมในการพิ
ดังนี้ ารวจระดับ ผบก. หรื อ
การพินจ7ารณาเลื
นเดืเกิอดนข
าราชการตํ
ารวจเปน จ๒ารณาเลื
กลุม คื่ออนเงิกลุนมเดืขอานราชการตํ
กลุม ผบก.ขึ
้นไปบ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา แต ตร. กําหนดแนวทาง
เทียบเทาขึ้นไป และ กลุ(1)
มขาราชการตํ
ารวจระดั
(2)่อนเงิ
กลุนมเดืรอง
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื
อน ผบก.
โดยใหแบงกลุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
(3)เกิดกลุ
ม ผกก.
ออกเปน 7 กลุม เพื่อให
ความเป
นธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
(4)(1)กลุกลุมมรอง
ผกก.้นไป
ผบก.ขึ
(5)(2)กลุกลุมมสว.
รอง ผบก.
(6)(3)กลุกลุมมรอง
สว.
ผกก.
(7)

(4)กลุกลุมมผบ.หมู
รอง ผกก.
3. คณะกรรมการพิ
(5) กลุจมารณาเลื
สว. ่อนเงินเดือน
คณะกรรมการพิ
(6) กลุจมารณาเลื
รอง สว.่อนเงินเดือนแตงตั้งจากขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนง
ที่ทําหนาที่ในฝายบริหารหรื
หนมาผบ.หมู
ที่ปกครองบั
(7)อทํากลุ
 งคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัด โดยกําหนดไว
แตละระดับ คื3.
อ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตงตั้งจากขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนง
ที่ทําหนาที่ในฝายบริหารหรือทําหนาที่ปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัด โดยกําหนดไว
แตละระดับ คือ
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1. กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานที่มีรองผูกํากับการ
สารวั ต รใหญ สารวั ต ร หรื อ รองสารวั ต ร เป น หั ว หน า ที่ไ มไ ด อ ยูใ นสั ง กั ด ของกองกํา กั บ การใด
ให ประกอบดวย
(1) ผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งเปน หัว หนา แลว แตกรณีเปนประธาน
กรรมการ
(2) รองผูกํากับการ และสารวัตรทุกนาย เปนกรรมการ ยกเวนกรณีที่มีผูดํารง
ตําแหนงสารวัตร หรือรองสารวัตรเปนหัวหนา ใหรองสารวัตรทุกนายเปนกรรมการดวย
2. กองบังคับการ หรือหนวยงานที่มีรองผูบังคับการเปนหัวหนาที่ไมไดอยูในสังกัด
กองบังคับการใด ใหประกอบดวย
(1) ผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งเปน หัว หนา แลว แตกรณีเปนประธาน
กรรมการ
(2) รองผูบังคับการทุกนาย เปนกรรมการ ยกเวนกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงรองผูบังคับ
การเปนหัวหนา ใหผูกํากับการทุกนายเปนกรรมการดวย
3. กองบัญชาการ ใหประกอบดวย
(1) ผูบัญชาการ เปนประธานกรรมการ
(2) รองผูบัญชาการทุกนาย เปนกรรมการ
สําหรับ สํานักงานจเรตํารวจ ใหจเรตํารวจ (หัวหนาจเรตํารวจ) เปนประธาน
กรรมการ จเรตํารวจ (สบ 8 ) และ รองจเรตํารวจ (สบ 7 ) ทุกนายเปนกรรมการ
4. นอกจากนี้ ใหเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
ตามความเหมาะสม
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการข า งต น ให ก ระทํ า โดยการประชุ ม พิ จ ารณา
รวมกัน หากเปน วาระการพิจ ารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกคณะกรรมการผูใดหรือกรรมการผูใ ด
เปน ผูมีสวนไดเสียในการพิจารณา กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขารวมประชุมและใหจัดทํารายงาน
การประชุมโดยมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา
4. การนับตัวคนเพื่อคํานวณโควตา และวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณโควตาเลื่อน 1 ขั้น หรือโควตาเลื่อน 2 ขั้น และวงเงินงบประมาณใหหนวย
จัดทําบัญชีนําจํานวนขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในสังกัดตามคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ณ
วันที่ 1 มีนาคม มาคํานวณโควตาเลื่อน 1 ขั้น ณ วันที่ 1 เมษายน สําหรับการคํานวณโควตาเลื่อน
2 ขั้น ณ วัน ที่ 1 ตุล าคม ใหนําจํานวนขาราชการตํารวจ ณ วัน ที่ 1 กัน ยายน มาคํานวณ และ
นําฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน มาคํานวณวงเงินงบประมาณเพื่อนํามาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สําหรับกลุมที่ดํารงตําแหนงตั้งแต ผบก. หรือเทียบเทาขึ้นไป ใหคิดคํานวณโควตาเลื่อน
เงิ นเดือนไดไมเกินรอยละ 25 และกลุ มที่ ดํารงตําแหน งตั้ งแต รอง ผบก. หรือเที ยบเท าลงมา ให คิด
คํานวณโควตาเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 29 และในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกป ใหคิดคํานวณวงเงิน
งบประมาณที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละจากฐานเงินเดือนรวมของขาราชการตํารวจ ณ 1 ก.ย.
สํ าหรั บ กลุ มที่ ดํ ารงตํ าแหน งตั้ งแต ผบก. หรื อเที ยบเท าขึ้ นไป ใหใ ช ว งเงิ น งบประมาณในการเลื่ อ น
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เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 5.5 และกลุมที่ดํารงตําแหนงตั้งแต รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา ใหใชวงเงิน
งบประมาณในการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นไดไ ม เ กิ น ร อยละ 5.9 โดยให นํ า ยอดเงิ น ที ่ใ ชใ นการเลื ่ อ น
เงินเดือนครั้งที่ 1 ครึ่งปแรก (1 เม.ย.) มาหักออกเพื่อใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ครึ่งปหลัง
(1 ต.ค.) ทั้ ง นี้ ย อดเงิ น ที่ใ ชใ นการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นใหรวมถึงเงินตอบแทนพิเศษ ที่ใชไป ณ 1 เม.ย.
และ 1 ต.ค. ดวย
การไมนับตัวเพื่อคํานวณโควตา
ขาราชการตํารวจผูใดอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ หรือถูกสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอน ในวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ไมสามารถนํามาคํานวณโควตาเลื่อน
1 ขั้น หรือโควตาเลื่อน 2 ขั้น และคํานวณวงเงินงบประมาณ แลวแตกรณีได และสําหรับผูที่ไดรับการบรรจุ
เขารับราชการครั้งแรกหลังวันที่ 1 มีนาคม เชน นักเรียนนายสิบตํารวจ หรือนักเรียนนายรอยตํารวจ
ชั้นปที่ 1 ซึ่งไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพลตํารวจสํารอง ในวันที่ 1 เมษายน ไมสามารถนํามา
คํานวณโควตาเลื่อนรวมทั้งป 2 ขั้น ในปที่ไดรับการบรรจุได
การนับตัวกรณีชวยราชการ
ในวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ของครึ่งปที่จะไดเลื่อนเงินเดือน แลวแตกรณี
ขาราชการตํ ารวจผูใ ดได อยูป ฏิ บัติห น าที่ ห รือปฏิบั ติราชการหนว ยงานในสั งกัดสํ านั กงานตํารวจ
แหงชาติ เปนระยะเวลาเกินกวา 90 วัน ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีที่ขาราชการตํารวจผูนั้น
อยูป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ร าชการเป น ผู พิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นใหแกขาราชการตํารวจผูนั้น
ในกรณีผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีที่ขาราชการตํารวจผูนั้นสังกัดอยู (ตาม
คําสั่งบรรจุและแตงตั้ง) หรือผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีที่ขาราชการตํารวจผูนั้นไดอยูปฏิบัติ
หนาที่หรือปฏิบัติราชการ ประสงคจะเปนผูพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูนั้น ก็ใ ห
ประสานงานทําความตกลงกัน หากไมสามารถตกลงกันได ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีที่
ขาราชการตํารวจผูนั้นไดอยูปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมามากกวาเปนผูพิจารณา
5. การกําหนดโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน
มติ ค.ร.ม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค.54 กําหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือน
หนึ่งขั้น หรือเลื่อนเงิน เดือนรวมทั้งปส องขั้น สําหรับผูมีผลงาน และผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไ มเกิน
รอยละ 30 ของจํานวนขาราชการตํารวจ ณ วันที่ 1 มี.ค. โดยใหเลื่อนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6
ของอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ ณ วันที่ 1 ก.ย.
ทั้งนี้ ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 ครึ่งปแรก (1 เม.ย.) มาหักออก
เพื่อใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ครึ่งปหลัง (1 ต.ค.)
ตร. กําหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
 ผบก.ขึ้นไป
โควตารอยละ 25 วงเงิน 5.5
 รอง ผบก.ลงมา โควตารอยละ 29 วงเงิน 5.9
6. การประชุมพิจารณา
ขั้นที่ 1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามที่ไดบรรยายเรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยสรุป คือ
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1. กองกํากับการ
 ผกก.
เปนประธานกรรมการ
 รอง ผกก. และ สว. ทุกนาย เปนกรรมการ
2. กองบังคับการ
 ผบก.
เปนประธานกรรมการ
 รอง ผบก. ทุกนาย
เปนกรรมการ
3. กองบัญชาการ
 ผบช.
เปนประธานกรรมการ
 รอง ผบช. ทุกนาย
เปนกรรมการ
ขั้นที่ 2 การเตรียมขอมูลแสดงการเลื่อนเงินเดือน
 นับตัวคํานวณโควตา และวงเงินงบประมาณ
 ดํารงตําแหนงในสังกัด ณ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย.
 ครึ่งปที่แลวมาอยูชวยราชการเกิน 90 วัน
 จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงการเลื่อนเงินเดือน
 ตรวจสอบหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน
 ตรวจสอบฐานเงินเดือนใหถูกตอง
 ตรวจสอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง
ขั้นที่ 3 การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
แผนก หรืองาน
1. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย สว. เปนประธาน และ รอง สว. เปนกรรมการ
2. เสนอขอมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ระดับ ผบ.หมู
และ รอง สว. ไปยัง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ สภ. หรือ สน.
สภ. หรือ สน.
1. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย ผกก. เปนประธาน, รอง ผกก. และ สว.
เปนกรรมการ
2. พิจารณาและจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนกลุม ผบ.หมู
3. เสนอขอมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ระดับ รอง สว.,
สว. และ รอง ผกก. ไปยัง บก.
ขั้นที่ 4 จัดทํารายงานผลการประชุม และบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนสงไปยัง

บก. ตนสังกัด
7. การจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
การจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน และการสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการ
ตํารวจ ใหดําเนินการตามรูปแบบที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด ตามแบบบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือน แจงตามหนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ.๕๕ ซึ่งสามารถคัดลอก
แฟ้ มข้ อมูล ไดจาก http://www.personnel.police.go.th/ ดังนี้

(5) กลุมที่ดํารงตําแหนงสารวัตร
(6) กลุมที่ดํารงตําแหนงรองสารวัตร

 ลงมา
(7) กลุมที่ดํารงตําแหนงผูบังคั บ9หมู
- น เดื อ น และบั ญ ชี ส รุ ป การใช เศษโควตาและ
บั ญ ชี ส รุ ป ผลการพิ จ ารณาเลื-่ อ9นเงิ
วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 2 ชุด เก็บไวที่หนวยจัดทําบัญชี 1 ชุด และสงไปยัง
หนวยตรวจบัญชี 1 ชุด
1 ให
2.
ใหหหนนววยจั
ยจัดดทํทําาบับัญญชีชีจัจัดดทํทําาบับัญญชีชีแแสดงการเลื
สดงการเลื่อ่อนเงิ
นเงินนเดืเดืออนขนขาราชการตํ
าราชการตํารวจแยกตาม
ารวจที่ดํารง
มตําแหน
ตํกลุาแหน
งในสังงคืกัอดทุกราย รวมถึงผูที่อยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีร าชการ ถูก สั่ง ให
การขึ้นไป วยตนสังกัด ผู ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ
ออกจากราชการไว(1)
กอกลุ
น ผูมททีี่ปดําฏิรงตํ
บัติหาแหน
นาทีง่หตัรื้งอแต
ปฏิผบู ัตงคัิรบาชการนอกหน
(2) กลุมงวัทีน่ดทีํารงตํ
เข ารั บราชการครั้ งแรกหลั
่ 1 มีาแหน
นาคมงรองผู
หรื อบผูัง ทคัี่ หบนการ
วยจั ดทํ าบั ญชี นั บตั วเพื่ อคํ านวณโควตาเลื่ อน
(3) กลุมที่ดํารงตํ
าแหนงาผูปฏิ
กําบกััตบิหการ
เงินเดือน โดยใหปรากฏผลการพิ
จ ารณาว
นาที่ร าชการอยูใ นหลักเกณฑที่ส มควรจะไดรับ
กลุมทีา่ดใดํารงตํซึ่งาเมื
แหน
กํากัจบารณาไว
การ แลวจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน จะให
การเลื่อนเงินเดือนจํ(4)
านวนเท
่อไดงรองผู
รับการพิ
(5) กกลุ
าแหน
รอการเลื่อนเงินเดือนไว
อนมทีไม่ดเําลืรงตํ
่อนเงิ
นเดืงอสารวั
น หรืตอรจะใหงดการเลื่อนเงินเดือนประการใดประการหนึ่ง
าแหนงรองสารวั
ตร
ตามกฎ ระเบียบที่เกี(6)
่ยวขกลุ
องมก็ทีใ่ดหําลรงตํ
งหมายเหตุ
ไวใหชัดเจน
(7)
รงตํนาแหน
งผูบังคับหมูลงมา ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ทั้งนีกลุ
้ ใหมทีกั่ดนําวงเงิ
งบประมาณและโควตาไว
บั ญ ชี สนรุั้นปทุผลการพิ
ของขาราชการตํารวจผู
กกรณี จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น และบั ญ ชี ส รุ ป การใช เศษโควตาและ
วงเงินงบประมาณในการเลื
นเงิมนตํเดืาอแหน
น จํงาใหนวน
บไวที่หนว่อยจันเงิ
ดทํนาเดืบัอญนตามผลการพิ
ชี 1 ชุด และส
งไปยัง
3. ในแตล่อะกลุ
จัดทํ2าบัชุญดชีเก็แสดงการเลื
จารณา
หน
วยตรวจบัญญชีแชีสดงการเลื
1 ชุด ่อนเงินเดือน แจงตามหนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง
ตามแบบบั
ใหหนวดยจั
ดทําบัมข้
ญชีอมูจัลดทํไดาบัจาก
ญชีhttp://www.personnel.police.go.th/
แสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที
๑๕ ก.พ.๕๕ ซึ่ง2.สามารถคั
ลอกแฟ้
ดังนี่ด้ ํารง
ตําแหนงในสั
ที่อยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีร าชการ ถูก สั่ง ให
ครัง้งกัทีด่ ๑ทุกครึราย
่งปแรวมถึ
รก (๑งผูเม.ย.)
ออกจากราชการไวกอน ผูที่ปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการนอกหนวยตนสังกัด ผู ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ
๑. แบบบั
ญชีแงสดงการเลื
นเงินหรืเดืออผูนข
หรั่ อบคํหน
วยจัดทําบัญ่ อชีน
เข ารั บราชการครั
้ งแรกหลั
วั นที่ 1 มี น่อาคม
 ที่หานราชการตํ
วยจั ดทํ าบัาญรวจ
ชี นั บ(สํตั วาเพื
านวณโควตาเลื
ทุเงิกนหน
และทุกประดั
บ)
เดือวนย โดยให
รากฏผลการพิ
จ ารณาวาปฏิบัติห นาที่ร าชการอยูใ นหลักเกณฑที่ส มควรจะไดรับ

๑ าใด ซึ่งเมื่อไดรับการพิจารณาไวแลวจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน จะให
การเลื
่อนเงินเดืแบบ
อนจําเม.ย.
นวนเท
รอการเลื่อนเงินหมายถึ
เดือนไวง กอบันญไม
ลื่อนเงินเดื่ออนเงิ
น หรื
ดการเลื่อานเงิ
เดือ่ นประการใดประการหนึ
ชีแเสดงการเลื
นเดืออจะให
นขางราชการตํ
รวจน(เลื
น ๑ ขั้น , ๐.๕ ขั้น) ่ง
ตามกฎ ระเบียบที
่เกี่ยเม.ย.
วของ๒ก็ใหลงหมายเหตุไวใหชัดเจน
แบบ
ทั้งงนี้ ให
นงบประมาณและโควตาไว
ตามผลการพิ
่อนเงิ
หมายถึ
บัญกชีันแวงเงิ
สดงการเลื
่อนเงินเดือนขาราชการตํ
ารวจผูมีขั้นเงิจารณาเลื
นเดือนใกล
ถึง นเดือน
ของขาราชการตํารวจผูนั้นทุกกรณี
ขั้นสูงของระดับเงินเดือน (ใกลเต็มขั้น) (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ)
3. ในแตละกลุมตําแหนงใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณา
ตามแบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน แจงตามหนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง
๑๕ ก.พ.๕๕ ซึ่งสามารถคัดลอกแฟ้ มข้ อมูล ไดจาก http://www.personnel.police.go.th/ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ครึ่งปแรก (๑ เม.ย.)
๑. แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขา ราชการตํา รวจ (สําหรับหนวยจัดทําบัญ ชี
ทุกหนวย และทุกระดับ)
  แบบ เม.ย. ๑
หมายถึง บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (เลื่อน ๑ ขั้น , ๐.๕ ขั้น)
แบบ เม.ย. ๒
หมายถึง บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูมีขั้นเงินเดือนใกลถึง
ขั้นสูงของระดับเงินเดือน (ใกลเต็มขั้น) (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ)
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แบบ เม.ย. ๓
หมายถึง บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงขั้นสูง
ของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) (เงินตอบแทนพิเศษ)
แบบ เม.ย. ๔
หมายถึง บัญชีงด หรือ ไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
๒. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวย
จัดทําบัญชีที่มีผูดํารงตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซึ่งรับเงินเดือนระดับ ส.๖ บช. หรือ บก. ที่ไม
สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) * โดยจัดทําเพิ่มเติมนอกเหนือจากบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
แบบ เม.ย. ๕
หมายถึง บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซึ่งรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ
เงินเดือน (เต็มขั้น) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (ส.๕ เต็มขั้น
ขอประเมินขามแทง ส.๖)
แบบ เม.ย. ๖
หมายถึง บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ที่รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖
(รอง ผบก. เลื่อนเงินเดือนระดับ ส.๖)
๓. แบบบัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
แบบ เม.ย. ๗
หมายถึง บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในภาพรวมของ
หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุกหนวย และทุกระดับ)
แบบ เม.ย. ๘
หมายถึง บัญชีแสดงการใชเศษโควตาที่เหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีที่มีอํานาจใชเศษโควตาฯ
(บช. หรือ บก. ที่ไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.))
๔. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ลงมา)
แบบ เม.ย. ๙
หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น , ๐.๕ ขั้น
แบบ เม.ย. ๑๐
หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๒
(เลื่อน ๐.๕ ขั้น + เงินตอบแทนพิเศษ ๒%)



 11 

- 11 แบบ เม.ย. ๑๑
หมายถึง คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๔ , รอยละ ๒
แบบ เม.ย. ๑๒
หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ
เงินเดือน (เต็มขั้น) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (เต็มขั้นผาน
การประเมินขามแทงและไดรับการเลื่อน)
ครั้งที่ ๒ ครึ่งปหลัง (๑ ต.ค.)
๑. แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุก
กลุม และทุกระดับ)
แบบ ต.ค. ๑
หมายถึง บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (เลื่อน ๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น, ๐.๕ ขั้น)
แบบ ต.ค. ๒
หมายถึง บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนใกลถึงขั้นสูง
ของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ)
แบบ ต.ค. ๓
หมายถึง บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงขั้นสูง
ของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) (เงินตอบแทนพิเศษ)
แบบ ต.ค. ๔
หมายถึง บัญชีงด หรือ ไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
๒. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวย
จัดทําบัญชีที่มีผูดํารงตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซึ่งรับเงินเดือนระดับ ส.๖
บช. หรือ บก. ที่ไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) * โดยจัดทําเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
แบบ ต.ค. ๕
หมายถึง บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซึ่งรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ
เงินเดือน (เต็มขั้น) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (ส.๕ เต็มขั้น
ขอประเมินขามแทง ส.๖)
แบบ ต.ค. ๖
หมายถึง บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ที่รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖
(รอง ผบก. เลื่อนเงินเดือนระดับ ส.๖)
๓. แบบบัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
แบบ ต.ค. ๗
หมายถึง บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในภาพรวมของ
หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุกหนวย และทุกระดับ)
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แบบ ต.ค. ๘
หมายถึง บัญชีแสดงการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณที่เหลือจากการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของหนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีที่มี
อํานาจใชเศษโควตาฯ (บช. หรือ บก. ที่ไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.)
๔. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ลงมา)
แบบ ต.ค. ๙
หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น, ๐.๕ ขั้น
แบบ ต.ค. ๑๐
หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน ๑ ขั้น +๒%,
เลื่อน ๐.๕ ขั้น + ๔%, เลื่อน ๐.๕ ขั้น + ๒%)
แบบ ต.ค. ๑๑
หมายถึง คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๖, รอยละ ๔, รอยละ ๒
แบบ ต.ค. ๑๒
หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ
(เต็มขั้น) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (เต็มขั้นผานการประเมิน
ขามแทงและไดรับการเลื่อน)
3.2 ตามขอ 3.1 ใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน ตาม แบบ เม.ย.๑ ถึ ง แบบ
เม.ย. ๖ หรือ แบบ ต.ค. ๑ ถึง แบบ ต.ค. ๖ และบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แบบ เม.ย. ๗
หรื อ แบบ ต.ค. ๗ และบัญชีสรุปการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน แบบ
เม.ย. ๘ หรือ แบบ ต.ค. ๘ จํานวน ๒ ชุด เก็บไวที่หนวยจัดทําบัญชี ๑ ชุด และสงไปยังหนวยตรวจ
บัญชี ๑ ชุด (บช. ตรวจสอบบัญชี บก. ลงไป และ ตร. (สกพ.) ตรวจสอบบัญชี บช.)
8. การพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตาม ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข า ราชการตํ า รวจ พ.ศ.2554 กํ า หนดไว ดั ง นี้ (สามารถคั ด ลอกแฟ้ มข้ อมู ล ได จ าก
http://www.personnel.police.go.th/)
ขอ 1 การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๓ ลงมา
ในหนวยงานระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน
(๒) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๔ ซึ่ง
เปนผูดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทีย บเทา ในหนว ยงานระดับ กองบังคับ
การ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน
(๓) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา
ในหนวยงานระดับกองบัญชาการ ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ที่ไมอยูในอํานาจของ
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ผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) และขอ 1 (๒) ใหผูบัญชาการ หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน
(๔) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา
ที่ไมอยูในอํานาจของผูบังคับการ หรือผูบัญชาการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) ขอ 1
(๒) และขอ 1 (๓) ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูสั่งเลื่อน
ขอ 2 การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในหนวยงานระดับกองบัญชาการให
ดําเนินการดังนี้
(๑) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๓ ลงมา
ในหนวยงานระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน
(๒) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๔ ซึ่งเปน
ผูดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ในหนวยงานระดับ กองบังคับ การ
ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน
(๓) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา
ที่ไมอยูใ นอํานาจของผูบัง คับ การ หรือผูดํา รงตําแหนงเทีย บเทา ตามขอ 1 (๑) และ ขอ 1 (๒)
ใหผูบัญชาการ หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน
การพิ จ ารณามี ออกคํา สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ให ดํา เนิ น การตามรู ป แบบการออกคํา สั่ ง
แนบท า ยหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ. ๕๕ (สามารถคัดลอกแฟ้ มข้ อมูล ไดจาก
http://www.personnel.police.go.th/) โดยในการพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจําป ครั้งที่ ๑
ครึ่ ง ป แ รก (๑ เมษายน) และการพิ จ ารณามี คํา สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ประจํา ป ครั้ ง ที่ ๒ ครึ่ ง ป ห ลั ง
(๑ ตุลาคม) ใหหนวยตาง ๆ พิจารณาดําเนินการมีคําสั่ง ดังนี้
๑. คําสั่งเลื่อนเงินเดือน (๑.๕ ขั้น, ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น) ทุกกลุมตําแหนง เพียง
คําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งที่แนบทายหนังสือขางตน)
2. คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (รอยละ ๖, รอยละ ๔ และรอยละ ๒) ทุกกลุม
ตําแหนง เพียงคําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งที่แนบทายหนังสือขางตน)
3. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน ๑ ขั้น และไดรับเงินตอบแทน
ฯ รอยละ ๒, เลื่อน ๐.๕ ขั้น และไดรับเงินตอบแทนฯ รอยละ ๔, เลื่อน ๐.๕ ขั้น และไดรับเงินตอบแทนฯ
รอยละ ๒ แลวแตกรณี) ทุกกลุมตําแหนง เพียงคําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งที่แนบทายหนังสือขางตน)
4. คําสั่งเลื่อนเงินเดือน สําหรับผูเกษีย ณอายุร าชการ หรือพน จากราชการดว ย
เหตุใดๆ (ถามี) (ตามรูปแบบคําสั่งที่แนบทายหนังสือขางตน)
การสงบัญชี และคําสั่ง
1. ให บช. และ บก. ที่ไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร. สงบัญชีฯ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
ไปยัง ตร. (ฝายความชอบ ทพ.) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ตามหวงระยะเวลาที่ ตร. กําหนด แนบทาย
หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ. ๕๕ (ภายในเดือน เม.ย. และ ต.ค.ของป) ดังนี้
๑.1 บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนกลุมที่อยูในอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือนของ ผบช.
1.2 บั ญ ชี ส รุ ป ผลการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
๑.๓ บัญชีสรุปการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณในภาพรวมของ บช.
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๑.๔ สําเนาคําสั่งเลื่อนเงิน เดือน (ที่อยูใ นอํานาจการสั่งเลื่อนของ บช.หรือ
และ บก. ที่ไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร.)
2. ให บช. และ บก. ที่ไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร. สงบัญชีแสดงการเลื่ อ นเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ กลุม ผบก. หรือเทียบเทาขึ้นไป และบัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ กลุม รอง ผบก. ที่ผานการประเมิน ฯ ตามนัยมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (รอง ผบก. ผูรับเงินเดือนในระดับ ส.๖) ในรอบ ๑ เม.ย. กําหนดสงภายในวันที่
๒๕ มี.ค. ในรอบ ๑ ต.ค. กําหนดสงภายในวันที่ ๒๕ กันยายน (หากเปนวันหยุดราชการ ใหสงในวัน
เปดทําการแรกถัดจากวันที่กําหนดสง)
3. สําหรับ บก. หรือ กก. ใหสงบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน ฯ ตามวัน เวลา ที่ บช.
หรือ บก. กําหนด
4. สําหรับหนวยที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อพิจารณาดําเนินการมีคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน หรือ แกไข ยกเลิก หรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจกรณีใด ๆ ให
แจง สกพ. (ฝายความชอบ ทพ.) ภายใน 7 วัน เพิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ และ
หากขาราชการตํารวจไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงอื่น ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชี
หนวยใหมเปนผูรับผิดชอบรายงาน

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ

(สามารถคัดลอกแฟ้ มข้ อมูล กฎหมาย ระเบียบ และ คําสัง ทีใช้ ในการพิจารณาเลือนเงินเดือน
ไดจาก http://www.personnel.police.go.th/)
 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 64, 47, 68
 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2554 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.53 เปนตนไป
 พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554
 มติ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่ อวั นที่ ๒๔ ส.ค.๔๗ แจงตามหนั งสื อสํ านั กเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๒๒๔๒ ลง ๒๖ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรือเทียบเทาขึ้นไป และกลุม
ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา
 มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 54 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรี ด ว นที่ สุ ด ที่ นร 0505/ว(ล) 5685 ลง 14 มี . ค.54 กํ าหนดโควตาและวงเงิ น
งบประมาณในการเลือ่ นเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ โดยกําหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น
สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานดีเดน ไดไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนขาราชการตํารวจ
ณ วันที่ 1 มี.ค. และใหเลื่อนเงินเดือนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนขาราชการ ณ
วันที่ 1 ก.ย. โดยใหนําวงเงินใชเลื่อนและการจายคาตอบแทนพิเศษ (กรณีผูที่เงินเดือนถึงขั้นสูง) ที่ได
ใชไปแลวเมื่อ 1 เม.ย. มาหักออกกอน
 กฎ ก.ตร. ว า ด ว ยการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2556 (ประกาศ 21 ส.ค.56 ใชบังคับ 22 ส.ค.56)
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- 15  ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดี
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
 ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554 บังคับใช
ตั้งแต 13 มิ.ย. 54 เปนตนไป
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๕๐
 ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ กจ า ยค า ตอบแทนพิ เ ศษของข า ราชการ
และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑
 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ แจงตาม หนังสือ ตร.
ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ.๕๕
 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๔ (ขามแทง) และ มติ ก.ตร.
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๔ (เลื่อนขั้นกรณีพิเศษ)

ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6 กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0 2205 1400
0 2205 144 Web Site : http://www.personnel.police.go.th/

ผูเชี่ยวชาญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

1. พ.ต.อ.อรรถภณ วิลาวรรณ รอง ผบก.ทพ.
โทร. 0 2251 7967 08 5977 7174
2. พ.ต.อ.วัตรธนา มีขํา
ผกก.ฝายความชอบ ทพ.
โทร. 0 2251 0992 08 9499 8043
3. พ.ต.ท.ถาวร
มีขํา
รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ.
โทร. 0 2251 2446 08 1820 4341
4. พ.ต.ท.สันติ
ดีเมืองปก สว.ฝายความชอบ ทพ. (งานเลื่อนเงินเดือน)
โทร. 0 2251 6946 08 9891 1774
5. พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ สีวาฤทธิ์ สว.ฝายความชอบ ทพ. (งานเลื่อนเงินเดือน)
โทร. 0 2251 4967 08 1610 5908

 จบ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”
ชุดวิชา “ยศตํารวจ”
หัวขอการบรรยาย
การแตงตั้งยศตํารวจ
 หลักเกณฑการแตงตั้งยศสูงขึ้น
 ขั้นตอนการขอแตงตั้งยศสูงขึ้น/เอกสารประกอบ
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
การขอพระราชทานยศสัญญาบัตร ประจําป (วาระ เม.ย. และ ต.ค.ของทุกป)
 หลักเกณฑการขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร
 ขั้นตอนการขอพระราชทานยศ/เอกสารประกอบ
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษให จ.ส.ต. และ ด.ต.ที่จะเกษียณอายุ
 หลักเกณฑการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ
 ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ/เอกสารประกอบ
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญ
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การแตงตั้งยศตํารวจสูงขึ้น (เลื่อนยศ)
หลักเกณฑการแตงตั้งยศสูงขึ้น (เลื่อนยศ)
๑. องคประกอบในการแตงตั้งยศสูงขึ้น
การแตงตั้งยศสูงขึ้น เปน ไปตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยจะตองมีคุณสมบัติ (หรือองคประกอบ) ครบถวน ๓ ประการ ไดแก ๑.) ดํารงตําแหนง
ซึ่งมีระดับเงินเดือนของชั้นยศที่จะแตงตั้งได ๒.) มีจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือจํานวนปที่
รับราชการรวม ครบตามที่กําหนด (กรณีปประเภทใดครบกําหนดกอน ใหเลือกใชปประเภทนั้น) และ
๓.) รับอัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนสําหรับยศที่จะแตงตั้ง
สําหรับรายละเอียดในแตละองคประกอบ ปรากฏโดยสรุป ดังนี้
๑.๑ ดํารงตําแหนง ซึ่งมีระดับเงินเดือนของชั้นยศที่จะแตงตั้งได
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศสูงขึ้น จะตองดํารงตําแหนงซึ่งมีระดับเงินเดือนของ
ชั้นยศที่จะแตงตั้งได (กําหนดมาจากความสัมพันธระหวางตําแหนงกับเงินเดือน ตามกฎ ก.ตร.วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนฯ ถาสงสัยขอใหไปเปดดู กฎ ก.ตร.ดังกลาวนะครับ) อาทิ
 จะเลื่อนยศเปน ร.ต.ต. ร.ต.อ. ตองดํารงตําแหนง ระดับ รอง สว.
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.ต.
ตองดํารงตําแหนงระดับ สว.
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.อ.
ตองดํารงตําแหนงระดับ ผกก.
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ตองดํารงตําแหนงระดับ
รอง ผบก.
 จะเลื่อนยศเปน พล.ต.ต.
ตองดํารงตําแหนงระดับ ผบก.
 จะเลื่อนยศเปน พล.ต.ท.
ตองดํารงตําแหนงระดับ ผบช.
๑.๒ มีจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (อาจเรียกวา ครองยศ) หรือมีจํานวนปที่รับ
ราชการรวม ตามเกณฑที่กําหนด
๑.๒.๑ จํานวนปที่รับราชการที่กําหนดไว สําหรับการขอแตงตั้งยศสูงขึ้น
(๑) กรณียศตํารวจชั้นประทวน
 ตองมีจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือมีจํานวนปที่รับ
ราชการรวมตามที่กําหนด ตามตารางตอไปนี้
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จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (ป)
กรณีทั่วไป
ปวส./อนุปริญญา
ป.ตรี/นสต.
๓
๒
๑
๓
๓
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓




ยศ
ส.ต.ต.
ส.ต.ท.
ส.ต.อ.
จ.ส.ต.
ด.ต.

จํานวนป
ที่รับราชการรวม (ป)
๓
๖
๙
๑๒


หมายเหตุ : ๑. จะเลือกใชจํานวนที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือใชจํานวนปที่รับราชการรวม ขึ้นอยูกับกรณีใด
ครบกําหนดกอน และหากเลือกใชจํานวนปที่รับราชการรวม จะตองครองยศปจจุบันไมนอยกวา ๑ ป ดวย
๒. การจะไดรับสิทธิแตงตั้งยศสูงขึ้น ในฐานะผูมีคุณวุฒิตามที่ปรากฏในตาราง ตองไดรับการบรรจุให
ไดรับเงินเดือนตามคุณ วุฒินั้น หรือไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามระเบียบราชการเทานั้น
ทั้ ง นี้ ให นั บ ระยะเวลาจํ า นวนป ที่ รั บ ราชการดั ง กล า วตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ ใ ห ไ ด รั บ เงิ น เดื อ น
ตามคุณวุฒินั้น สําหรับกรณีที่ไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เชน เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนตาม
ระดับคุณวุฒินั้นอยูแลว เปนตน ใหนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา แตไมกอนวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ
๓. จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หมายถึง จํานวนปที่ตองรับราชการอยูในแตละชั้นยศตามที่
กําหนด ทั้งนี้ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดรับยศนั้น ๆ โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ
๔. จํานวนปที่รับราชการรวม หมายถึง จํานวนปที่รับราชการนับตั้งแตวันที่เปนขาราชการตํารวจ
กรณีนี้ คือ ชั้นประทวนครั้งแรก โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ

(๒) กรณียศตํารวจชั้นสัญญาบัตร
 ตองมีจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือมีจํานวนปที่รับ
ราชการรวมตามที่กําหนดตามตาราง ตอไปนี้

ทันต., สตพ.

แพทย ๖ ป

แพทยเฉพาะ
ทาง

ป.โท ๖ ป

ป.โท ๗ ป

ป.โท ๘ ป

ป.เอก

พล.ต.ต.
พล.ต.ท.
พล.ต.อ.

ป.ตรี ๖ ป

พ.ต.อ.
อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ. (พิเศษ)

ป.ตรี ๕ ป

ร.ต.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.

จํานวนป
ที่รับราชการรวม (ป)

ป.ตรี ๔ ป

ยศ

กรณีทั่วไป

จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (ป)

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒

๑
๓
๓
๓
๓
๓
๒

๑
๒
๓
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๓
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๓
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๒
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๑
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๓
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๒
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๑
๓
๓
๓
๒

๑
๑
๑
๓
๓
๓
๒

๓
๖
๙
๑๒
๑๕
๑๘
๒๐

















































หมายเหตุ : ๑. จะเลือกใชจํานวนที่รับราชการแตละชั้นยศหรือใชจํานวนปที่รับราชการรวม ขึ้นอยูกับกรณีใด
ครบกําหนดกอน และหากเลือกใชจํานวนปที่รับราชการรวมจะตองครองยศปจจุบันไมนอยกวา ๒ ป ดวย
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๒. การจะไดรับสิทธิแตงตั้งยศสูงขึ้น ในฐานะผูมีคุณวุฒิตามที่ปรากฏในตาราง ตองเปนผูไดรับการบรรจุ
ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น หรือเปนผูไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ หรือไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบ
ราชการเทานั้น ทั้งนี้ ใหนับระยะเวลาจํานวนปที่รับราชการดังกลาวตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒินั้น สําหรับกรณีที่ไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เชน เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนตาม
ระดับคุณวุฒินั้นอยูแลว เปนตน ใหนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา แตไมกอนวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ
๓. จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หมายถึง จํานวนปที่ตองรับราชการอยูในแตละชั้นยศตามที่
กําหนด ทั้งนี้ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดรับยศนั้น ๆ โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ
๔. จํานวนปที่รับราชการรวม หมายถึง จํานวนปที่รับราชการนับตั้งแตวันที่เปนขาราชการตํารวจ
ซึ่งกรณีนี้ คือ ชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ

๑.๒.๒ หลักเกณฑการนับจํานวนปที่รับราชการ
 ใหนับเต็มป (๑๒ เดือน) เวนแต การแตงตั้งยศสูงขึ้นเปน ร.ต.ท. หรือ
ส.ต.ท. แลวแตกรณี เศษของปไมนอยกวา ๘ เดือนใหนับเปน ๑ ป เศษของเดือนใหนับเปน ๑ เดือน
 การนับจํานวนปที่รับราชการ ถาตองนับรวมกันหลายชวงเวลา ใหนับ
๑๒ เดือนเปน ๑ ป และ ๓๐ วันใหนับเปน ๑ เดือน
 ผูที่ลาติดตามคูสมรส ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศโดยไมไดรับ
เงินเดือน ไมใหนับเวลาระหวางนั้นเปนเวลารับราชการตามกฎ ก.ตร. นี้
 ผูที่ถูกสั่งพักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน ใหออกจากราชการ
หรือถูกลงโทษ ปลดออกหรือไลออก และทางราชการสั่งใหกลับเขารับราชการ ใหนับเวลารับราชการ
ระหวางนั้นตามอัตราสวนของการจายเงินเดือนตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นกําหนดไว
 ผูที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ
เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท และคดีความผิดลหุโทษ ใหงดนับ จํานวนปที่รับราชการ
ในชั้ น ยศป จ จุ บั น มี กํ า ห นด ๑ ป ต อ การถู ก ลงโ ทษ ๑ ครั้ ง (คื อ ให ง ดนั บ จํ า นว นป ที่
รับราชการ ไมวาจะเปนกรณีจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือจํานวนปท่ีรับราชการรวม ก็ตาม
มีกําหนด ๑ ป ตอการถูกลงโทษ ๑ ครั้ง เชน ร.ต.ท.แดง บรรจุในคุณวุฒิ ป.ตรี ๔ ป ไดรับยศ ร.ต.ท. เมื่อ
๑ ต.ค.๕๔ จะต องครองยศ ร.ต.ท. ๓ ป จึ งจะสามารถขอเลื่ อนยศเป น ร.ต.อ. ได แต ป รากฏว า
ถูกลงโทษตั ดเงินเดื อน ตามคํ าสั่ ง บก. ลง ๑๓ ก.พ.๕๔ และถูกลงโทษกั กยาม ๓ วัน ตามคําสั่ง กก.
ลง ๑๖ ต.ค.๕๔ กรณีนี้ตองถูกงดนับจํานวนปที่รับราชการ ๒ ป หวงแรกคือ นับแต ๑๓ ก.พ.๕๔  ๑๒ ก.พ.๕๕
และหวงที่ ๒ ปกติจะเริ่มงดนับแต ๑๖ ต.ค.๕๔ ไป ๑ ป แตเนื่องจาก นับแต ๑๖ ต.ค.๕๔  ๑๒ ก.พ.๕๕
เปนหวงเวลาที่ถูกงดนับจากการถูกลงโทษครั้งแรก ทําใหไมมีเวลาที่จะนํามางดนับในหวงนี้ไดอีก
โดยตองไปเริ่มงดนับครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๕  ๑๒ ก.พ.๕๖ สงผลใหสามารถขอเลื่อนยศ
เปน ร.ต.อ. ไดตั้งแต ๑ ต.ค.๕๙ หรือถาจะคิดงายๆ คือ ใหบวกจํานวนปเพิ่มไปอีก ป ก็ได เพราะ
จะสงผลรับเทากัน )
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๑.๒.๓ การนับจํานวนปที่รับราชการ กรณีโอนมาจากขาราชการประเภทอื่น
ใหนับจํานวนปที่รับราชการตั้งแตวันมีผลในการรับโอน เวนแต
(๑) ผูซึ่งโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหนับจํานวนป
ที่รับราชการรวมตั้งแตวันที่ตนสังกัดเดิมมีคําสั่งใหเปนขาราชการพลเรือนระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือขาราชการอื่นในระดับที่เทียบเทา แลวแตกรณี
(๒) ผูซึ่งโอนมาจากขาราชการทหาร ใหนับจํานวนปที่รับราชการรวม
ตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น นายทหารประทวน หรื อ สั ญ ญาบั ต ร แล ว แต ก รณี
สวนจํานวนปที่รับราชการ แตละชั้นยศใหนับจํานวนปแตละชั้นยศทหารเปนจํานวนปแตละชั้นยศตํารวจ
ในแตละชั้นยศที่เทียบเทาดวย
ทั้งนี้ ถาการนับจํานวนปที่รับ ราชการจะทําใหผู นั้นไดรับการแตงตั้ ง
ยศสูงขึ้นในตําแหนงที่รับโอน ใหแตงตั้งยศนั้นในวันเริ่มตนของปงบประมาณถัดไป
๑.๒.๔ การนับจํานวนปที่รับราชการ กรณีบรรจุกลับเขารับราชการตํารวจ
(๑) กรณีบ รรจุกลับ จากข าราชการตํารวจ เช น ลาออกจากตํารวจ
แลวตอมาไดรับการบรรจุกลับเปนขาราชการตํารวจ เปนตน
 ใหนับจํานวนปที่รับราชการกอนออกจากราชการเปนจํานวนป
ที่รับราชการ โดยไมนับรวมระยะเวลาในชวงที่ออกจากราชการ เวนแต ขาราชการตํารวจที่ไดรับ
อนุมัติจาก ครม. ใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานและกลับเขารับราชการตามมาตรา ๖๓ (๒) (ก)
แห ง พ.ร.บ.ตํ า รวจแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ให นั บ จํ า นวนป ที่ รั บ ราชการในช ว งที่ ออกจากราชการ
ไปปฏิบัติงานตอเนื่องรวมกันได
(๒) กรณี บรรจุกลับจากขาราชการประเภทอื่ น เชน ขาราชการครู
ขาราชการทหาร พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
 การแตงตั้งยศ การนับจํานวนปที่รับราชการ ใหใชหลักเกณฑ
เดียวกับกรณีการรับโอน และการบรรจุกลับตามที่ไดกลาวมาขางตน โดยอนุโลม
๑.๓ รับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําสุดของยศที่จะแตงตั้ง
ในการแต ง ตั้ ง ยศสู ง ขึ้ น นอกจากจะต อ งดํ า รงตํ า แหน ง และมี จํ า นวนป
ที่รั บ ราชการตามเกณฑ ที่กําหนดแล ว ยั งจะต องรั บ อั ตราเงิ น เดื อนเที ย บไดไม น อยกวาขั้ น ต่ํ าของ
เงินเดือนสําหรับชั้นยศที่จะเลื่อนขึ้นดํารงดวย เชน จะขอแตงตั้งยศสูงขึ้นเปน พ.ต.ต. จะตองไดรับ
อัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาอัตราเงินเดือนใน ระดับ ส.๒ ขั้น ๑ เนื่องจากเมื่อแตงตั้งยศเปน
พ.ต.ต. แลวจะตองปรับเทียบเขาไปรับเงินเดือนในระดับ ส.๒ เปนตน
๒. วันที่จะใหมีผลในการดํารงยศสูงขึ้น
เมื่ อ มี คุ ณ สมบั ติ (องค ป ระกอบ) ครบถ ว น ๓ ประการ ตามที่ ก ล า วข า งต น แล ว
ให แต งตั้งยศสู งขึ้น (กรณีย ศประทวน) หรื อแต งตั้งว าที่ ย ศในชั้น ยศที่ สูงขึ้ น (กรณี ยศสั ญญาบัตร)
โดยมี ผ ลนั บ แต วั น ที่ ๑ ของเดื อ นถั ด ไป เว น แต ก ารแต ง ตั้ ง ยศเป น พ.ต.ต. ขึ้ น ไป ให แ ต ง ตั้ ง ยศ
มีผลนับแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวน
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กรณีดังกลาว จําแนกไดเปน  กลุม คือ การขอเลื่อนยศเปน ร.ต.อ.ลงมา กับ ขอเลื่อนยศ
เปน พ.ต.ต.ขึ้นไป โดยกรณีแรก หากครบเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้นในวันใด จะตองเลื่อนยศ
ใหมีผลนับแตวันที่  ของเดือนถัดไป สวนกรณีขอเลื่อนยศเปน พ.ต.ต.ขึ้นไป ใหเลื่อนยศสูงขึ้นนับแต
วันที่มีคุณสมบัติครบถวน

ขั้นตอนการแตงตั้งยศสูงขึ้น/เอกสารประกอบ

ทุกๆ เดือน ใหตนสังกัดตรวจสอบวา มีขาราชการตํารวจในสังกัดมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
ไดรับการแตงตั้งยศสูงขึ้นหรือไม หากมีใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
๑. จัดทํารายละเอียดประกอบการขอแตงตั้งยศ จําแนกเปน ๒ กรณี ไดแก
๑.๑ กรณี มีคุณสมบั ติครบถ ว น ตามเกณฑ ปที่รั บราชการแต ล ะชั้ น ยศ ให จั ดทํ า
รายละเอียดตามแบบที่กําหนด ดังนี้
“แบบ ก ๑” สําหรับการแตงตั้งยศเปน พ.ต.ต. ลงมา
“แบบ ก ๒” สําหรับการแตงตั้งยศครั้งแรกในชั้น พ.ต.ต. ลงมา ใหแกขาราชการ
ตํารวจที่รับโอนมาจากขาราชการทหาร
“แบบ ข” สําหรับการแตงตั้งยศเปน พ.ต.ท. ขึ้นไป
๑.๒ กรณี มีคุณสมบัติครบถ วน ตามเกณฑปที่รั บราชการรวม ใหใช “แบบ ค ๑”
ยกเวน ขาราชการตํารวจที่รับโอนมาจากขาราชการอื่น ใหใช “แบบ ค ๒”
ทั้งนี้ การบันทึกขอมูลในแบบฯ จะตองมีสําเนาคําสั่ง หลักฐาน และเอกสารที่ใชอางอิง
ขอมูลที่บันทึกลงในแบบฯ ดวย เชน สําเนา ก.พ.๗ สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง คําสั่งเลื่อน
เงิ น เดื อน คํ าสั่ งบรรจุ และแต งตั้ ง เป น ข าราชการตํ ารวจ ราชกิ จ จานุ เ บกษาเรื่ องพระราชทานยศ
คําสั่งแตงตั้งยศ เปนตน
๒. ตรวจสอบขอมูลทางวินัยและอาญา วามีกรณีถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือ
ถูกศาลพิพากษาลงโทษ หรือไม เพื่อนํามาประกอบการงดนับจํานวนปที่รับราชการ
๓. จัดทําบัญ ชีขอแตงตั้งยศขาราชการตํารวจ แยกเปน ชั้ นสั ญญาบั ตร และประทวน
ตามแบบที่กําหนด
๔. จัดสงบัญชีขอแตงตั้งยศและแบบรายละเอียดประกอบการขอแตงตั้งยศ พรอมแนบ
เอกสารที่ใชอางอิงขอมูลในแบบฯ ไปยัง ภ.จว. หรือ บก. เพื่อตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาเสนอ
ไปยัง บช. เพื่อพิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งยศ
๕. บช. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หากเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับการ
แตงตั้งยศสูงขึ้น จะเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจออกคําสั่งแตงตั้งยศ (กรณียศประทวน) หรือออก
คําสั่งแตงตั้งวาที่ยศในชั้นยศที่สูงขึ้น (กรณียศสัญญาบัตร)
๖. เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งยศหรือวาที่ยศ แลวแตกรณี เปนที่เรียบรอยแลว ให บช. สงสําเนา
คําสั่งไปยัง อต., สก., ฝายประวัติบุคคล ทพ., ฝายแตงตั้ง ทพ., และฝายความชอบ ทพ. หนวยละ ๑ ชุด
ภายใน ๗ วัน นับแตมีคําสั่งฯ และสงสําเนาบัญชีขอแตงตั้งยศให ฝายความชอบ ทพ. ไปพรอมกันดวย
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กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๑๔ , ม.๒๖ วรรคสาม (๒) และ ม.๒๗ วรรคหนึ่ง
๒. กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔
๓. ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปน
อธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
๔. ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปน
อธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
๕. หนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๕๔/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการ
เรื่องยศตํารวจ ขอ ๑ การแตงตั้งยศ

การขอพระราชทานยศประจําป (วาระ เม.ย./ต.ค.)
หลักเกณฑการขอพระราชทานยศประจําป (วาระ เม.ย./ต.ค.)
ข า ราชการตํ า รวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นอยู ใ นเกณฑ ที่ จ ะได รั บ
การแต งตั้ งยศสูงขึ้ น ในแต ล ะเดื อน ผูมีอํานาจแต ง ตั้งว าที่ ยศจะออกคํ าสั่ งแต งตั้ งว าที่ ย ศในชั้ น ยศ
ที่สูงขึ้นใหกอนเปนการชั่วคราว แลวจึงดําเนินการขอพระราชทานยศ (หรือกลาวอยางสามัญ คือ
ปลดว า ที่ ย ศ) นั้ น ให ใ นภายหลั ง โดยจะดํ า เนิ น การป ล ะ ๒ ครั้ ง คื อ วาระ เม.ย. และ ต.ค.
ของทุกป
ผูที่มีวาที่ยศดังกลาว ซึ่งสมควรไดรับการขอพระราชทานยศนั้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ไม อยู ร ะหว างตั้ งกรรมการสื บ สวนข อ เท็ จ จริ ง กรณี กระทํ าผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง
ตามกฎ ก.ตร. วาดวยกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง
๒. ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
๓. ไม อ ยู ร ะหว า งต องหาคดี อาญาหรื อถู กฟ องคดี อาญา ซึ่ งศาลประทั บ รั บ ฟ องแล ว
เว น แต ค วามผิ ด ที่ ได กระทํ าโดยประมาท ความผิ ดลหุ โทษหรื อความผิ ดอั นเนื่ องมาจากการปฏิ บั ติ
หนาที่ราชการ ซึง่ พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางหรือความผิดที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๔. ไมอยูร ะหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการบกพรองในหนาที่ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
๕. ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๖. ไมถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ เวนแตความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ในวงรอบที่จะเสนอขอพระราชทานยศ
๗. ไมมีเหตุอื่นใดที่ ตร. เห็นวาไมสมควรขอพระราชทานยศ
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ขั้นตอนการขอพระราชทานยศประจําป/เอกสารประกอบ
๑. สํารวจขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดที่ยังมี “วาที่” นําหนายศ
๒. ตรวจสอบวาเปนผูสมควรหรือไมสมควรขอพระราชทานยศตามเกณฑที่กําหนดขางตน
๓. จัด ทําบัญ ชีรายชื่อผูสมควรและไม สมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบที่ กําหนด
อยางละบัญชี จัดสงไปยัง ภ.จว. /บก. พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งวาที่ยศ เพื่อสงไปยัง บช.
๔. บช. ตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ
ตามแบบที่กําหนด อยางละบัญชี สงไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) ภายใน ๑๕ เม.ย. หรือ ๑๕ ต.ค.ของแต
ละป พรอมแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งวาที่ยศไปดวย เพื่อดําเนินการขอพระราชทานยศตอไป

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๒๖ วรรคหนึ่ง
๒. ระเบียบ ตร. วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๗ ยศตํารวจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ บทที่ ๒ การขอพระราชทานยศ
๓. หนั งสื อ ตร. ด วนที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๙.๒๔๕/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ .ย.๕๔ เรื่ อง แนวทางปฏิ บั ติ
การดําเนินการเรื่องยศตํารวจ ขอ ๒ การเสนอขอพระราชทานยศ

การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ
ใหแก จ.ส.ต./ ด.ต. ที่จะเกษียณอายุ
หลักเกณฑการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. กรณีพิเศษใหแก จ.ส.ต/ ด.ต. ที่จะเกษียณอายุ
ขาราชการตํารวจยศ จ.ส.ต. และ ด.ต. ที่จะไดรับการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณี
พิเศษ เมื่อจะครบเกษียณอายุ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีเวลารับราชการเหลือ ๑ ป กอนเกษียณอายุ
๒. รับราชการตํารวจมาแลวไมนอยกวา ๑๔ ปบริบูรณ นับถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.กอนเกษียณอายุ
๑ ป
๓. มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะเปนผลดีตอทางราชการ
และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมแกการที่จะขอพระราชทานยศให
๔. ไม เป นผู ถูกลงโทษทางวิ นั ยสู งกว าภาคทั ณฑ หรื อถู กศาลพิ พากษาลงโทษ เว นแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในรอบปงบประมาณกอนปงบประมาณที่จะ
เกษียณอายุ ๑ ป
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๕. ไมเปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนขอเท็จจริงกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
๖. ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
๗. ไมเปนผูอยูระหวางตองหาคดีอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา ซึ่งศาลประทับรับฟองแลว
เวนแตความผิ ดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโ ทษหรือความผิ ดอัน เนื่องมาจากการปฏิบั ติ
หน า ที่ ร าชการ ซึ่ ง พนั ก งานอั ย การรั บ เป น ทนายแก ต า งหรื อ ความผิ ด ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
กลั่ นกรองการพิ จารณาสั่งลงโทษทางวิ นั ยพิ จ ารณาแลว เห็น ว าเป นความผิดที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
หนาที่ราชการ
๘. ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน าที่ ราชการ บกพร องในหน าที่ ราชการ ประพฤติ ตนไม เหมาะสมกั บตํ าแหน งในอั นที่ จะปฏิ บั ติ
หนาที่ราชการ
ทั้งนี้ ผูมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามขอ ๕  ๘ ใหรอการขอพระราชทาน
ยศไวกอน หากผลการสืบสวนขอเท็จจริง การสอบสวนหรือการพิจารณาทางคดีถึงที่สุด ไมมีความผิด
หรือมีความผิดแตถูกลงโทษไมสูงกวาภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาลงโทษ จึงขอพระราชทานยศให
และในกรณีรูผลภายหลังจากที่ ตร. ไดขอพระราชทานยศประจําปนั้นไปแลว ใหนําไปพิจารณาขอใน
ปถัดไปแทน

ขั้นตอนการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษฯ/เอกสารประกอบ
๑. ตรวจสอบขาราชการตํารวจยศ จ.ส.ต. และ ด.ต. ในสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนด
ขางตนแลวจัดทําบัญชีผูสมควร และไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบที่กําหนด อยางละบัญชี
สงไปยัง ภ.จว./บก. เพื่อพิจารณา
๒. ภ.จว./บก.แตงตั้งคณะกรรมการระดับ บก.เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของแตละรายแลว
จัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบที่กําหนด อยางละบัญชี สงไปยัง บช.
๓. บช. ตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ
ตามแบบที่กํ าหนด อย างละบั ญชี เสนอไปยั ง ตร. (ผาน สกพ.) ภายในวั นที่ ๓๑ พ.ค. ของทุ กป
เพื่อดําเนินการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษใหตอไป
๔. เมื่อ บช.สงบัญชีขอพระราชทานยศไปยัง ตร. แลว หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานภาพต า งๆ เช น ตาย ลาออก เปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล เป น ต น
ใหรายงานเพิ่มเติ มไปยั ง ฝายความชอบ ทพ. โดยด วนในชั้นหนึ่ งก อนทางโทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๑
โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๗ ภายใน ๑ วั น และให ร ายงานเป น หนั ง สื อ ตามลํ า ดั บ ชั้ น ไปยั ง ตร.
(ผาน สกพ.) พรอมหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับแตวันไดรับรายงานเหตุ
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๒๖ วรรคสอง
๒. ระเบียบ ตร. วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๗ ยศตํารวจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ บทที่ ๔ การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เปนกรณีพิเศษใหแก จ.ส.ต. และ ด.ต.
ที่จะเกษียณอายุ
๓. หนั ง สื อ ตร. ด ว นที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๙.๒๔๕/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ . ย.๕๔ เรื่ อ ง แนวทาง
ปฏิบัติการดําเนินการเรื่องยศตํารวจ ขอ ๓ การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เปนกรณีพิเศษ ใหแก
จ.ส.ต. และ ด.ต. ที่จะเกษียณอายุ

สถานที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
งานยศตํารวจ ฝายความชอบ ทพ. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๕, ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๑ โทรสาร
๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๗
กรณี ก ฎ,ระเบี ย บและแบบฟอร ม ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง สามารถดาวน โ หลดได ที่
www.personnel.police.go.th (กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

ผูเชี่ยวชาญ
พ.ต.อ.อรรถภณ วิลาวรรณ
พ.ต.อ.วัตรธนา มีขํา
พ.ต.ท.คมสัน ทัพเสน

รอง ผบก.ทพ.
ผกก.ฝายความชอบ ทพ.
รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ.
พ.ต.ท.หญิงรัชยาณัฏฐ พิมลพุฒตาล สว.ฝายความชอบ ทพ.
 จบ 

มือถือ ๐๘ ๕๙๙๗ ๗๑๗๔
มือถือ ๐๘ ๘๘๒๒ ๒๘๒๕
มือถือ ๐๘ ๑๖๔๑ ๙๗๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๖๙๕ ๑๙๙๑

- 26 -

เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”

ชุดวิชา “การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ”
หัวขอการบรรยาย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในภาพรวม
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลชางเผือก, มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา
และจักรพรรดิมาลา
หลักเกณฑการขอพระราชทาน
- ชางเผือกและมงกุฎไทย (กรณีทั่วไป)
- เหรียญจักรมาลา/เหรียญจักรพรรดิมาลา
- ชางเผือก/มงกุฎไทย (เปนกรณีเศษ) สําหรับผูปฏิบัติงานใน จชต.
เอกสารประกอบ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลชางเผือกและมงกุฎไทยชั้น “สายสะพาย” เปน
กรณีพิเศษ
หลักเกณฑการขอพระราชทาน
เอกสารประกอบ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลดิเรกคุณาภรณ
หลักเกณฑการขอพระราชทาน
เอกสารประกอบ
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญ
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา คูส มรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และประชาชน
------------------

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณา
โปรดเกล า ฯ พระราชทานแก ผู กระทําความดี ความชอบเป น ประโยชน แก ร าชการหรื อ เพื่ อเป น
บําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงแกผูไดรับพระราชทาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา
คูสมรสขา ราชการตํา รวจชั้ นผู ใหญ พนั กงานรัฐ วิสาหกิ จ (โรงพิมพตํ ารวจ) และพนักงานราชการ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แกไ ข
เพิ่มเติม สวนการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูที่กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชน
แกประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผูที่บริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน ถือปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ. วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.
๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (ในภาพรวม)

๑. สกพ.มี ห นั ง สื อ แจ ง หน ว ยต า งๆ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิ สริยาภรณ ประจํ าป แกขาราชการตํารวจ ลู กจางประจํ าในสั งกัด คูสมรสขา ราชการ
ตํารวจชั้นผูใหญ และพนักงานราชการ รวมทั้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูที่กระทํา
ความดีความชอบอันเปนประโยชนแก ตร.ดวย (ประมาณเดือน ธ.ค.–ม.ค) โดยหนังสือดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๒. เมื่อหนวยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ไดรับหนังสือจาก สกพ. แลวให
ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
โดยแยกเป น การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อ ัน เปน ที ่เ ชิด ชูยิ ่ง ชา งเผือ กและ
เครื ่อ งราชอิส ริย าภรณอัน มีเ กีย รติย ศยิ ่ง มงกุฎ ไทยให แก ขาราชการตํ ารวจ ลู กจ างประจํ า และ
พนักงานราชการ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกผูที่
กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแก ตร. รวมทั้งผูที่มีคุณสมบัติที่สมควรขอพระราชทาน
เหรียญจักรมาลา และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
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๓. ใหหนวยงานที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (ระดับ บช.หรือ บก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ
หนวยเพื่อทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตางๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบของผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
แลวแจงผลการพิจารณาและเอกสารหลักฐานตางๆ สงให สกพ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๔. สกพ.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ ตร. พิจารณา
๕. ตร.จัดทํ าบัญชีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวของเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ ตร. พิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตอไป

การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ดชู ยิ ่ง ชา งเผือ กและ อัน มี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา
หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๑. ผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติทั่วไป 3 ประการ
ไดแก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีความประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชน ดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง
1.3 ไมเ คยมีพระบรมราชานุญ าตใหเรีย กคืน เครื่องราชอิสริย าภรณ หรือตอง
รับ โทษ จํ า คุก โดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ดให จํ า คุ ก เว น แต เ ป น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ได ก ระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้
๒.๑ ขาราชการตํารวจ ตองรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ เ ข า รั บ ราชการจนถึ ง วั น ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของป ท่ี จ ะขอ
พระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน สวนผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจใหนับเวลาราชการตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการตํารวจในระหวางที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
๒.๒ ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา ๘ ปบริบูรณ นับตั้งแต
วันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา
๖๐ วัน และเปนลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือหรือลูกจางประจํา
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ
๒.๓ คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ ตองเปนคูสมรสของขาราชการตํารวจ
ที่มียศตั้งแต พล.ต.ท.ขึ้นไป และดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะเปนการบังคับบัญชาตามกฎหมาย
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๒.๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา
๘ ปบริบูรณ หรือไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน และตองดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา ซึ่งเปนตําแหนงบังคับบัญชาหรือผูปกครองขึ้นไป
๒.๕ พนักงานราชการ ตองปฏิบัติงานติด ตอกัน มาไมน อยกวา ๕ ปบ ริบูร ณ
หรือไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอพระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน และตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวน
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปติดกันมิได เวนแตเปนการ
ขอพระราชทานตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบฯ ในบัญชีที่ตางกัน หรือเปนการขอ
พระราชทานตามที่กําหนดไวเปนอยางอื่น หรือเปนกรณีที่ขอพระราชทานกรณีพิเศษ
๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขอขามชั้นตราหรือเสนอ
เลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไมได เวนแตเปนการขอพระราชทานกรณีพิเศษ
๕. เครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทานหรือเลื่อนชั้นตราใหถือปฏิบัติตามบัญชี
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ขาราชการตํารวจ ปฏิบัติตามบัญชี ๙ ทายระเบียบฯ
(๒) ลูกจางประจํา ปฏิบัติตามบัญชี ๑๕ ทายระเบียบฯ
(๓) คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ ปฏิบัติตามบัญชี ๒๔.๔ ทายระเบียบฯ
(๔) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) ปฏิบัติตามบัญชี ๑๔ ทายระเบียบฯ
(๕) พนักงานราชการ ปฏิบัติตามบัญชี ๓๒ ทายระเบียบฯ
หลักเกณฑการขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา/เหรียญจักรพรรดิมาลา
เป น ข าราชการตํ ารวจที่ รั บ ราชการด ว ยความเรี ย บร อย เป น เวลาไม น อยกว า ๑๕ ป
กล าวคื อภายในระยะเวลา ๑๕ ปที่เสนอขอพระราชทาน ต องเป นผูไมเคยกระทํ าความผิ ดจนถู ก
ลงโทษทางวินัยมากอน กรณีรับราชการรวมเวลาราชการไมนอยกวา ๒๕ ป หากไมเขาเกณฑที่จะ
ไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา ก็ใหขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได (การขอเหรียญจักร
มาลา ตองเปนตํารวจมาไมนอยกวา 15 ป แตบางนายโอนมา เชน เปนพลเรือนมา 10 ป มาเปน
ตํารวจอีก 10 ป กรณีเชนนี้จะขอเหรียญจักรมาลาไมไดเพราะเปนตํารวจไมครบ 15 ป แตสามารถ
ขอเหรียญจักรพรรดิมาลาได และเมื่อขอเหรียญใดเหรียญหนึ่งใน 2 ชนิดนี้ไปแลว จะขออีกเหรียญ
ไมได
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หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใตติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป หรือหากปฏิบัติงานไมติดตอกันเมื่อนับรวมแตละครั้งตองมี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เชิ ด ชู ยิ ่ง

ชางเผือกและ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา

ขาราชการตํารวจ
- บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราช- อิสริยาภรณประจําป ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, เลขบัตรประจําตัวประชาชน, วัน
เดื อน ป เ กิ ด , วั น ที่ ได รั บ ยศที่ ใช เ สนอขอพระราชทาน, อั ต ราเงิ น เดื อน, ตํ า แหน งป จ จุ บั น, ลํ า ดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง และปที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทาน
ประจําป, หากเปนผูเสนอขอพระราชทานครั้งแรก จะตองมีหมายเหตุวันเริ่มรับราชการไวดวย
ลูกจางประจํา
- บัญ ชี (ลจ ๓/๓๗) บัญ ชีแ สดงคุณ สมบัติล ูก จา งประจํา ที่เ สนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซึ่งมีขอมูลประกอบดวยชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงชั้นปจจุบัน เงินเดือน
วันบรรจุ, วันไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด
คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ
- บัญชี (คร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติคูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญที่เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณป ระจําป ซึ่งมีขอมูล ประกอบดวย ชื่อตัว ชื่อสกุลของคูสมรส
(ชื ่อ สกุล ปจ จุบัน และชื่อ สกุล เดิม ) อาชีพ/ตํา แหนง/ สัง กัด , ชื ่อตัว ชื ่อสกุล ของผู ดํา รงตํ า แหนง ,
เครื ่อ งราชอิส ริย าภรณที ่ คู ส มรสของผู ข อได รั บ ครั้ ง สุ ด ท า ยในฐานะอะไร และขอครั้ ง นี้ ข อ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ)
- บัญชี (รก ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซึ่งมีขอมูลประกอบดวยชื่อตัว ชื่อสกุล, เลขบัตรประจําตัวประชาชน,
วันเกิด, ตําแหนงระดับ/ชั้น เงินเดือนปจจุบัน ประวัติการดํารงตําแหนง วัน เดือน ปปจจุบัน เริ่มดํารง
ตํ าแหน ง, สรุ ปผลดี เด น วั น เดื อน ป ที่ได รั บเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ จากชั้ นสู งไปชั้ นรอง, ขอครั้ งนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด
พนักงานราชการ
- บัญชี (รก ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนั กงานราชการที่ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงชั้นปจจุบัน เงินเดือน วัน
เดือ น ปที ่บ รรจุ, วัน เดื อ น ป ที่ ไ ด รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ จ ากชั้ น สู ง ไปชั้ น รอง, ขอครั้ ง นี้
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด
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กรณีเหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา
- บัญชีรายชื่อผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีขอมูล
ประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, รายการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน ชื่อ ชื่อสกุลหรืออื่นๆ
- บัญชีรายการประวัติการรับราชการของผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงและสังกัดปจจุบันขณะ
เสนอขอพระราชทาน, วัน เดือน ปเกิด, รับราชการครบ ๑๕ ป หรือ ๒๕ ปบริบูรณ เมื่อใด, วัน เดือน
ปที่รั บ ราชการให เ รีย งลํ า ดั บ ตั้งแต เ ข า รับ ราชการจนถึ ง ป จจุ บั น (หากเว น หายไปอาจไมได รั บ การ
พิจารณา), อายุตัว, อัตราเงินเดือนแตละป, เจาของประวัติจะตองลงลายมือชื่อดวยตนเอง จัดสงตัวจริง
๒ ชุด
กรณี เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เ ป น กรณี พิ เ ศษสํ า หรั บ เจ าหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต
- แบบรายงานความดี ค วามชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ เ ป น กรณี พ ิเ ศษ ซึ ่ง มีข อ มูล ประกอบดว ยขอ มูล ประวัต ิแ ละคุณ สมบัต ิข องผู ข อ
พระราชทาน งานปกติใ นหนา ที ่โ ดยสรุป ผลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ด น ที่ ใ ช ป ระกอบการเสนอขอ
พระราชทาน คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “ชั้นสายสะพายเปนกรณีพิเศษ”
หลักเกณฑการขอพระราชทานฯ
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น สายสะพายกรณี พิ เ ศษ เป น การขอ
พระราชทานที่ยกเวนหลักเกณฑของระเบีย บในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณ
กลาวคือเปนการเสนอขอพระราชทานปติดกัน การเสนอขอพระราชทานขามชั้นตรา และการเสนอ
ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราเร็วกวาระยะเวลาที่กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการขอพระราชทาน
ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีผลงานการกระทําความดีความชอบ
ดีเดน เชน ปฏิบัติหนาที่ฝาอันตราย , ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่ง
และเปน ผลดี แก ร าชการหรือสาธารณชน หรื อคิ ดค น สิ่ ง หรื อวิธี การอัน เป นประโยชน อย างยิ่ งแก
ประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ
๒. ผลงานตามขอ ๑ ตอ งไมเ คยใชเ สนอขอพระราชทานจนไดร ับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมากอน ถาเปนผลงานที่ทํารวมกันเปนหมูคณะ
จะตองสรุปแยกผลงานของแตละบุคคลใหชัดเจน
๓. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัยนับแตวัน ที่
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองจนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้
๔. จะตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันมาโดยตลอดนับแตวันที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองจนถึงวันที่เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้
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ประจําป

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
- บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณ

- แบบกรณีพิเศษ / ๓๗ แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณกรณีพิเศษ ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ยศ/ คํานําหนาชื่อ/ ชื่อตัว/ ชื่อสกุล/สังกัด
ของผูขอ, ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณที่ขอ, ประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับครั้งสุดทาย อายุ
ตัว การรับเงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติแยกเปนงานปกติในหนาที่ และงานเกี่ยวกับพฤติกรรมดีเดน
และจะตองมีการลงนามรับรองในบันทึกความเห็นใหเ สนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ของ ผบช.หรือ ผบก.หนวยขึ้นตรงตอ ตร.ดวย
- บันทึกความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาฯ ของหนวย

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง “ดิเรกคุณาภรณ”
หลักเกณฑการขอพระราชทานฯ
๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ใหแกผูที่กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผูที่บริจาค
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไมเคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เวนแต
เปนการตองสงคืนเนื่องจากไดรับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
๒. การกระทําความดีความชอบที่ถือวาเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนาและประชาชน
จําแนกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) การกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา
และประชาชน ซึ่งมีลักษณะคือมีผลงานดีเดนหรือเปนแบบอยางอันควรแกการสรรเสริญ หรือเปนการ
กระทําที่ฝาอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกปองชีวิตหรือทรัพยสินอันเปนประโยชนตอสังคมหรือประเทศ
(๒) การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน
ซึ่งมีลักษณะคือ เปน การบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เชน เพื่อการศาสนา การศึกษา
การสาธารณสุข การแพทย การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห หรือความมั่นคงของชาติ และ
ทรัพยสินที่บริจาคตองเปนของผูบริจาคหรือที่ผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดในนามของตน
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทานหรือการเลื่อนชั้นตรา ใหถือปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ.ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ
พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
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ผลงาน)

เอกสารประกอบ
- แบบ (นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (กรณีกระทําความดีความชอบที่เปน

- แบบ (นร ๒) แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน (กรณีกระทําความ
ดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสิน)
- แบบ (นร.๓) แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบ
- แบบ (นร.๔) แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย
- แบบ (นร.๕) แบบบั ญ ชี แ สดงจํ า นวนชั้ น ตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น ต่ํ า กว า
สายสะพาย
- แบบ (นร.๖) แบบบัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
หากเปนการบริจาคทรัพยสินตองจัดสงเอกสารประกอบการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- บริจาคเงิน เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หากเปนเงินตราตางประเทศใหคํานวณเปน
เงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และสถานที่ที่รับบริจาค
- บริ จาควัสดุ สิ่งของ เอกสารการประเมินราคาวัสดุสิ่ งของ โดยสวนราชการที่เกี่ยวของ
ณ วันที่รับบริจาค เชน การบริจาควัสดุกอสรางตองแนบใบประเมินราคาวัสดุ โดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
- บริจาคที่ดิน สําเนาโฉนดและหนาสารบัญจดทะเบีย น โฉนด หนังสือประเมินราคา
ที่ดิน ณ วันที่รับบริจาค โดยสํานักงานที่ดินจังหวัด แผนที่และภาพถายที่ดินที่บริจาค

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดว ยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริย าภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม
2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับที่ ๓๓ ลง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณอัน เปน ที่เ ชิด ชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖
3. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔
4. พ.ร.ฎ.วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
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ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

- ฝายประวัติบุคคล ทพ.(งานเครื่องราชอิสริยาภรณ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓
โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓ ) ตัวอยางและแบบฟอรม สามารถ download ไดที่
www.personnel.police.go.th

ผูเชี่ยวชาญ

1. พ.ต.ท.สุรวุฒิ มงคลยศ รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 089 - 1612542
2. พ.ต.ท.วิชาญ นาคศรี สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 089 - 1593227
---------- จบ ----------
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”

ชุดวิชา “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับ
กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บจากหนาที่/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต”
หัวขอการบรรยาย
หลักเกณฑการใหสิทธิดานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ผูเชี่ยวชาญ
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การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
คาทดแทนและการชวยเหลือตางๆ
(กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต)
สวนนํา
การให “บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ รวมทั้งคาทดแทนและการชวยเหลือ”
สําหรับขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิต หากพิจารณาตามลักษณะหนาที่แลว อาจจําแนกไดเปน 2 กรณี ไดแก
1. เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายอาญาหรือที่มี
โทษทางอาญาโดยทั่วไป เชน ลัก วิ่ง ชิง ปลน เปนตน หรือเกิดจากการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วๆ ไป
เชน ดานธุรการกําลังพล การเงิน พัสดุ เปนตน
การใหสิทธิในกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานนี้ เปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยผูเสียชีวิต/ พิการ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ แลวแต
กรณี เปนกรณีพิเศษ สวนผูไดรับบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิตตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของ
“เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)” ซึ่งเปนเงินเพิ่มพิเศษประเภท
ติดตัว และจะไดรั บเป นรายเดื อนไปจนกว าจะพ นจากระบบราชการ ทั้ งยั งสามารถนํ าไปรวมกั บ
เงินเดือนเดือนสุดทายเพื่อเปนฐานคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย
2. เหตุ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด า นการป อ งกั น อธิ ป ไตยและรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ เชน การปองกันอธิปไตยตามแนวชายแดน การปองกัน ระงับ ขัดขวาง หรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
การใหสิทธิสําหรับ กรณี เหตุเ กิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานนี้ เปนไปตามระเบียบ
สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ด วยบํ า เหน็ จ ความชอบ ค า ทดแทนและการช ว ยเหลื อเจ า หน า ที่ และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ บ.ท.ช.) โดยผูเสียชีวิตหรือ
พิการทุ พพลภาพจนไม ส ามารถรั บราชการต อไปได (มี คําสั่ งให ออกจากราชการ) จะมี สิ ทธิได รั บ
“บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ไดแก การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ
แล ว แต ก รณี เป น กรณี พิ เ ศษ ตลอดจน “ค า ทดแทนและการช ว ยเหลื อ ” ได แ ก ค า จั ด การศพ
ค า ทดแทน การเสี ย ชี วิ ต ค า ทดแทนการพิ ก ารทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถรั บ ราชการต อ ไปได
เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี สวนผูบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่ใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามที่ระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ”
ในรูปของ “เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)” ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ พ.ป.ผ.รวมทั้งยังมีสิทธิไดรับ
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“คาทดแทนและการชวยเหลือ” ตางๆ ไดแก คาทดแทนอวัยวะที่สูญเสียหรือเสื่อมหรือไรสมรรถภาพ
เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี อีกสวนหนึ่งดวย
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดแห ง สิ ท ธิ ตลอดจนหลั ก เกณฑ ก ารให สิ ท ธิ รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการเพื่อใหไดรับสิทธิ ปรากฏเนื้อหาตามสวนที่ 2 และ 3 ซึ่งจะกลาวตอไป
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สวนที่ 2

การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
2.1 สวนนํา

เมื่อประมาณป พ.ศ.2521 คณะทํางานปรับปรุงระบบเงินเดือนขาราชการตํารวจซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมภพ โหตระกิตย) ขณะนั้นเปนประธานกรรมการ ไดพิจารณาเห็นวา
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ตามที่ กํา หนดไวใ นประมวลระเบี ย บการตํ า รวจไม เ กี่ ย วกั บ คดี มี ความเหลื่ อมล้ํ าแตกต างไปจาก
ขาราชการอื่น ประกอบกับกรณีที่ขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ปราบปรามผูกระทําความผิด ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีกําหนดให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษโดยใชวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปนอกเหนือจากขั้นเงินเดือน
ปกติ โดยไมถือวาอยูในโควตาเลื่อนเงินเดือนประจําปเกินกวา 1 ขั้น สงผลใหขาราชการตํารวจบาง
รายไดรั บการเลื่ อนขั้น เงิ นเดือนประจําปร วมจํ านวน 47 ขั้ น ซึ่งกอให เกิ ดความเหลื่ อมล้ํากั บ
ขาราชการอื่นอยางชัดเจน นอกจากนี้ ในขณะนั้น คณะทํางานเห็นวาควรจะมีการรวบรวมระเบียบ
ที่มีลักษณะเดียวกันไวในฉบับเดียวกันสําหรับใชกับขาราชการทุกๆฝาย เพื่อจะไดเกิดความเปนธรรม
และไมเหลื่อมล้ํากัน
จากหลักการและเหตุที่กลาวมา คณะทํางานจึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ……. ตอ ครม.พิจารณา ตอมา ครม.ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 10 ต.ค.21 พิจารณารางแลวเห็นชอบ จึงมีมติใหใชปฏิบัติเรียกวา “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521” ประกาศใน รกจ. เลมที่
95 ตอนที่ 131 ลง 23 พ.ย.21 ใชบังคับแต 24 พ.ย.21 (แตใหสิทธิยอนหลังครอบคลุมไปถึง
กรณีเหตุเกิดนับแต 1 ต.ค.21 ดวย) หลังจากนั้นมีการแกไขหลายครั้ง ลาสุดแกไขโดยระเบียบฯ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 ใชบังคับตั้งแต 13 ต.ค.44
การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยูในอํานาจของ “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็ จ
ความชอบ” มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีผูแทนสวนราชการตางๆ เปนกรรมการ
การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาตางๆ ในระเบียบนี้ของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ถือเปนที่สุด

2.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ

2.2.1 “บําเหน็จความชอบ” หมายถึง สิทธิประโยชนตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน แลวแตกรณี คือ
2.2.1(1) การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
2.2.1(2) การขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร หรือขอแตงตั้งยศตํารวจ
ชั้นประทวนเปนกรณีพิเศษ อยางใดอยางหนึ่ง
2.2.1(3) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
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2.2.1(4) การใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)
2.2.2 “ขาราชการ” ซึ่งจะไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ หมายถึง ขาราชการพลเรือนตาม
กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น ข า ราชการตํ า รวจตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ
ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบขาราชการฝายรัฐ สภา ข าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลั ยตามกฎหมายวาดวยระเบียบข าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย ขาราชการครูตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร เทานั้น ไมรวมถึงลูกจางและบุคคลหรือประชาชนทั่วไปแตอยางใด
2.2.3 “หนาที่” หมายถึง “หนาที่” อันเปนที่เขาใจโดยทั่วๆ ไป ไมจํากัดวาจะตองเปน
หนาที่ในดานใด เชน ดานธุรการ การเงิน การบัญชี กําลังพล ปองกันปราบปราม หรือหนาที่อื่นใดก็
ได นอกจากนี้ คําวาหนาที่ จะมีที่มาจาก “กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่ง” ก็ได และ
กรณีเปนคําสั่งหรือการสั่งการ จะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได แตที่สําคัญจะตองเปนการสั่งโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบตลอดจนขอบังคับที่เกี่ยวของ หากเปนคําสั่งหรือการสั่งการโดยมิชอบ
แลว จะไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้
คําวา “หนาที่” ดังกลาว ขอใหพึงสังเกตวา สําหรับขาราชการตํารวจแลวแมผูนั้น
จะไมมีหนาที่โดยตรงในดานการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดก็ตาม เชน เจาหนาที่ดานกําลังพล
เจาหนาที่การเงินการบัญชี เจาหนาที่ดานอํานวยการ เจาหนาที่ดานทะเบียนพล เปนตน แตเมื่อพบ
การกระทําความผิดซึ่งหนา ก็จะตองเขาปฏิบัติหนาที่ปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดนั้น เพราะถือเปน
หนาที่โดยทั่วไปของขาราชการตํารวจตามประมวลกฎหมายอาญา ไมเชนนั้น จะมีความผิดฐาน “ละเวน
การปฏิบัติหนาที่” ทั้งนี้ เนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจถูกกําหนดใหมีอํานาจและหนาที่โดยทั่วๆ ไปใน
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจะไมใชหนาที่เฉพาะดานตามกรอบตําแหนงหนาที่
ของตนก็ตาม
2.2.4 “ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาที่” หมายถึง ปฏิบัติราชการใดๆ ตามหนาที่ เชน
ออกตรวจพื้นที่ ฝกตามแผนการฝกของหนวย ฝกกระโดดรม เขาจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน
และหมายความรวมถึงหวงเวลาเดินทางไปและกลับจากการไปราชการ หรือหวงเวลาเดินทางไป
และกลับจากการไปปฏิบัติราชการพิเศษดวย (ไมหมายความรวมถึงการเดินทางไปหรือกลับจาก
การไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจําตามปกติ) แตทั้งนี้ จะตองไมใชเวลาระหวางทางไปในเรื่องสวนตัว
เกินความจําเปน ไมเชนนั้น คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะลดบําเหน็จความชอบที่พึง
ไดรับลงตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดไว
2.2.5 “ปราบปรามผูกระทําความผิด” หรือ “ปราบปรามโจรผูราย” มีความหมาย
เชนเดียวกัน เปนขอความที่ปรากฏในระเบียบฯ ขอ 7(1)7(4) และ ขอ 11 ก(1)(4) หมายถึง
“ปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายอาญาและที่มี
โทษทางอาญา”
จากความหมายของถ อยคํ าดั ง กล าว จะเห็ น ว า เป น การให ความหมาย คํ าว า
“ปราบปรามผูกระทําความผิด” ในลักษณะกวางๆ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบซึ่งมีอํานาจวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้และถือเปนที่สุดที่ผานๆ มา จะ
หมายความในลักษณะแคบๆ กลาวคือ “จะตองมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาหรือที่มี
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โทษทางอาญาขึ้นกอนแลวผูนั้นไดแสดงพฤติกรรมเขาปราบปรามหรือเขาจับกุมผูกระทําผิดนั้น
อยางใกลชิด” ไมหมายความถึงการปฏิบัติในลักษณะเปนการปองกันเหตุ โดยที่ความผิดยังไมเกิด
เชน การออกตรวจทองที่ เปนตน แตอยางใด นอกจากนี้ ก็ไมหมายความรวมถึง “ขณะเดินทาง
ไปกลับจากการปฏิบัติภารกิจดังกลาว” ดวย
2.2.6 “ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย หรือหากจะ
กล า วอี ก นั ยก็ คื อ ได รั บคํ า สั่ งให ชว ยเหลื อปฏิ บัติ หน า ที่ใ นการปราบปรามผู กระทํ า ความผิ ด ”
หมายถึง กรณีที่ขาราชการผูนั้นไมมีหนาที่โดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไดรับคําสั่ง
โดยชอบใหเขาชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด เชน เจาพนักงานตํารวจซึ่งปกติมีหนาที่ดาน
ธุรการกําลังพล ไดรับคําสั่งใหเขาชวยเหลือปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน
2.2.7 “ตอสู” หมายถึง ถูกผูกระทําความผิดประทุษรายแลวผูนั้นไดกระทําการโตตอบ
ไปเพื่อปองกันพอสมควรแกเหตุ โดยจะใชมือเปลาหรืออาวุธก็ได และจะตองมิใชเปนเพียงขั้นตอน
หรือวิธีการจับกุมเทานั้น
2.2.8 “ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําอันเปนองคประกอบ
รวมที่ปรากฏในระเบียบฯ ขอ 11 ข (1) 11 ข(2) และ 11 ข(3) โดยหลักการแลวมีความหมายโดย
สรุป คือ จะตองเปนกรณี มีภยันตรายหรืออันตรายรายแรงใดๆ ที่จะถึงแกชีวิตปรากฏอยูตรงหนา
โดยจะเป น ภยั น ตรายจากการกระทํ าของบุ คคลหรื อธรรมชาติ ก็ ได เช น ภั ย จากการถู ก ผู กระทํ า
ความผิดยิงในระยะใกล ภัยจากเปลวเพลิงที่กําลังโหมไหม ภัยจากวาตภัย หรือภัยจากอุทกภัย เปน
ตน และขาราชการนายนั้นไดทราบหรือรูถึงความรายแรงแหงภัยอันตรายหรือภยันตรายนั้นแลววา
อาจทําอันตรายแกชีวิตตนได แตก็มิไดหวั่นเกรงหรือเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้นในลักษณะยอมเอาชีวิตเขาแลก แตทั้งนี้ จะตองไมมีวิธีการอื่นใดที่จะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติไดดวย และเพื่อความเขาใจในหลักการดังกลาว จึงขอยกตัวอยางประกอบ ดังนี้
ตัวอยางที่ 1 กรณีภัยจากผูกระทําความผิด เชน ขณะที่ จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา
ขับขี่รถจักรยานยนตออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบนายเขียว เดินอยูริมถนนทาทางมีพิรุธ จึงขับขี่
รถจั กรยานยนตเข าไปใกลป ระมาณ 10 เมตร แลวแสดงตนเป นตัว เจ าหน าที่ ตํารวจขอตรวจค น
ทันใดนั้นนายเขียวไดชักอาวุธปนออกมายิงเขาใส จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา จึงรีบพากันกระโดดหลบ
เปนเหตุใหกระสุนพลาดไป พรอมกันนั้น จ.ส.ต.แดง เพียงผูเดียวไดใชอาวุธปนยิงตอบโตปองกันตัวไป
สวน ส.ต.อ.ดํา ไมไดยิงตอบโต โดยหลบกระสุนอยูบริเวณใกลเคียง กรณีเชนนี้ ถือเปนการปฏิบัติ
หนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเฉพาะราย จ.ส.ต.แดง เพราะภายหลังจากที่รูวามีภยันตรายจาก
กระสุนปนแลว ก็มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงดวยการยิงตอบโตกลับไป สวน ส.ต.อ.ดํา
แมจะเปนกรณีมีภัยตอชีวิตจะถึงตัวแลวก็ตาม แตผูนี้ ก็มิไดแสดงพฤติกรรมดวยการยอมเอาชีวิตเขา
แลกอยางเชน จ.ส.ต.แดง จึงถือไมไดวาเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตาม
เกณฑขางตน เปนตน
ตัวอยางที่ 2 กรณีภัยจากธรรมชาติหรือภัยอื่นๆ เชน เกิดเหตุเพลิงกําลังโหมไหม
รถยนต โดยมีคนขับติดอยูในรถ จ.ส.ต.ขาว และ ร.ต.ต.เขียว ขับรถยนต สายตรวจผานมาพบเหตุ
จึง จอดรถหางไปประมาณ 15 เมตร แลว จาสิบตํารวจขาว ไดรีบเขาไปงัดประตูรถเพื่อชวยเหลือ
คนขั บ ออกมา ส ว น ร.ต.ต.เขี ย ว ได ยื น อยู ข า งรถยนต ส ายตรวจพร อ มทั้ ง วิ ท ยุ ร ายงานเหตุ ต อ
ผูบังคับบัญชาและขอกําลังสนับสนุน กรณีเชนนี้ ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตเฉพาะ จ.ส.ต.ขาว เพราะไดรูแลววาเพลิงที่กําลังโหมไหมนั้นอาจทําอันตรายตอชีวิตตนได แตก็
มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงเพื่อชวยเหลือคนขับที่ติดอยูในรถคันดังกลาว เปนตน
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2.2.9
“การปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําที่
ปรากฏอยูในระเบียบฯ ขอ 9(1) ในดานความหมายคงมีลักษณะเดียวกันกับคําวา “การปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ตามที่กลาวมาขางตน
2.2.10 “พิการ หรือทุพพลภาพ จนไมสามารถรับราชการตอไปได” เปนถอยคําใน
ระเบียบฯ ขอ 7 (1)(4) และขอ 9 (1)(5) หมายถึง การออกจากราชการดวยเหตุที่มีรางกายพิการ
หรือเหตุแหงทุพพลภาพ จะเปนการถูกสั่งใหออกโดยผูมีอํานาจ หรือลาออกเองก็ได แตขอสําคัญ
การออกจากราชการจะต อ งมี ส าเหตุ โ ดยตรงมาจากการไม ส ามารถรั บ ราชการต อ ไปได
อันเนื่องมาจากเหตุแหงความพิการ หรือทุพพลภาพดังกลาวซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เรื่องการออกจากราชการเพราะไมสามารถรับราชการตอไปไดน้ี หากเปนกรณี
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหออกโดยชอบ คงจะไมมีปญหาใดๆ จะมีปญหาก็เฉพาะการลาออกเองโดยให
เหตุ ผ ลว า ตนมี ร า งกายทุ พ พลภาพไม ส ามารถรั บ ราชการต อ ไปได กรณี นี้ ใ นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิ จ ารณาบําเหน็ จ ความชอบ จะตองนํ ารายงานแพทย หรื อสอบสวนแพทย ที่ทาง
ราชการรั บรอง มาแสดงดว ยวา ผูนั้ นมีร างกายทุพพลภาพหรือพิ การจนไม สามารถรับราชการใน
ตํ าแหน ง หน าที่ใ ดๆ ต อ ไปได จ ริ ง โดยต อ งระบุใ ห ชั ด เจนด ว ยว าตั้ ง แต วั น ใด ไม เ ช น นั้ น จะต อ งให
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหออกเพราะเหตุทุพพลภาพเสียกอน จึงจะไดรับการพิจารณาสิทธิ

2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบที่จะไดรับ

การให “บําเหน็จความชอบ” เปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 หากพิจารณาในแงตัวของขาราชการแลว สามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ขาราชการที่ถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได
กับ ขาราชการที่ไดรับบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บ หรืออีกนัย คือ กลุมที่ยังสามารถรับ
ราชการตอไปได
ในกลุมแรก หากพิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติหนาที่แลว สามารถจําแนกไดเปน 2
กรณี คือ ”การปฏิบัติหนาที่ปราบปรามผูกระทําความผิดหรือการปราบปรามโจรผูราย” กับ “การ
ปฏิบัติหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือกลาวอีกนัยก็คือการปฏิบัติหนาที่โดย
ทั่วๆ ไป” นั่นเอง การปฏิบัติหนาที่ปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 7 มี 4 ขอยอย ตั้งแตขอ 7 (1)  ขอ 7 (4) แตละขอยอยจะมีระดับ
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ลดหลั่นกันลงไป ตามลําดับ สวนการปฏิบัติหนาที่ซึ่งมิใช
ปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ
9 มี 5 ขอยอย นับแตขอ 9 (1)  ขอ 9 (5) โดยแตละขอยอยก็จะมีความเขมของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ลดหลั่นลงไปตามลําดับเชนเดียวกัน
สําหรับกลุมที่สอง หากจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติหนาที่ สามารถจําแนกไดเปน 2
กรณี แตจะมีการจําแนกแตกตางไปจากกลุมแรก กลาวคือ จะจําแนกออกเปน “การปฏิบัติหนาที่
ปราบปรามผูกระทําความผิด” กับ “การปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” โดยการปฏิบัติ
หนาที่ปราบปรามผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ก
มี ขอยอย ไดแก ขอ 11 ก (1) ขอ 11 ก (2) ขอ 11 ก (3) และ ขอ 11 ก (4) แตละขอยอยจะมี
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ลดหลั่นลงไป ตามลําดับ สวนการปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตถูกกําหนดเปนเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ข มี 3 ขอยอย ไดแก
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ขอ 11 ข(1) ข อ 11 ข(2) และข อ 11 ข(3) แต ขอย อยทั้ ง 3 ข อนี้ หากจะจั ดลํ าดั บ ความเข ม
ของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่แลว คงเปนเรื่องที่กระทําไดคอนขางลําบาก เพราะในแตละขอ แมจะ
มีลักษณะหรือองคประกอบรวมเหมือนกันคือ เปนการปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
แตก็มีองคประกอบดานอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งไมอาจนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน
การใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับกลุมแรก กับกลุมที่สอง จะมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ กรณีกลุมแรก เนื่องจากตองพนจากราชการไปดวยเหตุแหงความตายหรือ
เหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพ จึงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนในรูปของการเลื่อนเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษ กับการขอแตงตั้งยศชั้นประทวนหรือขอพระราชทานยศชั้นสัญญาบัตร แลวแตกรณี
ใหเปนกรณีพิเศษ และบางกรณีซึ่งมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่เขมขนมากๆ จะใหสิทธิประโยชน
เพิ่มขึ้นโดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนกรณีพิเศษอีกดวย ทั้งนี้ การใหบําเหน็จ
ความชอบตอบแทนในลักษณะดังกลาวนับวามีความเหมาะสมและจะไมกอใหเกิดปญหาในดานการ
บริหารงานบุคคล สวนกรณีกลุมที่สอง เนื่องจากเปนกลุมที่ยังสามารถรับราชการตอไปได หากจะให
บําเหน็จความชอบตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือน ตลอดจนขอแตงตั้งยศหรือขอพระราชทานยศ
และ/หรือเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ อาจสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหารงานบุคคล
ในภาพรวม ดังนั้น การใหบําเหน็จความชอบตอบแทน จึงถูกกําหนดใหอยูในรูปของเงินเพิ่มพิเศษเปน
รายเดื อ นแทนเรี ย กว า “เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษสํ า หรั บ การปราบปรามผู ก ระทํ า ความผิ ด (คํ า ย อ คื อ
พ.ป.ผ.)” โดยจะไดรับเปนรายเดือนทุกๆ เดือนจนกวาจะพนจากราชการ
สําหรับรายละเอียดการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษในแตละกรณีดังกลาวปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้
2.3.1 ข า ราชการที่ ถึ ง แก ค วามตาย หรื อ พิ ก ารจนไม ส ามารถรั บ ราชการต อ ไปได
(ระเบียบฯ ขอ 7 และ ขอ 9)
2.3.1(1) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7)
ตามระเบียบฯ ขอ 7 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ใน
การปราบปรามโจรผูราย หรือไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการ
ปวยเจ็บนั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ใหพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
7(1) ผูที่ตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ
จากการตอสู ใหพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ขั้น
7(2) ผูปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือนไมเกิน 5 ขั้น
7(3) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ
หรือพิการ นอกเหนือไปจากกรณีใน 7(1) และ 7(2) ใหพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนใหไม
เกิน 3 ขั้น
7(4) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยมิไดทําการตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซึ่งไมเขาเกณฑตาม 7(1)
7(2)หรือ 7(3) ใหพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ขั้น”
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ก อ นที่ จ ะกล า วถึ ง รายละเอี ย ดในแต ล ะข อ ขอให ย อ นกลั บ ไป
พิจารณาและทําความเข าใจกับคําว า “ปฏิบัติห นาที่ปราบปราม” ที่กลาวไวในสวนของคํานิยาม
ถอยคําตางๆ เสียกอน เพื่อจะไดนํามาประกอบการพิจารณาระเบียบขอนี้ไดอยางถูกตอง เพราะที่
ผานๆ มา มักมีการเขาใจคลาดเคลื่อนถึงความหมายของถอยคํานี้อยูเสมอ
สําหรับรายละเอียดของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ในแตละขอนั้น
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ข อ 7(1) จะต องเป น การเข าปราบปรามหรื อ เข าจั บ กุ ม ผู กระทํ า
ความผิด โดยไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหตนเองถึงแกความตายหรือพิการจนไมสามารถ
รับราชการตอไปไดจากการตอสูนั้น เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูนั้นไดยิงตอสูกับผูกระทํา
ความผิดจนตนเองถู กกระสุน ปน เสีย ชีวิต หรื อพิ การจนต องออกจากราชการ เปนต น (กรณี ขอนี้
การตอสูและถูกกระทําจะตองเกิดขึ้นในขณะกําลังปฏิบัติหนาที่เขาปราบปรามเทานั้น)
กรณีขอ 7(2) มีลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติโดยทั่วไปเหมือนกับ
ขอ 7(1) แตตางกันตรงที่ขอ 7(2) การตายหรือพิการจนตองออกจากราชการนั้นมิไดเกิดจากการ
ตอสูกับผูกระทําความผิด หากแตเกิดจากถูกผูกระทําความผิดกระทําจากการเขาปราบปรามนั้น เชน
เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวถูกผูกระทําความผิดประทุษรายทันที หรือภายหลังจนทําใหเสียชีวิต
หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน และหากผูนั้นกําลังเขาปราบปรามผูกระทําผิดแลวถูก
ประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุของการถูกประทุษราย จะถือวามีสาเหตุมาจากการปราบปรามนั้นโดย
อนุโลม (ภายใตหลักการสันนิษฐานในทางที่เปนคุณ)
สําหรั บข อ 7(3) มั กเปน ที่ ส งสั ย ของเจ าหน าที่ห น ว ยว า จะต องมี
พฤติ ก รรมอย า งไรจึ ง จะอยู ใ นเกณฑ ที่ จ ะได รั บ สิ ท ธิ คํ า ตอบประเด็ น นี้ ก็ คื อ ต อ งเป น กรณี เ ข า
ปราบปรามผูกระทําความผิดแลวไดรับอันตรายจนถึงแกความตายหรือพิการกระทั่งตองออกจาก
ราชการ โดยมิไดเกิ ดจากการต อสูกับผูกระทํ าความผิดตามข อ 7(1) หรือเกิดจากถู กผูกระทํ าผิ ด
กระทําตามขอ 7(2) และตองไมใชกรณีปวยเจ็บจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(4) ที่จะกลาวตอไป
ดวย ตัวอยางขอนี้ เชน ประสบอุบัติเหตุจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการขณะ
กําลังเขาปราบปรามหรือจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจหมายความรวมถึงกรณี
อื่นๆ ดวย แตในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่ผานๆ มา ยังไมปรากฏใหเห็น ดังนั้น จึงไมขอ
กลาว ณ ที่นี้
การพิจารณาขอ 7(3) บางครั้งพบวามีการเขาใจสับสนกับขอ 7(2)
กลาวคือ ขอ 7(2) เปน กรณี ถูกผู กระทําความผิดกระทํ าให เกิดอันตรายนั้นโดยเจตนา ซึ่ งจะเป น
เจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลก็ได แตขอ 7(3) อันตรายนั้นไมไดเกิดจากการกระทําโดย
เจตนาของผูกระทําความผิด หากแตเกิดจากเหตุปจจัยอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ ประมาท เปนตน เชน
ร.ต.ต.(ก) เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูกระทําความผิดพยายามขัดขวางการจับกุมโดยปดประตู
บานทับศีรษะ ร.ต.ต.(ก) โดยเจตนาไมใหเขาจับกุม ผลปรากฏวา ร.ต.ต.(ก) ถูกประตูทับศีรษะถึงแก
ความตาย กรณีนี้ถือเปนการไดรับอันตรายจนถึงแกความตายจากการกระทําของผูกระทําความผิด
ตามขอ 7(2) แตหากผูกระทําความผิดเพียงแตพยายามหลบหนีโดยไมเจตนาจะใหเกิดเหตุการณนั้น
ขึ้น เชน ขณะวิ่ งหลบหนีไดเ กิดการชนกัน กับ ร.ต.ต.(ก) โดยบั งเอิญ แล ว ก็ จะถือเป น การประสบ
อุบัติเหตุจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(3) เปนตน
สําหรับขอ 7(4) ตางจากขอ 7(1)7(3) เพราะเปนเรื่อง“ปวยเจ็บ”
โดยมีสาเหตุมาจากการเขาปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด มิใชไดรับอันตรายจากการเขาปราบปราม
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หรือเขาจับกุม และการปวยเจ็บนั้นตองไมเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของผูกระทําความผิด
อีกทั้งตองไมเกิดจากปจจัยภายในรางกายของตน เชน โรคประจําตัว เปนตน ดวย หากแตเกิดจาก
ปจจัยดานการทํางานหรือที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดในพื้นที่ปาที่มีเชื้อ
ไขมาลาเรียแลวติดเชื้อจนทําใหปวยเจ็บถึงแกความตายหรือทําใหพิการจนตองออกจากราชการ
เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวสภาพอากาศในที่เกิดเหตุรอนจัดทําใหเกิดเปนลมหมดสติกระทั่งเปน
เหตุใหลมลงถึงแกความตาย วิ่งไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดเหนื่อยจัดทําใหหายใจไมเปนปกติ
จนทําใหหมดสติถึงแกความตาย เปนตน และในกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว
แตลําพังโรคประจําตัวนั้นไมเปนเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ เมื่อมีปจจัยที่เกี่ยวของกับงานมารวมดวย
แล ว ทํ าให เ กิ ดการป ว ยเจ็ บ กระทั่ งเป น เหตุใ ห ถึงแก ความตายหรื อ พิ การจนต องออกจากราชการ
ก็จะไดรับการพิจารณาสิทธิตามขอนี้ดวย
การพิ จ ารณาข อ 7(4) ที่ ผ า นมาหน ว ยมั ก สั บ สนกั บ ข อ 7(3)
เชน ขณะวิ่งไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดหนามืดลมลงศีรษะกระแทกพื้นจนเกิดเลือดคลั่งใน
สมองเป นเหตุใ ห เสี ย ชีวิ ต กรณีน้ี มีปญ หาว า เป นกรณีป ระสบอุ บัติเ หตุ ถึงแก ความตายเนื่ องจาก
การปราบปรามตามระเบี ย บฯ ข อ 7(3) หรื อ เป น กรณี ป ว ยเจ็ บ จนถึ ง แก ค วามตายเนื่ อ งจาก
การปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4) ประเด็นนี้ คําตอบคือ ถือเปนการปวยเจ็บถึงแกความตาย
เนื่องจากการปราบปรามตามขอ 7(4) เพราะการลมลงแลวศีรษะไปกระแทกกับพื้นจนทําใหเสียชีวิต
นั้นมีสาเหตุเริ่มมาจากการปวยเจ็บ คือ อาการหนามืด เปนตน
อนึ่ง การเสนอขอรับสิทธิตามขอ 7(4) ตองสอบสวนแพทยผูรักษา
หรือชันสูตรพลิกศพผูนั้นดวยวา การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ปราบปราม
ของผูนั้นหรือไม เชน มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศรอนจัดขณะวิ่งไลจับกุมผูกระทําผิดหรือไม อยางไร
เปนตน
2.3.1(2) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดานอื่นๆ (ที่มิใชจากการปราบปราม) (ระเบียบฯ ขอ 9)
ตามระเบียบฯ ขอ 9 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการใน
หนาที่ ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตาย หรือไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บนั้นมิได
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑตอไปนี้
9(1) ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตและไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เลื่อนไดไมเกิน 7 ขั้น
9(2) ขาราชการซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกความตาย
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการเลื่อนไดไมเกิน 5 ขั้น
9(3) ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพ
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการเลื่อนไดไมเกิน 3 ขั้น
9(4) ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะตรากตรํา เรงรัด หรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา เปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เลื่อนไดไมเกิน 2
ขั้น
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9(5) ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เลื่อนได 1 ขั้น”
ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่แตละขอมีลักษณะเฉพาะ คือ
กรณี ขอ 9(1) คํ าว า “ปฏิ บัติหน าที่ใ นลั กษณะเสี่ยงอัน ตรายต อ
ชีวิต” ขอใหยอนกลับไปดูรายละเอียดที่กลาวไวในเรื่องถอยคําตางๆ และเพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น จึง
ขอยกตัวอยางเพิ่มเติม ดังนี้
ตั ว อย า งที่ 1 ข า ราชการครู ใ นชนบทขณะสอน
นักเรียนในชั้นเรียน เกิดอุทกภัยน้ําปาหลากมาอยางฉับพลัน ไดชวยพานักเรียนหลบพนไปได บังเอิญ
มีเด็กนักเรียนถูกน้ําปาพัดพาไปคนหนึ่ง ครูผูนั้นไดฝากระแสคลื่นเขาชวยเด็กรอดพนไปได แตตนเอง
ตองจมน้ําตาย หรือศีรษะไปกระแทกโขดหินบริเวณนั้นจนเปนเหตุใหพิการทางสมองจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได (ตองออกจากราชการ)
ตัวอยางที่ 2 มีเด็กเดินพลัดหลงออกไปกลางถนน
หลวง ร.ต.ต.ก ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูบริเวณใกลเคียงพบเห็น จึงรีบวิ่งเขาไปชวยเหลือนําตัวเด็กออกมา
ใหพนทาง ทั้งๆ ที่เห็นมีรถยนตจํานวนหลายคันกําลังแลนผานเขามาและใกลจะถึงตัวเด็กแลว โดยมี
ระยะหางเพียงประมาณ 20 เมตร เปนเหตุใหตนเองถูกรถชนเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจาก
ราชการ เปนตน
กรณีขอ 9(2) โดยหลักการแลว การถูกประทุษรายจนถึงแกความ
ตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการทั่วไป
(ที่มิใชจากการปราบ) ของผูนั้น มิใชเกิดจากเรื่องสวนตัวหรือจากความผิดของตนเอง และขณะถูก
ประทุษราย ขาราชการผูนั้นจะกําลังปฏิบัติหนาที่ใดๆ หรือไมก็ได เชน พนักงานสอบสวนไดไกลเกลี่ย
คูกรณีในคดีรถเฉี่ยวชนกัน ทําใหฝายใดฝายหนึ่งของคูกรณีไมพอใจ จึงไดเขาทํารายพนักงานสอบสวน
นายนั้ น ในทั น ที หรื อ ในเวลาต อ มาจนเสี ย ชี วิ ต หรื อ ตั ก เตื อ นผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ป ระพฤติ ต นไม
เหมาะสมแลวถูกผูใตบังคับบัญชาประทุษรายในทันที หรือในภายหลังจนเสียชีวิต หรือพิการจนตอง
ออกจากราชการ เป น ต น นอกจากนี้ หากข าราชการผู นั้ น กํ าลั งปฏิ บั ติห น าที่ ท่ีมิใช ป ราบแล ว ถู ก
ประทุษรายจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยไมทราบสาเหตุ คณะกรรมการ
ก็จะพิจารณาใหไดรับสิทธิโดยอนุโลม เชน กําลังออกตรวจพื้นที่แลวถูกยิงจนถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการ ผลการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรงดการสอบสวนและ
พนักงานอัยการก็ใหงดการสอบสวนดวยเนื่องจากไมรูตัวผูกระทําผิดและสาเหตุการกระทําความผิด
เปนตน
อนึ่ง กรณีถูกประทุษรายจนถึงแกความตายขณะกําลังปฏิบัติหนาที่ที่
มิใชปราบปราม โดยทราบสาเหตุ แตไมใชมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ และไมใชมีสาเหตุจากเรื่อง
สวนตัว หรือจากความผิดของตนเอง หากแตเปนเหตุอื่น เชน คนรายประสงคจะชิงทรัพยเจาหนาที่
ตํารวจนายนั้น หรือสําคัญผิดในตัวเจาหนาที่ตํารวจนายนั้น เปนตน มีปญหาวา จะไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฯ ขอ 9(2) หรือไม ประเด็นนี้หากพิจารณาตามเจตนารมณของระเบียบฯ แลว จะไมอยูใน
เกณฑที่จะไดรับสิทธิ เพราะไมไดมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่ผานๆ มา ก็จะพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 9(2)
โดยอนุโลม ทํานองเดียวกับกรณีถูกประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุ
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กรณีขอ 9(3) การประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายหรือพิการจน
ต อ งออกจากราชการเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ ต อ งเป น กรณี เ กิ ด “อุ บั ติ เ หตุ ” คื อ
เหตุสุดวิสัยและตองเกิดขณะกําลังปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้งขณะเดินทางไปกลับจากการไปปฏิบัติ
ราชการพิ เ ศษนอกเหนื อ จากหน า ที่ ป ระจํ า หรื อ ขณะเดิ น ทางไปกลั บ จากการไปราชการด ว ย
และหนาที่ที่กลาวมานี้ตองมิใชหนาที่ดานการปราบปรามดวย
การเสนอขอรับสิทธิขอ 9(3) ที่ผานๆ คอนขางมีปญหาพอสมควร
กลาวคือ กรณีขาราชการตํารวจขับรถเฉี่ยวชนกับรถอื่น จนเปนเหตุใหตนเองเสียชีวิต หรือขับรถไป
พลิกคว่ําเอง หนวยมักจะเสนอขอรับสิทธิ โดยไมพิจารณากอนวาเหตุที่เกิดขึ้น “เกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง” ของผูนั้นหรือไม ดังนั้น กอนเสนอขอรับสิทธิ ขอใหแตละหนวย
พิจารณาประเด็นนี้ใหยุติกอนดวย หากเกิดจาก ความประมาทเลินเลออยางรายแรง ก็ไมควรเสนอ
ขอรับสิทธิไป
ในสวนของขอ 9(4) เปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายหรือพิการ
จนตองออกจากราชการ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่(ที่มิใชการปราบ)ตรากตรํา เรงรัดหรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา มิใชเกิดจากโรคประจําตัว กลาวอีกนัยคือ การปวยเจ็บนั้นตองมี
สาเหตุโดยตรงมาจากงานที่ปฏิบัติซึ่งมีลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา
และในการเสนอขอรับสิทธิ หนวยจะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการปฏิบัติงานประจําตามปกติ
และงานพิเศษที่เพิ่มขึ้นยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาดวย โดยในตาราง
ตองระบุ วา แต ละวัน ผูน้ั น ทํา งานอะไรบ าง ในเวลาใดถึงเวลาใด ณ ที่ใด ผูที่ทํา งานลั กษณะ
เดี ยวกัน นั้น มีทั้งหมดกี่ คน นอกจากนี้ ตองสอบสวนแพทย ผูรั กษาหรือชัน สู ตรพลิ กศพด วยว า
การปวยเจ็บจนเสียชีวิตของผูนั้น มีสาเหตุมาจากการทํางานดังกลาวหรือไม อยางไร
สําหรับ ข อ 9(5) เป นเรื่ องของการป วยเจ็บถึ งแก ความตายหรื อ
พิ ก ารจนต อ งออกจากราชการโดยมี ส าเหตุ ม าจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ( ที่ มิ ใ ช จ ากการปราบ)
เชนเดียวกับขอ 9(4) ตางกันตรงที่ขอ 9(5) ไมจําเปนตองมีระดับความเขมของงานถึงขั้นตรากตรํา
อยางขอ 9(4) เชน กําลังยืนอํานวยการจราจรปรากฏวาอากาศรอนจัดทําใหเกิดเปนไขสูงจนถึงแก
ความตาย เปนตน และกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว แตโดยลําพังโรคประจําตัว
นั้นไมเปนสาเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ เมื่อมีปจจัยที่เกี่ยวของกับงานมารวมดวยแลวจึงทําใหเกิดการ
ปวยเจ็บกระทั่งเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ก็อาจไดรับการพิจารณา
สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บข อ นี้ ด ว ย และที่ สํ า คั ญ การเสนอขอรั บ สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บข อ นี้ จะต อ งปฏิ บั ติ
เหมื อ นกั บ ข อ 9(4) กล า วคื อ จะต อ งทํ า ตารางสรุ ป พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง งานประจํ า
ตามปกติ และงานพิ เศษที่ เพิ่ มขึ้ น ยอนหลังไป 1 เดื อน ของผูนั้ น เพื่ อประกอบการพิ จารณาด ว ย
โดยในตารางตองระบุวาแตละวันผูนั้นทํางานอะไรบาง ในเวลาใดถึงเวลาใด ณ ที่ใด ผูที่ทํางาน
ลักษณะเดียวกันนั้นมีทั้งหมดกี่คน นอกจากนี้ ตองสอบสวนแพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา
การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการทํางานที่กลาวมาหรือไม อยางไร (หากไมสอบสวน
แพทย ใ นประเด็ น นี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ความชอบ จะไม พิ จ ารณาสิ ท ธิ ใ ห
เชนเดียวกัน)
จากที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น คงพอทํ า ให ผู อ า นเข า ใจหลั ก เกณฑ ต ามระเบี ย บฯ
ขอ 7(1)7(4) และขอ 9(1)9(5) วาการจะไดรับสิทธิในแตละขอนั้น จะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาที่อยางไร อยางไรก็ตาม การจะไดรับสิทธิ เหตุที่เกิดขึ้นจะตองไมเกิดจากความผิด หรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย ทั้งนี้ คําวา เกิดจากความผิดของตนเอง คงเปนที่

- 47
47 

เข า ใจไดไ มยากนัก เช น ไปดูถูกประชาชนขณะออกตรวจพื้ นที่ เปน เหตุให ถูกประทุ ษร า ยตน
กลับมา เปนตน สวนคําวา ประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง ขาดความระมัดระวังซึ่งมี
ลักษณะเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานปกติทั่วไปที่พึงปฏิบัติสําหรับเรื่องนั้นเปนอยางมากนั่นเอง
นอกจากนี้ หากในรอบป งบประมาณที่ กระทํ าความชอบ ผู น้ั น ได กระทํ าการ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใดๆ แลว คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการเลื่อน
เงินเดือนลงได ตามควรแกกรณี (ระเบียบฯ ขอ 15)
หมายเหตุ ขาราชการ “ผูถึงแกความตาย” จากการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ
ขอ 7 หรือ 9 (ไมรวมถึงผูพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได) หากปฏิบัติหนาที่ราชการมาไม
นอยกวา 6 เดือนในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพิ่มขึ้น
อีก 1 ขั้น ตามระเบียบฯ ขอ 10 ทวิ เชน พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ปกติมีสิทธิ
ไดเลื่อนเงินเดือนไมเกิน 7 ขั้น หากในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิตไดปฏิบัติหนาที่มาไมนอยกวา 6
เดือน จะไดเลื่อนเงินเดือนเพิม่ ขึ้นอีก 1 ขั้น รวมเปนไมเกิน 8 ขั้น เปนตน
ขา ราชการตํา รวจที่ถึงแก ความตายหรือพิ การจนตองออกจากราชการซึ่ งมี
พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7 หรือ 9 นอกจากจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว ยังจะ
ไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้นดวย โดยมีเกณฑการพิจารณาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สรุปได ดังนี้
เดิม การขอแตงตั้งยศหรือการขอพระราชทานยศตามนัยขอ 7 และขอ 9 มี
เกณฑการพิจารณาโดยผูกพันกับเงินเดือน กลาวคือ หากผูขอรับสิทธิไดเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว
สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของชั้นยศใด (นําเม็ดเงินไปปรับเทียบ มิใชใชบัญชีแสดงการ
ปรั บ เที ย บมาปรั บ เที ย บอย า งเช น การปรั บ เที ย บระดั บ เงิ น เดื อ นตามปกติ ทั่ว ไป) คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ จะอนุมัติใหขอแตงตั้งยศ หรือขอพระราชทานยศตามเงินเดือนนั้นให
และหากสามารถปรั บ เข าได ห ลายชั้ น ยศก็ จ ะขอยศสู งสุ ดให เช น ได เ ลื่ อนเงิ น เดื อนขึ้ น รั บ อั ตรา
16,800 บาท ซึ่งสามารถเทียบไดถึงเงินเดือนระดับ ส.4 กรณีนี้จะขอยศใหเปน พ.ต.อ. เปนตน
ตอมาคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา เกณฑการขอยศดังกลาวกอใหเกิดปญหาหลายประการ เชน
เกิดการลักลั่นในการไดรับยศสูงขึ้นสําหรับการมีพฤติกรรมเหมือนกัน เกิดการไดรับยศไมเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ เปนตน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไดปรับปรุงเกณฑการขอยศขึ้นใหม
โดยไมผูกพันกับเงินเดือน แตจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของผูขอรับสิทธิเปนสําคัญ โดยยิ่งมี
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 7 หรือ 9 เขมมากก็จะยิ่งไดรับการเลื่อนยศในสัดสวนที่มากดวย
และเกณฑที่กลาวมานี้ตอมาไดรับความเห็นชอบจาก ครม. ในคราวประชุมปรึกษาเมื่อ 2 ก.ค.39
ใหใชบังคับสําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต 1 ต.ค.37 โดยมีรายละเอียดสรุปได
คือ (หนังสือที่ นร 0215/8947 ลง 5 ก.ค.39 เรื่อง การพิจารณาใหชั้นยศแกขาราชการที่เสียชีวิต
จากปฏิบัติหนาที่ราชการ)
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1) / 9(1)
มีสิทธิไดเลื่อนยศ 5 ชั้นยศ
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(2) / 9(2)
มีสิทธิไดเลื่อนยศ 4 ชั้นยศ
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(3) / 9(3)
มีสิทธิไดเลื่อนยศ 3 ชั้นยศ
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(4) / 9(4)
มีสิทธิไดเลื่อนยศ 2 ชั้นยศ
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 9(5)
มีสิทธิไดเลื่อนยศ 1 ชั้นยศ
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การนับยศสูงขึ้น ใหนับตอจากยศปจจุบัน และหากผูนั้นไมมียศ คือ เปนชั้นพลตํารวจ
ใหถือวาผูนั้นมียศปจจุบัน เปน ส.ต.ต. สวนกรณีขาราชการทหาร หากเปนพลทหาร ก็ใหถือวา มียศ
ประทวนในลําดับแรก เชน ส.ต. เปนตน เพื่อจะไดใชเปนฐานในการนับชั้นยศที่จะเลื่อนตอไป
นอกจากนี้ หากมีพฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ซึ่งนับวาเปนขอที่
กํ า หนดพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ข ม ข น มากที่ สุ ด ในกลุ ม ข อ 7 หรื อ 9 แล ว ก็ จ ะได รั บ สิ ท ธิ
ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เ ป น พิ เ ศษตามเงิ น เดื อนและชั้ น ยศที่ ไ ด รั บ ต อ มาเมื่ อ
27 ก.ค.50 ได มีการเปลี่ ยนแปลงเกณฑ ขึ้นใหมโ ดยให ขอไดสู งขึ้น ไม เ กิน 2 ชั้น ตรา นั บจาก
ชั้ น ตราป จ จุ บัน แต หากไม เ คยได รั บชั้ น ตราใดมาก อน ก็ ใ ห ขอในชั้ น บ.ม. (มติ คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2530 เมื่อ 18 พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือ
สํานักเลขาธิการ ครม. ที่ นร 0508/48344835 ลง 27 ก.ค.50)

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่และบําเหน็จความชอบที่จะไดรับ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
พ.ศ.2521 (กรณีผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ)



ขอ

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่

เสี ย ชี วิ ต /พิ ก ารจนต อ งออกจากราชการ เนื่ อ งจากการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด
7(1) ปราบ+ตอสู+เสียชีวิต/พิการตองออกจากราชการ
7(2) ปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจาก
ราชการ
7(3) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ
7(4) ปราบ+ปวยเจ็บ+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจาก
ราชการ
เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ที่อื่นๆ (ที่มิใชการปราบปรามฯ)
9(1) มิใ ช ป ราบ+แต เ สี่ ยงอั นตรายตอ ชี วิ ต+เสี ยชี วิ ต /
พิการจนตองออกจากราชการ
9(2) มิใชปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ
9(3) มิใชปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตอง
ออกจากราชการ
9(4) มิใช ปราบ+แต ตรากตรํ าเร งรั ด/เครงเครี ยดกว า
ปกติ+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ
9(5) มิใชปราบ+ปวยเจ็บ+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ

บําเหน็จความชอบที่จะไดรับ
เงินเดือน

พ.ป.ผ.

ยศ

เครื่องราชฯ

7 ขั้น
5 ขั้น




5 ยศ
4 ยศ

2 ชั้นตรา


3 ขั้น



3 ยศ



2 ขั้น



2 ยศ



7 ขั้น



5 ยศ

2 ชั้นตรา

5 ขั้น



4 ยศ



3 ขั้น



3 ยศ



2 ขั้น



2 ยศ



1 ขั้น



1 ยศ



(ไมเกิน)

(ไมเกิน)

(ไมเกิน)

หมายเหตุ 1. กรณีผูเสียชีวิต ถาในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต ไดปฏิบตั ิหนาที่มาไมนอยกวา 6 เดือน จะ
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มอีก 1 ขั้น (ตามขอ 10 ทวิ)
2. กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็ใหขอชั้น บ.ม.
ที่มา : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 7 และ 9
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2.3.2 ขาราชการที่บาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตตามเกณฑที่กําหนด หรืออีกนัยคือ ขาราชการที่ยังสามารถรับราชการตอไปได
(ระเบียบฯ ขอ 11)
2.3.2(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ปราบปราม(ระเบียบฯ ขอ
11 ก)
ระเบี ย บฯ ข อ 11 ก ได กํ า หนดพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ปราบปรามผูกระทําความผิด และ พ.ป.ผ. ที่จะไดรับไว สรุปได 4 กรณี คือ
ขอ 11 ก(1) ไดตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีตอทางราชการ
และไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ขั้น
ขอ 11 ก(2) ได ทําการต อสู จ นได รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส จากการต อสู
ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 3 ขั้น
ข อ 11 ก(3) ได รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส จากการกระทํ า ของผู ก ระทํ า
ความผิดเนื่องจากการปราบปรามผูกระทําความผิดนั้น ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ขั้น
ข อ 11 ก(4) ได รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส จากอุ บั ติเ หตุ ต า งๆ เนื่ อ งจาก
การปราบปรามผูกระทําความผิด โดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของตนเอง ใหไดรับ พ.ป.ผ. 1 ขั้น
2.3.2(2) กรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บ เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 11 ข)
ระเบียบฯ ขอ 11 ข ไดกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และ พ.ป.ผ.ที่จะไดรับไวสรุปได 3 กรณี คือ
ขอ 11 ข(1) ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิด ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ขั้น
ขอ 11 ข(2) ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัส ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ขั้น
ข อ 11 ข(3) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสภาพเสี่ ย งอั น ตรายต อ ชี วิ ต ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ใหไดรับ พ.ป.ผ. จํานวน 1 ขั้น
จากหลักเกณฑในระเบียบฯ ขอ 11 คําวา “ปราบปรามผูกระทําความผิด” ซึ่ง
เปนองคประกอบรวมในระเบียบฯ ขอ 11 ก(1) – 11 ก(4) และคําวา “ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต..” ซึ่งเปนองคประกอบรวมขอ 11 ข(1)–11 ข(3) โดยขอเท็จจริงที่ผานๆ มา
แตละหนวยยังเขาใจความหมายคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงขอใหยอนกลับไปดูความหมายของถอยคํา
เหลานี้ที่กลาวไวในสวนคํานิยามถอยคําตางๆ ที่ไดกลาวมาแตตนเสียกอน จากนั้นจึงนํามาพิจารณา
รวมกับถอยคําหรือองคประกอบอื่นๆ ที่เหลือในแตละขอ แลวก็จะเขาใจไดวาแตละขอหมายความถึง
การมีพฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑที่จะไดรับ พ.ป.ผ.
สําหรับคําวา “.....ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด” ในขอ 11 ข(3) คือ
ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการนั่นเอง โดยมีหลักการทํานองเดียวกับการพิจารณาคําวา
“ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ที่เปนองคประกอบรวมในขอ 11 ข และเพื่อใหเกิด
ความเขาใจยิ่งขึ้น จึงขอยกตัวอยาง ดังนี้
กรณีขอ 11 ก(1) เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวไดยิงตอสูโตตอบกันไปมา
หลายครั้งในลักษณะกลาหาญ ไมหวั่นเกรงอันตรายตอชีวิตดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก จนผูกระทํา
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ความผิดถูกกระสุนปนถึงแกความตาย และตนเองก็ถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับบาดเจ็บ
สาหัส เปนตน
กรณีขอ 11 ก(2) มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(1) ตางกันตรงที่ขอ 11
ก(2) มิไดตอสูในลักษณะกลาหาญและไมจําเปนตองเกิดผลดีตอราชการดวย เชน เขาจับกุมผูกระทํา
ความผิดแลวไดยิงตอสูเปนเหตุใหตนเองถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับบาดเจ็บสาหัส เปนตน
กรณีขอ 11 ก(3) มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(2) ตางกันตรงที่ขอ 11
ก(3) มิไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บสาหัส เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิด
แลวถูกผูกระทําความผิดยิงบาดเจ็บสาหัสในขณะนั้นหรือตอมาในภายหลัง ก็ได เปนตน
กรณี ข อ 11 ก(4) เป น การเข า ปราบปรามผู ก ระทํ า ความผิ ด และขณะเข า
ปราบปรามนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวขณะวิ่งไล
จับกุมเกิดลื่นลมลงจนบาดเจ็บสาหัส เปนตน แตทั้งนี้ การหกลมดังกลาว จะตองไมเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย
กรณีขอ 11 ข(1) เชน ตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะที่จะเปน
อันตรายตอชีวิต และถูกผูกระทําความผิดประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บ เปนตน
กรณีขอ 11 ข(2) เชน เขาชวยเหลือคนที่ติดอยูในเพลิงที่กําลังโหมไหมรุนแรง
เปนเหตุใหตนเองถูกไฟคลอกจนไดรับบาดเจ็บสาหัสขณะเขาปฏิบัติ เปนตน
สวนขอ 11 ข(3) เชน ยิงตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะจะเปน
อันตรายตอชีวิ ต จนถู กผูกระทําความผิดถึงแกความตาย โดยที่ ตนเองมิไดรับ บาดเจ็ บ อย างเช น
คดีวิ สามัญ ฆาตกรรม เขาชว ยเหลื อเด็ กที่ ติดอยูในซากตึกที่มีเ หตุ เพลิงไหม อย างรุน แรง โดยไม มี
วิธีการอื่นที่จะหลีกเลี่ยงได เปนตน ทั้งนี้ จะตองพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคล และในกรณี
ผูกระทําความผิดถูกยิงถึงแกความตายในคดีวิสามัญฆาตกรรม จะตองรอผลคดีใหถึงที่สุดเสียกอน
กลาวคือ พนักงานอัยการตองมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวาเปนการตอสู
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมายพอสมควรแกเหตุหรือไม
หมายเหตุ 1. ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ พ.ป.ผ.หลายครั้ ง ในรอบงบประมาณหนึ่ ง ๆ
ตองนําเอาพฤติกรรมทุกๆ ครั้งในรอบงบนั้น มารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน หรืออาจกลาวไดวา
ใหนําผลงานในรอบงบฯ นั้นมารวมพิจารณาทํานองเดียวกับหลักการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป
แลวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ วาสมควรจะอนุมัติใหสุทธิจํานวนกี่ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 14)
จากระเบียบฯ ขอนี้ สงผลใหการเสนอขอ พ.ป.ผ.สามารถกระทําไดเมื่อสิ้นปงบประมาณนั้นไปแลว
เสียกอน
2. ผู ที่ ไ ด รั บ พ.ป.ผ. เกิ น 1 ขั้ น มาแล ว ถ า ต อ มามี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
พ.ป.ผ.เกิน 1 ขั้น อีก ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาลด พ.ป.ผ.ที่จะไดรับลงคราวละ 1 ขั้น ทุกรอบ
ปงบประมาณ (ระเบียบฯ ขอ 12)
3. การรั บ พ.ป.ผ. จะมี สิ ท ธิ รั บ ได ไ ม เ กิ น 4 ครั้ ง “ในเรื่ อ ง
เดียวกัน” (ระเบียบฯ ขอ 12) ทั้งนี้ คําวา “ในเรื่องเดียวกัน” ตามแนวทางการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จะหมายถึง คนรายหรือผูกระทําความผิดในกก แกงหรือกลุมเดียวกัน
4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เกิดเสียชีวิตหรือออกจากราชการไป
กอนวันที่จะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้นไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น
และหากผูนั้นมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย ก็ใหไดรับการเลื่อนเงินเปนกรณี
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พิเศษหรือ พ.ป.ผ. เพียงอยางเดียว ซึ่งก็ขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาวาเห็นสมควรจะให
สิทธิใด (ระเบียบฯ ขอ 14)
5. ในป ง บประมาณที่ ก ระทํ า ความชอบซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห มี สิ ท ธิ
ที่ จ ะได รั บ พ.ป.ผ. หากผู นั้ น มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร อ งในหน า ที่ ด ว ยเหตุ ใ ดๆ
คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการให พ.ป.ผ. ลงไดตามที่เห็นสมควร (ระเบียบฯ ขอ 15)
ตารางที่ 2
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่และบําเหน็จความชอบที่จะไดรับ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
พ.ศ.2521 (กรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต)
ขอ

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่

กรณีบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการปราบปราม
11 ก(1) ปราบ+ตอสู+กลาหาญ+เกิดผลดี+สาหัส
11 ก(2) ปราบ+ตอสู+สาหัส
11 ก(3) ปราบ+ถูกกระทํา+สาหัส
11 ก(4) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+สาหัส
กรณีป ฏิบัติห นาที่ใ นสภาพเสี่ ยงอัน ตรายตอชี วิตจนไดรั บ
บาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต
11 ข(1) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต+จนบาดเจ็บ+จากการ
กระทําของผูกระทําผิด
11 ข(2) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต+สาหัส
11 ข(3) เสี่ ย งอั น ตรายต อ ชี วิ ต +ตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด

บําเหน็จความชอบที่จะไดรับ

เงินเดือน
(ไมเกิน)

(ไมเกิน)

พ.ป.ผ.

ยศ

เครื่องราชฯ






4 ขั้น
3 ขั้น
2 ขั้น
1 ขั้น













2 ขั้น








2 ขั้น
1 ขั้น







ที่มา : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11
ขอสังเกต : จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน (ทั้งขอ 7, 9 และ 11) จะเห็นวา กรณีถูก
ประทุษราย หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป (ที่มิใชจากการปราบปรามหรือจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต) หากผลรายที่ไดรับไมถึงเสียชีวิตหรือพิการจนตองออก
จากราชการ แลวจะไมไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ ตางจากกรณีปราบปรามหรือปฏิบัติหนาที่ในลักษณะ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ซึ่งจะไดรับสิทธิทุกรณี ทั้งผูเสียชีวิต สาหัส บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บ เหตุที่เปน
เชนนี้ ก็เพราะ ระเบียบมุงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอชีวิตหรือปราบปรามเปนสําคัญ สวนกรณีมิใชเนื่องจากการเสี่ยงตอชีวิต หรือปราบปราม จะใหสิทธิ
ตอเมื่อผลรายที่ไดรับรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการซึ่งเปนการใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษภายใตหลักการที่แทจริง คือ การสงเคราะหชวยเหลือ
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2.4 ขั้นตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ
2.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ

2.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ
2.4.1.1(1) เมื่อผูใดมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้
ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.1 เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เวนแตผูมีสิทธิไมอยูในวิสัยที่จะ
จัดทําแบบคําขอรับสิทธิได เชน เสียชีวิต พิการโดยแขนขาดทั้ง 2 ขาง หายสาบสูญไปดวยเหตุตางๆ
ไมสามารถติดตามตัวได เปนตน ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนจัดทําแทน
หากผูมีสิทธิในเหตุ การณเ ดีย วกัน มีจํ านวนหลายราย
ใหจัดทําแบบ บ.1 แยกเปนรายบุคคล
กรณี ข า ราชการตํ า รวจที่ ไ ด ก ระทํ า ความชอบตาม
ระเบี ย บนี้ อ ยู ก อนแล ว ต อ มาถู กไล อ อก ปลดออกหรื อ ให อ อกจากราชการ โดยที่ ยั ง มิ ได รั บ การ
พิจารณาสิทธิ สามารถขอรับสิทธินั้นได เพราะระเบียบมิไดหามไว
2.4.1.1(2) ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น จะต อ งดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้น (ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําสั่งแตงตั้งฯ เพราะ
ระเบี ย บมิ ได กําหนดไว ขอเพี ย งแต ใ หมีก ารพิ จ ารณาในรู ป คณะกรรมการเท า นั้ น ) เพื่ อสอบสวน
รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน (ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดี
ที่เ กี่ยวข องมี ค วามชั ด เจนเพียงพอสํ าหรั บการพิ จ ารณาสิ ทธิ หรื อเหตุ เ กิ ดในจั งหวัด ชายแดน
ภาคใตซึ่งขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัย
ใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้
(1) หากพฤติ ก รรมเข า หลั ก เกณฑ ต ามระเบี ย บฯ
ใหเสนอเรื่องตามลําดับชั้นไปยัง “ผูรับผิดชอบ” ในการเสนอเรื่องขอรับสิทธิ คือ ผบ.ตร. (สําหรับ
บก.ซึ่งไมสังกัด บช.ใด) หรือ ผบช. (สําหรับหนวยระดับ บช.)
(2) หากไมอยูในเกณฑที่จ ะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิ ด
จากเรื่องสวนตัว เกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือพฤติกรรม
การปฏิบัติหนาที่ไมอยูในเกณฑตามระเบียบฯ ผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใดควรสั่งระงับ
เรื่องโดยไมตองเสนอตอ แลวแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําหลักฐานไวดวย)
(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม ไมควรไปตั ด
สิทธิกอน ควรเสนอตามลําดับชั้นไปยัง ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตัดสินใจวาจะ
เสนอหรือไม
2.4.1.1(3) เมื่อ ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี รับเรื่องไวแลว
ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) หากพฤติ ก รรมเข า หลั ก เกณฑ ต ามระเบี ย บฯ
ขอ 7 หรือขอ 9 (กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.2
แยกเปนรายบุคคล เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (กรณีหนังสือภายนอกนําสง
คณะกรรมการฯ และหลักฐานประกอบ หากเปนเหตุเดียวกัน ควรใชปะหนารวมกัน และใชหลักฐาน
ประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.2 ใหแยกเปนรายบุคคล เพื่อจะไดไมสิ้นเปลือง)
กรณี ผู มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นใน
เหตุการณเดียวกันมีหลายราย ใหเสนอขอรับสิทธิไปคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือความ
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รับผิดชอบ ก็ใหรวบรวมเสนอเฉพาะผูอยูในความรับผิดชอบ แตใหแจงตนสังกัดของผูอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบทราบเพื่อขอรับสิทธิตอไปดวย
สําหรับการขอแตงตั้งยศชั้นประทวน หรือขอ
พระราชทานยศ ชั้ นสั ญญาบั ตรเป นกรณีพิเศษใหแกผู มีพฤติกรรมเขาหลั กเกณฑ ตามระเบีย บฯ
ขอ 7 หรือ 9 และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษในกรณีพฤติกรรมเขา
หลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) หรือ ขอ 9(1) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบจะหยิบยก
ขึ้นมาพิจารณาใหเอง ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป
(2) หากพฤติ ก รรมเข า หลั ก เกณฑ ต ามระเบี ย บฯ
ขอ 11 (กรณีบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ กลุมที่ยังรับราชการตอไปได) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.3 เสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (สําหรับหนังสือภายนอกปะหนานําสงคณะกรรมการฯ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องซึ่งจะกลาวตอไป หากเปนกรณีเหตุการณเดียวกัน ควรใช
หนั ง สื อ ปะหน ารวมเป น ฉบั บ เดี ย ว และใช เ อกสารประกอบชุ ด เดี ย ว แต แบบ บ.3 ให แ ยกเป น
รายบุคคล)
การเสนอขอ พ.ป.ผ. จะกระทําไดตอเมื่อพนจาก
ปงบประมาณที่กระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดในปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ป.ผ.
ไดตองพนงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เริ่มเสนอไดตั้งแต 1 ต.ค.44 เปนตน เพราะโดย
ระเบียบแลว หากมีกรณีจะไดรับ พ.ป.ผ.หลายครั้งในรอบปงบประมาณเดียวกัน จะตองนําทุกครั้งมา
รวมพิจารณาเขาดวยกันแลวอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่จะอนุมัติ
ใหสุทธิกี่ขั้น
กรณี ผู มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ พ.ป.ผ. ในเหตุ ก ารณ
เดียวกันมีหลายราย ใหเสนอขอรับสิทธิในคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ก็ใ ห เ สนอเฉพาะผู ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของตน แต ใ ห แ จ ง ต น สั ง กั ด ของผู อยู น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบทราบเพื่อเสนอขอรับสิทธิตอไปดวย
กรณีมีการยายสังกัดไปบางราย และยังมีบางราย
อยูในสังกัดเดิมที่กระทําความชอบ ใหตนสังกัดเดิมรับผิดชอบเสนอขอรับสิทธิใหทุกราย (กรณีนี้เปน
เกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกําหนดใหม ตามหนังสือ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว 17708 ลง 18 ส.ค.47 ประกอบหนังสือ ทพ.ที่ 0006.343/
ว 5944 ลง 9 ก.ย.47)
(3) หากไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ไมจําตอง
เสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา โดยควรสั่งระงับเรื่องไป
2.4.1.1(4) การดําเนินการขอรับสิทธิรวมทุกขั้นตอนขางตน จะตอง
แลวเสร็จสามารถสงเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความขอบไดภายใน 60 วัน นับแต
(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)
(2) วันออกจากราชการ (กรณีทุพพลภาพหรือพิการจน
ตองออกจากราชการ)
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่กระทํา
ความชอบ (กรณีขอ พ.ป.ผ.)
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ทั้ ง นี้ หากจํ า เป น ต อ งรอฟ ง ผลคดี ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
กระทํ าวิ ส ามั ญฆาตกรรม ซึ่งต องรอให พนักงานอัย การมี คําสั่ งเด็ ดขาดไม ฟองเสี ยก อน หรื อกรณี
เคลือบแคลงสงสัยวามีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม ก็ใหนับแตวันที่ทราบผลคดีถึงที่สุด
2.4.1.1(5) การรายงานขอมู ล ผู มีความประพฤติเ สื่ อมเสี ย หรื อ
บกพรองในหนาที่ในปงบประมาณที่กระทําความชอบ ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) หากผูที่จะไดรับการพิจารณาสิทธิ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่ หรือมีกรณีอื่นใดในปงบประมาณที่กระทําความชอบนั้น เชน ถูกศาล
พิพากษาลงโทษ ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย ถูกฟองคดีอาญา ตองหาวากระทําความผิดอาญา
ถูกสอบสวนหรือถูกกลาวหาวาทําผิดวินัย เปนตน ใหผูรับผิดชอบแจงคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบทราบ พรอมกับการสงเรื่องขอรับสิทธิ
(2) หาก ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี สงเรื่อง
ขอรับสิทธิไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว เพิ่งมาปรากฏภายหลังวาผูที่จะไดรับ
การพิจารณาสิทธิประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาที่ในปงบประมาณที่กระทําความชอบนั้น ให
ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบเหตุ
(3) เมื่อ ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานตาม
(1) หรือ(2) แลว ตอมาปรากฏผลเปนประการใด ใหรายงานไปเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแตวันที่
ทราบผลนั้น
2.4.1.2 เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ
2.4.1.2(1) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจากราชการ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7)
(1) แบบคําขอรับสิทธิ(แบบ บ.1 และ แบบ บ.2)
(2) หนั ง สื อ รั บ รองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาว า ไม เ ป น ผู
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่ในรอบปงบฯที่กระทําความชอบ (เหตุท่ีตองมีเพราะหากมี
กรณีนี้ คณะกรรมการจะลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือนที่จะไดรับลงไดตามระเบียบฯ ขอ 15 และแบบ
หนังสือรับรองก็ใหใชตามระเบียบงานสารบรรณ)
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือกอน
ออกจากราชการ แลวแตกรณี (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับและหรือขั้นเงินเดือน ไมวาจะดวย
เหตุใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับชั้นยศ มีการแกไขคําสั่งเงินเดือน มีการออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณที่กระทําความชอบ เปนตน ก็ใหระบุขอเท็จจริงเหลานี้ให
ชัดเจนพรอมแนบคําสั่งและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ซึ่งตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ แลวแตกรณี คลาดเคลื่อน
ไปจากขอเท็จจริงที่ถูกตอง)
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
(6) หลั ก ฐานการแพทย ที่ ยื น ยั น ว า ไม ส ามารถรั บ
ราชการตอไปได
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(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถรับ
ราชการตอไปได หรือคําสั่งอนุญาตลาออกเพราะทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณี
ลาออกเอง
(8) ผลคดีถึงที่สุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนเรื่องที่มีสาเหตุ
มาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง
(9) กรณี ป ว ยเจ็ บ ถึ ง แก ค วา มตา ยเนื่ อ งจา ก
การปราบปราม ให สอบสวนแพทยยืนยันดวยวา ปวยเจ็บถึงแกความตายโดยมีสาเหตุมาจาก
เรื่องใด กลาวคือ เกิดจากโรคประจําตัว หรือวาเกิดจากหนาที่ และกรณีเกิดจากหนาที่แลวเปน
หนาที่ดานการปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4) หรือไม อยางไร หรือวาเปนกรณีเกิดจากหนาที่
ทั่วไปตามขอ 9(4) หรือ 9(5)
(10) หลักฐานการสั่งปฏิบัติหนาที่
ก.คํ า สั่ ง ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามปกติ ห รื อ คํ า สั่ ง
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนกรณีพิเศษที่เปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการทุพพลภาพจนตอง
ออกจากราชการ พรอมตารางการปฏิบัติหนาที่ประกอบคําสั่ง
ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการที่
เกี่ยวของ
ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีที่เกี่ยวของ
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณ
อักษร
(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร (ทั้งสํานวน)
และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการที่หนวยแตงตั้งขึ้น (แลวแตกรณีตาม
ความจําเปนดังที่กลาวในขอ 2.4.1.1(2)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ก. รายละเอียดพฤติการณในการปฏิบัติหนาที่
ของ ผูขอรับสิทธิทั้งกอน ขณะและหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาที่อยางไร เสียชีวิต
เพราะเหตุใด และเกิดจากการปราบปรามหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยกพิจารณา
พฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ หรือไม อยางไร
ข. แผนที่สังเขป โดยใหปรากฏรายละเอียด
ดังนี้
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลทั้งฝาย
ปราบปราม และฝายผูกระทําความผิดขณะยิงตอสูกัน
 วิถีกระสุนของฝายปราบปราม และผูกระทํา
ความผิดในขณะยิงตอสูกัน
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ค. อาวุ ธ และจํ านวนกระสุ น ที่ใ ช ยิ งต อสู กั บ
ผูกระทําความผิด โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนที่ยิงออกไป กระสุนปนที่เหลือในซองกระสุน
ปนหรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวย หากใชอาวุธ
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ปนราชการ ใหจัดสงสําเนาหลักฐานการเบิกจายอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการ
จําหนายกระสุนปนประกอบการพิจารณาดวย
2.4.1.2(2) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจากราชการ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป (มิใชจากการปราบปราม) (ตามระเบียบฯ ขอ 9)
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.1 และ แบบ บ.2)
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา
ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่ในรอบปงบประมาณที่กระทําความชอบ
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิตหรือกอน
ออกจากราชการ แลวแตกรณี
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7
(5) สําเนาใบมรณบัตรและสําเนารายงานการชันสูตร
พลิกศพ
(6) หลั กฐานการแพทย ที่ยื น ยั น ว าไม ส ามารถรั บ
ราชการตอไปได
(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถรับ
ราชการต อไปได หรื อคําสั่ งอนุ ญาตให ลาออกจากราชการกรณี ลาออกเองเพราะเหตุ ทุพพลภาพ
จนไมสามารถรับราชการตอได
(8) ผลคดีถึงที่สุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนเรื่องที่มี
สาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง
(9) กรณี ปว ยเจ็ บ จนถึ งแก ค วามตายตามระเบี ย บฯ
ขอ 9(4) หรือขอ 9(5) ใหแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
ก. รายงานของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได
ตรวจอาการปวยเจ็บของผูนั้นวาเกิดจากสาเหตุใด และเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
อยางไร (ประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการปวยเจ็บนี้ ที่ผานมา แพทยมักระบุสาเหตุไวใน
รายงานชันสูตรพลิกศพ หรือ หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตเพียงคราวๆ เชน “เสียชีวิตดวย
โรคหัวใจลมเหลว” “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจเตน
ผิดจังหวะ” “เสียชีวิตเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจตายฉลับพลัน” เปนตน โดยไมระบุวา อาการ
เหลานี้เกิดจากการปฏิบัติหนาที่หรือไม อยางไร กรณีเชนนี้ จะตองสอบสวนแพทยใหชัดเจนวา
ภาวะหรืออาการดังกลาว มีสาเหตุมาจากปฏิบัติราชการหรือเกิดจากการปฏิบัติราชการรวมดวย
หรือไม อยางไร)
ข. ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลังกอนเกิด
เหตุ 1 เดือน โดยใหระบุรายละเอียดแตละวันวา ผูขอรับสิทธิปฏิบัติงานในหนาที่ปกติและงานที่
ไดรับมอบหมายพิเศษอะไรบาง มีปริมาณเทาใด เริ่มปฏิบัติหนาที่ในแตละวันตั้งแตเวลาใดถึงเวลาใด
และลักษณะงานมีความยากงาย เรงรัดหรือไม อยางไร ผูปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันมีกี่คน ทั้งนี้
ใหแนบเอกสารที่ยืนยันการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวย
(10) หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาที่ ไดแก
ก.คํ า สั่ ง ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามปกติ และคํ า สั่ ง ที่
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนพิเศษทุกๆ คําสั่ง พรอมตารางการปฏิบัติหนาที่ประกอบคําสั่ง
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ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ
ค. รายงานประจําวันธุรการ และคดี
ง. ถาสั่งดวยวาจา ใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร
(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร (ทั้งสํานวน)
และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการที่หนวยแตงตั้งขึ้น (แลวแตกรณีตาม
ความจําเปนดังที่กลาวในขอ 2.4.1.1(2)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน คือ
ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูขอรับสิทธิทั้งกอน ขณะและหลังเกิดเหตุตามความจริงวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาที่อยางไร ถึงแก
ความตายหรือทุพพลภาพจนตองออกจากราชการเพราะเหตุใด และมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่
จริงหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายนาย ใหแยกพิจารณาเปนรายบุคคลวาผูใดสมควรไดรับ
บําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร
ข. แผนที่ สั ง เขปแสดงสถานที่ เ กิ ด เหตุ โดยให
ปรากฏรายละเอียดตางๆ ดังนี้
 เส น ทางและทิ ศ ทางการเดิ น ทางตั้ งแต เ ริ่ ม
ปฏิบัติหนาที่จนกระทั่งเกิดเหตุ
 จุ ด (หรื อ สถานที่ ต า งๆ) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เหตุการณที่เกิดขึ้นทุกจุด เชน จุดเริ่มตน จุดที่ไดแวะระหวางทาง จุดเกิดเหตุ จุดเปาหมายปลายทาง
ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ เปนตน พรอมระยะหางระหวางจุดทุกจุด และใหระบุวันเวลากํากับไวในแตละ
จุดดวย กรณีแวะระหวางทางใหระบุใหชัดเจนวาแวะดวยเรื่องใด ใชเวลานานเทาใด ทั้งนี้ เพื่อจะได
ทราบความเคลื่อนไหวของผูขอรับสิทธิตั้งแตกอนเกิดเหตุจนกระทั่งเกิดเหตุ
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ตั ว อย า ง จ.ส.ต.ดํ า เดิ น ทางออกจากสถานี
ตํารวจไปสงเอกสารที่ ภ.จว. ระหวางทางไดแวะไปนําเอาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่บานพัก แลวจึง
ออกเดินทางตอไป ต อมาระหว างทางได ประสบอุบั ติเหตุขึ้นจนเสี ยชีวิต กรณีนี้ จะต องระบุจุดที่
เกี่ยวของ ไดแก สถานี(จุดเริ่มออกเดินทาง) บานพัก(จุดแวะระหวางทาง) จุดเกิดเหตุ และ ภ.จว.
(จุดเปาหมาย) โดยระบุวันเวลากํากับไวในแตละจุด หรือทําเปนหมายเหตุแสดงเวลาแตละจุดไวทาย
แผนที่ฯ ดวย
2.4.1.2(3) กรณีบาดเจ็บสาหัสจากการปราบปราม, บาดเจ็บ
สาหัส หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต หรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติ
หนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามเกณฑที่คณะกรรมการตามระเบียบฯ กําหนด (ระเบียบฯ
ขอ 11)
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.1 และ แบบ บ.3)
(2) หนังสือรั บรองของผู บัง คับ บั ญชาว า ผู นั้น ไมเ ป น
ผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาที่ในรอบปงบประมาณที่กระทําความชอบ
(3) สําเนาคํ าสั่ งเลื่ อนเงิน เดือนในปงบประมาณที่
กระทําความชอบ (ขอใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเชนเดียวกับกรณีเงินเดือนผูเสียชีวิต
ขางตนดวย)
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/บาดเจ็บสาหัส
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 กรณีบาดเจ็บ ใหแนบหลักฐาน คือ แบบประวัติ
การปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4) โดยใหปรากฏตําแหนง ลักษณะบาดแผล อาการ
บาดเจ็บ วิธีการรักษา จํานวนวันที่รักษาทั้งในและนอกสถานพยาบาลพรอมหลักฐานการลาปวย
 กรณีสาหัส ใหแนบหลักฐานเชนเดียวกับกรณี
บาดเจ็บ และหากรักษาตัวอยูใน รพ.นอยกวาหรือมากกวา 20 วัน ไมมาก ใหสอบสวนแพทย
ผูรักษาดวยวา อาการบาดเจ็บดังกลาว มีลักษณะตองปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน
หรือไมสามารถประกอบกรณียกิจตามปกติไดเกินกวา 20 วัน หรือไม เนื่องจากจําเปนสําหรับการ
พิจารณาคําวา “สาหัส” พรอมแนบหลักฐานการลาปวยดวย
(6) ผลคดีถึงที่สุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเหตุเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการ กรณีกระทําวิสามัญ
ฆาตกรรม เปนตน
(7) หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
ก.คํ า สั่ ง ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามปกติ และคํ า สั่ ง ที่
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่พิเศษ พรอมตารางการปฏิบัติหนาที่ประกอบคําสั่ง
ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ
ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดี
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร
(8) สํ าเนาสํ านวนคดีอาญาหรื อจราจร (ทั้ง สํานวน)
และ/หรือสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับการแตงตั้ง (ตามความ
จําเปนดังที่กลาวในขอ 2.4.1.1(2)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูขอรับสิทธิทั้งกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาที่อยางไร บาดเจ็บเพราะเหตุ
ใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาที่หรือไม อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร
ข. แผนที่สังเขป โดยใหปรากฏรายละเอียด ดังนี้
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลทั้งฝาย
ปราบปรามและฝายผูกระทําผิดขณะยิงตอสูกัน
 วิถีกระสุนของฝายปราบปราม และผูกระทํา
ความผิดในขณะยิงตอสูกัน
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ค. อาวุธและกระสุน ที่ใชยิ งตอสู กับผูกระทํ า
ความผิด โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนที่ใชยิงออกไป กระสุนปนที่เหลือในซองกระสุนปน
หรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปน
ของราชการ ให แ นบหลั ก ฐานการเบิ กจ ายอาวุ ธ ป น และเครื่ องกระสุ น ป น ตลอดจนหลั กฐานการ
จําหนายกระสุนปนดวย
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ใชประกอบการขอรับสิทธิ ใหขาราชการ
ตํารวจตั้งแตยศ “ร.ต.อ. ขึ้นไป” เปนผูรับรองสําเนา
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2.4.2 การปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบมีมติ

2.4.2.1 กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือน และใหขอแตงตั้งยศ
ประทวน หรือขอพระราชทานยศสัญญาบัตร และ/หรือใหขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 7 หรือ ขอ 9)
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป จะตองออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษใหผูนั้นตามมติ โดยใหมีผลตั้งแตวันถึงแกความตาย หรือวันกอนวันออกจาก
ราชการ (กรณีพิการตองออกจากราชการ) และใหใชแบบคําสั่งตามที่ ตร.กําหนดไวเปนการเฉพาะ
(กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก)
สําหรับ การขอแต งตั้งยศ การขอพระราชทานยศ และ/หรื อการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษตามมติ ตร. จะเสนอขอให เมื่อเสร็จสิ้น จะแจงให
ทราบ ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป
2.4.2.2 กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติ พ.ป.ผ. (ตามระเบียบฯ ขอ 11)
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป (ตร.กําหนดใหผูออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนประจําป เปนผูออกคําสั่ง พ.ป.ผ.โดยอนุโลม) จะตองออกคําสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. ตามมติ
โดยใหมีผลตั้งแต 1 ต.ค.ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่กระทําความชอบ เชน ปฏิบัติหนาที่
เขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบตามระเบียบฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2545 ผูมีอํานาจออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนจะตองออกคําสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. โดยใหมีผลตั้งแต 1 ต.ค.45 (งบประมาณ
2546) เปนตนไป สวนแบบคําสั่ง ก็ใหใชตามแบบที่ ตร.ไดกําหนดไวเปนการเฉพาะเชนเดียวกัน
(กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก)
การคํานวณ พ.ป.ผ.ที่จะไดรับ จะใชเงินเดือนในปงบประมาณที่กระทํา
ความชอบเปนฐานคํานวณ เชน กระทําความชอบในปงบประมาณ พ.ศ.2547 คณะกรรมการฯ
อนุมัติ พ.ป.ผ.ใหจํานวน 1 ขั้น และผูนั้นรับเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ.2547 (1 ต.ค.46  30 ก.ย.47)
ในระดั บ ป.1 ขั้ น 5 กรณี นี้ ก็ จ ะต องนําผลต างระหวาง ป.1 ขั้ น 6 กั บ ป.1 ขั้ น 5 มาเปน เงิ น
พ.ป.ผ.ที่จะไดรับเปนรายเดือน เปนตน
การคํ านวณ พ.ป.ผ. กรณี เ งิ นเดื อนเต็ มขั้ น ให นํ าเงิน เดื อนในระดั บ
ถัดไปมาคิดเพิ่มให และถาเพิ่มจนหมดแลว ก็ใหคิดเปนเงินเพิ่มอีกรอยละ 5 ของแตละขั้นที่เหลือ
(เปนแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการตามระเบียบนําเรื่องการเลื่อนเงินเดือนเต็มขั้นตามระเบียบฯ
ขอ 10 มาใชโดยอนุโลม)
การออกคํ าสั่ ง พ.ป.ผ. ของต นสั งกัดที่ ผ านๆ มา มักมี ความคลาด
เคลื่อนอยูเสมอ สาเหตุสวนใหญเกิดจากขั้นและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่กระทําความชอบซึ่ง
นํามาใชเปนฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ดังนั้น กอนออกคําสั่ง พ.ป.ผ. ควรตรวจสอบ
ฐานขั้นและอัตราเงินเดือนใหถูกตองกอนดวย
ทั้งนี้ เมื่อออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ป.ผ. แลวแตกรณี แลว ให
สงสําเนาคําสั่งไปยังคณะกรรมการฯ, กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี,งานความชอบ
กรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. ตลอดจนหนวยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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2.4.2.3 กรณีคณะกรรมการฯ มีมติเปนอยางอื่น
กรณีคณะกรรมการฯ ไมอนุมัติตามคําขอ หรือมีมติเปนอยางอื่น เชน
ใหรอผลคดี เปนตน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะแจงใหตนสังกัดทราบเชนเดียวกัน และ
ตนสังกัดจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมทั้งแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาท แลวแตกรณี ไดทราบ
ตารางที่ 1.3
ขั้นตอนการดําเนินการใหสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (ทุกกรณี)
ลําดับ
1 ผูมีสิทธิ

ผูปฏิบัติ

2

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

3

ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ที่ไมสังกัด
บช.ใด) หรือ ผบช. (กรณีหนวย
ระดับ บช.)

4

คณะอนุ ก รรมการประจํ า ส ว น
ราชการคณะที่ 1 (มี ผบช.สกพ.
เป น ประธาน และมี ผู แ ทนส ว น
ราชการอื่นๆ เปนอนุกรมการ)

5

คณะกรรมการพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ
ความชอบ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
ตนสังกัด

6

การปฏิบัติ
 จัดทําและยื่นคําขอตามแบบ บ 1 เสนอตามลําดับชั้น
(หากผูมสี ิทธิไมอาจทําได ใหผบู ังคับบัญชาชั้นตนทําแทน)
ตรวจสอบและพิจารณา
 หากเห็ น ว า เข า หลั ก เกณฑ ให เ สนอเรื่ อ งพร อ มหลั ก ฐานที่
กําหนดไปตามลําดับชั้นถึง ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ที่ไ มสังกัด
บช.ใด) หรือ ผบช. (กรณีหนวยระดับ บช.)
 หากไมเขาหลักเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่อง
ตรวจสอบและพิจารณา
 หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยใช
แบบ บ 2 (เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการตามขอ 7
หรือ 9) หรือแบบ บ 3 (สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บตามขอ
11) พรอมหลักฐานที่กําหนดไปยังคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : กรณีการเลื่อนยศสําหรับผูเสียชีวิตหรือพิการจน
ต อ งออกจากราชการตามข อ 7 หรื อ 9 และเครื่ อ งราชฯ
เฉพาะผูเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ไมตองเสนอขอ
ไป คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติใหเอง
 หากไมเขาหลักเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่อง
ตรวจสอบและพิจารณา
 หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา
“ควรอนุมัติ”
 หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑจะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา
“ควรไมอนุมัติ”
 มีมติอนุมัติ ไมอนุมัติ หรือมีมติเปนอยางอื่นแลวแจงตนสังกัด
ทราบ
 ออกคํ า สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น โดยผู มี อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ประจําป (กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สําหรับยศและหรือ
เครื่องราชฯ แลวแตกรณี ตร.จะดําเนินการให
 ออกคําสั่ง พ.ป.ผ. โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป
(กรณีไดรับอนุมัติ พ.ป.ผ.)
 สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ฝาย
ความชอบ ทพ.,กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี
ตลอดจนหนวยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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2.5 สาระนารูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521

2.5.1 กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ (ที่มิใชการปองกันอธิปไตย
และรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของประเทศซึ่ ง จะกล า วในส ว นต อ ไป) ก อ นระเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ
การพิจารณาสิทธิจะเปนไปตาม ป.ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 บทที่ 39 (เดิมเปนลักษณะที่ 70
บทที่ 44) วาดวยระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ พ.ศ.2506 และที่แกไขเพิ่มเติม (เปนการนําระเบียบกลางที่ ครม.วางไวใชบังคับ
กับขาราชการทุกประเภทมารวมไวใน ป.ไมเกี่ยวฯ แตปจจุบันระเบียบกลางดังกลาวไดยกเลิกแลว
ดังนั้น ระเบียบไมเกี่ยวในขอนี้จึงถูกยกเลิกโดยปริยาย) มีเกณฑการพิจารณาสรุปได ดังนี้
(1) ถึงแกความตายเพราะถูกทํารายเนื่องจากการปราบปราม เลื่อนไดไมเกิน 6 ขั้น
(2) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติราชการในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต เลื่อนได
ไมเกิน 5 ขั้น
(3) ถึงแกความตายโดยถูกประทุษราย เลื่อนไดไมเกิน 3 ขั้น
(4) ถึงแกความตายโดยอุบัติเหตุ เลื่อนไดไมเกิน 2 ขั้น
(5) ถึ ง แก ค วามตายเพราะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต รากตรํ า หรื อ เร ง รั ด กว า การปฏิ บั ติ
ธรรมดา เลื่อนได 1 ขั้น
2.5.2 ผูที่เคยไดรับ พ.ป.ผ. และออกจากราชการไปแลว ตอมาบรรจุกลับเขารับราชการ
ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.ตอไป (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0202/ว 63 ลงวันที่ 11
ก.ค.16 เรื่อง สิทธิการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับที่ นร 0201/15886 ลง 6
ต.ค.32 เรื่ อง การให เ งิน เพิ่มพิเ ศษสํ าหรั บการปราบปรามผู กระทําความผิ ดของผู ขอกลับ เขารั บ
ราชการ) และควรออกคําสั่งใหไดรับอีกครั้ง โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยอางที่มา คือ คําสั่งเดิม
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนําไปเปนหลักฐานเบิกจายตอไป
2.5.3 ผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบตาม
ระเบี ย บ ข อบั ง คั บ หรื อคํ าสั่ งอื่ น ใดสํ าหรั บ เหตุ ก ารณ อัน เดี ย วกั น ไปแล ว ไม มีสิ ทธิ ได รั บ บํ าเหน็ จ
ความชอบตามระเบียบนี้ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน, พ.ป.ผ., ยศ, เครื่องราชฯ อีก (ระเบียบฯ ขอ 17)
2.5.4 ระเบี ย บนี้ มิ ไ ด ใ ห สิ ท ธิ ใ นด า น “ค า ทดแทนและการช ว ยเหลื อ ” เหมื อ นอย า ง
ระเบีย บ บ.ท.ช. ดังนั้น เมื่อจะขอรับ สิทธิป ระเภทนี้ จึ งตองไปอาศัยระเบียบอื่นที่ว าดวยการนั้ น
คือ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 (เดิมคือ 2516)
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สวนที่ 3

การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
พ.ศ.2521 (คํายอคือ ระเบียบ บ.ท.ช.)
3.1 สวนนํา

การปฏิบัติหนาที่ในดานการปองกันอธิปไตย ดานความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ มีผูรวมปฏิบัติหลายฝาย แตละฝายตางก็ไดวางระเบียบเพื่อใหสิทธิประโยชนตอบแทน
ขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติ เชน ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ระเบียบวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู
รบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต เปนตน แตขอบังคับและระเบียบเหลานี้ลวนเปน
การให สิ ท ธิ ป ระโยชน ต อบแทนแก ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ เ ป น กํ า ลั ง พลของหน ว ยงานเจ า ของระเบี ย บ
คือ กระทรวงกลาโหม มิไดใชบังคับโดยทั่วไปแตอยางใด
ดว ยเหตุ ผ ลที่กล าวมา ครม.ในคราวประชุ มเมื่ อ 8 ก.พ.21 จึ งวางระเบีย บกลางนี้ ขึ้น
โดยมุงใหสิทธิประโยชนตอบแทนครอบคลุมถึงผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การป องกัน อธิ ปไตยและรั กษาความสงบเรี ย บร อยของประเทศอย างทั่ ว ถึ งเรี ยกว า ระเบี ย บ สร.
วาด ว ยบํ าเหน็ จ ความชอบ ค าทดแทนและการช ว ยเหลื อเจ าหน าที่ และประชาชนผู ป ฏิ บั ติห น าที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา “ระเบียบ บ.ท.ช.”) โดยไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 23
ลง 28 ก.พ.21 และใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิ จ ารณาสิ ท ธิ ต ามระเบี ย บนี้ อยู ใ นอํ า นาจของคณะกรรมการพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (เรียกโดยยอวา ก.บ.ท.ช.) มี ปลั ดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ การวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ถือเปนที่สุด

3.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ บ.ท.ช.

กอนจะเขาสูเนื้อหาโดยละเอียด คงตองทําความเขาใจกับถอยคําตางๆ ที่ใชในระเบียบ
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) การเลื่อนเงินเดือน/ คาจางเปนกรณีพิเศษ
(2) บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ไดแก เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู
รบ (พ.ส.ร.) และ เงินรางวัลสําหรับการสูรบ (สําหรับประชาชนทั่วไป)
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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) เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักตามที่กําหนด
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ
(3) คารักษาพยาบาล
(4) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
3.2.2 “เจาหนาที่/ประชาชน ซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการ” ซึ่งจะไดรับสิทธิ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดแก
3.2.2.1 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางประจําในสวนราชการ
องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนและประชาชนซึ่งทางราชการไดแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือ
3.2.2.2 บุคคลใดๆ ซึ่งเจาหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนดไว รับรองวาเปนผู
ซึ่งไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
3.2.3 “การปฏิบัติหนาที่ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ”
หมายถึง ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้
3.2.3.1 การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกรานราชอาณาจักร
ไม ว าจะเป น การรุ กรานด ว ยกํ า ลั ง ทหาร หรื อกลุ มบุ คคลถื ออาวุ ธ รวมตลอดถึ ง การรั กษาความ
ปลอดภัยชายแดนนานน้ําภายในอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ
3.2.3.2 การป อ งกั น ขั ดขวาง ระงั บ หรื อปราบปรามการกระทํ า อั น เป น ภั ย
รายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ
3.2.3.3 การป องกัน ขั ด ขวาง ระงั บ หรือปราบปรามการก อความไม ส งบ
เรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือวินาศกรรม
3.2.3.4 การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง หรือขนาดใหญ อันเกิดจากการ
กระทําของกระบวนการกอการรายหรือศัตรูตามที่คณะกรรมการกําหนด

3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ที่จะไดรับ

ผูปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
จําแนกได 3 กรณี ดังนี้
3.3.1 กรณีผูเสียชีวิต
ผูเสียชีวิต จะไดรับสิทธิ 5 ลักษณะ คือ
3.3.1.1 การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เปนกรณีพิเศษ
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การเลื่อนเงินเดือน/คาจางกรณีพิเศษ กําหนดไวโดยระเบียบฯ ขอ 7 มี
เกณฑการพิจารณาสรุปได 4 กรณี คือ
(1) สูรบ/ตอสู จนเสียชีวิต ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง ไมเกิน
9 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 7.1)
(2) เสี ยชี วิตโดยการกระทําของศัตรู ใหพิจารณาเลื่อนเงิ นเดื อน/
คาจาง ไมเกิน 7 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 7.2)
(3) ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง
ไมเกิน 5 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 7.3)
(4) ปวยเจ็บจนเสียชีวิต ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง ไมเกิน
3 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 7.4)
ในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต หากผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่มาไมนอยกวา
6 เดือน จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 7.5)
การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง จะใชขั้นเงินเดือน/คาจางที่ไดรับ ณ วัน
เสียชีวิต มาเปนฐานการเลื่อน และใหรับตั้งแตวันเสียชีวิต เปนตนไป (ระเบียบฯ ขอ 13 ประกอบขอ
19) อยางไรก็ตาม การที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจางดังกลาว เหตุที่เกิดขึ้นจะตองไมเกิดจาก
ความผิด หรื อความประมาทเลิ น เล ออยางรายแรงของตนเองด ว ย
นอกจากนี้ หากในรอบ
ปงบประมาณที่กระทําความชอบ ผูนั้นประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใดๆ ก.บ.ท.ช.
อาจลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน/คาจางที่จะไดรับลงไดตามสมควร (ระเบียบฯ ขอ 16)
หมายเหตุ ประชาชนที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการช ว ยเหลื อ ราชการด า นนี้
จะไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เนื่องจากไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางที่ทางราชการกําหนด
3.3.1.2 คาทดแทนการเสียชีวิต
การใหเงินคาทดแทนการเสียชีวิต เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 20(1) ,
21, 22 และ 23 โดยจะจายเปนเงินใหอีกสวนหนึ่งนอกจากการเลื่อนเงินเดือน/คาจางที่ไดรับตาม
ระเบียบฯ ขอ 7 โดยจายให 25 เทาของเงินเดือน/คาจาง แตการเสียชีวิต จะตองเกิดจากการ
ตอสู/หรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนนั้น จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราที่กําหนด (ระเบียบฯ
ขอ 20 และขอ 21) นอกจากนี้ ทั้งกรณีแรกและกรณีหลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ ขอ 24)
การคํานวณคาทดแทน จะตองนําเอาเงินเดือน/คาจางสุดทายกอน
เสียชีวิต มารวมกับเงินเพิ่มตางๆ ไดแก พ.ส.ร., พ.ป.ผ., เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา,
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับเลื่อนฐานะ, เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ ที่ไดรับอยู
กอนแลว มาเปนฐานคํานวณ กรณีเงินเดือน/คาจางที่ไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ชั้น 1
หรือกรณีประชาชนทั่วไปซึ่งไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางจากทางราชการ ใหถือเงินเดือนทหาร ป.1 ชั้น
1 เปนฐานคํานวณแทน (ระเบียบฯ ขอ 23)
3.3.1.3 คาจัดการศพ
ผู ที่ เ สี ย ชี วิ ต ตามระเบี ย บ บ.ท.ช. จะได รั บ ค า จั ด การศพ ไม เ กิ น
20,000 บาท (ระเบียบฯ ขอ 25)
3.3.1.4 การขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
การขอยศเปนกรณีพิเศษสําหรับผูเสียชีวิต/พิการตองออกจากราชการ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. จะมีเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยระเบียบ มิไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไววา
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จะใหขอยศใด และ ก.บ.ท.ช. ก็ไมมีอํานาจพิจารณาดวย คงมีเพียงระเบียบฯ ขอ 9 ที่กําหนดไวสรุป
ไดวา “กรณีทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา และสมาชิกกอง
อาสารักษาดิน แดน รายใดไดรับ การเลื่อนเงิน เดือน หรือคาจางตามระเบียบนี้ แลว ให ปรับ ชั้นยศ
ระดับหรือตําแหนง เพื่อใหตรงกับชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวย
การนั้น” แตกระทั่งปจจุบัน ทั้งทหาร/ตํารวจตางก็มิไดวางระเบียบมารองรับขอนี้ ดังนั้น จึงมักเกิด
คําถามวา แลวจะขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหอยางไร คําตอบ คือ การปฏิบัติสําหรับทหาร
จะใชเงินเดือนที่เลื่อนขึ้นรับมาเปนตัวกําหนดชั้นยศที่จะขอ โดยหากเงินเดือนที่ไดรับเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบนี้ สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของชั้นยศใด (ดูจากเม็ดเงิน) ก็จะขอยศนั้น
ให หากสามารถปรับเทียบเขาไดหลายยศก็จะขอยศสูงสุดให โดยใหมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต หรือกอน
วันออกจากราชการ แลวแตกรณี ในสวนของตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานองเดียวกัน
สําหรับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ระเบียบ บ.ท.ช.
มิไดกําหนดเกณฑการดําเนินการไว และ ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจพิจารณาใหเชนเดียวกัน ในทางปฏิบัติ
ที่ผานมา กรณีทหาร จะพิจารณาขอพระราชทานใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ
ขอ 7.1 (กรณีตอสู) โดยจะขอชั้นใดนั้นก็จะเปนไปตามบัญชีแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับ
ชั้นยศและเงินเดือนตางๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริย าภรณ ฯลฯ พ.ศ.2536 และในสว นของข าราชการตํ ารวจ ก็ถือปฏิ บัติทํานอง
เดีย วกั น อยางไรก็ตาม ในปจ จุบัน สํ านักเลขาธิ การ ครม. ไดกําหนดเกณฑ การขอขึ้น ใหม เมื่ อ
ป 2550 โดยใหขอไดไมเกิน 2 ชั้นตรา นับจากชั้นตราปจจุบัน และหากผูนั้นไมเคยไดรับชั้นตราใด
มาก อน ก็ใ ห ขอในชั้ น บ.ม. นอกจากนี้ ในกรณี ของผู เ สี ย ชี วิต จากเหตุ ค วามไม ส งบในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใตตามขอ 7.2 ก็ใหขอตามเกณฑดังกลาวดวยตามที่กําหนดไวในระเบียบ สร.วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550
3.3.1.5 คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน (ในหวงที่
รักษากอนจะเสียชีวิต)
(1) คารักษาพยาบาล (กอนเสียชีวิต)
ผูปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. จนไดรับอันตรายหรือปวย
เจ็บ โดยมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ตองเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ จะไดรับคารักษาพยาบาลตลอดเวลาที่เขารับการ
รักษา เวนแตมีสิทธิไดรับตามระเบียบราชการหรือหนวยงานอื่น และถาไมมีสถานพยาบาลของ
ราชการ หรือกรณีมีเหตุจําเปนฉุกเฉิน ก็ใหเขารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได โดยให
ไดรับคารักษาเต็มจํานวน (ระเบียบฯ ขอ 26)
คาหอง/อาหารของผูปวย คาพยาบาลพิเศษ และคาซื้ออวัยวะเทียม
ใหเบิกไดตามที่จาย แตไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 27)
(2) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน (กอนเสียชีวิต)
ผูไดรับอันตราย/ปวยเจ็บจากการตอสู/จากการกระทําของศัตรู
จะไดรับ “เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน” ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 23 และขอ 28)
ก. 1/30 ของเงิ น เดื อ น/ค า จ า ง (กรณี อ ยู รั ก ษาตั ว ใน
สถานพยาบาล) และ
ข. 1/60 ของเงินเดือน/คาจาง (กรณีพักฟนตามคําสั่งแพทย)
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การคํานวณเงินชดเชยฯ จะนําเอาเงินเดือน/คาจาง (ณ เวลา
ที่รั กษาซึ่ งอาจไม เท า กั นในแต ละห วงของรายหนึ่ งๆ หากมี หลายห วงและเงิ น เดื อนแต ละห วง
ตางกัน ก็ตองคิดเปนหวงๆ แลวนํามารวมกัน) มารวมกับเงินเพิ่มตางๆ ไดแก พ.ป.ผ., พ.ส.ร.,
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับเลื่อนฐานะ และสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝา
อันตรายเปนปกติ ที่ไดรับอยูกอนแลว มาเปนฐานคํานวณ
กรณีเงินเดือน/คาจางของผูนั้นนอยกวาทหารระดับ ป.1 ชั้น 1
หรือกรณีประชาชนทั่วไปซึ่งไมมีบัญชีอัตราเงินเดือน/คาจางจากราชการ ใหถือเงินเดือนทหารระดับ
ป.1 ชั้น 1 เปนเกณฑคํานวณ และการคํานวณถามีเศษของบาท ใหปดเปน 1 บาท
ตารางที่ 4
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ที่จะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีเสียชีวิต)
ขอ

พฤติกรรม
การปฏิบัติ
หนาที่

เงินเดือน
(ไมเกิน)

คา
ทดแทน

7.1

สู ร บ/ต อ สู + จน
เสียชีวิต

9 ขั้น

7.2

ถู ก กระทํ า +โดย
ศั ต รู + จ น
เสียชีวิต

7 ขั้น

7.3

อุ บั ติ เ ห ตุ + จ น
เสียชีวิต

5 ขั้น

7.4

ป ว ย เ จ็ บ + จ น
เสียชีวิต

3 ขั้น

25 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง
25 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง
12.5 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง
12.5 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง

หมายเหตุ

บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
คา
จัดการศพ
(ไมเกิน)
20,000
บาท
20,000
บาท
20,000
บาท
20,000
บาท

การชวยเหลือตางๆ
คารักษา
เงินชดเชยการ
พยาบาล ปวยเจ็บเปนรายวัน
(กอนเสียชีวิต)
ตาม
1/30 ของเงินเดือน
ระเบียบ
(กรณีรักษาใน รพ.)
ขอ 26
1/60 ของเงินเดือน
27
(กรณีพักฟน)
ตาม
1/30 ของเงินเดือน
ระเบียบ
(กรณีรักษาใน รพ.)
ขอ 26
1/60 ของเงินเดือน
27
(กรณีพักฟน)
ตาม

ระเบียบ
ขอ 26
27
ตาม

ระเบียบ
ขอ 26
27

ยศ

อื่นๆ
เครื่องราชฯ
(ไมเกิน)

ตาม
เงินเดือน

2 ชั้นตรา

ตาม
เงินเดือน



ตาม
เงินเดือน



ตาม
เงินเดือน



1. ประชาชนทั่วไป จะไมไดเลื่อนขั้น เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามที่ทางราชการกําหนดไว
2. ฐานเงินเดือน/คาจางที่ใชคํานวณคาทดแทน กรณีผูใชบัญชีเงินเดือนของทางราชการ หาก
เงินเดือนที่ไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ขั้น 1 ใหใชเงินเดือนทหารระดับ ป.1
ขั้น 1 เปนเกณฑคํานวณ สวนประชาชนทั่วไป ก็ใหใชฐานเงินเดือนนี้มาเปนเกณฑคํานวณ
3. ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยจะขอใหตามเงินเดือนที่ไดรับตามระเบียบนี้
และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว
4. กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดชั้นตราใด ใหขอชั้น บ.ม.
5. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2 จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอเครือ่ งราชฯ
ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สําหรับกรณีโดยทั่วไป***

ที่มา : ระเบียบ บ.ท.ช.
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3.3.2 กรณีผูทุพพลภาพ/พิการ จนตองออกจากราชการ
ผู ทุ พ พลภาพ/พิ ก ารจนไม ส ามารถรั บ ราชการต อ ไปได จ ากการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับสิทธิ 5 ประการ คือ
3.3.2.1 การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เปนกรณีพิเศษ
การเลื่อนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ สําหรับผูพิการทุพพลภาพ
จนไม ส ามารถรั บ ราชการต อไปได ใช เ กณฑ เ หมื อนกั บ ผู เ สีย ชี วิ ต แต มีขอแตกต างจากผู เ สี ย ชี วิ ต
3 ประการ คือ
(1) ในรอบปงบประมาณที่ออกจากราชการ แมจะไดปฏิบัติหนาที่มา
ไม น อยกว า 6 เดื อน ก็ จะไมไ ด รั บการเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อน/ค าจ างเพิ่ มอี ก 1 ขั้ น ขณะที่ ผู เ สี ย ชี วิ ต
จะไดรับสิทธินี้ (ระเบียบฯ ขอ 7.5)
(2) ฐานเงินเดือนที่ใชในการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง จะใชเงินเดือน/
คาจางที่ไดรับ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ สวนผูเสียชีวิตจะใช ณ วันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ
13 ประกอบขอ 19)
(3) วันมีผลในการเลื่อนเงินเดือน จะมีผลตั้งแตวันกอนวันออกจาก
ราชการ ขณะที่ผูเสียชีวิตจะมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 13 และขอ 19)
3.3.2.2 คาทดแทน (ที่ไมสามารถรับราชการตอไปได)
การใหเงินคาทดแทนความพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการ
ต อไปได เป น ไปตามระเบี ย บฯ ข อ 20(2) , 21, 22 และ 23 จะให สิ ทธิ เ ฉพาะผู ที่รั บ ราชการ
(ประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิไดรับ) โดยจะจาย 30 เทาของเงินเดือน/คาจาง(มากกวาผูเสียชีวิตซึ่ง
ไดรับ 25 เทา) แตการทุพพลภาพ จะตองเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนนั้น
จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20(2) และขอ 21) และทั้งกรณีแรกและกรณี
หลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ
ขอ 24)
การคํานวณคาทดแทน ใชเกณฑเดียวกันกับการคํานวณคาทดแทน
การเสียชีวิต คือ ใชเงินเดือน/คาจางกอนออกจากราชการ รวมกับเงินเพิ่มตางๆ ที่กลาวมาแลว
เปนฐานคํานวณ (ระเบียบฯ ขอ 23)
3.3.2.3 การใหเงินชวยเหลือดํารงชีพ (ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนัก)
ผู พิ ก ารทุ พ พลภ าพไม ส ามารถรั บ ราช การต อ ได จะได รั บ
“เงินชวยเหลือดํารงชีพ” (มีลักษณะเดียวกับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ) ซึ่งจะจายใหเปนราย
เดือน เดือนละไมเกิน 2 เทา ของเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา แตจะตองเปนกรณีเหตุมิได
เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง และตองเปนกรณีพิการทุพพล
ภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพตามที่กําหนด ดังนี้ (ระเบียบขอ 25 ทวิ)
(1) อัมพาตทั้งตัว
(2) อัมพาตครึ่งตัว
(3) อัมพาตครึ่งซีก ซึ่งฟนฟูบําบัดสิ้นสุดแลวยังไมสามารถเดินได หรือ
เดินไดโดยตองใชเครื่องชวยพยุง และไมสามารถใชแขนและมือขางที่เปนอัมพาตได
(4) ตาบอดสองขาง
(5) แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง
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สามารถรักษาใหดีขึ้นได

(6)
(7)
(8)
(9)

แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดอีกขางหนึ่ง
ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง
เทาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง
สมองเสื่ อ มหรื อได รั บ บาดเจ็ บ ถาวรจนทํ าให ไม รู สึ กตั ว และไม

(10) เปนลมชักชนิดรุนแรง ซึ่งพิสูจนไดแนชัดทางการแพทยแลววา
เนื่องจากบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีอาการชักถึงขั้นหมดสติไมรูสึกตัวรวมกันไมต่ํากวา 7 ครั้งในรอบป
แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชัก และดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทยโดยสม่ําเสมอแลวก็ตาม
(11) เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค รวมกันไมต่ํากวา 60 วันขึ้น
ไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาไดหายขาดได
(12) โรค หรือความพิการที่มีสภาพอาการไมตรงตาม (1) – (11)
รวมทั้งโรคหรือความพิการอื่นมิไดกลาวไว แตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัดใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แตงตั้งขึ้น โดยประกอบดวยแพทยอยางนอย 3 คน พิจารณา
เสนอ ก.บ.ท.ช. อนุมัติเปนราย ๆ ไป
หมายเหตุ 1. ระเบียบฯ มิไดนําเอาเงื่อนไขการออกจากราชการ
มาเปนตัวกําหนดสิทธิ หากแตใชอาการบาดเจ็บที่ไดรับเปนตัวกําหนด ดังนั้น ขาราชการ/ลูกจางของ
ราชการ หากมีอาการตามขอหนึ่งขอใดขางตนแลว แมจะไมถูกใหออกจากราชการ ก็จะไดรับสิทธิ
ขณะเดียวกัน แมผูนั้นจะถูกใหออกจากราชการ แตมีอาการไมเปนไปตามที่กําหนด ก็จะไมไดรับสิทธิ
2. ผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกันไมนอยกวา 2 เทาของเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ําแลว หมดสิทธิไดรับเงิน
ชว ยเหลื อดํ ารงชี พ เวน แตได รับ นอยกวาอัตราดังกล าวก็จ ะมี สิทธิไดรั บในส วนที่ขาด (สวนใหญ
ขาราชการจะไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพ เพราะปกติบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ไดรับ
มักจะมากกวาอัตราดังกลาวอยูแลว จึงสงผลใหผูมีสิทธิไดรับในทางปฏิบัติจริง มีเพียงขาราชการ
ชั้นผูนอยที่เงินเดือนต่ํา รับราชการมาไมนาน และประชาชนทั่วไปที่ชวยเหลือราชการตามระเบียบนี้
เทานั้น)
3.3.2.4 คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
หลักการใหสิทธิเหมือนกับกรณีผูเสียชีวิต
3.3.2.5 การขอยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ
การขอยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ สําหรับผูทุพพลภาพ/
พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได ใชเกณฑเดียวกันกับผูเสียชีวิต จะตางกันเฉพาะวันมีผลดํารง
ยศสู งขึ้ น โดยผู เสี ยชี วิตจะมีผ ลตั้ งแตวั นเสีย ชีวิ ต แตผู ทุพพลภาพ/พิการจนตองออกจากราชการ
จะมีผลตั้งแตวันกอนวันออกจากราชการ
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ตารางที่ 5
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ที่จะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีไมสามารถรับราชการตอไปได)
ขอ

พฤติกรรม
การปฏิบัติ
หนาที่
สู ร บ/ต อ สู + จน
พิ ก ารต อ งออก
จากราชการ

เงินเดือน
(ไมเกิน)

คา
ทดแทน

9 ขั้น

30 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง

7.2

ถู ก กระทํ า +โดย
ศั ต รู + จนพิ ก าร
ต อ ง อ อ ก จ า ก
ราชการ

7 ขั้น

30 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง

7.3

ประสบอุบัติเหตุ
จนพิ ก ารกระทั่ ง
ต อ ง อ อ ก จ า ก
ราชการ

5 ขั้น

15 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง

7.4

ป ว ย เ จ็ บ + จ น
พิ ก ารต อ งออก
จากราชการ

3 ขั้น

15 เทา
ของ
เงินเดือน/
คาจาง

7.1

หมายเหตุ

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
การชวยเหลือตางๆ
เงินดํารงชีพ คารักษา
เงินชดเชยการ
(ไมเกิน)
พยาบาล ปวยเจ็บเปนรายวัน
2 เทา ของ
ตาม
1/30 ของเงินเดือน
เงินเดือน
ระเบียบ
(กรณีรักษาใน รพ.)
ขาราชการพล ขอ 26
1/60 ของเงินเดือน
เรือนขั้นต่ํา/
27
(กรณีพักฟน)
เดือน
2 เทา ของ
ตาม
1/30 ของเงินเดือน
เงินเดือน
ระเบียบ
(กรณีรักษาใน รพ.)
ขาราชการพล ขอ 26
1/60 ของเงินเดือน
เรือนขั้นต่ํา/
27
(กรณีพักฟน)
เดือน
2 เทา ของ
ตาม

เงินเดือน
ระเบียบ
ขาราชการพล ขอ 26
เรือนขั้นต่ํา/
27
เดือน
2 เทา ของ
ตาม

เงินเดือน
ระเบียบ
ขาราชการพล ขอ 26
เรือนขั้นต่ํา/
27
เดือน

ยศ

อื่นๆ

เครื่องราชฯ
(ไมเกิน)

ตาม
เงินเดือน

2 ชั้นตรา

ตาม
เงินเดือน



ตาม
เงินเดือน



ตาม
เงินเดือน



1. ประชาชนทั่วไป จะไมไดเลื่อนขั้น เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามที่ทางราชการ
กําหนดไว
2. คาทดแทนตามตารางนี้ จะไดรับเฉพาะผูที่ออกจากราชการเทานั้น
3. ฐานเงินเดือนที่ใชคํานวณคาทดแทนและเงินชดเชย ใชหลักการเดียวกันกับผูเสียชีวิต
4. ผูมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพ จะเปนขาราชการหรือประชาชนก็ได ถามีอาการทุพพลภาพจน
เปนอุปสรรคยิ่งในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพตามที่กําหนดในระเบียบนี้ (สวนใหญ
ขาราชการ จะไมมสี ิทธิไดรับ เพราะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพอันมีลักษณะคลายกัน
ไปแลวซึ่งระเบียบกําหนดใหหมดสิทธิรับซ้ําซอนกันอีก)
5. ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยขอใหตามเงินเดือนที่ไดรับตามระเบียบนี้
และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว
6. กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดชั้นตราใด ก็ใหขอชั้น บ.ม.
7. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2 จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอเครื่อง
ราชฯ ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สําหรับกรณีโดยทั่วไป ***

ที่มา : ระเบียบ บ.ท.ช.
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กําหนด

3.3.3 กรณีผูบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่เขาหลักเกณฑที่

การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. จนบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือไมบาดเจ็บ
แตมีพฤติกรรมเขาเกณฑที่ ก.บ.ท.ช.กําหนด หรืออีกนัย คือ กลุมที่ยังสามารถรับราชการตอไปได
จะไดรับสิทธิ ดังนี้
3.3.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
การให พ.ส.ร. เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 10 มีหลายกรณี คือ
(1) สูรบ/ตอสู ดวยความกลาหาญ จนบาดเจ็บสาหัส หรือสูรบ/
ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บสาหัสจะไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 4 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ
10.1)
คําวา “สูรบ/ตอสูดวยความกลาหาญ” หมายถึง สูรบ/ตอสูโดย
ไมหวั่นเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลกเพื่อใหภารกิจสําเร็จหรือเพื่อแกไขสถานการณใหดี
ขึ้น ทั้งนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคลโดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จของหนวย
คํ า ว า “สู ร บ/ต อ สู จนเป น ผลดี แ ก ห น ว ย จนได รั บ บาดเจ็ บ
สาหัส” หมายถึง
 สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ
 ทําลาย/ยึดยุทโธปกรณสําคัญหรืออาวุธสงครามได หรือ
 ทําลาย/ยึดคายหรือฐานปฏิบัติการได หรือ
 ในการสูรบ/ตอสูทางเรือสามารถทําความเสียหายแกฝายศัตรู
จนศัตรูตองลมเลิกการปฏิบัติการ ทั้งนี้ จะตองเปรียบเทียบกําลังรบหรือขีดความสามารถของทั้ง 2
ฝาย ตลอดจนความเสียหายที่ฝายเราไดรับประกอบดวย
 การสูรบหรือตอสูครั้งนั้นเปนผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และ
ผลที่ ไ ด รั บ จากการสู ร บหรื อ ต อ สู ฝ า ยเราอาจได รั บ ความเสี ย หายบ า งขึ้ น อยู กั บ ความได เ ปรี ย บ
เสียเปรียบของสถานการณ
สําหรับคําวา “บาดเจ็บสาหัส” หมายถึง ตองรักษาเกินกวา 20
วั น ทั้ งในและนอกสถานพยาบาลตามความเห็ น แพทย และอยูใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ ก.บ.ท.ช. ที่ จ ะ
พิจารณาลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ ตลอดจนอาการทุกขเวทนาประกอบกันดวย
(2) สู รบ/ต อสู จนเป นผลดี แก หนวย หรื อสาหั ส จากการ สูร บ/
ตอสู จะไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 3 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 10.2)
คําว า “สูรบ/ต อสู จนเปน ผลดีแก หน วย” ตามขอนี้ หมายถึ ง
การตอสูกับศัตรูเมื่อฝายเราเปนฝายเขาปราบปราม หรือเมื่อฝายเราถูกโจมตี โดยคํานึงถึงกําลังพลทั้ง
2 ฝาย ลักษณะภูมิประเทศ ระยะเวลาที่ตอสู และผลดีที่ปรากฏ ดังนี้
 สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ
 สามารถยึ ด ยุ ทโธปกรณ ที่ สํ า คั ญ หรื ออาวุ ธ สงครามได เ ป น
จํานวนมากหรือเอกสารลับที่สุดที่มีความสําคัญอยางยิ่ง หรือ
 สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการที่สําคัญไดหลายแหง หรือ
 ก ร ณี อื่ น ๆ น อ ก จ า ก ที่ ก ล า ว ม า ใ ห อ ยู ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ
ของ ก.บ.ท.ช. ที่จะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณีๆ ไป
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(3) สูรบ/ตอสู จนบาดเจ็บ หรือสาหัสจากการกระทําของศัตรูจะ
ไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 2 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 10.3)
คําวา “บาดเจ็บ” หมายถึง ตองรักษาเกินกวา 7 วัน ทั้งในและ
นอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทย และกรณีรักษาไมเกิน 7 วัน ก.บ.ท.ช.จะใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น
หรือไมก็ได
(4) บาดเจ็ บ จากการกระทํ า ของศั ต รู หรื อ สาหั ส จากอุ บั ติ เ หตุ
เนื่องจากปฏิบั ติหน าที่ ตามระเบี ยบนี้ โดยมิไดเ กิดจากความประมาทเลิ นเล ออยางรายแรง หรื อ
ความผิดของตน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 10.4 วรรคแรก)
กรณี สู ร บ/ต อ สู แต ไ ม บ าดเจ็ บ อาจได รั บ พ.ส.ร. 1 ขั้ น
ตามหลั กเกณฑ ที่ ก.บ.ท.ช.กํ าหนด (ระเบี ย บ บ.ท.ช. ข อ 10.4 วรรคสอง) (กรณี น้ี ก.บ.ท.ช.
ได กํา หนดเกณฑการพิ จ ารณาไว คื อ ตองสูร บ/ต อสู หรื อควบคุมการสูร บ/ต อสู อย างใกล ชิด
ซึ่งฝายเราบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต แตหากฝายศัตรูเสียชีวิตหรือจับได ก็จะเขาเกณฑกรณีเปน
ผลดีแกหนวยตามระเบียบฯ ขอ 10.2 ซึ่งจะมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 3 ขั้น)
(5) ปฏิบัติหนาที่ในยานอันตรายตามที่ ก.บ.ท.ช. กําหนดดวยความ
เรียบรอยติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน (หวงเวลาติดตอกัน 6 เดือน ไมจําเปนตองอยูในรอบ
งบประมาณเดียวกัน) จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น
ผูปฏิบัติหนาที่ในยานอันตรายซึ่งไดทําการสูรบหรือตอสู หรือให
การสนับสนุนหนวยภาคพื้นดินในการสูรบหรือตอสูโดยมีระยะเวลารวมกันในรอบปงบประมาณ
เดียวกันไมนอยกวา 6 เดือน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 10.5)
ยานอันตรายดังกลาว ปจจุบัน ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส
และ 4 อําเภอของสงขลา ไดแก เทพา จะนะ นาทวี และสะบายอย และผูที่จะไดรับสิทธิจะตอง
บรรจุเปนกําลังพลของ กอ.สสส.จชต. (ปจจุบัน คือ กอ.รมน.ภาค 4)
(6) ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ/เรือของตํารวจน้ํา ซึ่งไดปฏิบัติ
หนาที่อยูในขณะที่เรือนั้นทําการสูรบ จนทําใหเจาหนาที่ประจําเรือเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการสูรบ
ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 10.6)
(7) ปฏิบัติงานในอากาศ ซึ่งทําการในอากาศและทําการบนอากาศยาน
เปนประจําที่ทําการบินเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอันตราย หรือในพื้นที่ที่หนวยภาคพื้นกําลังสูรบ
ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น ตามจํานวนเที่ยวบิน ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 10.7)
 การปฏิบั ติภ ารกิ จ โจมตี เ ป าหมายภาคพื้ น การลาดตระเวน
การบินคุมกัน และการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพื้น ตองมี
จํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 20 เที่ยวบิน
 การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา
การทิ้งวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 30 เที่ยวบิน
 การปฏิบัติภารกิจทางธุรการ หรือภารกิจอื่นๆ ตองมีจํานวน
เที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 40 เที่ยวบิน
(8) ปฏิบัติงานในอากาศ หรือผู ที่ไปปฏิบัติการตามหนาที่ ซึ่งอยูใ น
อากาศยานที่ไดทําการสูรบ หรือไดทําการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีรองรอยเปนหลักฐาน 1 ครั้ง
หรือหลายครั้งในรอบงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 10.8)
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ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานในอากาศยานใด ปฏิบัติทั้งภารกิจการรบ
และภารกิจสนับสนุนการรบ การนับเที่ยวบินรวม ใหนับเที่ยวบินของแตละประเภททดแทนกันได
โดยเปลี่ยนใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเที่ยวบินภารกิจการรบตอเที่ยวบินภารกิจ
สนับสนุนการรบเปน 2 ตอ 3 (ระเบียบฯ ขอ 10.9)
การคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จะใชเงินเดือนใน
ปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่เปนฐานคํานวณเหมือน พ.ป.ผ. และหากมีพฤติกรรมการปฏิบัติหลายครั้ง
ในรอบงบเดียวกัน จะนําทุ กครั้งมารวมพิ จารณา สว นจะให พ.ส.ร. กี่ขั้นนั้น ขึ้น อยู กับ ก.บ.ท.ช.
จะเห็นสมควร จึงสงผลใหเสนอขอ พ.ส.ร.ได จะตองพนจากปงบประมาณที่กระทําความชอบนั้นไป
กอนเหมือนกับ พ.ป.ผ. สําหรับวันมีผลที่จะไดรับ พ.ส.ร. จะไดรับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจาก
ปงบประมาณที่กระทําความชอบนั้นเหมือน พ.ป.ผ. เชนเดียวกัน
การคํานวณ พ.ส.ร. กรณีผูมีเงินเดือนเต็มขั้น จะเต็มขั้น การมีเศษ
ของบาท เงินเดือนในระดับไมเพียงพอที่จะนํามาคิดคํานวณ จะมีวิธีคิดอยางไร ประเด็นเหลานี้
ก.บ.ท.ช.ไดเคยตอบขอหารือตามที่ กพ.ขอหารือไปแลว ขอใหดูรายละเอียดในหนังสือตอไปนี้
1. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ที่ นร 0102/2254 ลง 26 มิ.ย.50 เรื่อง ตอบขอหารือการคํานวณเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีมีเศษของบาท ไมตองปดเศษ)
2. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ที่ นร 0102/3361 ลง 25 ก.ย.50 เรื่อง ตอบขอหารือการคํานวณเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีเต็มขั้นหรือจะเต็มขั้น)
3. หนังสือ กพ. ที่ 0004.33/10297 ลง 2 พ.ย.50 เรื่อง การคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีมีเศษของบาท และเต็มหรือจะเต็มขั้น)
กรณีประชาชน ซึ่งไมมีเงินเดือนหรือคาจางตามบัญชีเงินเดือนคาจาง
ของราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาใชเปนฐานคํานวณ ระเบียบฯ ขอ 11 กําหนดใหจาย
เปนเงินกอนเดียวเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” ในอัตรา ดังนี้
(1) ผู อ ยูใ นเกณฑ ได รั บ พ.ส.ร. 4 ชั้ น หรื อ ขั้ น ใหไ ด รั บ เงิ น รางวั ล
สําหรับการสูรบ คนละ 4,800 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.1)
(2) ผู อ ยูใ นเกณฑ ได รั บ พ.ส.ร. 3 ชั้ น หรื อ ขั้ น ใหไ ด รั บ เงิ น รางวั ล
สําหรับการสูรบ คนละ 3,600 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.2)
(3) ผู อ ยูใ นเกณฑ ได รั บ พ.ส.ร. 2 ชั้ น หรื อ ขั้ น ใหไ ด รั บ เงิ น รางวั ล
สําหรับการสูรบ คนละ 2,400 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.3)
(4) ผู อ ยูใ นเกณฑไ ด รั บ พ.ส.ร. 1 ชั้ น หรื อขั้ น ใหไ ด รั บ เงิ น รางวั ล
สําหรับการสูรบ คนละ 1,200 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.4)
ทั้งนี้ ถาตอมาผูน้ันบรรจุเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เงินรางวัลสําหรับการสูรบที่เคยไดรับ จะตองปรับเปลี่ยนเปน พ.ส.ร. โดยจะไดรับใน
อัตรา 1/12 ของเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และจะใหมีสิทธิรับหลังจากวันที่มีสิทธิไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบนั้นไมนอยกวา 1 ป
หมายเหตุ 1. การรับ พ.ส.ร. จะรับไดไมเกิน 4 ครั้ง (ระเบียบฯ ขอ 12) สวน พ.ป.ผ.
จะรับไดไมเกิน 4 ครั้ง สําหรับคนรายแกง หรือกกเดียวกัน ถาตางแกงหรือกกกันก็รับไดโดยไมจํากัด
จํานวนครั้ง
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2. ผูมีสิทธิรับ พ.ส.ร. หลายครั้งในปงบประมาณหนึ่งๆ ตองนําเอากรณี
เหลานั้นมารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน และอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. วาสมควรจะอนุมัติให
สุทธิจํานวนกี่ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 15)
3. ผูไดรับ พ.ส.ร. เกิน 1 ขั้น มาแลว ถาตอมามีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เกิน 1 ขั้น
อีก ให ก.บ.ท.ช. พิจารณาลด พ.ส.ร. ที่จะไดรับลงคราวละ 1 ขั้น ทุกรอบปงบประมาณ แตหากลด
แลวจะไดรับนอยวา 1 ขั้น ก็ใหไดรับ 1 ขั้น (ระเบียบฯ ขอ 12)
4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เสียชีวิต/ออกจากราชการไปกอนวันที่จะไดรับ
พ.ส.ร. (คือเสียชีวิตไปกอนวันที่ 1 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่)
ก็ใหไดรับ พ.ส.ร. ตั้งแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น และหากมีสิทธิไดรับการเลื่อน
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย ก็ใหไดรับการเลื่อนเงินเปนกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ หาก พ.ส.ร. สูงกวา ก็ให
นํา พ.ส.ร. มาเปลี่ยนเปนการเลื่อนเงินเดือนแทน (ระเบียบฯ ขอ 13)
5. ในรอบปงบประมาณที่กระทําความชอบ หากผูนั้นประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใดๆ ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองด พ.ส.ร. ไดตามที่เห็นสมควร (ระเบียบฯ
ขอ 16)
3.3.3.2 คาทดแทน (กรณีสูญเสียอวัยวะ)
ผูสูญเสียอวัยวะ ซึ่งเกิดจากการตอสู หรือจากการกระทําของศัต รู
แตไมเปนเหตุใหออกจากราชการ จะไดรับ “คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ” โดยจะจายครั้งเดียว
ตามอัตราในระเบียบฯ ขอ 20 (3) – (19) ดังนี้
(1) แขนขาดขางหนึ่งได 24 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(2) ขาขาดขางหนึ่งได 22 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(3) มือขาดขางหนึ่งได 18 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(4) เทาขาดขางหนึ่งได 15 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(5) ตาบอดขางหนึ่งได 11 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(6) หูหนวกทั้งสองขางได 9 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(7) หูหนวกขางหนึ่งได 4 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(8) นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่งได 4 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(9) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง
(10) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(11) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่งได 2 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(12) นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(13) นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(14) นิ้วเทาอื่นขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทา ของเงินเดือน/คาจาง
(15) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุได 25 เทา
ของเงินเดือน/คาจาง
(16) การสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่กลาวไวใน (1) ถึง (15)
จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนดพิจารณา
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามที่กลาวไวใน
(1) ถึง (15) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน
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(17) การสูญเสียอวัยวะหลายสวนใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน
แตเมื่อรวมกันแลวเงินคาทดแทนตองไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
กรณีสูญเสียอวัยวะ โดยมิไดเกิดจากการตอสูหรือเกิดจากการกระทํา
ของศัตรู จะไดรับคาทดแทนเพียง ๑½๒ ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21) และหาก
เหตุเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง จะหมดสิทธิไดรับ (ระเบียบฯ
ขอ 24)
การคํานวณคาทดแทนอวัยวะ ขอใหยอนกลับไปดูเกณฑการคํานวณ
คาทดแทนชีวิต หรือคาทดแทนความพิการจนตองออกจากราชการ เพราะใชเกณฑเดียวกัน (ระเบียบฯ
ขอ 23)
3.3.3.3 คารักษาพยาบาล/เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
ผู บ าดเจ็ บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามระเบี ย บ บ.ท.ช. จะได รั บ
คารักษาพยาบาล และจะไดเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ระหวางรักษาตัวตามระเบียบฯ
ขอ 26, ขอ 27 และ ขอ 28 ดวย (ขอใหกลับไปดูรายละเอียดในกรณีผูเสียชีวิต)
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ตารางที่ 6
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ที่จะไดรับ ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีสาหัส, บาดเจ็บ, ไมบาดเจ็บ)
ขอ

พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่

10.1

 สูรบ/ตอสู+อยางกลาหาญ+สาหัส
 สูรบ/ตอสู+เกิดผลดีตอหนวย+สาหัส

10.2

 สูรบ/ตอสูจนเปนผลคดีแกหนวย เชน วิ
สามัณฆาตกรรมผูกอความไมสงบ เปนตน
 สาหัสจากการสูรบ/ตอสู
 สูรบ/ตอสู+บาดเจ็บ
 สาหัสจากการกระทําของศัตรู(ไมไดสู)

10.3
10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

 บาดเจ็บ+จากการกระทําของศัตรู หรือ
 สาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ
 สูรบ/ตอสู+ไมบาดเจ็บ(แตมีฝายเราเสียชีวิต
หรือสาหัส) อาจไดรับ พ.ส.ร.1 ขั้น
 ปฏิบัติหนาที่เรียบรอยในยานอันตรายตามที่
ก.บ.ท.ช.กํ า หนด ติ ด ต อ กั น ไม น อ ยกว า 6
เดื อ น (ป จ จุ บั นคื อ ยะลา,ป ตตานี ,นราธิ ว าส
และ 4 อําเภอสงขา)
 ปฏิบัติหนาที่ยานอันตรายซึ่งไดสูรบหรือตอสู
หรื อสนับ สนุน หน วยภาคพื้นในการสูรบหรื อ
ตอสูโดยมีเวลารวมกันไมนอยกวา 6 เดือนใน
รอบปงบฯ
ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือหรือเรือของ
รน. ขณะที่ เ รื อ นั้ น กํ า ลั ง สู ร บจนเจ า หน า ที่
ประจําเรือเสียชีวิตหรือสาหัสจากการสูรบ
ปฏิบัติงานในอากาศซึ่งทําการในอากาศและ
ทําการบนอากาศยานเปนประจําที่บินเขาไป
ปฏิบัติในยานอันตรายตามขอ 10.5 หรือใน
พื้นที่ที่หนวยภาคพื้นกําลังสูรบ
ปฏิบัติงานในอากาศหรือปฏิบัติการตามหนาที่
ซึ่งอยูใ นอากาศยานที่ ทําการสูรบ หรื อไดทํา
การเสี่ ย งอั น ตรายจนอากาศยานถู ก ยิ ง มี
ร อ งรอย 1 ครั้ ง หรื อ หลายครั้ ง ในรอบ
ปงบประมาณ

พ.ส.ร.
(ไมเกิน)
4 ขั้น
3 ขั้น
2 ขั้น
1 ขั้น

1 ขั้น
1 ขั้น

1 ขั้น
1 ขั้น

1 ขั้น

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

คาทดแทนการ
สูญเสียอวัยวะ

ตามขอ 2021
(กรณีสูญเสีย
อวัยวะ)
ตามขอ 2021
(กรณีสูญเสีย
อวัยวะ)
ตามขอ 2021
(กรณีสูญเสีย
อวัยวะ)
ตามขอ 2021
(กรณีสูญเสีย
อวัยวะ)

ตามขอ 2627
(กรณีสาหัส)

ตามขอ 28
(กรณีสาหัส)

ตามขอ 2627
(กรณีบาดเจ็บ 
สาหัส)
ตามขอ 2627
(กรณีบาดเจ็บ 
สาหัส)





ตามขอ 28
(กรณีบาดเจ็บ
 สาหัส)
ตามขอ 28
(กรณีบาดเจ็บ
จากถูกกระทํา
เทานั้น)


























หมายเหตุ กรณีประชาชนจะไดรบั “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” แทน “พ.ส.ร.”

ที่มา : ระเบียบ บ.ท.ช.

การชวยเหลือตางๆ
คารักษา
เงินชดเชยการ
พยาบาล
ปวยเจ็บรายวัน
ตามขอ 2627
ตามขอ 28
(กรณีสาหัส)
(กรณีสาหัส)
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3.4 ขั้นตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ

การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. มีขั้นตอนสรุปได ดังนี้
3.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ
3.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ
3.4.1.1(1) เมื่ อ มี ผู อยูใ นเกณฑ จ ะได รั บ สิ ทธิ ตามระเบี ย บ บ.ท.ช.
ถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นตน จะตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้น
(ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําสั่งแตงตั้งฯ เพราะระเบียบมิไดกําหนดไว ขอเพียงแตใหมี
การพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพื่อสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน
(ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดีที่เกี่ยวของมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัยใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้
(1) หากเข า เกณฑ ตามระเบี ย บฯ ให เ สนอเรื่ อ ง
ตามลําดับชั้นไปยังผูมีอํานาจหนาที่ยื่นคําขอ คือ ผบก. ขึ้นไป เพื่อพิจารณา
(2) หากไมอยูในเกณฑจะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิดจาก
เรื่องสวนตัว จากความผิดของตน จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน หรือโดยพฤติกรรม
ไม อยูในเกณฑ เป น ตน ใหผูบังคับบั ญชา ไม วาจะเป นระดั บใด ควรสั่ งระงั บเรื่ อง แล วแจ งให
ผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําบันทึกเปนหลักฐานไวเพื่อจะไดไมเกิดปญหาภายหลัง)
(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม ไมควรไปตั ด
สิทธิกอน โดยควรเสนอเรื่องตามลําดับชั้นไปยัง ผบก. เพื่อพิจารณาตัดสินใจวาจะเสนอหรือไม
3.4.1.1(2) เมื่ อ ผบก. หรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไป รั บ เรื่ อ งแล ว ต อ ง
ดําเนินการ ดังนี้
(1) หากพฤติ กรรมเข า เกณฑ ต ามระเบี ยบฯ ข อ 7
(กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.ท.ช.1 แยกเปน
รายบุคคล เสนอตอ ก.บ.ท.ช.
(2) หากเห็นวาเขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 10 และ
11 (กรณีสาหัส/บาดเจ็บ/หรือไมบาดเจ็บ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.ท.ช.2 ซึ่งเปนแบบ
คําขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) หรือหากเปนกรณีประชาชนทั่วไป จะเรียกวาแบบคําขอ
“เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล
การเสนอขอ พ.ส.ร. สามารถทํ า ได เ มื่ อ พ น
ปงบประมาณที่กระทํ าความชอบไปแลว เช น เหตุ เกิ ดปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ส.ร.
ได ตองพนจากปงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เสนอไดตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.44 เปนตน
(3) หากอยู ใ นหลั ก เกณฑ ที่ จ ะได รั บ ค า ทดแทน
คารักษาพยาบาลหรือคาชวยเหลือตางๆ เชน คาจัดการศพ เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
เปนตน ตามระเบียบฯ ขอ 20 – 28 ใหทําคําขอตามแบบ บ.ท.ช.3 ซึ่งเปนแบบคําขอรับคาทดแทน
และเงินชวยเหลือตางๆ เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล
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กรณี ต ามข อ (1) – (3) หากผู มี สิ ท ธิ ใ นเหตุ ก ารณ
เดียวกันมีหลายราย ใหเสนอขอรับสิทธิพรอมกัน เวนแตมีเหตุจําเปนที่จะตองขอรับสิทธิไปภายหลัง
ก็ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปประกอบการพิจารณาดวย
(4) หากไม เข าเกณฑตามระเบี ยบฯ ก็ไมจํ าเปน ตอง
เสนอเรื่องไปให ก.บ.ท.ช. พิจารณา โดยควรสั่งระงับเรื่องไป
3.4.1.1(3) การเสนอขอรับสิทธิรวมทุ กขั้นตอน จะตองแล วเสร็ จ
สามารถสงเรื่องไปยัง ก.บ.ท.ช. ไดภายใน 60 วัน นับแต
(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)
(2) วั น ออกจากราชการ (กรณี ทุ พ พลภาพ/พิ ก าร
จนตองออกจากราชการ)
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่กระทํา
ความชอบ (กรณีขอ พ.ส.ร.)
ทั้งนี้ ทุกๆ กรณีที่กลาวมา หากเปนที่สงสัยวาเปนเรื่อง
ที่มีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งบางเรื่อง
จําเปนตองรอผลคดีมาประกอบการพิจารณา ก็ใหนับตั้งแตวันที่รูผลแหงคดีถึงที่สุด
2.4.1.1(4) ตามระเบียบฯ ขอ 16 กรณีผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาที่ในปงบประมาณที่กระทําความชอบ ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน
หรือ พ.ส.ร. ได ดังนั้น การเสนอขอรับสิทธิ จะตองรายงานเหตุเหลานี้ไปพรอมกับการขอรับสิทธิดวย
3.4.1.2 เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ
การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ตองแนบหลักฐาน ดังนี้
3.4.1.2(1) การขอเลื่อนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ (กรณี
ผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ)
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.1) แยกเปนรายบุคคล
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา
ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่ในงบประมาณที่กระทําความชอบ
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือกอน
ออกจากราชการ แลวแตกรณี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระดับและหรือขั้นเงินเดือน ไมวาจะดวยเหตุ
ใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับชั้นยศ มีการแกไขคําสั่งเงินเดือน มีการออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณที่กระทําความชอบ เปนตน ใหระบุขอเท็จจริงเหลานี้ให
ชัดเจนพรอมแนบคําสั่งและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ซึ่งตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิตหรือวันสุดทายกอนออกจากราชการ แลวแตกรณี คลาดเคลื่อนไป)
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
(6) หลั ก ฐานการแพทย ที่ ยื น ยั น ว า ไม ส ามารถ
รับราชการตอไปได
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(7) สํ าเนาคํ าสั่ งให ออกจากราชการกรณีไม ส ามารถ
รับราชการตอไปไดแลวถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณีลาออกเอง
(8) ผลคดีถึงที่สุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการ เปนตน กรณีสงสัยวาเปนเรื่องที่มีสาเหตุมาจากเรื่อง
สวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง
(9) กรณีถึงแกความตายเนื่องจากการปวยเจ็บ ใหแนบ
รายงานของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการตํารวจผูนั้นวาปวย
เจ็บถึงแกความตายดวยโรคใด และเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.หรือไม (หากไม
ชัดเจนใหสอบสวนแพทยยืนยันวาปวยเจ็บถึงแกความตายดวยสาเหตุใด และเกิดจากการปฏิบัติ
ราชการดาน บ.ท.ช. หรือไมอยางไร)
(10) หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ ไดแก
ก. คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.ที่เปนเหตุให
ถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ พรอมตารางการปฏิบัติหนาที่ประกอบ
คําสั่ง
ข.หลั ก ฐานการอนุ มั ติ ใ ห ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการที่
เกี่ยวของ
ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีที่เกี่ยวของ
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหผูบังคับบัญชายืนยันดวย
(11) สําเนาสํานวนคดี (ทั้งสํานวน) และ/หรือสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น (แลวแตความจําเปนตามที่
ไดกลาวในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูขอรับสิทธิทั้งกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุ วา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.อยางไร
เสียชีวิตเพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.หรือไม อยางไร ไดตอสูกับฝายตรง
ขามหรือไม อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลายคน ใหแยกพิจารณาพฤติกรรม
เปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือไม อยางไร
ข. แผนที่สังเขป โดยใหปรากฏ
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง
 ตํ า แหน ง และระยะห า งเป น รายบุ ค คล
ของฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน
 วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ค. อาวุธและกระสุนที่ฝายเราใชยิงตอสู โดยให
ระบุ ช นิ ด ขนาด ยี่ ห อ กระสุ น ป น ที่ ใ ช ยิ งออกไป กระสุ น ป น ที่ เ หลื อในซองกระสุ น ป น หรื อ ลู ก โม
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของราชการ
ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปน
ประกอบการพิจารณาดวย
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(12) กรณีถูกประทุษรายเสียชีวิตในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่ของผูนั้นหรือไม ก็ให ผวจ. ผบช. หรือแมทัพภาค 4
ขึ้นไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายโดยกลุมผูกอความไมสงบใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม
การกอความไมสงบในพื้นที่ของผูนั้น (กรณีนี้เปนหลักเกณฑเพิ่มเติมที่ ก.บ.ท.ช.กําหนดขึ้นใช
เปนพิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแตปรากฏชัดวาเหตุเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ ตามระเบี ยบ สร.ฯลฯ 2521 ซึ่งจะต องขอรับสิ ทธิต ามระเบียบนั้น หรื อ
เกิดจากเรื่องสวนตัวซึ่งไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิใดๆ
3.4.1.2(2) การขอ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (กรณี
สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตมีพฤติกรรมเขาเกณฑที่ ก.บ.ท.ช.กําหนด)
(1) แบบคําขอ พ.ส.ร. (แบบ บ.ท.ช.2) แยกเปนรายบุคคล
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา
ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่ในปงบประมาณที่กระทําความชอบ
(3) สําเนาคํ าสั่ งเลื่ อนเงิน เดือนในปงบประมาณที่
กระทําความชอบ (ขอใหดูเรื่องการออกคําสั่ง พ.ป.ผ. เพื่อปองกันการผิดพลาดเกี่ยวกับเงินเดือนที่ใช
ในการคิดคํานวณ)
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/สาหัส
 กรณีบาดเจ็บ ใหแนบหลักฐาน คือ แบบประวัติ
การปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.ท.ช.6) ซึ่งจะตองปรากฏตําแหนง ลักษณะบาดแผล
อาการบาดเจ็บ วิธีการรักษา จํานวนวันที่รักษาทั้งในและนอกสถานพยาบาล และหลักฐานการลา
ปวย
 กรณีสาหัส ใหแนบหลักฐานเหมือนกรณีบาดเจ็บ
และหากนาจะมี ปญหาวาเปนกรณีสาหัสหรือไม ก็ใหสอบสวนแพทยดวยวา อาการบาดเจ็บมี
ลักษณะปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา หรือประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน
หรือไม อยางไร พรอมแนบหลักฐานการลาปวยดวย
(6) ผลคดีถึงที่สุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการไดรับบาดเจ็บอาจเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของ
อัยการ กรณีกระทําวิสามัญฆาตกรรมโจรกอความไมสงบ เปนตน
(8) หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ ไดแก
ก. คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช. พรอมทั้ง
ตารางการปฏิบัติหนาที่ประกอบคําสั่ง
ข. กรณีสั่งดวยวาจา ใหสอบสวนผูบังคับบัญชา
ยืนยัน
(9) สําเนาสํานวนคดี (ทั้งสํานวน) และ/หรือสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับการแตงตั้ง (ตามความจําเปนซึ่งไดกลาวไว
ในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและหลักฐาน ดังนี้
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ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาที่ของผู
ขอรับสิทธิทั้งกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.อยางไร บาดเจ็บ
เพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ดาน บ.ท.ช.หรือไม ไดทําการตอสูกับฝายตรงขาม
หรือไม ดว ยอาวุธชนิ ดใด อยางไร กรณี มีผูกระทําความชอบในคราวเดี ยวกัน หลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับ พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอใด อยางไร
ข. แผนที่สังเขปแสดงพฤติการณตอสูกับฝายตรงขาม
โดยใหปรากฏ
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง
 ตํ าแหน งและระยะห างเป น รายบุ คคลของ
ฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน
 วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
ค. อาวุธและกระสุนที่ฝายเราแตละคนใชยิงตอสู
โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนที่ใชยิงออกไป กระสุนปนที่เหลือในซองกระสุนปนหรือลูกโม
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของราชการ
ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปน
ประกอบการพิจารณาดวย
(10) กรณีถูกประทุ ษร ายในพื้ นที่จั งหวัดชายแดน
ภาคใต หากยั งไม ชัด เจนว า ถู ก ประทุ ษ ร า ยจากการปฏิ บั ติ หน า ที่ ปองกั น ระงั บ ขั ด ขวางหรื อ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่ของผูนั้นหรือไม ก็ให ผวจ. ผบช. หรือแมทัพภาค 4 ขึ้น
ไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานประกอบดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายจากกลุมผูกอความไม
สงบในพื้นที่ โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม
การกอความไมสงบในพื้นที่ของผูนั้น (กรณีนี้เปนขอกําหนดเพิ่มเติมที่ ก.บ.ท.ช.กําหนดขึ้นใชเปน
พิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแตเหตุเกิดจากการปฏิบัติ
หน า ที่ ต ามระเบี ยบ สร.ฯลฯ 2521 ซึ่ งจะต องขอรั บสิ ทธิ ต ามระเบี ยบนั้ น หรื อ เกิด จากเรื่ อง
สวนตัวซึ่งไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิใดๆ
3.4.1.2(3) การขอรับคาทดแทน/คาจัดการศพ/เงินชดเชยการ
ปวยเจ็บเปนรายวัน
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.3) ใหแยกเปน
รายบุคคล
(2) หลั กฐานอื่ น ๆ ให นํ า เรื่ องการขอเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
หรือการขอ พ.ส.ร. แลวแตกรณี มาประกอบเรื่องเพราะใชทํานองเดียวกัน

3.4.2 การปฏิบัติภายหลังจาก ก.บ.ท.ช. มีมติ

สําหรับการสูรบ

3.4.2.1 กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัล

หาก ก.บ.ท.ช. อนุ มั ติ เ ลื่ อ นเงิ น เดื อน หรื อ พ.ส.ร. หรื อ เงิ น รางวั ล
สําหรับการสูรบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติ ก.บ.ท.ช. ใหผูยื่นคําขอ 1 ชุด ผูมีอํานาจ
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สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น หรื อ พ.ส.ร.หรื อ เงิ น รางวั ล สํ า หรั บ การสู ร บ 1 ชุ ด และกรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ
คลังจังหวัด 1 ชุด เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
เมื่อตนสังกัดไดรับแจงมติแลว จะตองดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน/คาจาง
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางประจําป จะตอง
ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางใหนั้น (ตามแบบคําสั่งที่ ตร.กําหนดเปนการเฉพาะ โปรดดูใน
ภาคผนวก) โดยใชฐานเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันกอนออกจากราชการ (กรณีพิการจนตอง
ออกจากราชการ) มาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลตั้งแตวันเสียชีวิต หรือวันกอนวันออกจากราชการ
แลวแตกรณี
การขอยศเป น กรณี พิเ ศษให แก ผู มี พฤติ ก รรมเข า เกณฑ ตาม
ระเบี ย บฯ ข อ 7 และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห แ ก ผู มี พ ฤติ ก รรมเข า หลั ก เกณฑ ต ามระเบี ย บฯ
ขอ 7.1  7.2 ตร.จะดําเนินการใหเอง ไมตองเสนอขอไป
(2) กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป จะตองออกคําสั่ง
ใหผูนั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามมติ (ใชแบบคําสั่งที่ ตร.กําหนด กรุณาดูในผนวก)
การออกคําสั่ง พ.ส.ร. จะใชเงินเดือนในปงบประมาณที่ปฏิบัติ
หนาที่มาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. ของปงบประมาณถัดไป
การออกคําสั่ง พ.ส.ร. ที่ผานๆ มา บางครั้งมีความคลาดเคลื่อน
ไป สาเหตุสวนใหญเกิดจากขั้นและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่กระทําความชอบซึ่งนํามาใชเปน
ฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งอาจเกิดจากการแกไขคําสั่งเงินเดือนของผูนั้น การปรับ
ระดับเงินเดือนใหตรงกับชั้นยศ หรืออื่นๆ ดังนั้น ขอใหพึงระวังดวย
กรณี เ งิ น เดื อนในระดั บไม เ พี ยงพอคิ ด คํ า นวณ พ.ส.ร. หรื อ
กรณี เ งิ น เดื อนเต็ ม ขั้ น จะเต็ ม ขั้ น หรื อคิ ด แล ว มี เ ศษของบาท จะต า งจาก พ.ป.ผ. โดยขอให
ยอนกลับไปดูรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวในสวนทายของขอ 3.3.3.1
(3) กรณีอนุมัติเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (ประชาชน)
กรณีนี้มีเฉพาะประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดที่มีอํานาจออกคําสั่ง ดําเนินการออกคําสั่งใหไดรับตามมติและดําเนินการเบิกจายตอไป
ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการออกคําสั่งตางๆ ดังกลาวแลว ใหสงสําเนาคําสั่งไป
ยัง ก.บ.ท.ช. (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
และ งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. รวมทั้งหนวยอื่นที่เกี่ยวของ
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 หรือคลังจังหวัดผูจาย
และจะสงคําขอคืนผูมีอํานาจหนาที่ย่ืนคําขอ เมื่อผูมีอํานาจหนาที่ยื่นคําขอไดรับแจงมติแลว จะตอง
เบิกจายตามระเบียบของกระทรวงการคลังตอไปโดยเร็ว
การจายคาจัดการศพ ใหจายแกหนวยราชการ หรือบุคคลที่จัดการศพ
ของผูเสียชีวิต
การจ ายเงิ น ตามระเบี ย บ บ.ท.ช. ข อ 29 วรรคแรก ให ผู ยื่ น คํ าขอ
ตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป การจายเงิน
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ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจาย
ตามที่ แสดงเจตนาระบุ แต ถาไม มี ให ผู ยื่ น คํ าขอตรวจสอบผู มี สิ ทธิ ตามหลั กเกณฑ ที่บั ญ ญั ติไวใ น
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
ตอไป
เมื่อจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแลว ใหผูมีอํานาจหนาที่ยื่น
คําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบดวย
3.4.2.3 กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติคําขอ หรือมีมติเปนอยางอื่น
บางครั้ง ก.บ.ท.ช. อาจมีมติไมอนุมัติตามคําขอหรือมีมติเปนอยางอื่น
เชน ใหรอผลคดี เปนตน กรณีเชนนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหผูมีอํานาจหนาที่
ยื่นคําขอทราบเชนเดียวกัน และผูยื่นคําขอดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมทั้งแจงให
ผูขอรับสิทธิหรือทายาทไดทราบตอไปดวย

- 84  84 



ตารางที่ 7
สรุปขั้นตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (ทุกกรณี )
ลําดับ
ผูปฏิบัติ
1 ผูบังคับบัญชาชั้นตน

การปฏิบัติ
 ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานแลวเสนอขอรับสิทธิตามลําดับ
ชั้น
ตรวจสอบและพิจารณา
 หากเห็นวาเขาเกณฑ ใหเสนอเรื่องไปยัง ผบก.
 หากไมเขาเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่องไป
ตรวจสอบและพิจารณา
 หากเห็นวาเขาเกณฑ ใหเสนอเรื่องไปยัง ก.บ.ท.ช. สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใช แบบ บ.ท.ช.1 (กรณีขอ
เลื่อนเงินเดือน), แบบ บ.ท.ช.2 (กรณีขอรับเงิน พ.ส.ร.หรือ
รางวัลสําหรับการสูรบ) และแบบ บ.ท.ช.3 (กรณีขอรับเงิน
คาทดแทนและเงินชวยเหลือตางๆ)
 หากไมเขาหลักเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่องไป
ตรวจสอบและพิจารณา
 หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา “ควร
อนุมัติ”
 หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา “ควร
ไมอนุมัติ”

2

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

3

ผบก. หรือเทียบเทาขึ้นไป

4

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
บําเหน็จความชอบ (กรณีขอเลื่อน
เงิ น เดื อ น หรื อ พ.ส.ร.หรื อ เงิ น
รางวั ล สํ า หรั บ การสู ร บ) และ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค า
ทดแทนและการชว ยเหลือ (กรณี
ขอรับคาทดแทน/การชวยเหลือ)
ก.บ.ท.ช.
มีมติอนุมัติ/ ไมอนุมัติ แลวแจงตนสังกัดทราบ
ตนสังกัด
 ออกคํ า สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น โดยผู มี อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ประจําป(กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สวนยศและหรือเครื่อง
ราชฯ ตร.จะดําเนินการใหแลวจะแจงใหทราบ
 ออกคําสั่ง พ.ส.ร. โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป
(กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.)
 ออกคําสั่งใหรับเงินรางวัลสูรบ (กรณีอนุมัติสิทธินี้ ซึ่งจะมี
เฉพาะประชาชนทั่วไป)
 ส ง สํ า เนาคํ า สั่ ง ไปยั ง สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ,
กระทรวงการคลั ง , งานความชอบกรณี พิ เ ศษ ทพ. และ
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี และหนวยอื่นที่
เกี่ยวของ
 เบิกจายเงินคาทดแทน/เงินชวยเหลือ(กรณีอนุมัติ) แลวแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดทราบดวย

5
6
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3.5 สาระนารูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ บ.ท.ช.

3.5.1 ผูที่เคยไดรับ พ.ส.ร. และออกจากราชการไปแลว ตอมาไดบรรจุกลับเขารับราชการ
ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ตอไปอีก (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0202/ว 63 ลงวันที่
11 ก.ค.16 เรื่อง สิทธิการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับที่ นร 0201/15886
ลง 6 ต.ค.32 เรื่อง การใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับ
ราชการ) และควรออกคําสั่งใหไดรับอีกครั้ง โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป โดยอางที่มา
คือ คําสั่งเดิม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเบิกจาย
3.5.2 เงื่อนไขบางประการของการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
3.5.2.1 ผู ที่ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบกรณี พิ เ ศษ หรื อ บํ า เหน็ จ
ความชอบตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว หมดสิทธิที่จะไดรับ
บําเหน็จความชอบ ไดแก การเลื่ อนเงินเดือน หรื อ พ.ส.ร./เงิน รางวัลสําหรับสูร บ ตามระเบียบนี้
(ระเบียบฯ ขอ 17)
3.5.2.2 กรณีเงินคาทดแทนทุกชนิด หากไดรับเงินทําขวัญหรือเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการไปแลว หมดสิทธิที่จะไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ
ขอ 24)
3.5.2.3 กรณีคารักษาพยาบาล หากมีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ
หรือหนวยงานอื่นแลวจะไมมีสิทธิรับตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ ขอ 26)

3.6 ข อ เปรี ย บเที ย บระหว า งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการให บํ า เหน็ จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช.

ที่ผานๆ มาพบว า เจาหน าที่ผู ปฏิ บัติเ กี่ย วกับ การขอบําเหน็ จความชอบกรณีพิเศษของ
แต ล ะหน ว ย มั ก เข าใจคลาดเคลื่ อนระหว า งระเบี ย บสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี ว าด ว ยการให บํ า เหน็ จ
ความชอบเป น กรณี พิเ ศษ พ.ศ.2521 กั บ ระเบี ย บ บ.ท.ช. ดั ง นั้ น จึ งขอสรุ ป ความเหมื อนและ
ความแตกตางของระเบียบทั้ง 2 ฉบับไวดังปรากฏตามตาราง และคําอธิบายทายตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 8
ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบ บ.ท.ช. กับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
ขอเปรียบเทียบ
ระเบียบ

ระเบียบ บ.ท.ช.
ผูจะไดรับสิทธิ
ขาราชการ/พนักงานรัฐ/บุคคลทั่วไป
ลักษณะหนาที่
ปองกันอธิปไตย/รักษาความมั่นคง/รักษา
ความสงบเรียบรอยของชาติ
บําเหน็จความชอบ
 เงินเดือน/ยศ/เครื่องราชฯ
 พ.ส.ร./เงินรางวัลสูรบ
เงินคาทดแทน
 เงินทดแทนการเสียชีวิต
สิทธิประโยชน
 เงินทดแทนการออกจากราชการ
 เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ
เงินชวยเหลือ/สงเคราะห
 คาจัดการศพ
 เงินดํารงชีพผูพิการขนาดหนัก
 คารักษาพยาบาล
 เงินชดเชยการปวยเจ็บรายวัน
การบาดเจ็บจากหนาที่  มี 1 กรณี คือ
แตไมอยูในเกณฑที่จะ
 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส)
ไดรับสิทธิ
จากการปฏิบตั ิหนาที่ดาน บ.ท.ช.

ขั้นเงินเดือน
พ.ส.ร./พ.ป.ผ.
อํานาจการใหขอยศ
หลักเกณฑการขอยศ
อํานาจการใหขอ
เครื่องราชฯ
หลักเกณฑการขอ
เครื่องราชฯ

ที่มา :

3 – 9 ขั้น
1 – 4 ขั้น
ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ
ขอใหตามเงินเดือน
ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ

ระเบียบ สร. ฯลฯ 2521
ขาราชการ
ปราบปรามผูกระทําผิดทั่วไป
และหนาที่ทั่วๆ ไป
บําเหน็จความชอบ
 เงินเดือน/ยศ/เครื่องราชฯ
 พ.ป.ผ.
ไมมี

ไมมี
 มีหลายกรณี คือ
(1) ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหัส จากการ
ปฏิบัติหนาที่ปกติ (มิใชจากการปราบ)
(2) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จากการ
ปฏิบัติหนาที่ปกติ (มิใชจากการปราบ)
(3) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส)
จากการปฏิบตั ิหนาที่ปราบ
1 – 7 ขั้น
1 – 4 ขั้น
คณะกรรมการฯ มีอํานาจ
ขอใหตามพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการฯ มีอํานาจ

ไม มี กํ า หนดไว ทางปฏิ บั ติ ตร.จะขอให มีกําหนดไวโดยมติคณะกรรมการฯซึ่งใหขอ
เฉพาะเขาเกณฑขอ 7.1 โดยขอใหไมเกิน เฉพาะพฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1)/9(1)
2 ชั้นตรา (กรณีเหตุเกิดจากความไมสงบ โดยจะขอใหไมเกิน 2 ชั้นตรา
ใน จชต. จะขอใหขอ 7.2 ดวย)

ระเบียบ บ.ท.ช. และระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
และที่แกไขเพิ่มเติม
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จากตารางดังกลาว จะพบวาระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. มีความเหมือนกันบางประการ คือ จํานวนขั้นของ พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร.
โดยมีขอบเขตขั้นสูงสุดและต่ําสุดเทากัน นอกนั้นเห็นไดวามีความแตกตางกัน ดังนี้
1. ผูจะไดรับสิทธิ
ผูจ ะได รั บ สิ ทธิ ตามระเบี ย บ บ.ท.ช. จะเป น ข าราชการ พนั กงานของรัฐ ลู กจ าง
ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดก็ได ขณะที่ผูจะไดรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะตองเปน “ขาราชการ”
2. ลักษณะหนาที่
การปฏิ บั ติห น าที่ ที่จ ะได รั บ สิ ทธิ ป ระโยชน ตามระเบี ย บ บ.ท.ช. จะต องเป น การ
ปฏิบัติหนาที่ปองกันอธิปไตย รักษาความมั่นคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ซึ่งอาจ
กลาวไดวา เปนหนาที่ระดับมหภาค ขณะที่หนาที่ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คงเปนเพียงหนาที่ปราบปรามผูกระทําความผิดทั่วไปและหนาที่อื่นทั่วๆ
ไปของขาราชการ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนหนาที่ในระดับจุลภาค และเพื่อความเขาใจจึงขอยกตัวอยาง
ประกอบ ดังนี้
ตั ว อย า งที่ 1 เจ า หน า ที่ ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่ อ ป อ งกั น
การรุกรานจากนอกราชอาณาจักร เปนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. หากระหวางลาดตระเวน
เกิดอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
ตั ว อย า งที่ 2 เจ า หน า ที่ ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่ อ ป อ งกั น
การรุกรานจากนอกราชอาณาจักร ปกติเปนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากระหวาง
ลาดตระเวนไดพบเหตุการณโจรกรรมรถแลวเกิดการยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนเสียชีวิต กรณีเชนนี้
จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เพราะ
พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ห น าที่ ที่ เ ป น เหตุ ใ ห เ สี ย ชี วิ ต เป น กรณี ป ราบปรามผู ก ระทํ า ผิ ด โจรกรรมรถ
ตามปกติ ทั่ ว ไป มิ ใ ช ก ารป อ งกั น หรื อ รั กษาอธิ ป ไตย รั ก ษาความมั่ น คง หรื อ ความสงบเรี ย บร อ ย
ของประเทศตามระเบียบ บ.ท.ช.
จากตัวอยางที่ยกมา สรุปไดวา กรณีใดจะเขาหลักเกณฑตามระเบียบใดนั้น ตองถือ
ตามพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ เ ป น สาเหตุ ใ ห เ สี ย ชี วิ ต /บาดเจ็ บ เป น สํ า คั ญ ว า เป น เรื่ อ ง
การป อ งกั น อธิ ป ไตยฯ ตามระเบี ย บ บ.ท.ช. หรื อ ว า เป น เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยทั่ ว ๆ ไป
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
3. สิทธิประโยชน
สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. มีหลายลักษณะกวาในระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปน กรณี พิเ ศษ พ.ศ.2521 โดยระเบีย บ บ.ท.ช. จะมี ทั้งการตอบแทนในรู ป บํ าเหน็ จ
ความชอบ ไดแก การเลื่อนเงิ นเดือน การให พ.ส.ร. เงิน รางวัล สําหรับการสูรบ และในรูปของ
คาทดแทนกับการชวยเหลือตางๆ ไดแก เงินทดแทนการเสียชีวิต เงินทดแทนการตองออกจาก
ราชการ เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เงินคาจัดการศพเงินดํารงชีพผูท่ีตองออกจากงาน เงินคา
รักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน รวมทั้งการขอยศและเครื่องราชฯ ใหเปนกรณี
พิเศษ ขณะที่ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะใหสิทธิ
ประโยชน เ ฉพาะในรู ป ของบํ า เหน็ จ ความชอบ ได แ ก เงิ น เดื อ น ยศ เครื่ อ งราชฯ และ พ.ป.ผ.
สวนการทดแทนชวยเหลือ จะตองไปขอตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน ทําขวัญขาราชการ
และลูกจาง พ.ศ.2546 แตก็ไดรับสิทธินอยกวาที่มีในระเบียบ บ.ท.ช.
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4. การบาดเจ็บจากหนาที่แตไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิ
กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช. แตไมอยูในเกณฑจะไดรับ
สิทธิ มีเพียงกรณีเดียว คือ ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บ(ไมถึงสาหัส) จากการปฏิบัติหนาที่
ดาน บ.ท.ช. แตระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 มีหลายกรณี ไดแก
4.1 ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหัส จากการปฏิบัติหนาที่ปกติ (มิใชปราบ)
4.2 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จากการปฏิบัติหนาที่ปกติ (มิใชปราบ)
4.3 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส) จากการปฏิบัติหนาที่ปราบ
จากหลักเกณฑดังกลาว บางทานอาจมองวา เปนชองวางของระเบียบ แตความจริงแลว
นั่ น คื อ หลั ก การอั น แท จ ริ ง ของระเบี ย บโดยเฉพาะระเบี ย บ สร.ฯลฯ 2521 นั้ น มุ งให บํ าเหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษตอบแทนเฉพาะรายที่มีพฤติกรรมเขมขน คือ ปราบหรือเสี่ยงตอชีวิตเทานั้น
สว นกรณี มิใ ชจ ากการปราบปรามหรือเสี่ ยงตอชี วิต คงใหสิ ทธิ ตอบแทนเฉพาะรายที่ไดรั บผลร าย
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ
5. จํานวนขั้นเงินเดือน
จํานวนขั้นเงินเดือนที่จะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. ต่ําสุดคือ 3 ขั้น สูงสุด คือ 9 ขั้น
ขณะที่จํานวนขั้นตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ต่ําสุด
คือ 1 ขั้น และสูงสุดคือ 7 ขั้น ซึ่งนอยกวาขั้นต่ําสุดและสูงสุดของระเบียบ บ.ท.ช.
6. อํานาจการใหชั้นยศ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติวาจะใหขอยศใดใหแกผูใด แตคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
มีอํานาจอนุมัติ
7. หลักเกณฑการขอยศ
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนถือปฏิบัติ คือ หลักเกณฑการใหชั้นยศตามมติ ครม.เมื่อ 2 ก.ค.39 โดยลักษณะ
ของเกณฑจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่เปนสําคัญ กลาวคือ ยิ่งพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่
เขมขนมาก จะยิ่งไดรับการขอยศสูงขึ้นตามไปดวย เชน ตอสูจนเสียชีวิต จะไดรับการขอยศสูงขึ้น
5 ชั้นยศ นับจากยศปจจุบัน เขาจับกุมแลวถูกผูกระทําผิดยิงเสียชีวิตโดยมิไดตอสูเสียชีวิต จะไดรับ
การขอยศสูงขึ้นเพียง 4 ชั้นยศ เปนตน
สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ปจจุบันยังไมมีเกณฑที่ชัดเจนออกบังคับสําหรับการขอยศ
ในทางปฏิบัติที่ผานๆ มา ตร.จะถือเกณฑทํานองเดียวกับทหาร โดยจะขอใหตามเงินเดือนที่ไดรับ
ซึ่งหากเงินเดือนที่ไดรับปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของยศใด ก็จะขอยศนั้นให ทั้งนี้ เงินเดือนที่วานี้
จะดูจากเม็ดเงิน เชน เงินเดือนที่ไดรับ คือ 16,800 บาท สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนระดับ
ส.4 ซึ่งเปนเงินเดือนของยศ พ.ต.อ. ก็จะขอยศ พ.ต.อ. ใหเปนกรณีพิเศษ
8. อํานาจการใหขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเป น กรณี พิ เ ศษ พ.ศ.2521 มี อํ า นาจในการพิ จ าณาอนุ มั ติ ใ ห ข อพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ แต ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ

- 89 -

 89 



9. หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีการ
กําหนดเกณฑที่ชัดเจนใหปฏิบัติ คือ หลักเกณฑตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
โดยเกณฑนี้ จะขอใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขมขนมากที่สุด คือ เขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) กรณี
ตอสูจ นเสีย ชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ และ 9(1) กรณีปฏิบั ติหนาที่ในลั กษณะเสี่ย ง
อันตรายตอชีวิตจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยแตเดิมจะขอใหตามชั้นยศที่ไดรับ
ใหม ตามมติที่คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดวางไว แตปจจุบันจะขอใหไดไมเกิน 2 ชั้นตรา
เวนแตไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็จะขอชั้น บ.ม. (เพื่อใหสามารถขอพระราชทานเพลิงศพได)
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเมื่อป 2550
สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาไว การปฏิบัติที่ผานมา
ตร.จะถือปฏิบัติทํานองเดียวกันกับทหาร คือ จะขอพระราชทานใหในกรณีผูมีพฤติกรรมเขมที่สุดใน
ระเบียบนี้ คือ พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7.1 โดยขอใหตามชั้นยศที่ไดรับใหม ตอมา
ไดขอใหกรณีขอ 7.2 ในกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต.ดวย และปจจุบันไมวาจะเปนกรณี
ขอ 7.1 หรือ 7.2 ก็จะขอใหไดไมเกิน 2 ชั้นตรา เวนแตไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็จะขอชั้น
บ.ม. ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเมื่อป 2550

ประเด็นที่หนวยมักเกิดขอสงสัย
เกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
คาทดแทนและการชวยเหลือ
1. เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น หน า ที่ ข อง ผู ใ ด
ที่จะตองดําเนินการขอรับสิทธิตามระเบียบ
 เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นตน (ชั้นใกลชิดผูมีสิทธิมากที่สุด)
2. เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาชั้นตนควรดําเนินการอยางไร
 ตรวจสอบเบื้องตนกอนวา เหตุเกิดจากปฏิบัติหนาที่ดานใด หากเปนดานปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของชาติ ก็ใหไปพิจารณาขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากเปน
หน าที่อื่น ๆ ก็ให ขอรั บ สิทธิ ตามระเบี ยบ สร.วาด วยการใหบํ าเหน็ จ ความชอบเป นกรณีพิเ ศษ
พ.ศ.2521 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546
3. การเสนอขอรับสิทธิ จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือไม อยางไร
 โดยปกติ จะตองแต งตั้งคณะกรรมการขึ้น ประมาณ 3 คน เพื่อรวบรวมหลักฐาน (จะเรีย ก
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือสืบสวนขอเท็จจริง หรือตรวจสอบขอเท็จจริงก็ได และจะ
อ า งฐานอํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง หรื อ ไม ก็ ไ ด เพราะระเบี ย บมิ ไ ด กํ า หนดไว เ ป น การเฉพาะ
ขอเพีย งแตใหมีการดํ าเนิ น การในรู ป คณะกรรมการเพื่ อใหมีน้ํ าหนั กควรแกการรับ ฟ งเท านั้ น
ก็พอ) เวนแต
(1) เปนเรื่องที่มีสํานวนคดีมาเกี่ยวของและขอเท็จจริงในสํานวนคดีมีความชัดเจน
เพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิไดอยางถูกตอง โดยปราศจากประเด็นเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ
เชน ยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนผูกระทําผิดถึงแกความตาย (คดีวิสามัญฆาตกรรม) ซึ่งอัยการไดมี
คําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูยิงแลว ผูยิงสามารถขอรับสิทธิเปน พ.ป.ผ.ตามระเบียบ สร.วาดวยการให
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บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 ข(3) ได โดยแนบสําเนาสํานวนคดีและ
หนังสือแจงคําสั่งไมฟองจากอัยการก็พอ หรือ
(2) เหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต และขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาสิทธิได โดยปราศจากขอเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ เชน นํากําลังพลออกลาดตระเวน
แตงเครื่องแบบเรียบรอย ระหวางลาดตระเวนไดถูกผูกอความไมสงบลอบวางระเบิดเปนเหตุให
เสียชีวิตทันที กรณีนี้ถือวามีความชัดเจนที่จะสามารถขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ 7.2
ไดโดยไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมารวบรวมหลักฐาน เปนตน
4. กรณีมีการประกาศใหพื้นที่ใดเปนพื้นที่ที่มีสถานการณฉุกเฉินรายแรง ตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผูปฏิบัติงานตามคําสั่งเพื่อควบคุมสถานการณ
ดังกลาว จะถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดานความมั่นคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของชาติ
ซึ่งอยูในขายที่จะไดรับสิทธิตางๆ ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม อยางไร
 ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบดังกลาว สามารถเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ได
5. การขอรับสิทธิตางๆ ขางตน มีอายุความหรือไม อยางไร
 ไมมีกําหนด แตหากขอลาชาตองชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรดวย

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
และที่แกไขเพิ่มเติม และแนวทางที่คณะกรรมการฯ กําหนด
2. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี ว า ด ว ยบํ า เหน็ จ ความชอบ ค าทดแทนและการช ว ยเหลื อ
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) และที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางที่คณะกรรมการฯ
กําหนด

ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

1. งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6 แขวงวังใหม ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2205 2438 และ 0 2252 4921
2. กองการเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล เขตดุ สิ ต
กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 2700 โทรสาร 0 2281 0512
*** คูมือการขอรับสิทธิ กฎ ระเบียบ แบบฟอรมตางๆ ตลอดจนตัวอยางสํานวนเรื่องการ
ขอรับสิทธิ ดาวนโหลดไดที่ www.Personnel.Police.go.th (กองทะเบียนพล ตร.)

ผูเชี่ยวชาญ

1. พ.ต.อ.อรรถภณ วิลาวรรณ รอง ผบก.ทพ.
มือถือ 0859977174
2. พ.ต.อ.วัตรธนา มีขํา ผกก.ฝายความชอบ ทพ.
มือถือ 0899222825
3. พ.ต.อ.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 0879997445
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”

ชุดวิชา “การลาสําหรับขาราชการตํารวจ”
หัวขอการบรรยาย

ประเภทการลา
บททั่วไปวาดวยการลา
การลาประเภทตางๆ
 การลาปวย
 การลาคลอดบุตร
 การลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
 การลากิจสวนตัว
 การลาพักผอน
 การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
 การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
 การใหขาราชการของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญ



ประเภทการลา

92 -
- 92

การลาสําหรับขาราชการตํารวจ

การลาของขาราชการตํารวจ ถือปฏิบัติตามระเบียบ สร.วาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.2555 กําหนดการลาไว 11 ประเภท ไดแก
๑. การลาปวย
๒. การลาคลอดบุตร
๓. การลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร***เพิ่มมาใหม
๔. การลากิจสวนตัว
๕. การลาพักผอน
๖. การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย
๗. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
๙. การลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ
๑๐. การลาติดตามคูสมรส
๑๑. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ***เพิ่มมาใหม
สําหรับการจายเงินเดือนระหวางลา เปนไปตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

บททั่วไปวาดวยการลา

๑. การนั บ วัน ลาเพื่ อประโยชนใ นการเสนอ หรื อจั ดสงใบลา อนุ ญ าตใหล า ให นั บ
ตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เชน ขอลา
ศุกร เสาร อาทิตย และจันทร ใหนับวันเสารและอาทิตยรวมเปนวันลาดวย จํานวน ๔ วัน แตหากขอ
ลาศุกร เสาร และอาทิตย เชนนี้มิใชอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันนับไมได นับไดเพียงวันศุกรวันเดียว
๒. การคํานวณวันลา สําหรับลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ
การตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ และลาติดตามคูสมรส ใหนับตอเนื่อง
๓. การคํานวณวันลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ สําหรับวันลาปวยตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหนับตอเนื่อง
๔. การคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร วันลากิจสวนตัวและ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ
๕. การลาปวย ลากิจสวนตัว ซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด
ใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
๖. ขาราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
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การลานั้น ๆ)

๗. การลาครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของ

๘. ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลา ใหเสนอขอยกเลิกวันลา
และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ
๙. ผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจ ใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยทําเปนหนังสือ

การลาประเภทตางๆ

การลาปวย
๑. ใหเสนอใบลาปวย กอน หรือในวันที่ลา เวนแตกรณีจําเปนจะสงใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการก็ได
๒. ในกรณีที่ปวยจนไมสามารถลงชื่อในใบลาได ใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อ
ไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
๓. การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทย
๔. การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ผูมี
อํ านาจอนุ ญาตจะสั่ งให มี ใบรั บรองแพทย ประกอบใบลา หรื อสั่ งให ไปรั บการตรวจจากแพทย ของ
ทางราชการก็ได
๕. ในปงบประมาณหนึ่ง การลาปวยธรรมดาโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ๖๐ วันทําการ
แตหากตองรักษาตัวเกินกวา ๖๐ วันทําการ อธิบดีจะอนุญาตใหลาปวยตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน
๖๐ วันทําการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕)
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ
สว.

จํานวนวันลา
ตามที่เห็นสมควร
ไมเกิน ๑๒๐ วัน
ไมเกิน ๖๐ วัน
ไมเกิน ๖๐ วัน
ไมเกิน ๓๐ วัน

หมายเหตุ

การลาคลอดบุตร
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาคลอดบุตรกอนหรือในวันที่ลา กรณีไมสามารถลงชื่อในใบลา
ไดใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือสงใบลาโดยเร็ว
๒. ขาราชการ มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน ครั้งหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน (นับตาม
ปงบประมาณ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕)



94 -
- 94

๙๐ วัน

๓. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด วันกอน หรือหลังคลอดก็ได แตรวมแลวตองไมเกิน

๔. กรณีที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมคลอดตามที่
กําหนดไว สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได โดยถือเอาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
สวนตัว
๕. การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดการลานั้นให
ถือวาการลานั้นสิ้นสุดลงและนับเปนการลาคลอดบุตรนับแตวันที่เริ่มลาคลอดบุตร เชน ขาราชการ
สตรีอยูระหวางการลาศึกษาตอเมื่อมีครรภและประสงคจะลาคลอดบุตร เมื่อไดรับอนุญาตใหลาคลอด
บุตรไดแลว การลาศึกษาตอยอมสิ้นสุดลง แตหากไมประสงคจะใหการศึกษาตอสิ้นสุดลง ก็ไมตองใช
สิทธิการลาคลอดบุตรในระหวางลาศึกษาตอ
๖. หากประสงคจะเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพื่อเลี้ยงดู
บุตรตอไปไดอีก ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ
สว.

จํานวนวันลา
ไมเกิน ๙๐ วัน
ไมเกิน ๙๐ วัน
ไมเกิน ๙๐ วัน
ไมเกิน ๙๐ วัน
ไมมีอํานาจ

หมายเหตุ
ไดรับเงินเดือน
สามารถลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุ ต รต อ เนื่ อ งต อ ไปอี ก ได ไ ม เ กิ น
๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรั บ
เงินเดือน

การลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ
ในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันคลอดบุตร และมีสิทธิลาไดติดตอกันไมเกิน ๑๕ วันทําการ
๒. ตองเปนภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย
๓. ผูมีอํานาจอนุญาตอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได
๔. ขาราชการซึ่งลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตรภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ภริยาคลอด
บุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตถาเปนการลาเมื่อพน ๓๐ วันนับแตวันที่
ภริ ย าคลอดบุ ต ร ไมใ หได รั บ เงิ น เดื อนระหว างลา เว น แต ผู บั งคั บ บั ญ ชาตั้ ง แต ตําแหน งอธิ บ ดี ห รื อ
ตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนระหวางการลานั้นก็ได แตไมเกิน ๑๕ วันทําการ
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ผบช. (ไดรับมอบอํานาจจาก ผบ.ตร.
ตามคําสั่ง ตร.ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕ ลง
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕)

จํานวนวันลา
๑๕ วัน
๑๕ วัน

หมายเหตุ
ไดรับเงินเดือน
ไดรับเงินเดือน
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การลากิจสวนตัว
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลากิจสวนตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงหยุดราชการได
๒. กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน หรือไมสามารถจัดสงใบลาไดกอนให
หยุดราชการไปกอนได แตตองชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบ และจัดสงหรือ
เสนอใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
๓. ขาราชการมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ
๔. ขาราชการที่ลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
5. ผูได รั บ อนุ ญ าตใหล ากิ จ ส ว นตั ว แล ว หากมี ร าชการจํ าเป น ผู บั งคั บ บั ญ ชาหรื อผู มี
อํานาจอนุญาต จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได ยกเวน ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก./หน.สถานีตํารวจ
สว.

จํานวนวันลา
ตามที่เห็นสมควร
ไมเกิน ๔๕ วัน
ไมเกิน ๓๐ วัน
ไมเกิน ๓๐ วัน
ไมเกิน ๑๕ วัน

หมายเหตุ
 ข า ราชการลากิ จ ส ว นตั ว เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต ร
เพิ่มเติมไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมได
รับเงินเดือน

การลาพักผอน
๑. ในปงบประมาณหนึ่ง ขาราชการ มีสิทธิลาพักผอนได ๑๐ วันทําการ
2. การสะสมวั นลาพั กผอนในปใด ถ ามิไดใช สิ ทธิ ลาพั กผ อนประจํ าป หรื อลาไมครบ
๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมกับปตอๆ ไปได แตรวมกับวันลาพักผอนในป
ปจจุบันตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
๓. ผูที่รับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป (ปงบประมาณ) ใหมีสิทธินําวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
๔. ขาราชการที่ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรกที่ไดรับการบรรจุราชการและปฏิบัติ
ราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไดแก
 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
 ผูลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
 ผูลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแลว
ตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ
 ผู ถูก สั่ งให ออกจากราชการในกรณี อื่ น ๆ ยกเว น กรณีไปรั บ ราชการทหารตาม
กฎหมายว าด วยการรับ ราชการทหาร และไปปฏิบั ติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ
(มีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณที่ไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการตั้งแตวันแรกที่บรรจุกลับ)
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๕. เมื่ อได รั บ อนุ ญ าตให ล าพักผ อนแล ว หากมี ร าชการจําเป น ผู บั งคั บ บั ญ ชาหรื อผู มี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ
สว.

จํานวนวันลา
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ

หมายเหตุ

การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถ
ยื่นใบลากอน ๖๐ วันไดใหชี้แจงเหตุผลตามความจําเปนและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา
๒. การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาอุปสมบทใหผูบังคับบัญชาของผูลาเสนอความเห็นวา
สมควรจะอนุญาตใหลาอุปสมบทไดหรือไม โดยพิจารณาถึงหนาที่และการงานของผูลาวาจะเสียหาย
เพียงใดหรือไม
๓. เมื่อผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายไดอนุญาตใหขาราชการตํารวจลาอุปสมบทแลว
ใหออกหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบทตามแบบตาม
พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
๔. เมื่อไดรับอนุญาตแลว ตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน
นับแตวันที่เริ่มลา และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแตวันที่ลาสิกขา
(นับวันที่ลาสิกขาเปนวันที่ ๑) หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย พรอมหนังสือรับรองจากวัด
ซึ่งแสดงวาผูลาไดอุปสมบทและลาสิกขาตามที่ไดรับอนุญาต
๕. กรณีที่ผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาตให
ลาไปประกอบ พิธีฮัจยหากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย ให รายงานตัวกลับเขาปฏิบั ติราชการตามปกติและขอถอนวัน ลาตามแบบใบขอยกเลิกวั นลา
พร อ มทั้ ง ส ง หนั ง สื อ แสดงการพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให ข า ราชการอุ ป สมบทต อ
ผูบังคับบัญชาที่พิจารณาอนุญาตเพื่ออนุญาตใหถอนวันลา โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลว
เปนวันลากิจสวนตัว
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๖. ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน ๑๒๐ วัน (ตองรับราชการมาแลวไมนอย
กวา ๑๒ เดือน + ไมเคยอุปสมบท (เวนแตเปนการอุปสมบทตามมติ ครม.ที่มิใหถือเปนวันลา)
หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยมากอน
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี
ผบ.ตร.
ผบก.(ไดรับมอบอํานาจจาก
ผบ.ตร.ตามคํ า สั่ ง ตร.ที่
๒๗๑/๒๕๕๕ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๕๕)

จํานวนวันลา
ตามที่ขอลา
ตามที่ขอลา
ตามที่ขอลา

หมายเหตุ
 มี สิ ท ธิ ล าโดยได รั บ เงิ น เดื อ นไม เ กิ น
๑๒๐ วัน
 รับราชการมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน

 ขณะรับราชการยังไมเคยอุปสมบท(หรือ
เคยแตเปนการอุปสมบทตามมติ ครม.ที่
ไม ถือเป นวั นลา) หรื อไม เคยเดิ นทางไป
ประกอบพิธีฮัจย

หมายเหตุ : การลาประเภทนี้ หากไมนําเรื่องการรับเงินเดือนระหวางลามาคิดแลว จะลากี่ครั้งๆ ละกี่
วัน ก็ได ตามจิตศรัทธา แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูบังคับบัญชาตามที่เห็นสมควรดวย
การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
๑. การเขารับการตรวจเลือก หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปน
ทหารกองประจําการ
๒. เขารับการเตรียมพล หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล เขาฝก
วิชาการทหาร หรือเขารับการทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๓. เมื่อไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหรายงานการลา
ตอผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขา
รับการเตรียมพล
๔. ใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามเวลาที่กําหนดโดยไมตองรอ
คําสั่งอนุญาต
๕. การลาเข า รั บ การตรวจเลื อ กหรื อ การเตรี ย มพลเป น การหยุ ด ราชการซึ่ ง ไม น าน
จนเกินไป จึงใหลาหยุดราชการได แตหากถูกเลือกแลวถูกเกณฑใหเขากองประจําการ (การรับราชการ
ทหาร) ซึ่งมีกําหนดอยางชา ๒ ป จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
๖. เมื่ อพ น จากการเข ารั บ การเข ารั บ การตรวจเลื อกหรื อเข ารั บ การเตรี ย มพล ให ม า
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีจําเปนจะขยายเวลาใหไดแตรวมแลว
ไมเกิน ๑๕ วัน (พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕)
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ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี
ผบ.ตร.
ผบช.

จํานวนวันลา
ตามที่กําหนดในหมายเรียก
ตามที่กําหนดในหมายเรียก
ตามที่กําหนดในหมายเรียก

หมายเหตุ

การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
๑. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มี ๒ กรณี คือ
๑.๑ ได รั บ อั น ตรายหรื อ การป ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการในหน า ที่ ห รื อ
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ สามารถลาไป
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือที่จําเปน
ตอการประกอบอาชีพ
๑.๒ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอื่น และผูมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาสามารถรับราชการตอไปได สามารถลาไปเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
๒. มีสิทธิลาไดตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา ซึ่งตองเปนหลักสูตรที่สวน
ราชการ หน ว ยงานอื่ น ของรัฐ องค กรการกุ ศ ลอั น เป น สาธารณะ หรื อสถาบั น ที่ไ ด รั บ การรั บ รอง
จากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือรวมจัด แตไมเกิน ๑๒ เดือน
๓. ใหเสนอใบลาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา พรอมทั้งแสดงหลักสูตรที่ประสงค
จะลา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ผบช.

จํานวนวันลา
๑๒ เดือน
๖ เดือน

หมายเหตุ

การใหขาราชการของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบใหขาราชการ เจาหนาที่ และ
ลูกจางของหนวยงานรัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือน
แตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
หลักเกณฑ
หลักเกณฑการใหเขาราชการสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมถือเสมือนเปนวันปฏิบัติราชการ
๑. ถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหถือเปนวันปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
จะตองยื่นคําขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไมอาจเสนอ
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ขออนุญาตลวงหนาได ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการขออนุญาต และใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูมีอํานาจหนาที่ที่จะพิจารณาใหหรือไมใหก็ได
๒. ถือศีลแลวตองอยูสํานักปฏิบัติธรรม
๓. ถือศีล ๘
๔. นุงขาว หมขาว
๕. การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ
 โกนผม เรียกวา นักบวช
 ไมโกนผม เรียกวา บวชศีลจาริณี
แนวทางปฏิบัติ
๑. ทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน
๒. ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาใหการรับรอง
๓. ติดต อขอใบสมัคร กรอกรายละเอี ย ดแล วยื่ น ใบสมั ครไปที่ สํ านั กปฏิ บั ติธ รรมที่ ขึ้น
ทะเบียนไวกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแหง
๔. เดินทางไปปฏิบัติธรรม ที่สํานักปฏิบัติธรรม และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
ขอกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเครงครัด
๕. รับวุฒิบัตรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อเปนหลักฐานแสดงตอ
ผูบังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ
๖. หนวยงานตนสังกัดแจงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาทราบ

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
๑ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๒. พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
4. ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของ ผบ.ตร.ในฐานะอธิบดีหรือ
แทน ผบ.ตร. พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕
5. ป. ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๑ วาดวย การลาของขาราชการตํารวจ
6. ประกาศ สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนว ยงานภาครัฐ ที่เ ปน สตรี
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง
7. คํ า สั ่ง ตร. ที ่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื ่อ ง มอบอํ า นาจพิจ ารณาและอนุญ าตการลา
ของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา
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ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓

ผูเชี่ยวชาญ

1. พ.ต.ท.หญิง ลิบ ดาวรรณ เพชรสัง หาร รอง ผกก.ฝา ยประวัติบุค คล ทพ. มือ ถือ
0858277544
2. พ.ต.ท.พิษณุ กุศลสารทูล สว.ฝายความชอบ ทพ. มือถือ 0813124010
 จบ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”

ชุดวิชา“การสงเคราะหขาราชการกรณีปวยเจ็บ
/บาดเจ็บจากหนาที่”
หัวขอการบรรยาย
การสงเคราะหดวยการอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (เกินกวา 120 วัน
ทําการ) และใหรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา
 หลักเกณฑการสงเคราะห โดยอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบวาดวยการลากําหนด และให
มีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางที่ลา

 ขั้นตอนการขอสงเคราะหโดยการขออนุญาตลาเกินกวาที่ระเบียบวาดวยการลากําหนด
และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา/เอกสารประกอบ

การสงเคราะหโดยอนุมัติใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม

 หลั ก เกณฑ ก ารสงเคราะห โดยการอนุ มั ติ ใ ห รั บ ราชการต อ ไปได ใ นตํ า แหน ง หน า ที่ ที่
เหมาะสมกับสภาพรางกาย
 ขั้ น ตอนการขอสงเคราะห โดยการขออนุ มัติใ ห รั บ ราชการต อไปไดใ นตํ าแหน งหน าที่ ที่
เหมาะสมกับสภาพรางกาย/ เอกสารประกอบ

สารพันปญหาการสงเคราะหฯ
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญ
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การสงเคราะหขาราชการผูไดรับบาดเจ็บ/ปวยเจ็บ
เนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
ขาราชการซึ่งไดรับอันตราย(บาดเจ็บ) หรือปวยเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ จะไดรับ สิทธิสงเคราะหช วยเหลื อจากภาครัฐในรูป แบบตางๆ หลายประการ เชน รัฐ ออก
คาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด การอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบการลากําหนดโดยใหมี
สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นเต็ ม ในระหว า งที่ ล านั้ น การอนุ มั ติ ใ ห รั บ ราชการต อ ไปได ใ นตํ า แหน ง หน า ที่
ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย ในกรณีพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
ที่ป ฏิ บัติอยูในขณะนั้ น ได (ซึ่งทํ าให ขาดคุ ณสมบั ติในการรั บ ราชการตํ ารวจตาม กฎ ก.ตร.วาด ว ย
คุณสมบัติและลักษณะตองห ามการเป นขาราชการตํ ารวจ ปกติตองถูกสั่ งใหออกจากราชการเพื่ อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน) หากยังพอปฏิบัติงานในบางตําแหนงหนาที่ไดและเจาตัวสมัครใจ
ที่จ ะรั บ ราชการตอไป ทั้งนี้ ตามที่ กําหนดไวใ น พ.ร.บ.สงเคราะห ขาราชการผูได รั บอั น ตรายหรื อ
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ ปจจุบันคือ ฉบับ พ.ศ.2546 (ใหยกเลิกฉบับ
พ.ศ.2498) แตในที่นี้ จะขอกลาวเพียง 2 ประการ ไดแก
1. การอนุ ญ าตให ล าเกิ น กว า ที่ ร ะเบี ย บว า ด ว ยการลากํ า หนด และให มี สิ ท ธิ
รับเงินเดือนเต็มในระหวางที่ลานั้น (ม.๗)
2. การอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย
กรณียังสามารถปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ไดและสมัครใจรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่อื่นนั้น (ม.๘)
(ไมเชนนั้นตองสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน)

การสงเคราะหดวยการอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (เกินกวา 120 วันทําการ)
และใหรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา
1. หลั กเกณฑการสงเคราะห โดยอนุ ญาตให ลาเกิน กว าที่ ร ะเบี ยบว า ดวยการลา
กําหนด และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางที่ลา
 เปน ขาราชการ ซึ่งได รับอั นตราย (บาดเจ็บ ) หรือป วยเจ็บ โดยมี สาเหตุมาจาก
การปฏิบัติราชการตามหนาที่ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนหนาที่ดานใดก็ตาม
2. ขั้นตอนการขอสงเคราะหโดยการขออนุญาตลาเกินกวาที่ระเบียบวาดวยการลา
กําหนด และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา/ เอกสารประกอบ
หนวยตนสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้น (ไมตองอางฐานอํานาจตาม
กฎหมาย) เพื่อพิจารณาใหไดความวา เปนกรณีบาดเจ็บหรือปวยเจ็บ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหน าที่ห รื อไม อยางไร หากเกิ ดจากหนาที่ ให เ สนอเรื่ องตามลํ าดั บชั้ น พรอมเอกสาร
หลักฐานตามที่กําหนดดั งตอไปนี้ ไปยัง ตร.(ผาน สกพ.) เพื่อพิ จารณานําเสนอรัฐ มนตรีเ จาสั งกั ด
(นายกรัฐมนตรี) พิจารณาอนุญาต ตอไป
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(1) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
(2) รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาที่
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
(4) สํานวนการสอบสวน พรอมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
(5) บันทึกปากคําผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ
(6) หลั ก ฐานการได รั บ อนุ ญ าตให ล าป ว ยเพื่ อรั ก ษาพยาบาลเพราะเหตุไ ด รั บ
อันตรายหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ (หวง 120 วันทําการแรก หลังเกิดเหตุ)
(7) ใบแสดงความเห็นแพทยที่ทางราชการรับรอง
(8) สําเนารายงานการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษรายหรื อไดรับ อันตรายจากการกระทําผิ ด
อาญาของผูหนึ่งผูใด
(9) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ, หลักฐาน
ยืนยันวา ผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหลังจากไดรับการรักษาจนหายแลว หลักฐานการไดรับ
เงินชวยเหลือ, แผนที่เกิดเหตุ เปนตน

การสงเคราะหโดยอนุมัติใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม
1. หลักเกณฑการสงเคราะห โดยการอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาที่
ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย
 ข า ราชการที่ จ ะได รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี เ จ า สั ง กั ด ให รั บ ราชการต อ ไปได ใ น
ตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย จะตองเปนไปตามเงื่อนไข 4 ประการ ไดแก
1.1 ไดรับบาดเจ็บ/ปวยเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
1.2 ส ง ผลให พิ ก าร/ทุ พ พลภาพ จนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง หน า ที่
ที่ปฏิบัติอยูในขณะนั้นได (กรณีเชนนี้ ถือเปนการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเปน
ข า ราชการตํ ารวจ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจะต อ งมี คํ าสั่ ง ให อ อกจากราชการเพื่ อรั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญเหตุ
ทดแทน)
1.3 ยังพอปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่เหมาะสมกับรางกายได
1.4 สมัครใจที่จะรับราชการตอไป
หมายเหตุ : 1. กรณีมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ จะไมไดรับสิทธินี้ จะตองสั่งใหออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เทานั้น
2. กรณีเปนไปตามขอ 1.1 – 1.3 แตไมสมัครใจรับราชการตอ ตามขอ 1.4 ตองสั่งให
ออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เชนเดียวกัน
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3. กรณีไดรับอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมฯ แลว ตอมาเมื่อ
ออกจากราชการ เชน เกษียณ ลาออก เปนตน จะไดรับเงิน “บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ” ตามที่
กําหนดไวใน พ.ร.บ.สงเคราะหฯ เปนของแถม เพื่อยังชีพ อีกสวนหนึ่งดวย นอกเหนือจากบําเหน็จ
หรือบํานาญตามปกติ ที่จะพึงไดรับตามสิทธิอยูแลว แตบํานาญพิเศษที่วานี้ (ถือเปนบํานาญพิเศษตาม
กฎหมายเฉพาะ คือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ) จะใชฐานเงินเดือน ณ วันเกิดเหตุ เปนฐานคํานวณ
มิไดใชเงินเดือนสุดทายเมื่อพนราชการ เปนฐานคํานวณ แตอยางใด
2. ขั้น ตอนการขอสงเคราะห โดยการขออนุ มัติใ หรั บราชการตอไปไดใ นตํ าแหน ง
หนาที่ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย/เอกสารประกอบ
หนวยตนสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้น (ไมตองอางฐานอํานาจตาม
กฎหมาย) เพื่อพิจารณาใหไดความวา เปนกรณีบาดเจ็บหรือปวยเจ็บโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่หรือไม หากเกิดจากหนาที่แลวทําใหพิการ/ ทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติอยูในขณะนั้นไดหรือไม หากใชแลวยังพอปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่เหมาะสม
กับรางกายไดหรือไม หากพอปฏิบัติไดแลวเจาตัวสมัครใจที่จะรับราชการตอไปหรือไม หากเปนไปตาม
เงื่อนไขดังกลาวทุกประการ ใหเสนอเรื่องตามลําดับชั้นพรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดดังตอไปนี้
ไปยัง ตร.(ผาน สกพ.) เพื่อพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด (นายกรัฐมนตรี) พิจารณาอนุมัติใหคง
อยูรับราชการตอไป
(1) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
(2) รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาที่
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
(4) สํานวนการสอบสวน พรอมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
(5) บันทึกปากคําผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ
(6) หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลเพราะเหตุไดรับอันตราย
หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่
(7) ใบแสดงความเห็นแพทยที่ทางราชการรับรอง (ใหลงความเห็นเกี่ยวกับอาการ
ปวยเจ็บของผูนั้นโดยละเอียดชัดเจนวาผูนั้นพิการ (เสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือเสียไป
จากสภาพเดิม) หรือทุพพลภาพ (หยอนกําลังที่จะประกอบการงาน) สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงซึ่งปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตราย หรือตําแหนงหนาที่อื่นใดไดหรือไม
(8) บันทึกแสดงความสมัครใจอยูรับราชการตอไปของขาราชการตํารวจผูนั้น
จนหายแลว
รางกาย

(9) หลักฐานยืนยันวาผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหลังจากไดรับการรักษา
(10) หลักฐานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมกับสภาพ



- 105 -

 105 

(11) สําเนารายงานการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษรายหรื อไดรับ อันตรายจากการกระทําผิ ด
อาญาของผูหนึ่งผูใด
(12) หนังสือชี้แจงเหตุผลการดําเนินการลาชา ในกรณีที่มีการเสนอขออนุมัติ
ยอนหลังเกินกวา ๓ ป
(13) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ, หลักฐาน
การไดรับเงินชวยเหลือ, แผนที่เกิดเหตุ เปนตน

สารพันปญหา
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

คําวา “เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวาอยางไร..............
มีความหมายเหมือนกับที่อยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเป น กรณี พิ เ ศษ พ.ศ.2521 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ขอให ไ ปดู ใ นเรื่ อ ง
“การให บํ าเหน็ จ ความชอบเป น กรณี พิเ ศษสํ า หรั บ ข า ราชการตํ า รวจที่ เ สี ย ชี วิ ต /
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่”
หากเกิดเหตุในป พ.ศ.๒๕๔๐ และปจจุบันใช พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๕๔๖
จะสามารถขอสงเคราะหไดหรือไม
แมวาปจจุบันจะใช พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๕๔๖ แตขณะเกิดเหตุ พ.ร.บ.
สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๔๙๘ ยังคงมีผลใชบังคับอยู ก็ใหใชกฎหมายที่บังคับใชขณะ
เกิดเหตุคือฉบับป พ.ศ.๒๔๙๘
ดังนั้น จึงสามารถขอสงเคราะหฯ ไดตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๔๙๘
หากปจจุบันไดลาออกจากราชการไปแลว แตยังไมไดรับการสงเคราะหฯ จะสามารถ
ขอสงเคราะห ฯ ยอนหลั งไปขณะยั งไมไดออกจากราชการหรื อไม และหากไมขอ
สงเคราะหฯ จะมีผลประการใดหรือไม
แม ว าจะได ออกจากราชการไปแล ว แต ขณะเกิ ดเหตุ ยั งไมได รั บการสงเคราะห ฯ
ก็ขอสงเคราะหยอนหลังได และสมควรที่จะขอสงเคราะหฯ ยอนหลัง เนื่องจากจะมี
สิทธิไดรับบํานาญพิเศษตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ อีกกรณีหนึ่ง
หากเอกสารที่ตองใชในการขอสงเคราะหฯ เชน ใบลาปวย หรือหนังสือที่มอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่สูญหาย จะทําอยางไร
ใหตนสังกัดเดิมในขณะนั้น ออกหนังสือรับรองการลาปวย หรือการกลับมาปฏิบัติ
หนาที่แลวแตกรณี แทนการใชเอกสารดังกลาว
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ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

กรณีเสนอขอสงเคราะหเพื่อใหลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาพิจารณาอยางไร
ใหพิจารณาวาลาปวยเกิน ๑๒๐ วันทําการหรือไม หากยังไมเกิน ๑๒๐ วันทําการ ให
พิจารณาสั่งจายเงินเดือน ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการจายเงินเดือน เงินปฯ พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่งใหอํานาจผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี (กรณีหนวยระดับ บช. ผบช.ใชอํานาจนี้
แทน ผบ.ตร.ไดตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ) เปนผูอนุมัติในการจายเงินเดือน แตหากเกิน
กวา ๑๒๐ วันทําการ จะตองถูกระงับการจายเงินเดือนในสวนที่เกิน ๑๒๐ วันทํา
การ ก็ใหใชสิทธิในการสงเคราะหฯ ใหลาปวยโดยไดเงินเดือนเต็มระหวางลาปวย
อาการบาดเจ็บอยางไร จึงจะสามารถขอรับการสงเคราะหใหคงอยูรับราชการ
ตอไปได
ตองถึงขึ้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ปฏิบัติอยูในขณะนั้นได แตยังพอปฏิบัติหนาที่
อื่นๆ ได***

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ

๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรั บอันตรายหรือการปว ยเจ็บเพราะเหตุปฏิบั ติ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ (ใชบังคับตั้งแต ๑ ม.ค.๒๕๔๗)
๓. พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรั บอันตรายหรือการปว ยเจ็บเพราะเหตุปฏิบั ติ
ราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ (ใชบังคับตั้งแต ๒๖ ม.ค.๒๔๙๘ – ๓๑ ม.ค.๒๕๔๖)
๔. กฎ ก.ตร.วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๕. กฎ ก.ตร.วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๙
๖. หนังสือ ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลาปวยเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
๗. หนังสือ ตร.ที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางดําเนินการ
ตอขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการหรือทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
๘. หนังสือ ตร.ที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๑๘๒๒๐ ลง ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การดําเนินการ
ตอขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
๙. หนังสือ ตร.ที่ ๐๕๒๒.๓๒๕/๑๓๕๙๐ ลง ๒๒ ก.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การขอสงเคราะหให
ขาราชการตํารวจที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการคงอยูรับราชการ
๑๐. แนวทางการพิจารณาประกอบบันทึก ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มี.ค.๒๕๒๗
วาการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บใดจึงจะถือวาเปนการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ซึ่งจะไดรับ
การสงเคราะหตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการฯ
๑๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๐ ก.ค.๒๕๔๗ กําหนดเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูพิจารณาแทนในกรณีเรื่องที่เปนอํานาจการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.สงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ กอนที่มีการบังคับใช
พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๔๖
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ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

 ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓

ผูเชี่ยวชาญ

1. พ.ต.อ.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 0829543226
2. พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ.
มือถือ 0858277544
3. พ.ต.ท.พิษณุ กุศลสารทูล สว.ฝายความชอบ ทพ. มือถือ 0813124010
 จบ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”
ชุดวิชา “การบรรจุทายาทเขารับราชการตํารวจ”
หัวขอการบรรยาย
หลักเกณฑการบรรจุทายาท
ขั้นตอนการขอรับการบรรจุ/เอกสารประกอบ
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
ผูเชี่ยวชาญ
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การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจ
ซึ่ง “เสียชีวิต/พิการทุพพลภาพจนถูกใหออกจากราชการ”
เขารับราชการตํารวจ
การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจที่ถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนถูกใหออกจาก
ราชการ เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ เปนการใหความชวยเหลือขาราชการตํารวจอีกรูปแบบหนึ่ง
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือนรอนของครอบครัว และเพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
มีหลักเกณฑและวิธีการโดยสรุป ดังนี้

หลักเกณฑการบรรจุทายาท

1. กรณีที่จะไดรับสิทธิพิจารณาบรรจุ
การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจซึ่งเสียชีวิต/พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ จําแนกไดเปน
2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 คือ เกิดจากการตอสู/ถูกประทุษราย/ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต จะตองทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยเปดสอบเดือนละ 1 ครั้ง และผลการสอบ
ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 50 จึงจะไดรับสิทธิบรรจุ
กลุมที่ 2 คือ เกิดจากอุบัติเหตุ/ปวยเจ็บ จะทดสอบความรูความสามารถทั่วไป
โดยเปดสอบปล ะ 1 ครั้ ง พรอมกํา หนดโควตาที่จ ะรับ บรรจุใ นปนั้ นๆ ไว ดวย และต องไดคะแนน
ไมนอยกวา รอยละ 60 ภายใตโควตาที่กําหนด (ปหนึ่งๆ จะกําหนดโควตาไวประมาณ 50100 คน)
2. ลําดับทายาทที่จะไดรับการพิจารณา
ทายาท (ตามกฎหมาย) จํานวน 1 คน ตามลําดับ คือ
2.1 บุตร (สืบสายโลหิต) หากมีหลายคน ใหพิจารณาบรรจุผูมีอายุสูงกวา
2.2 สามี หรือภรรยา โดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณีไมมีบุตร หรือมีแตบุตรขอสละสิทธิ
หรือไมอยูในเกณฑที่จะบรรจุเขารับราชการได
2.3 บุตรบุญธรรม ซึ่งมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไวกอนเสียชีวิต หรือสามี
หรือภรรยาโดยพฤตินัย ซึ่งอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย ตามลําดับ
ทั้งนี้ หากไมมีลําดับ 1  3 จะพิจารณาจาก “พี่นองรวมบิดามารดา” เดียวกัน
ตามลําดับอายุ

ขั้นตอนการขอรับการบรรจุ/เอกสารประกอบ

1. การยื่นเรื่องขอรับการบรรจุ
 ผูมีสิทธิยื่นเรื่องผานตนสังกัด หรือยื่นที่ฝายบรรจุ ทพ.ก็ได พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานที่กําหนด เพื่อหนวยตนสังกัดจะไดเสนอไปยัง ตร.เพื่อพิจารณา
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2. เอกสารประกอบเรื่อง
 แบบยื่นเรื่องขอรับการบรรจุตามที่กําหนด
 หลักฐานการสําเร็จการศึกษา
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ (กรณีพิการ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได) แลวแตกรณี
 สูติบัตร (ถามี)
 ผลการอนุมัติบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ กรณีเสียชีวิต/ พิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปไดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต.
ใหนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่หนวยตนสังกัดแตงตั้งขึ้น มาประกอบการพิจารณาแทนได
โดยไมตองรอผลการอนุมัติบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ

1. กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
2. หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๖.๓๓๒/๒๙๒ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕๔๔ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ในการรับ สมั ครทายาทของขาราชการตํารวจที่ เสี ยชี วิตเนื่ องจากการปฏิ บัติหน าที่ ราชการเข ารั บ
ราชการตํารวจ
3. หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๔๔ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ
การบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการเขารับราชการ
ตํารวจ
4. หนังสือ ตร.ที่ ตช ๐๐๐๖.๓๓๑/๙๐๙๙ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕๔๔ เรื่อง การบรรจุทายาท
ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการในสถานการณการกอความไมสงบใน
เขตพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต
๕. อนุมัติหลัการ ตร.ลง ๒๒ มิ. ย.๒๕๔๔ ทายหนังสือ สกพ.ที่ ๐๐๐๙.๒๔๒/๔๘๓๖
ลง ๑๖ มิ .ย.๒๕๕๔ เรื่ อง การแกไขหลั กเกณฑ การบรรจุ ทายาทของข าราชการตํ ารวจที่ เสี ยชี วิ ต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พรอมแบบคํารอง
๖. อนุมัติหลักการ ตร.ลง ๒๗ ธ.ค.๒๕๔๕ ทายหนังสือ สกพ.ที่ ๐๐๐๙.๒๔๑/๑๒๒๕๓
ลง ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๕ เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทั่วไปใหแกทายาทของขาราชการตํารวจที่
เสี ย ชี วิ ต หรื อพิ การ หรื อทุ พพลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติหน าที่ ร าชการได และถู กสั่ งให ออกจาก
ราชการเพราะเหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพนั้น เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ กรณีเกิด
จากการปะทะ ตอสู หรือถูกประทุษราย
๗. อนุมัติหลักการ ตร.ลง ๒๗ ก.พ.๒๕๕๖ ทายหนังสือ บช.ศ.ที่ ๐๐๓๔.๕๓๒/๕๐๘
ลง ๑๙ ก.พ.๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลกําหนดแนวทางวิธีการคัดเลือกทายาทกลุมที่ไดรับความชอบ
กรณี พิ เ ศษที่ ภ ารกิ จ และพฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บั ติ อัน เป น เหตุ ใ ห เ สี ย ชี วิ ต พิ การ หรื อทุ พพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปไดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ (เพิ่มเติม)
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ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

 ฝายบรรจุ ทพ. อาคาร 19 ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 โทร. 0 2205 2448 , 0 2251 8664 และ 0 2205 26778

ผูเชี่ยวชาญ

1. พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร ผกก.ฝายบรรจุ ทพ.
2. พ.ต.ท.ไพโรจน มะโนขันธ รอง ผกก.ฝายบรรจุ ทพ.
 จบ 

มือถือ 0897629086
มือถือ 0892014050
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เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุม “งานกําลังพล”

ชุดวิชา “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ”
หัวขอการบรรยาย
 หลักการในการประเมิน
 คํานิยาม
 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
 หัวขอในการประเมินผลในปจจุบัน
 การแบงกลุมผลการประเมิน
 การสงและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน
 การประเมินกรณีอื่น ๆ
 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
 ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
 ผูเชี่ยวชาญ
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. หลักการในการประเมิน

1.1 ปจจัยที่ใชในการประเมิน
1.1 ผลการปฏิบัติราชการ
1.2 ความสามารถเชิงสมรรถนะ
1.2 การกําหนดตัวชี้วัดและขอตกลง
ตร.กําหนดตัวชี้วัดและขอตกลงที่ใชสําหรับการประเมิน เพื่อนําไปใชในการประเมินขาราชการ
ตํารวจทุกระดับตั้งแต ผบ.ตร. ถึง ผบ.หมู โดยแยกเปนขอตกลงฝายปฏิบัติการ หมายถึง ขอตกลงที่ใชประเมิน
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกันและปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงาน
จราจร และขอตกลงฝายอํานวยการ หมายถึง ขอตกลงที่ใชประเมินขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงาน
อํานวยการและสนับสนุน ทั้งนี้ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินทําความตกลงในรายละเอียดใหชัดเจน
1.3 การประเมินขาราชการตํารวจใหดําเนินการ
ใหผูบังคับบัญชาเหนือผูรับการประเมินขึ้นไป ๑ ระดับ เปนผูประเมิน และผูบังคับบัญชาเหนือ
ผูประเมิน ๑ ระดับ เปนผูตรวจสอบ
1.4 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
ใหมีการบันทึก รายงาน รวบรวม จัดเก็บขอมูลหลักฐานผลการปฏิบัติราชการและผลการประเมิน
ไวอยางตอเนื่องและเปนระบบ สําหรับใชเปนขอมูลหลักฐานในการประเมินแทนการใชดุลยพินิจ
1.5 การนําผลการประเมินไปใช
ใหนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคลของ ตร. ใหเกิดความเปนธรรม
เชน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาแตงตั้งตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและ
โยกยายขาราชการตํารวจระดับ สว. – จตช. และ รอง ผบ.ตร. เปนตน

๒. คํานิยาม

๒.๑ การประเมิน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะและให
หมายความรวมถึงการตรวจสอบและรับรองผลการประเมินของผูตรวจสอบดวย
2.2 ผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินตามอํานาจหนาที่
และที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
2.3 ความสามารถเชิ งสมรรถนะ หมายถึ ง คุณลักษณะผูปฏิบัติราชการซึ่ งเปนคุณลั กษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหขาราชการตํารวจสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ
2.4 ผูรับการประเมิน หมายถึง ขาราชการตํารวจระดับ ผบ.หมู ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจที่อยูใน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ สําหรับลูกจางประจําใหประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.5 ผูประเมิน หมายถึ ง ผูบังคับบัญ ชาเหนือผูรั บการประเมินขึ้นไป ๑ ระดับ หรือผูบังคับบัญชา
ที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ดูแล สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน
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2.6 ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูบังคับบัญชาเหนือผูประเมิน ๑ ระดับ หรือผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
ในการปกครองบังคับบัญชา ดูแล สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการของผูประเมิน
2.7 ตัวชี้วัด หมายถึง ปจจัยที่ ตร. กําหนดขึ้น เพื่อนํามาใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการและ
ใชวัดคุณภาพของความสามารถเชิงสมรรถนะ
2.8 ขอตกลง หมายถึง มาตรวัดระดับคุณภาพของตัวชี้วัด ที่ ตร. กําหนดขึ้น ใหผูรับการประเมิน
นําหลักฐานการปฏิบัติราชการตามขอตกลงมาแสดง เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจ
2.9 ข าราชการตํ ารวจที่ ดํารงตํา แหนงประจํ า หมายถึง ขาราชการตํารวจที่ประจํ า ตร. หรื อ
สวนราชการใดตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจํา ตร. หรือสวนราชการใด หรือสํารอง
ราชการในสวนราชการใด และขาราชการตํารวจที่มีตําแหนงประจํา เชน รอง ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร., ผบก.
ประจํา บช. หรือ ผบ.หมู ประจํา บก. หรือ บช. เปนตน

๓. ขั้นตอนและวิธกี ารประเมิน

3.๑ ให ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของข าราชการตํ ารวจ ป ละ ๒ ครั้ ง ตามรอบระยะเวลา
การประเมิน คือ
 ครั้งที่ ๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ระหวางวันที่ ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค.
ของปถัดไป
 ครั้งที่ ๒ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ระหวางวันที่ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.
ของปเดียวกัน
3.2 ตําแหนงขาราชการตํารวจและหนวยงาน ในหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ใหหมายความ
รวมถึงตําแหนงเทียบเทากับตําแหนงนั้น และหนวยงานหรือกลุมงานเทียบเทากับหนวยงานดวย เชน ตําแหนง
ผบก. หมายความรวมถึง ตําแหนง ลก.ตร. และ รพ.ตร. เปนหนวยงานเทียบเทาระดับ บช. เปนตน
3.3 ใหขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติตั้งแต ผบ.ตร. – ผบ.หมู นําแบบประเมินและ
รายละเอียดที่กําหนดไวใน ผนวก ก และขอตกลงฝายอํานวยการมาใชเปนแนวทางในการประเมิน สําหรับ
รอง ผกก. ลงมา ที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร ได แ ก ข า ราชการตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ส ายงานป อ งกั น
ปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร ใหนําแบบประเมินและรายละเอียดที่กําหนดไว
ในผนวก ก และขอตกลงฝายปฏิบัติการมาใชเปนแนวทางในการประเมิน
3.4 การดําเนินการกอนการประเมิน
3.4.1 ใหหัวหนาหนวยงานตั้งแตระดับ รอง สว. ขึ้นไป ดําเนินการออกคําสั่งมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบและการปกครองบังคับบัญชาใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดใหชัดเจน รวมทั้งกําหนดรูปแบบ
และระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยใชแบบรายงานตามผนวก ข
3.4.2 ใหผูรับการประเมินมีหนาที่บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติราชการนําเสนอผูประเมิน
และผู ตรวจสอบ ตามรู ป แบบและระยะเวลาที่ได กําหนดไวใ นคํ าสั่งตามข อ 3.4.1 พร อมหลั กฐานอ างอิ ง
ประกอบการดําเนินการ เชน เอกสาร ภาพถาย สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
3.4.3 ใหผูประเมินและผูตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการที่ผูรับการประเมินเสนอพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ แลวสงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
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รวบรวมไวเปนหลักฐาน นอกจากนี้ใหผูรับการประเมินเก็บสําเนาไวกับตัวเอง จํานวน ๑ ชุด เพื่อเปนหลักฐาน
ประกอบการประเมินหรือกรณีมีการรองทุกข
3.4.4 ใหหัวหนาหนวยงานระดับต่ําสุดของผูรับการประเมิน ซึ่งไดแก งาน, กก. จัดเจาหนาที่
เพื่อทําหนาที่รวบรวมผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการของผูรับการประเมิน
ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูประเมินและผูตรวจสอบ
3.5 การดําเนินการขณะประเมิน
3.5.1 ผูประเมิน ดําเนินการดังนี้
3.5.1.1 ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน ตามแบบและขอตกลง
ที่ ตร. กํ าหนด ทั้ งนี้ ผู ประเมิน จะต องพิ จารณาจากการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการและหลักฐานอ างอิ ง
ประกอบการดําเนินการใหตรงกับตัวชี้วัดและขอตกลงที่ใชประเมินตามที่ ตร. กําหนด และพึงพิจารณาดวย
ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบทุกหัวขอ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆา ที่ใด ใหผูประเมินลงลายมือชื่อกํากับไว
ทุกแหง
3.5.1.2 ใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน เชน การชมเชย
การปฏิบัติราชการ คําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของ
งานดียิ่งขึ้น เปนตน
3.5.1.3 สงผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบั ติราชการพรอมหลักฐานอางอิ ง
ประกอบการดําเนินการไปยังผูตรวจสอบ
3.5.2 ผูตรวจสอบ ดําเนินการดังนี้
3.5.2.1 ให ตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการพร อมหลั กฐานอ างอิ งประกอบ
การดําเนินการและผลการประเมินที่ผูประเมินไดประเมินไว
3.5.2.2 กรณี ผู ต รวจสอบพิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบกั บ ผลการประเมิ น ที่ ผู ป ระเมิ น
ไดประเมินไว ใหลงนามรับรองผลการประเมินดังกลาว
3.5.2.3 กรณี ผู ตรวจสอบพิ จ ารณาแล ว ไม เ ห็ น ชอบกั บ ผลการประเมิ น ที่ ผู ป ระเมิ น
ไดประเมินไว ใหเรียกผูประเมินหรือผูรับการประเมินเขาชี้แจง เพื่อใหผูประเมินปรับเปลี่ยนผลการประเมิน
ใหเปนไปตามขอเท็จจริงและขอตกลงที่กําหนดไว หากตกลง กันได ใหผูตรวจสอบลงนามรับรองผลการประเมิน
ดังกลาว หรือ ผูตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนผลการประเมินไดตามความเหมาะสมแตใหเปนไปตามขอตกลง
ที่กําหนด โดยมีความเห็นและหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ และตองรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น
(อาจเปนกรณีที่ผูตรวจสอบพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการของผูรับการประเมินแลวมี
ความเห็นไมตรงกับผูประเมิน เชน ผูประเมินพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการแลวไมตรง
กับขอตกลงตัวชี้วัดที่ใชในการประเมิน แตเมื่อผูตรวจสอบพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ
แลววินิจฉัยเขาขายขอตกลงตัวชี้วัดนั้นๆ)
๓.6 การดําเนินการหลังการประเมิน
3.6.1 ใหผูประเมิน แจงผลการประเมินตามแบบในผนวก ค พรอมแนบสําเนาแบบประเมิน
ใหผูรับการประเมินทราบโดยเร็วหรืออยางชาไมเกิน 3 วัน ทําการนับแตวันที่การประเมินเสร็จสิ้น หรือตาม
แนวทางที่ ตร. กําหนดในแตละครั้ง
3.6.2 ผูรับการประเมิน มีหนาที่เอาใจใสติดตามผลการประเมินจากผูประเมิน และเมื่อรับทราบ
ผลการประเมินแลวใหลงลายมือชื่อรับทราบในแบบแจงผลการประเมิน หากเห็นวาผลการประเมินของตน
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ไมถูกต องตามข อเท็จ จริ ง ให ผูรั บการประเมิน เข าพบผูป ระเมิ นและ/หรือผูตรวจสอบเพื่ อชี้ แจงข อเท็จ จริ ง
เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติร าชการพร อ มหลั ก ฐานอ า งอิ งประกอบการดํ าเนิ น การ หรื อขอคํ า ปรึ กษาเกี่ ย วกั บ
การประเมินและผลการประเมิน นั บแตวัน ที่รับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ ผู ประเมิ นหรือผู ตรวจสอบอาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนผลการประเมินใหมได โดยมีความเห็นพรอมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนและตองรับผิดชอบ
ในผลการประเมินและ/หรือผลการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี หากผูรับการประเมินยังไมพอใจ
ใหรองทุกขตามกฎหมายหรือระเบียบที่ ตร. กําหนด
3.6.3 ใหหัวหนาหนวยงานระดับ สว. ขึ้นไป ดําเนินการดังนี้
3.6.3.1 จัดใหมีการบันทึกขอมูลสรุปผลการประเมินของขาราชการตํารวจในสังกัดตาม
แบบที่ ตร. กําหนด ภายในเดือน เม.ย. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๑ และ เดือน ต.ค. สําหรับ
รอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๒ หรือตามแนวทางที่ ตร. กําหนดในแตละครั้ง
3.6.3.2 ประกาศรายชื่ อผู ที่มีผ ลการประเมิ น อยูใ นกลุ มสู งกว ามาตรฐานกลางในที่
เปดเผย ตามแบบที่กําหนดในผนวก ง
3.6.3.3 ใหหัวหนาหนวยงานสามารถมอบหมายใหเจาหนาผูรับผิดชอบงานกําลังพล
ดํ าเนิ น การตามข อ 3.6.3.1 และ 3.6.3.2 ทั้ ง นี้ ให เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อน เม.ย. สํ าหรั บ รอบระยะเวลา
การประเมินครั้งที่ ๑ และ เดือน ต.ค. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๒ หรือตามแนวทางที่ ตร.
กําหนดในแตละครั้ง

4. หัวขอในการประเมินผลในปจจุบัน มีทั้งหมด 10 หัวขอ ดังนี้

4.1 งานประจําตามระเบียบ ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก
1) มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ
2) มีการวางแผนการทํางานประจําที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยกําหนดเปาหมาย
ระยะเวลาในการทํางานที่ชัดเจน
3) มีการพัฒนาการทํางานใหรวดเร็วขึ้น มีขั้นตอนและระยะเวลาที่สั้นลงอยางมีนัยสําคัญ
หรือมีชองทางแนวทางวิธีการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
4) มีการตรวจสอบกําชับ เสนอแนะการทํางาน เพื่อปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดความบกพรอง
หรือพัฒนาใหดีขึ้น
4.2 งานปกครองบังคับบัญชา มี 1 องคประกอบ คือ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางตามขอปฏิบัติ
ของตํารวจในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยตองมีหลักฐาน
แสดงอยางชัดเจนถึงความสามารถในการครองตน ครองคนและครองงาน
4.3 งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก
1) มีการมอบหมายงานพิเศษใหรับผิดชอบนอกเหนือจากงานประจําปกติ หรือเปนการทํางาน
โครงการ เชิงรุก ที่ผูรับการประเมินเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาเห็นชอบใหดําเนินการ
2) มีการศึกษาและดําเนินการหรือพัฒนางานพิเศษที่ไดรับมอบหมายอยางมีแผนเปนขั้นตอน
จนงานนั้นสําเร็จและเปนประโยชนตอทางราชการ
4.4 ความสามารถเชิงสมรรถนะ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก จริยธรรม สภาวะผูนํา และ
ความรวมมือรวมใจ ซึ่งในตัวชี้วัดเรื่องจริยธรรมไดกําหนดขอตกลงใหสอดคลองกับกฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมของตํารวจ พ.ศ.2551 คือ ตองไดรับประกาศเชิดชูเกียรติขาราชการตํารวจ สวนตัวชี้วัดดานสภาวะผูนํา
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ไดกําหนดขอตกลงที่เปนรูปธรรม คือ ผูรับการประเมินตองกําหนดวิสัยทัศนในการทํางานของตนเอง โดยมี
เปาหมายที่ชัดเจน และตองกลาหาญที่จะนําหนวยหรือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หรือวิสัยทัศนที่กําหนด
สําหรับตัวชี้วัดดานความรวมมือรวมใจไดกําหนดขอตกลงจากการทํางานพื้นฐานในเรื่องการรับฟงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และ/หรือผูใตบังคับบัญชาดวยความทุมเท เสียสละ จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ

5. การแบงกลุมผลการประเมิน

ใหแบงกลุมผลการประเมิน ดังนี้
5.1 กลุมสูงกวามาตรฐานกลาง คือ กลุมที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม (10 ตัวชี้วดั ) และ
ระดับดี (8  9 ตัวชี้วัด)
5.๒ กลุมอยูในมาตรฐานกลาง คือ กลุมที่มีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน (5  7 ตัวชี้วัด)
5.๓ กลุมต่ํากวามาตรฐานกลาง คือ กลุมที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (4 ตัวชี้วัดลงมา)

6. การสงและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน

ใหสงผลการประเมินพรอมหลักฐานให ตร. ผานชองทางวิธีการที่กําหนด และเก็บรักษาตนฉบับไวที่
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ

7. การประเมินกรณีอื่น ๆ

7.1 กรณีผูรับการประเมินไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการใหดําเนินการ ดังนี้
7.1.1 ผูรับการประเมินชวยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากตนสังกัดหรือนอกสังกัด ตร.
หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานที่จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน กรณีหนวยที่จัดทํา
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนไมใชหนวยที่ผูรับการประเมินไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ ใหหนวยที่จัดทํา
บัญชีแสดงการเลื่ อนเงินเดือนทําหนังสือประสานไปยังหนวยงานที่ขาราชการตํารวจไปชวยราชการหรือปฏิบั ติ
ราชการใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ แลวสงผลการประเมินไปยังหน วยงานที่จัดทํ าบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
หากหนวยที่จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนไมใชหนวยงานตนสังกัดเดิม ใหหนวย
จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนสงผลการประเมินไปยังหนวยงานตนสังกัดเดิมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานดวย
7.1.2 ผู รั บ การประเมิ น ไปปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ ช ว ยราชการไม ข าดจากต น สั ง กั ด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานตนสังกัด โดยใหผูบังคับบัญชาหนวยที่ผูรับการประเมินไปปฏิบัติราชการ
หรือชว ยราชการ ทําการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการของผู รับ การประเมิ น แลว สงผลการประเมิ นไปยั ง
หนวยงานตนสังกัดเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
7.2 กรณีผูรับการประเมินเขารับการศึกษา ฝก หรืออบรมหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรผูกํากับการ เปนตน
ใหหนวยงานตนสั งกัดประสานขอผลคะแนนสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความประพฤติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยฝกอบรมกําหนด มาเปนขอมูลประกอบการประเมิน
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7.3 กรณีผูรับการประเมินอยูปฏิบัติราชการในหนวยงานเดิมไมครบรอบระยะเวลาการประเมิน
หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานใหม โดยใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานเดิม
ประเมินในหวงระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ แลวสงผลการประเมินไปยังหนวยงานใหมพรอมกับหนังสือสงตัว
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน

8. กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้

ให หั วหน าหน วยงานระดั บ บก., บช. หรื อ ตร. แล วแต กรณี เป นผู มีอํานาจศึ กษาพิ จารณาใหไดขอยุ ติ
เกี่ยวกับปญหา โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ

1. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547
2. กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. 2547
3. หลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของข าราชการตํ ารวจ (แนบท ายหนั งสื อ ตร.
ที่ 0009.26/ว 005 ลง 31 ม.ค. 54)

ที่ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

ฝายประเมินบุคคล ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6 ตร. โทร. 02 205 2478

ผูเชี่ยวชาญ

1. พ.ต.อ.หญิง พิรมยรัตน ดอนนนท ผกก.ฝายประเมินบุคคล ทพ.
2. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ เจริญสุข สว.ฝายประเมินบุคคล ทพ.
 จบ 

โทร. 089 499 8043
โทร. 085 199 3219
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำ�
หัวข้อ : งานกำ�ลังพล
วิทยากรหลัก
๑. พ.ต.อ.บริสุทธิ์
๒. พ.ต.อ.วัตร์ธนา
๓. พ.ต.ท.เสรี
๔. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ์
วิทยากรประจำ�หน่วย

นุศรีวอ
มีขำ�
วจีสัจจะ
เจริญสุข

ผกก.พท.สกพ.
ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๒ ตป.
สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ยศ ชื่อ สกุล

ตำ�แหน่ง

๑

บช.น.

๑. พ.ต.ท.หญิง เบญญาพร ช้างพงษ์
๒. ร.ต.ท.หญิง อรัญญา ค้าวิโส

สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.น.
รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.บช.น.

๒

ภ.๑

๑. พ.ต.ท.ธนชัย รัตนกระทุ่ม
๒. ร.ต.ต.ชัยวัฒน์ เนืองจำ�นงค์

สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.ท.นิรุธ ตันวิมล
๒. พ.ต.ท.เอกภพ ธรรมาธิกุล

สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝอ.๒ ภ.จว.นครนายก

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.ท.ชาญทอง กุยแก้ว
สว.อก.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ
๒. พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื้อวงประเสริฐ สว.ฝอ.ภ.จว.อำ�นาจเจริญ

๕

ภ.๔

๑. พ.ต.อ.นวิบูน บัวสิษห์
๒. พ.ต.ท.ศิรชิ ัย ศรีชัยปัญญา

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๔
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.ท.หญิง อุรา คำ�มาบุตร
๒. พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร

สว.ฝอ. ภ.จว.ลำ�ปาง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำ�ปาง

๗

ภ.๖

๑. พ.ต.ต.ปรัชญา เที่ยงตรง
๒. ร.ต.อ.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ

สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๖
รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๖

๘

ภ.๗

๑. พ.ต.ท.พรชัย จันทนะภาพ
๒. พ.ต.ท.ภุชงค์ พงษ์นาค

สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๗
สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

๙

ภ.๘

๑. พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา
๒. ร.ต.อ.จารุวตั ร จารุพันธ์

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.ท.อภิชาติ วงศ์หมัดทอง
๒. พ.ต.ต.ดนุพล อิแอ

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙

๑๑

ศชต.

๑. พ.ต.ท.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช
๒. พ.ต.ต.รัมลี วาเตะ

รอง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
สว.กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

๑) มีภ�วะผู้นำ�
๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น
๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น
๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�
๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ
๖) ต้องรู้จักชม
๗) ต้องเสียสละ
๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี
๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน
๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น
๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน
๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�
๑๓) ก�รประส�นง�น
๑๔) ก�รบริห�รเวล�
๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.
๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT
๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง
๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

จัดทำ�โดย
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จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ
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