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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

หนา

ความหมายของ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน”

๑

ขอบเขตการบรรยาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน

๑

รายละเอียดเนื้อหา
เมื่อเริ่มรับราชการตํารวจ
เงินสวัสดิการคาเชาบาน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

๑
๓
๔

ระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
เงินรางวัลเจาหนาที่
เงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
เงินสวัสดิการเบี้ยกันดาร
เงินทําขวัญ
เงินสงเคราะหผูประสบภัย
การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เครื่องราชอิสริยาภรณ
การลา
การแตงกาย
สวัสดิการดานที่อยูอาศัยของทางราชการ

๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๙
๒๙
๒๙

เรื่อง

หนา

เมื่อเกษียณอายุราชการ
เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
เงินบําเหน็จตกทอด
บําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จค้ําประกัน

๓๑
๓๔
๓๘
๔๐
๔๐

เมื่อเสียชีวิต
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
กรณีเสียชีวิตปกติ

๔๐
๔๑

สวัสดิการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให
สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวัสดิการการเงิน
เงินชวยเหลือขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่
พิธีการและการบริการ
การฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (วัดตรีทศเทพวรวิหาร)
การขอพระราชทานเพลิงศพหรือขอพระราชทานดิน และการขอพระราชทาน
น้ําหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ
สหกรณออมทรัพย

๔๒
๔๘
๕๔
๕๕
๕๘
๖๓
๖๔
๖๕

สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานอื่นๆ
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.)
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด
มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อขาราชการตํารวจและครอบครัว
สมาคมแมบานตํารวจ
ภาคผนวก
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD)

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๔

-1เนื้อหาวิชา
หลักสูตร การฝกอบรมขาราชการผูปฏิบัติหนาที่งานอํานวยการในสถานีตํารวจ
หัวขอวิชา สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น
๑. ความหมายของ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน”
๒. ขอบเขตการบรรยาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน
๑. เมื่อเริ่มรับราชการตํารวจ
๒. ระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ
๓. เมื่อเกษียณอายุราชการหรือพนจากราชการ
๔. เมื่อเสียชีวิต
๕. สวัสดิการภายในสวนราชการ
๓. รายละเอียดเนื้อหา

๑. เมื่อเริ่มรับราชการตํารวจ
ขาราชการตํารวจเมื่อเขารับราชการจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน ดังนี้
๑.๑ เงินสวัสดิการคาเชาบาน
ความหมาย และหลักเกณฑการเบิกจาย
คาเชาบานราชการ หมายถึง เงินคาตอบแทนอยางหนึ่งที่ทางราชการไดใหแกขาราชการ
นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นที่ไดรับจากทางราชการ เพื่อเปนการชวยเหลือขาราชการ
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานแหงใหมในตางทองที่ที่ขาราชการผูนั้นไดปฏิบัติราชการ
อยู ซึ่งจะตองไปเชาบานเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย โดยที่ทางราชการไมสามารถจัดหาที่พักอาศัยใหได
และไมมีเคหสถานเปนของตนเอง หรือของคูสมรสที่พักอาศัยรวมกันไดในทองที่ที่ไปประจําสํานักงาน
แหงใหม และมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดเทาที่จายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไวในอัตราคาเชาบานราชการ ยกเวน
๑. ทางราชการไดจัดหาที่พักอาศัยใหอยูแลว
๒. มีเคหสถานเปนของตนเอง/ที่พักอาศัย เปน ของตนเอง หรือของคูสมรส ในทองที่
ที่ไปประจําสํานักงานใหม
๓. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือ
ทองที่กลับเขารับราชการใหม
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๔. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง
๕. ขาราชการที่เชาซื้อบาน หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระหนี้บานที่คางชําระอยูในทองที่
ที่ไปประจําหนวยใหมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
ผูมีสิทธิในการเบิกคาเชาบาน
๑. เปนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่
๒. เปนผูที่ตองไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ เนื่องจากสํานักงาน
ที่ปฏิบัติราชการอยูเดิมไดยายสถานที่ทําการไปตั้งในทองที่แหงใหม
๓. กรณีเคหสถานถูกทําลาย/เสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยได
ประเภทคาเชาบานราชการ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. คาเชาบาน
๒. คาเชาซื้อบาน
๓. การกูยืมเงินเพื่อชําระราคาบาน (ซื้อบาน และจางปลูกสรางบาน)
อัตราการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ
ตามบั ญชี อั ตราการเบิ กจ ายค าเช าบ านราชการ หมายเลข ๔ และ ๕ ท ายพระราชกฤษฎี กา
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
หลักฐานประกอบการขอเบิกคาเชาบาน
๑. แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)
๒. แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖)
๓. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน
๔. เอกสารการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อขออนุมัติเบิกคาเชาบาน
๕. สัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญากูเงินเพื่อชําระคาบาน
๖. ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระคาบาน
๗. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการขอเบิกคาเชาบาน
๑. ผู มี สิ ท ธิ ยื่ น แบบขอรั บ เงิ น ค า เช า บ า น (แบบ ๖๐๐๕) พร อ มเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบการขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการ
ในสังกัด เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การเบิ ก ค า เช า บ า น พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ข า ราชการจํ า นวนไม น อ ยกว า ๓ คน เป น คณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
๒. คณะกรรมการ ตามข อ ๑ จั ด ทํ า รายงานการตรวจสอบการขอรั บ ค า เช า บ า น
สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย
๓. เมื่ อได รับอนุมัติแล ว ผู มีสิ ทธิ ยื่ นแบบขอเบิ กเงิ นค าเช าบ าน (แบบ ๖๐๐๖) พร อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวของประกอบการขอเบิก
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๔. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS
หมายเหตุ

 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระเบีย บกระทรวงการคลั งวาดว ยหลักเกณฑและวิธี การเกี่ ยวกับ การเบิ กจ ายเงิ น
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
๑.๒ เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือน หรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ
รายจ า ยหมวดเงิ น เดื อ น และค าจ า งประจํ า ของกระทรวง ทบวง กรม และข า ราชการบํ า นาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หลักเกณฑการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
๑. เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย คนที่ ๑ – ๓ อายุตั้งแต ๓ ป ถึง ๒๕ ปบริบูรณ (ไมรวม
บุตรบุญธรรม และบุตรที่บิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น)
๒. เป น บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของทางราชการ ในหลั ก สู ต รระดั บ ไม สู ง กว า
อนุปริญญา หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี
๓. เป นบุ ตรที่ ศึ กษาในสถานศึ กษาของเอกชนประเภทสามั ญศึ กษาที่ ไม ได รั บการอุ ดหนุ น
และไดรับการอุดหนุนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๔. เป นบุ ตรที่ ศึ กษาในสถานศึ กษาของเอกชนประเภทอาชี วศึ กษาที่ ไม ได รั บการอุ ดหนุ น
และได รับการอุดหนุน ในหลั กสูต รระดั บสูงกว ามั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเทา แตไม สูงกว า
อนุปริญญาหรือเทียบเทาและหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี
๕. เป น บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของทางราชการ และสถานศึ ก ษาของเอกชน
ในหลักสูตรปริญญาตรี
ประเภท และอั ต ราเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษา และค า เล า เรี ย นของสถานศึ ก ษาของทางราชการ
และสถานศึกษาของเอกชน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
หลักฐานประกอบการเบิก
๑. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓)
๒. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา (ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี)
๓. หนังสือรับรอง หรือประกาศของสถานศึกษา ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่สังกัด
ใหเรียกเก็บคาใชจายตามรายการในใบเสร็จรับเงิน
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๓.๑ กรณีคูสมรสของผูมีสิทธิปฏิบัติในหนวยงานอื่น และใชสิทธิเบิกเฉพาะสวน
ที่ ขาดอยู ตามสิ ทธิใ ห แ นบหนั ง สื อ รั บ รองการจ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารค าการศึ กษาบุ ตร ของหน ว ยงาน
ตนสังกัดคูสมรส
๓.๒ กรณีผูมีสิทธิ  คูสมรส ตางรับราชการใหรับรองตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการฯ แตเพียงฝายเดียว
๔. สําเนาใบสูติบัตร
๕. สําเนาทะเบียนบานบุตร
๖. สําเนาทะเบียนสมรส บิดา, มารดา
๗. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
๑. ภายใน ๑ ป นับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาคหรือภาคตนของปการศึกษากรณี
สถานศึกษาเรียกเก็บคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป
๒. ภายใน ๑ ป นับแต วันที่กรณี ถึงที่สุ ด กรณีผู มีสิ ทธิ ถูกสั่งพักราชการหรื อถู กสั่ งใหออกจาก
ราชการไวกอนตอมาภายหลังปรากฏวามีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางนั้น
๓. ภายใน ๓๐ วั น นั บ แตวั น ออกหลั กฐานการรับ เงิ น ของสถานศึ กษา กรณี ผู มีสิ ทธิ
มีความจําเปนตองขอผอนผันตอสถานศึกษาในการชําระเงินลาชา
ขั้นตอนการขอเบิกเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
๑. ข าราชการ หรื อลู กจ างประจํ าผู มีสิ ทธิ ยื่ นแบบขอรั บเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการศึ กษาบุ ตร
(แบบ ๗๒๒๓) พรอมเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น
โดยใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
๒. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS
หมายเหตุ
พ.ศ.๒๕๕๑

 ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการศึ กษาของบุ ตร

 ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการศึ กษาของบุ ตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
๑.๓ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
เป น การให บ ริ ก ารด า นการแพทย แ ละสาธารณสุ ข โดยตรงแก ผู มี สิ ท ธิ และบุ ค คล
ในครอบครัวของผูมีสิทธิเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
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และการดํ ารงชี วิ ต และให หมายความรวมถึ งการตรวจสุ ขภาพ การเสริ มสร างสุ ขภาพและการป องกั นโรค
เพื่ อประโยชน ด านสาธารณสุ ข ทั้ งนี้ ตามกระทรวงการคลั งกํ าหนด แต ไม รวมถึ งการเสริ มความงาม
ของสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
๑. ข า ราชการ และลู ก จ า งประจํ า ซึ่ ง ได รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งประจํ า จากเงิ น
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน และคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม และขาราชการบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๒. บุตรชอบดวยกฎหมาย (คนที่ ๑ – ๓) ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ
แลวแตเปนคนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดา หรือมารดาซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล ยกเวน บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอื่นแลว
๓. คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
๔. บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
อัตราการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล
ผูมีสิทธิเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผูปวย
ภายนอกและผูปวยภายในใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนที่จายจริงตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด และหากผูมีสิทธิเ ขารับ การรั กษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู ปว ย
ภายในเฉพาะกรณี ที่ผู มีสิ ทธิ ป ระสบอุ บั ติเ หตุ อุ บั ติภั ย หรื อมี ความจํ าเป น รี บ ด ว น ซึ่ งหากมิได รั บ
การรั ก ษาพยาบาลในทั น ที อ าจเป น อั น ตรายต อ ชี วิ ต เมื่ อ ได ใ บรั บ รองแพทย จ ากสถานพยาบาล
ของเอกชนมาประกอบ ใหเบิกคารักษาได ดังนี้
๑. ค าห อง และค าอาหาร ค าอวั ย วะเที ย ม และอุ ป กรณ ที่ใ ช ใ นการบํ าบั ดรั กษาโรค
ให เ บิ ก จ า ยได ต ามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง อั ต ราค า บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช สํ า หรั บ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
๒. คารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ใหเบิกตามกระทรวงการคลังกําหนด
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล
๑. แบบฟอรมขอรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑)
๒. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาใบสูติบัตร
๕. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๖
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ข าราชการหรื อลู กจ างประจํ าผู มี สิ ทธิ ยื่ นแบบขอรั บเงิ นค ารั กษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑)
พร อ มเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งประกอบการขอเบิ ก เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาต น สั ง กั ด ตามลํ า ดั บ ชั้ น
โดยใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การเงินคารักษาพยาบาล โดยหนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS
หมายเหตุ
 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓
 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕
 http//www.cgd.go.th

๗
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๒. ระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ
สวั ส ดิ การและสิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น ที่ไ ด รั บ ระหว างปฏิ บั ติห น าที่ ร าชการตํ ารวจ
มีดังนี้
๒.๑ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
เป นเงิ นที่ได รั บนอกเหนื อจากเงิน เดือน ตามที่กระทรวงการคลั งกํ าหนด
เงินเพิ่มพิเศษนอกจากเงินเดือนใหจายเงินจากหมวดเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง, เงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.), เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.), เงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่ดานปองกันปราบปราม (ต.ป.ป.), เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่ดานสืบสวน (ต.ส.ส.), เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่ดานจราจร (ต.จ.ร.), เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.),
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิด (ต.ท.บ.) เปนตน
คําจํากัดความ
“ต.ป.ป.” หมายความวา เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่
ดานปองกันและปราบปราม
“ต.ส.ส.” หมายความวา เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฎิบัติหนาที่
ดานสืบสวน
“ต.จ.ร.” หมายความวา เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่
ดานจราจร
หลักเกณฑการจายเงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., และ ต.จ.ร.
ตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่
ดานป องกัน ปราบปราม ด านสืบ สวน และด านจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให ผูไดรั บ การแตงตั้ ง
ใหดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ, สารวัตร, รองสารวัตรและผูบังคับหมู ไดรับเงินดังกลาวรายเดือน
นับ ตั้งแตวั นที่ไดรั บการแตงตั้ งและเขาปฏิ บั ติห นาที่ ดานการป องกั นปราบปราม ดานการสื บสวน
และดานจราจร
หลักฐานประกอบการขอสิทธิ
๑. แบบฟอรมรับรองเงินเดือนเหลือจาย
๒. สําเนาคําสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจที่ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่ดานปองกันปราบปราม ดานสืบสวน และดานจราจร
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 หนั งสื อสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ที่ ๐๐๐๔.๔๔/ว.๑๔ ลงวั นที่ ๒๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เรื่อง การขอรับรองเงินเดือนเหลือจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติ
หนาที่ดานปองกันและปราบปราม ดานสืบสวนและดานจราจร (กรณีเหลือจายขามป)
 http://www.cgd.go.th
๒.๒ เงินรางวัลเจาหนาที่
เปนเงินที่เจาหนาที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ แบงออกไดดังนี้
เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจติดตามอารักขา
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจติ ด ตามอารั ก ขา หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ตํ า รวจที่ ติ ด ตามอารั ก ขา
บรรดาคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนชาวต า งประเทศที่ เ ป น ประมุ ข แห ง รั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ ส ว นราชการ
เห็นสมควรใหอารักขา
การจายเงินรางวัลจายไดเฉพาะกรณีจําเปนที่เจาหนาที่ตํารวจติดตามอารักขาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ๓ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป/วั น โดยแบ งเป น อั ต ราข า ราชการตํ า รวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
และขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจรักษาการณ
เจ า หน า ที่ ตํา รวจรั กษาการณ หมายถึ ง เจ าหน าที่ ตํารวจที่ เ ฝ าดู แ ลเหตุ การณ รั กษา
ความปลอดภัย หรืออํานวยความสะดวก หรือเพื่อเฝาสถานที่เฉพาะระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
การจายเงินรางวัลฯ ใหจายเฉพาะเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกัน ๖ ชั่วโมงขึ้นไป/วัน
เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจควบคุมเงิน
เจาหนาที่ตํารวจควบคุมเงิน หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจที่ทําหนาที่รักษาความปลอดภัย
ในระหวางเดินทางไปเบิกเงิน หรือนําเงินสงธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด หรือ สํานักงานคลังอําเภอ
ของสวนราชการการจายเงินแบงเปน
๑. สวนราชการที่อยูในเขตอําเภอเดียวกันกับธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงาน
คลังอําเภอ
๒. สวนราชการอยูตางอําเภอกับธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังอําเภอ
เงินรางวัลเจาหนาที่ในการขนยายเงินคงคลัง
เจาหนาที่ในการขนยายเงินคงคลัง หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ควบคุมเงิ น
เจ าหน าที่ควบคุ มยานพาหนะ และพนั กงานขับ รถยนตซึ่งได รั บคํ าสั่ ง จากทางราชการใหเ ดิ น ทาง
ไปรักษาความปลอดภัยและควบคุมการขนยายเงินคงคลัง
การจ ายเงิ นรางวั ลเจ าหน าที่ ในการขนย ายเงิ นคงคลั งระหว างสํ านั กงานคลั งจั งหวั ดกั บ
ธนาคารแหงประเทศไทย กองคลังกลางกับสํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังอําเภอกับสํานักงานคลัง
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จั ง หวั ด สงขลากั บ ธนาคารแห ง ประเทศไทย สาขาหาดใหญ หรื อ ระหว า งสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด
การจายเงินขาราชการตํารวจแบงเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
หมายเหตุ
พ.ศ.๒๕๓๔

 ระเบี ยบกระทรวงการคลั งวาดวยการจ ายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดี อาญา
 http://www.cgd.go.th
๒.๓ เงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา

เป น เงิ น ค า ตอบแทนที่ ข า ราชการตํ า รวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
สอบสวนแลวเสร็จโดยมีวัตถุ ผูตองหา และสงสํานวนใหอัยการแลว
การเบิกจาย
แบงตามลักษณะคดีที่มีอัตราโทษ ดังนี้
๑. คดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป
๒. คดีที่มีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๓ ป แตไมเกิน ๑๐ ป
๓. คดีที่มีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๑๐ ปขึ้นไป
๔. คดีที่สอบสวนเสร็จสิ้นแลวและรูตัวผูกระทําผิด แตยังเรียกหรือจับกุมตัวผูกระทําผิด
ไมได และสงสํานวนใหพนักงานอัยการแลว
ขั้นตอนการขอเบิกจาย
๑. ยื่นแบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่
พนักงานอัยการรับสํานวนการสอบสวนไว
๒. ผู บั งคั บบั ญชาเหนื อขึ้ นไปหนึ่ งชั้ นรั บรอง หั วหน าหน วยงาน หรื อรองหั วหน าหน วยงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติลงนามอนุมัติเบิกจาย
๓. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายเงินตามระบบ GFMIS
หมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๓๔

 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
http:// www.cgd.go.th
๒.๔ เงินสวัสดิการเบี้ยกันดาร

เปนเงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับเบี้ยกันดาร เพื่อจายใหสําหรับขาราชการหรือ
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในทองที่กันดารตามที่ราชการกําหนด ซึ่งไดแก ทองที่กันดาร
ทองถิ่นที่ทางคมนาคมไมสะดวกไมมีรถยนต หรือเรือยนตโดยสารไปมาไดตลอดป มีโรคภัยไขเจ็บชุกชุม

 ๑๐ 
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โดยกระทรวงการคลังจะประกาศทุก ๓ ป จะไดรับการชวยเหลือเงินเบี้ยกันดารในอัตราสวน รอยละ ๑๐
ของเงินเดือน แตไมนอยกวาเดือนละ ๒๐๐ บาท
หมายเหตุ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ. ๒๕๒๔
๒.๕ เงินทําขวัญ
“ข า ราชการและลู ก จ า ง” ที่ จ ะได รั บ “เงิ น ทํ า ขวั ญ ” ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองเปนผูที่ไดรับอันตราย
หรือปวยเจ็บจนพิการถึงขั้นสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือ
ถูกประทุษรายเพราะเหตุที่ได กระทําตามหนาที่ แตยังคงสามารถรับ ราชการต อไปได (กรณีพิการ
ทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถรั บ ราชการต อ ไปได หรื อ เสี ย ชี วิ ต จะไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ นี้ ร วมทั้ ง ผู ที่ ไ ด รั บ
การสงเคราะหใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย)
“เงินทําขวัญ” ที่จะไดรับนั้นจะไดรับเปนกอนในอัตราดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ ๔)
๑. แขนขาดขางหนึ่ง
ไดรับ ๒๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๒. ขาขาดขางหนึ่ง
ไดรับ ๒๒ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๓. มือขาดขางหนึ่ง
ไดรับ ๑๘ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๔. เทาขาดขางหนึ่ง
ไดรับ ๑๕ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
๕. สูญเสียลูกตาหนึ่งขาง ไดรับ ๑๑ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๖. สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือความสามารถในการมองเห็น
ตั้ ง แต ๓/๖๐ หรื อ มากกว า ของตาข า งหนึ่ ง หรื อ ความสามารถในการใช ส ายตา ๒ ข า งร ว มกั น
ไดรับ ๑๑ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๗. หูหนวก ๒ ขาง
ไดรับ ๙ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
๘. หูหนวก ๑ ขาง
ไดรับ ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๙. นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่ง ไดรับ ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๐. นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง
ไดรับ ๓ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๑. นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง
ไดรับ ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๒. นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง
ไดรับ ๒ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๓. นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่ง
ไดรับ ๑ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๔. นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่ง ไดรับ ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๕. นิ้วเทาอื่นขาดนิ้วหนึ่ง ไดรับ ๑ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
๑๖. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ ไดรับ ๒๕ เทาของเงินเดือนหรือ
คาจาง
๑๗. การสู ญ เสี ย อวั ย วะอื่ น ใด นอกจากที่ กล า วมา จะได รั บ เงิ น ทํ าขวั ญ จํ านวนเท าใด
อยูในอํานาจของกรมบัญชีกลางกําหนด

 ๑๑ 

- 11 -

ผูสูญเสียอวัยวะหลายสวน ใหคํานวณเงินทําขวัญทุกสวนแตรวมกันแลวตองไมเกิน ๓๐
เทาของเงินเดือนหรือคาจาง
อยางไรก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ผูนั้นจะไมไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้
แตอยางใด (ระเบียบฯ ขอ ๕)
๑. เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง
๒. ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือหนวยงานอื่น
ที่ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงาน เชน ไดรับเงินคาทดแทนการสูญเสียอวัยวะตามระเบียบ บ.ท.ช. แลว
เปนตน
๓. มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ “บํ า นาญพิ เ ศษ” เมื่ อ ออกจากราชการ ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงเคราะหขาราชการ ฯลฯ พ.ศ.๒๔๙๘ ปจจุบันคือฉบับ พ.ศ.๒๕๔๖ (คือ ผูที่ไดรับการสงเคราะห
ใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อออกจากราชการในโอกาสตอไปจะไดรับ
บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือกลาวอยางสามัญ คือ หากไดรับการสงเคราะหใหรับราชการตอไป
ไดโดยรัฐมนตรีเจาสังกัดแลว จะไมไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้)
การเสนอขอรับสิทธิ
การเสนอขอรับ “เงินทําขวัญ” เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการยื่นเรื่องราว
ขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.๒๕๔๘ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
๑. ใหขาราชการหรือลูกจางผูมีสิทธิ ยื่นคําขอตามแบบคําขอ และตามแบบใบรับรองแพทย
ที่กําหนดทายคูมือนี้ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๒. ผู บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ที่ ไ ด รั บ เรื่ อง แล ว ควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน หรื อ
สืบสวนขอเท็จจริงขึ้นรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณ เมื่อดําเนินการแลวเห็นวา
เขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอรับสิทธิตามลําดับชั้นไปจนถึงหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทา
ขึ้ น ไป (กรณี ข าราชการตํ ารวจ คื อ ผู บั ญ ชาการตํ ารวจแห ง ชาติ (สํ าหรั บ กองบั งคั บ การในสั งกั ด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หรือ ผูบัญชาการ (สําหรับหนวยระดับกองบัญชาการ))
๓. เมื่อหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒. ไดรับเรื่อง และพิจารณาเห็นวาเขาหลักเกณฑ
ตามระเบียบฯ ใหสงเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ
เอกสารประกอบการขอรับเงินทําขวัญ สรุปได ดังนี้
๑. คําขอรับสิทธิ (ตามแบบที่กําหนด)
๒. ใบรับรองแพทย (ตามแบบที่กําหนด)
๓. เนื่องจากระเบียบวาดวยเงินทําขวัญไมกําหนดรายละเอียดเอกสารที่จําเปนสําหรับ
การพิ จ ารณามากนัก ดั งนั้ น เพื่ อใหการพิ จ ารณาเสนอขอรั บ เงิ น ทํ าขวัญ เป น ไปด ว ยความถู กต อง
เรียบรอย และรวดเร็ว จึ งควรนําหลักเกณฑ วิธีการรวบรวมเอกสารหลั กฐานเรื่ องการขอบําเหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษมาปรับใช เนื่องจากมีลักษณะคลายคลึงกัน

 ๑๒ 

- 12 หนวยงานที่รับผิดชอบ

สวนบริหารการรับและจายเงิน 2 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๙, ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๓๔, ๐ ๒๒๗๑ ๐๗๘๓,
๐ ๒๒๗๓ ๙๕๓๐, ๐ ๒๒๗๓ ๙๖๑๓ ตอ ๔๔๔๓ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔ ตอ ๔๒๔๔
หมายเหตุ
 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.๒๕๔๖
 กรณีคมู ือการขอรับสิทธิโดยละเอียดตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 http://www.personnel.police.go.th
๒.๖ การสงเคราะหผูประสบภัย
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารสงเคราะห ผู ป ระสบภั ย เนื่ อ งจากการช ว ยเหลื อ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
การปฏิบัติหนาที่
ชวยเหลือราชการ/
ปฏิบัติงานของชาติ/
ปฏิบัติตามหนาที่/
ชวยเหลือคนอื่น
ตามหนาที่ที่กฏหมาย
กําหนด หรือ ปฏิบตั ิ
ตามหนาที่มนุษยธรรม
จนเปนเหตุใหเสียชีวิต

บาดเจ็บไมถึงขั้น
สูญเสียอวัยวะ

เงินชดเชย


บาดเจ็บโดยสูญเสีย
อวัยวะทั่วๆ ไป

ตามเกณฑ

ทุพพลภาพหนัก
เปนอุปสรรคยิ่งตอ
อาชีพ

๓๐ เทาของ
เงินเดือน

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
เงินดํารงชีพ คารักษาพยาบาล คาจัดการศพ


ตามเกณฑ



ตามเกณฑ
เดือนละ
๕๐% ของ
เงินเดือน

ตามเกณฑ

๒๐,๐๐๐

 ๑๓ 

- 13 หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ
กรณีขอรับเงินชดเชย
และเงินดํารงชีพ

๑. แบบคําขอรับเงินสงเคราะห

๒. หลักฐานคําสั่งชวยเหลือราชการ
การปฏิบัติงานของชาติ/การปฏิบตั ิ
หนาที่
๓. รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง
ของนายอําเภอทองที่เกิดเหตุ/ผอ.เขต

กรณีขอรับเงินคารักษา
๑. แบบขอรับคาใชจาย
เกี่ยวกับคารักษาพยาบาล

กรณีขอรับเงินชวยเหลือ
คาจัดการศพ

๑. แบบขอรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ

๒. หลักฐาน/คําสั่งชวยเหลือราชการ
๒. หลักฐาน/คําสั่งชวยเหลือ
การปฏิบัติของชาติ/การปฏิบัติหนาที่
ราชการการปฏิบัติงานของชาติ/ ตามหนาที่มนุษยธรรม
การปฏิบัตหิ นาที่ตามหนาที่
๓. สําเนาใบมรณบัตรของผูประสบภัย
มนุษยธรรม

๔. รายงานการสอบสวน/ผลคดีของศาล ๓. หนังสือรับรอสถานพยาบาล ๔. หนังสือมอบหมายใหทายาท/
ผูจัดการศพผูหนึ่งผูใดเปนผูรับเงิน
คาจัดการศพ
๕. หลักฐานการสอบสวนพยานผูร ูเห็น ๔. หลักฐานการรับเงินของ
สถานพยาบาล
๕. หลักฐานแสดงการเปนผูจดั การศพ
๖. หลักฐานเกีย่ วกับตัวผูประสบภัย
พรอมหนังสือมอบหมายใหเปน
๕. รายงานการสอบสวน
เชน บัตรประจําตัว, ทะเบียนบาน
ผูจัดการศพ
ขอเท็จจริงของนายอําเภอ
๗. ใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ทองที่เกิดเหตุ/ผอ.เขต
๖. หลักฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วของและเปน
ประโยชนตอการพิจารณา (ถามี)
๖. สําเนาใบมรณบัตร (ถามี)
๘. สําเนาใบมรณบัตร (ถามี)
๙. หลักฐานเกีย่ วกับการเปนบิดา
มารดา

๗. คําสั่งแตงตั้งผูจัดการมรดก

๑๐. หลักฐานเกี่ยวกับคูสมรสทายาท

๘. หลักฐานเกีย่ วกับทายาท
(ถามี)
๙. หลักฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ

 ๑๔ 

- 14 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน
ผูปฏิบัติ

ลําดับ
๑
๒

การปฏิบัติ

ผูมีสิทธิ/ทายาท

ยื่นคําขอรับสิทธิตามแบบพรอมหลักฐานที่กําหนด ตามขอ ๒.
 เหตุเกิดใน กทม. ยื่นตอ ผอ.เขต
 เหตุเกิดในตางจังหวัด ยื่นตอ นายอําเภอทองที่เกิดเหตุ
ผอ.เขต/นายอํ า เภอ  ตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานเสนอ ผวจ.
แลวแตกรณี

๓

ผวจ.

 ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติคา จัดการศพ/คารัก ษา แล ววางฎีกาเบิกจา ย
ที่กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เวนแตคารักษาเกินอํานาจใหเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
 เงินชดเชยและเงินดํารงชีพ ใหเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๔

คณะอนุกรรมการ
สงเคราะห
ผูประสบภัย

 ตรวจสอบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ (กรณีคารักษาเกิดอํานาจของ
ผวจ. หรือกรณีเงินชดเชยกับเงินดํารงชีพ)

๕

คณะกรรมการ
สงเคราะห
ผูประสบภัย
(กระทรวงการคลัง)

 อนุมัติเงินชดเชย/เงินดํารงชีพ แลวแจงกรมบัญชีกลางดําเนินการสั่งจาย
 อนุมัติเงินคารักษา (กรณีเกินอํานาจของ ผวจ.)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการสงเคราะหผูประสบภัย กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ
พ.ร.บ.สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๗ การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการใหการสงเคราะหชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

 ๑๕ 

- 15 ประเภทการสงเคราะห

๑. ผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการประจําในพื้นที่ หรือประชาชนที่อยูในพื้นที่
(รวมถึงประชาชนที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกพื้นที่) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ
หลักเกณฑการชวยเหลือ
หลักเกณฑ
๑. กรณีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่
๒. กรณีไดรับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ
๓. กรณีบาดเจ็บสาหัส (ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.๒๙๗ วรรคสอง)
๔. กรณีบาดเจ็บ (ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.๒๙๕)
๕. กรณีบาดเจ็บเล็กนอย

จํานวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนการศึกษารายปและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสืบเนื่อง
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
หลักเกณฑการชวยเหลือ
รายการ

กรณีการใหความ
ชวยเหลือ

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

หนวยงานที่ให
ความชวยเหลือ

๑. เงินยังชีพรายเดือน  บุตรผูเสียชีวิตหรือ  อนุบาล/ประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/เดือน หนวยงานตนสังกัด
ทุ พ พ ล ภ า พ จ น  เด็กเล็ก/กศน./ปวช. ๑,๕๐๐ บาท/เดือน
จบการศึกษาระดับ  อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญา/อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส.)
ปริญญาตรี
๒,๕๐๐ บาท/เดือน
๒. เงิ น ทุ น การศึ ก ษา  บุตรผูเสียชีวิตหรือ
ทุ พ พ ล ภ า พ จ น
รายปตอเนื่อง
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี






หนวยงานตนสังกัด
เด็กเล็ก/กศน. ๕,๐๐๐ บาท/ป
อนุบาล/ประถมศึกษา ๖,๐๐๐ บาท/ป
มัธยมศึกษา/ปวช. ๑๐,๐๐๐ บาท/ป
อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญา/อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส.)
๒๐,๐๐๐ บาท/ป

๓. เงิ น อุ ด หนุ น ราย  เ ป น ค ร อ บ ค รั ว  กรณี รั บ อุ ป การะเด็ ก ๑ คน ให ไ ด รั บ หนวยงานตนสังกัด
๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
เดื อ นแก ค รอบครั ว ที่ รั บ อุ ป การะเด็ ก
ที่ บิ ด าและมารดา
ที่รับอุปการะเด็ก
เสียชีวิตทั้งคู

 ๑๖ 

- 16 ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
สน./


กก. ตนสังกัด







รวบรวมหลักฐาน
 รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น

บก.

กยต.สปน.

ตรวจสอบ/พิจารณา

ตรวจสอบ/พิจารณา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๔๙๕ ตอ ๑๘๕,
๐ ๒๒๘๒ ๕๓๖๗
ผูมีอํานาจพิจารณา
คณะกรรมการนโยบาย และอํ า นวยการเยี ย วยาผู ไ ด รั บ ผลกระทบสื บ เนื่ อ งจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (กยต.)
หมายเหตุ
หลักเกณฑการใหความชว ยเหลื อเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยู จะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๙ ตามบัญชี หมายเลข ๙
สวนขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจะดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได โดยจะไดรับพระราชทาน
ในชั้นตราที่ผูเสียชีวิตไดรับยศตามชั้นยศ

 ๑๗ 
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คุณสมบัติผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. เป น ผู ป ระพฤติ ดี แ ละปฏิ บั ติ ง านราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป น ประโยชน ต อ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตยและเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และ
๓. เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูที่ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ จะตอง
เปนผูทมี่ ีเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับแตวันเขารับราชการถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน สวนผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนตํารวจ ใหนับเวลาราชการตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการตํารวจในระหวางที่กําลัง
ศึ ก ษาอยู ใ นโรงเรี ย น เกณฑ ก ารขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห แก ข า ราชการตํ า รวจ
ใหถือปฏิบัติดังนี้
ลําดับ



ยศ

๑
๒
๓
๔

สิบตํารวจตรี
สิบตํารวจโท
สิบตํารวจเอก
จาสิบตํารวจ

๕

 จาสิบตํารวจ
อัตราเงินเดือน
จ า สิ บ ตํ า ร ว จ
พิเศษ
 ดาบตํารวจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ร.ง.ม.

ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น
ร.ง.ช.

ร.ท.ม.

ร.ท.ช.
บ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ บ.ม.
ร.ท.ช.
จ.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
๒. ได ร.ท.ช. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ บ.ม.
๓. ได บ.ม. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ บ.ช.
๔. ได บ.ช. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ จ.ม.

หมายเหตุ

๑๘ -
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ลําดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
บ.ม.
จ.ม.
๑. เริม่ ขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ดํารงตําแหนงรอยตํารวจตรีมาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
๓. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

๖

รอยตํารวจตรี

๗
๘
๙
๑๐

รอยตํารวจโท
รอยตํารวจเอก
พันตํารวจตรี
พันตํารวจโท

จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.






๑๑

พันตํารวจเอก

ท.ม.



๑๒

ท.ช.



๑๓

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพัน
ตํารวจเอกพิเศษ

พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน
พั น ตํ า ร ว จ เ อ ก
พิเศษ



ป.ม.

๑๔

พันตํารวจเอกอัตรา
เงินเดือน
พั น ตํ า ร ว จ เ อ ก
พิเศษขั้นตนของ
พลตํารวจตรี
พันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอก
พิเศษเงินเดือน
ขั้นตนของ
พลตํารวจตรี

ท.ช.

ป.ม.

ท.ช.

ป.ม.

๑๕

ดํารงตําแหนงรอง
ผูบังคับการ

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตเขารับ
ราชการจนถึงวัน

กอนวันพระราชพิธี

เฉลิมพระชนม

พรรษาของปที่ขอ

พระราช ทานไม

นอยกวา ๖๐ วัน
๒.ผูสําเร็จ

การศึกษาจาก
โรงเรียนตํารวจให
นับเวลาราชการ
๑. ดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ตั้งแตวันเริ่มเขารับ
๒. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ราชการตํารวจใน
ขอ ป.ม.
ระหวางที่กําลัง
๓. ใหขอไดในปกอนปเกษียณอายุราชการ ศึกษาอยูในโรงเรียน
หรือในปที่เกษียณอายุราชการเทานั้น
๓.เกณฑการขอ
พระราชทานที่
กําหนดไวตามชั้นยศ
๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
ใหรวมถึงวาที่ยศ
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
นั้นๆดวย
บริบูรณ ขอ ป.ม.
๔.ลําดับ ๖ ซึ่ง
๓. ไดรับเงินเดือนขั้นตนของพลตํารวจตรี กําหนดระยะเวลา
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
เลื่อนชั้นตรา ๕ ป
1. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
หมายถึงตองดํารง
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ ตําแหนงในระดับ
ขอ ป.ม.
นั้นๆรวมเปนเวลา
ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปที่จะขอ
พระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน

๑๙ -
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ลําดับ

ยศ

๑๖

พลตํารวจตรี

๑๗

พลตํารวจโท

๑๘

พลตํารวจเอก

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ม.
๒. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช.
๓. ได ป.ช. มาไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ว.ม.
๔. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตราแตไมเกิน ป.ช. เวนกรณีลาออก

ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตราแตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณี
ลาออก

ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช.
๒. ได ป.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม. มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา

หมายเหตุ
 ลําดับ ๑๖ 
๑๘ การขอกรณี
ปที่เกษียณอายุ
ราชการตาม
ขอ ๔ ใหขอป
ติดกันได

หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ ฝ ายประวั ติบุ คคล กองทะเบี ย นพล สํ านั กงานกํ าลั งพล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓
หมายเหตุ
หนั งสื อสํ านั กงานกํ าลั งพล ที่ ๐๐๐๙.๒๒๔/๐๐๑ ลงวั น ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๙ การลา
ขาราชการมีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาภายใตพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ ตามประเภทของ
การลาแหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดการลาออกเปน ๑๑ ประเภท
๑. การลาปวย
๒. การลาคลอดบุตร
๓. การลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

การลากิจสวนตัว
การลาพักผอน
การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย
การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
การลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ
การลาติดตามคูสมรส
ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ

หลักเกณฑในการลา
๑. การนั บ วั น ลาเพื่ อ ประโยชน ใ นการเสนอ หรื อ จั ด ส ง ใบลา อนุ ญ าตให ล า ให นั บ
ตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เชน ขอลา
ศุกร เสาร อาทิตย และจันทร ใหนับวันเสารและอาทิตย รวมเปนวันลาดวย จํานวน ๔ วัน แตหาก
ขอลาศุกร เสาร และอาทิตย เชนนี้มิใชอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันนับไมไดนับไดเพียงวันศุกร
วันเดียว
๒. การคํานวณวันลา สําหรับลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ
การตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ และลาติดตามคูสมรสใหนับตอเนื่อง
๓. การคํานวณวันลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ สําหรับวันลาปวยตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหนับตอเนื่อง
๔. การคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร วันลากิจสวนตัวและ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ
๕. การลาปวย ลากิจสวนตัว ซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด
ใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
๖. ขาราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
๗. การลาครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบายใหนับเปนการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของ
การลา ประเภทนั้น ๆ)
๘. ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลา ใหเสนอขอยกเลิกวัน
ลา และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ
๙. ผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจ ใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยทําเปนหนังสือ
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๑. ให เสนอใบลาป วย ก อน หรื อในวั นที่ ลา เว นแตกรณี จํ าเปน จะสงใบลาในวั นแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได
๒. ในกรณี ที่ปวยจนไมส ามารถลงชื่อในใบลาได ใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
๓. การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทย
๔. การลาป ว ยไม ถึ ง ๓๐ วั น ไม ว า จะเป น การลาครั้ งเดี ย วหรื อ หลายครั้ งติ ดต อกั น
ผู มีอํานาจอนุ ญ าตจะสั่ งให มีใ บรั บ รองแพทย ป ระกอบใบลา หรื อสั่ งใหไปรั บ การตรวจจากแพทย
ของทางราชการก็ได
๕. ในปงบประมาณหนึ่ง การลาปวยธรรมดาโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ๖๐ วันทําการ
แตหากตองรักษาตัวเกินกวา ๖๐ วันทําการ อธิบดีจะอนุญาตใหลาปวยตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน
๖๐ วั นทําการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงิ นเดือน เงิ นป บํ าเหน็จ บํ านาญ และเงิน อื่น ๆ ในลั กษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๓๙)
๖. ลูกจางชั่วคราวที่เริ่มปฏิบัติงานในปแรกมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางไดไมเกิน ๘ วัน
ทําการ ยกเวน กรณีที่ปฏิ บัติง านในปแรกไม ครบ ๖ เดือน และในป ถัดไปลู กจ างชั่ว คราวซึ่งจางไว
ปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิ ลาปวยโดยไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน ๑๕ วันทําการ (ระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
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

๒. การลาคลอดบุตร
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาคลอดบุตรกอนหรือในวันที่ลา กรณีไมสามารถลงชื่อในใบลาได
ใหผูอื่นลาแทนก็ไดแตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือสงใบลาโดยเร็ว
๒. ขาราชการและลู กจ างประจํา มี สิ ทธิ ลาคลอดบุ ตรโดยได รั บเงิน เดือนหรื อค าจ าง
ครั้งหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน (นับตามปงบประมาณ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย (ตาม พ.ร.ฎ.การจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบวาดวย
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
๓. การลาคลอดบุ ต รจะลาในวั น ที่ ค ลอด วั น ก อ น หรื อ หลั ง คลอดก็ ไ ด แต ร วมแล ว
ตองไมเกิน ๙๐ วัน
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๔. กรณี ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ล าคลอดบุ ต รและได ห ยุ ด ราชการไปแล ว แต ไ ม ค ลอด
ตามที่กําหนดไว สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได โดยถือเอาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลา
กิจสวนตัว
๕. การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดการลานั้น
ใหถือวาการลานั้นสิ้นสุดลงและนับเปนการลาคลอดบุตรนับแตวันที่เริ่มลาคลอดบุตร เชน ขาราชการ
สตรี อยู ร ะหว างการลาศึ กษาต อเมื่อมี ครรภ และประสงคจ ะลาคลอดบุ ตร เมื่ อได รั บ อนุ ญ าตให ล า
คลอดบุตรไดแลว การลาศึกษาตอยอมสิ้นสุดลง แตหากไมประสงคจะใหการศึกษาตอสิ้นสุดลง ก็ไม
ตองใชสิทธิการลาคลอดบุตรในระหวางลาศึกษาตอ
๖. หากประสงคจะเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตอไปไดอีก ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา
๗. ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิลาคลอดบุตรปหนึ่งไมเกิน
๙๐ วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางการลาจากสวนราชการไมเกิน ๔๕ วัน เวนแตกรณีที่เริ่ม
ปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๗ เดือน ไมมีสิทธิไดรับการลาคลอดบุตร (ตามระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
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/คาจาง
สามารถลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรตอเนื่องตอไปอีกไดไมเกิน
๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน/คาจาง

๓. 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
ตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนระหวางการลานั้นก็ไดแตไมเกิน ๑๕ วันทําการ

 ๒๓ 

- 23 -

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
จํานวนวันลา
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
๑๕ วัน
ผบช. (ไดรับ มอบอํานาจจาก ๑๕ วัน
ผบ.ตร. ตามคําสั่ง ตร.ที่ ๒๗๑/
๒๕๕๕ ลง
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕)

หมายเหตุ
ไดรับเงินเดือน
ไดรับเงินเดือน

๔. การลากิจสวนตัว
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลากิจสวนตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงหยุดราชการได
๒. กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน หรือไมสามารถจัดสงใบลาไดกอน
ใหหยุดราชการไปกอนไดแตตองชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบและจัดสงหรือ
เสนอใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
๓. ขาราชการมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ
๔. ขาราชการที่ลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
๕. ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมไดอีก
ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีก
ไมเกิน ๓๐ วันทําการ และใหนับรวมอยูในวันลากิจสวนตัว ๔๕ วันทําการดวย (ตามระเบียบวาดวย
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
๖. ลูกจางชั่วคราวหากจะลากิจสวนตัว จะตองถูกหักเงินเดือนตามวันที่ลา
๗. ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ล ากิ จ ส ว นตั ว แล ว หากมี ร าชการจํ า เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ผูมีอํานาจอนุญาต จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได ยกเวน ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
จํานวนวันลา
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร.
ตามที่เห็นสมควร
ผบช.
ไมเกิน ๔๕ วัน
ผบก.
ผกก./หน.สถานีตํารวจ
สว.

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 โดยไมไดรับ
เงินเดือน
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๑. ในปงบประมาณหนึ่ง ขาราชการและลูกจางประจํามีสิทธิลาพักผอนได ๑๐ วัน

๒. การสะสมวันลาพักผ อนในปใด ถามิไดใ ชสิทธิลาพั กผอนประจําป หรือลาไมครบ
๑๐ วันทําการใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมกับปตอๆ ไปได แตรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบัน
ตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
๓. ผู ท่ี รั บ ราชการติ ด ต อ กั น มาแล ว ไม น อ ยกว า ๑๐ ป (ป ง บประมาณ) ให มี สิ ท ธิ
นําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
๔. ขาราชการและลูกจางประจําที่ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรกที่ไดรับการบรรจุ
ราชการและปฏิบัติราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไดแก
 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
 ผูลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
 ผูลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ
 ผู ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการในกรณี อ่ื น ๆ ยกเว น กรณี ไ ปรั บ ราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
(มีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณที่ไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการตั้งแตวันแรกที่บรรจุกลับ)
๕. เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตให ล าพั ก ผ อ นแล ว หากมี ร าชการจํ า เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. / หน.สถานีตํารวจ
สว.

จํานวนวันลา
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ

หมายเหตุ

๖. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถ
ยื่นใบลากอน ๖๐ วันไดใหชี้แจงเหตุผลตามความจําเปนและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา
๒. การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาอุปสมบทใหผูบังคับบัญชาของผูลาเสนอความเห็นวา
สมควรจะอนุญาตใหลาอุปสมบทไดหรือไม โดยพิจารณาถึงหนาที่และการงานของผูลาวาจะเสียหาย
เพียงใดหรือไม
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๓. เมื่ อผู บั งคั บ บั ญ ชาที่ได รั บ มอบหมายได อนุ ญ าตให ขาราชการตํารวจลาอุ ป สมบท
แลวใหออกหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบทตามแบบ
ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
๔. เมื่อไดรั บอนุ ญาตแลว ตองอุ ปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิ ธีฮัจ ยภายใน
๑๐ วันนับแตวันที่เริ่มลา และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแตวันที่
ลาสิกขา (นับวันที่ลาสิกขาเปนวันที่ ๑) หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย พรอมหนังสือรับรอง
จากวัดซึ่งแสดงวาผูลาไดอุปสมบทและลาสิกขาตามที่ไดรับอนุญาต
๕. กรณีที่ผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาต
ใหลาไปประกอบพิธีฮัจยหากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย ให รายงานตัวกลับเขาปฏิบั ติราชการตามปกติและขอถอนวัน ลาตามแบบใบขอยกเลิกวั นลา
พร อ มทั้ ง ส ง หนั ง สื อ แสดงการพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให ข า ราชการอุ ป สมบท
ตอผูบังคับบัญชาที่พิจารณาอนุญาตเพื่ออนุญาตใหถอนวันลา โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลว
เปนวันลากิจสวนตัว
๖. ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลว
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน และยังไมเคยอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยมากอน
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
จํานวนวันลา
นายกรัฐมนตรี
ตามที่ขอลา
ผบ.ตร.
ตามที่ขอลา
ผบก.(ไดรับมอบอํานาจจาก ตามที่ขอลา
ผบ.ตร.ตามคํ า สั่ ง ตร.ที่
๒๗๑/๒๕๕๕ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๕๕)

หมายเหตุ
 มีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือน/คาจางไม
เกิน ๑๒๐ วัน
 รั บ ราชการมาแล ว ไม น อ ยกว า ๑๒
เดือน
 ขณะรับราชการยังมิเคยอุปสมบทหรือ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย

๗. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
๑. การเข า รั บ การตรวจเลื อ ก หมายความว า เข ารั บ การตรวจเลื อ กเพื่ อรั บ ราชการ
เปนทหารกองประจําการ
๒. เขารับการเตรียมพล หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขาฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๓. เมื่ อได รั บ หมายเรี ย กเข ารั บ การตรวจเลื อกหรื อเข ารั บ การเตรี ย มพล ให ร ายงาน
การลาตอผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล
๔. ใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามเวลาที่กําหนดโดยไมตองรอ
คําสั่งอนุญาต
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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 า รั บ การตรวจเลื อกหรื อเข ารั บ การเตรี ย มพลให มารายงานตั ว
กลับเขาปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีจําเปนจะขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน
(พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ
พ.ศ.๒๕๒๖)
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี
ผบ.ตร.
ผบช.

จํานวนวันลา
ตามที่กําหนดในหมายเรียก
ตามที่กําหนดในหมายเรียก
ตามที่กําหนดในหมายเรียก

หมายเหตุ

๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ลาไดไมเกิน ๔ ป นับแตวันไปจนถึงวันกอนมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
โดยไดรับเงินเดือนหากผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหลาเกิน ๔ ป โดยไดรับเงินเดือนก็ไดแตรวมกันแลว
ตองไมเกิน ๖ ป
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ใหนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๔ ป ทั้งนี้ระหวางการลานี้ไมได
รับเงินเดือน แตรับเงินเดือนจากองคการนั้น ๆ
๑๐. การลาติดตามคูสมรส
(ไมได รับ เงิ นเดือน) ซึ่ งต องอยู ปฏิ บัติราชการ หรื อปฏิ บัติงานในต างประเทศเป น
ระยะเวลาติดตอกัน ในประเทศเดียวกันหรือไมก็ตาม ลาได ๒ ป และในกรณีจําเปนลาตอไดอีก แต
เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน ๔ ป ถาเกินกวานี้ตองลาออกจากราชการ
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได
๑๑. 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 สามารถลา
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ไปเข ารับการฝกอบรมหลักสู ตรเกี่ ยวกับ การฟ นฟูส มรรถภาพที่ จําเป นตอการปฏิ บัติราชการ หรื อ
ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
๑.๒ ไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอื่น และผูมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาสามารถรับราชการตอไปได สามารถลาไปเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
๒. มี สิ ท ธิ ล าได ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รที่ ป ระสงค จ ะลาซึ่ ง ต อ งเป น หลั ก สู ต ร
ที่สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะ หรือสถาบันที่ไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของทางราชการเปนผูจัดหรือรวมจัด แตไมเกิน ๑๒ เดือน
๓. ใหเสนอใบลาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา พรอมทั้งแสดงหลักสูตรที่ประสงค
จะลา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
ผบช.

จํานวนวันลา
๑๒ เดือน
๖ เดือน

หมายเหตุ

การใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบใหขาราชการ เจาหนาที่ และ
ลูกจางของหนวยงานรัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือน
แตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
หลั กเกณฑ การให ข าราชการสตรีไปถื อศี ล และปฏิ บั ติธ รรมถื อเสมื อนเป น วั น ปฏิ บั ติ
ราชการ
๑. ถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ใหอยูใน
ดุล ยพิ นิจ ของผูบั งคั บบั ญ ชาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตตามความเหมาะสม และให ถือเปน วัน ปฏิ บั ติ
ราชการ ทั้งนี้ จะตองยื่นคําขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษไมอาจเสนอขออนุญาตลวงหนาได ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการขออนุญาต
และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจหนาที่ที่จะพิจารณาใหหรือไมใหก็ได
๒. ถือศีลแลวตองอยูสํานักปฏิบัติธรรม
๓. ถือศีล ๘
๔. นุงขาว หมขาว
๕. การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ
 โกนผม เรียกวา นักบวช
 ไมโกนผม เรียกวา บวชศีลจาริณี
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๑. ทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดลวงหนาอยางนอย

๒. ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาใหการรับรอง
๓. ติ ดต อขอใบสมั คร กรอกรายละเอี ย ดแล ว ยื่ น ใบสมั ครไปที่ สํ า นั ก ปฏิ บั ติธ รรม
ที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแหง
๔. เดิ นทางไปปฏิ บัติธรรม ที่ สํานักปฏิ บัติธ รรม และต องปฏิ บัติตามกฎ ระเบี ย บ
หรือขอกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเครงครัด
๕. รับวุฒิบัตรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อเปนหลักฐานแสดงตอ
ผูบังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ
๖. หนวยงานตนสังกัดแจงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาทราบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓
หมายเหตุ
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
๔. ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
๕. ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙
๖. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
๗. ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการของผูบัญชาการ
ในฐานะอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕
๘. ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๑ การลาของขาราชการ
ตํารวจ
๙. ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง
๑๐. คํ า สั่ ง ตร. ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่ อ ง มอบอํ า นาจพิ จ ารณาและอนุ ญ าตการลาของ
ขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา
๑๑. เอกสารประกอบคํ า บรรยายงานธุ ร การและกํ า ลั ง พล พ.ต.อ.บริ สุ ท ธิ์ นุ ศ รี ว อ
ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. พ.ศ.๒๕๕
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ขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดรับอนุมัติคาเครื่องแตงกายในอัตราเหมาจาย
รายละ 2,000 บาทตอป สวัสดิการอื่นๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให
๒.๑๑ สวัสดิการดานที่อยูอาศัยของทางราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เล็งเห็นความเปนอยูของขาราชการตํารวจ ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพราะเมื่อขาราชการตํารวจมีที่อยูอาศัย
ของตนเองแลวก็จะเปนกําลังใจเสริมในการปฏิบัติหนาที่อยางทุมเท ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น จึงสนับสนุนในการจัดสวัสดิการเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยใหขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยโดยมีโครงการดังนี้
อาคารบานพัก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดอาคารบานพักเปน ๒ ประเภท คือ
๑. อาคารบ านพักอิส ระ คื อ อาคารบ านพักซึ่งกําหนดใหการบังคับ บัญ ชาอาคาร
ขึ้นอยูกับหนวยงานนั้น
๒. อาคารบ า นพั ก ส ว นกลาง คื อ อาคารบ า นพั ก ที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
กําหนดใหเปนที่พักอาศัยของขาราชการตํารวจและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคารบานพักสวนกลางเปนอาคารสําหรับที่พักอาศัยของขาราชการตํารวจ และลูกจางประจํา ที่มี
ที่ตั้งที่ทําการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด ๗ แหง ดังนี้
๒.๑ บานพักสวนกลาง – ลือชา ถนนพหลโยธิน ๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
๒.๒ บานพักสวนกลาง – เฉลิมลาภ ถนนพหลโยธิน ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
๒.๓ บานพักสวนกลาง  ลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต (หลัง บช.ศ.) แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
๒.๔ บานพักสวนกลาง – วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงขามตํารวจภูธร ภาค ๑)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
๒.๕ บานพักสวนกลาง  ทุงสองหอง ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงขามสโมสรตํารวจ)
แขวงทุงสองหอง เขตดอนเมือง
๒.๖ บานพักสวนกลาง  อุดมสุข ถนนสุขุมวิท ๑๐๓ แขวงดอกไม เขตประเวศ
๒.๗ บานพักสวนกลางถนอมมิตร ถนนรามอินทรา เขตบางเขน
หลักเกณฑการขอสิทธิเขาพักอาศัย
พิจารณาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ขาราชการตํารวจทุกนายที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในสวนกลาง สามารถขอสิทธิ์ในการเขาพัก
อาศัยในอาคารบานพักสวนกลาง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติได ซึ่งทางกองสวัสดิการจะจัดสรรให
ขาราชการตํารวจตามความจําเปนเรงดวน ตามลําดับดังนี้
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๑. บานพักของตนเอง คูสมรสหรือบิดามารดาของผูขอสิทธิเขาพักอาศัย ซึ่งผูขอ
สิทธิในการเขาพักอาศัยไดพักอาศัยอยูในบานนั้นเปนประจํา และเปนปกติวิสัยไดถูกเพลิงไหม หรือไดเกิด
ภัยธรรมชาติทําใหเสียหาย ถูกฟองรองขับไลโดยคําพิพากษาของศาลถูกเวนคืน หรือเมื่อถูกคําสั่งเรียกตัว
กลับเขารับราชการ ในกรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
กรณี นี้ ถื อ เป น กรณี เ ร ง ด ว นให ยื่ น คํ า ร อ งผ า นผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น
ถึงผูบังคับบัญชาอาคารเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
คํ า ร อ งในทุ ก ๆ ระดั บ สํ า หรั บ อาคารบ า นพั ก ส ว นกลาง ให เ สนอผ า นกองสวั ส ดิ ก าร เพื่ อ เสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตอไป
๒. นอกจากกรณีตามหลักเกณฑที่กลาวในขอ ๑ แลวใหถือวาอยูในหลักเกณฑขอ ๒
โดยให คณะกรรมการพิจารณาคําร องของหนวยเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑความเดื อดรอน
จําเปน เพื่อใหเหมาะสมกับหนวยของตนเอง และดวยความเปนธรรม
สวนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําที่ประสงคจะขอสิทธิในการเขาพัก
อาศัยในอาคารบานพักสวนกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตองดําเนินการ ดังนี้
๑. ยื่นคํารองตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมหลักฐานดังนี้
๑.๑ บัน ทึกคํ าใหการของผู ยื่น คํ าร อง ซึ่งสอบสวนพร อมทั้ งบั นทึ ก โดย
ข าราชการตํ ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ตรตํ าแหน งเหนื อตนขึ้ น ไป โดยให ป รากฏรายละเอี ย ดและถ อยคํ า
เกี่ ย วกั บ วั น เดื อ น ป เ กิ ด วั น ครบเกษี ย ณอายุ ร าชการ การได รั บ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
ครั้งสุดทาย (ระบุรายละเอี ยดของคําสั่ง) สถานภาพการสมรส และรายละเอียดของคูสมรส(ถามี )
อาชีพของคูสมรส รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร (ถามี) สถานที่พักอาศัยปจจุบันเปนของใคร และเกี่ยวของ
กับ ผู ยื่น คํ าร องอย างไร เคยถู กพิจ ารณาทัณฑ ทางวินั ย เกี่ ย วกั บ การเขาพั กอาศัยในอาคารบานพั ก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือไม อยางไร รวมทั้งเหตุผล และความจําเปนในการขอเขาพักอาศัยใน
อาคารบานพักสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อแสดงใหเห็นวาผูยื่นคํารองมีความเดือดรอน และจําเปน
จริงพรอมแสดงหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
๑.๒ สําเนาคําสั่งแตงตั้งครั้งสุดทาย
๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
๑.๔ สําเนาทะเบียนบาน
๑.๕ สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
๒. ให ยื่ น คํ า ร อ งขอเข า พั ก อาศั ย ในอาคารบ า นพั ก ส ว นกลาง หรื อ อาคาร
บานพักอิสระไดเพียงประเภทเดียว
๓. ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาคํารอง และมีความเห็นประกอบวา
ผูยื่นคํารองมีความจําเปนหรือไม มากนอยเพียงใด แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของ
หนวย พิจารณาตามหลักเกณฑ และมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติ
สําหรับอาคารบานพักสวนกลาง ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของหนวย ทําการ
พิจารณาคํารองตามหลักเกณฑขางตน และจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับความเดือดรอนจําเปน
กอน  หลัง โดยสงใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอเขาพักอาศัยกองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจ
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แหงชาติ เพื่อพิจารณาจัดสรรผูจะไดรับสิทธิแลวเสนอผูบังคับบัญชาอาคารบานพักสวนกลางพิจารณา
อนุมัติตอไป บัญชีรายชื่อผูที่จะไดรับสิทธิที่ผูบังคับบัญชาอาคารอนุมัติแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได เวนแต
กรณีหมดสิทธิตามระเบียบใหคัดชื่อออกจากบัญชี
จํานวนหนวยของสวัสดิการอาคารบานพักสวนกลาง
สวัสดิการอาคารบ้ านพักส่ วนกลาง
เฉลิมลาภ 340 หน่วย
วิภาวดี 538 หน่ วย
ลาดยาว 810 หน่ วย

ลือชา 1011 หน่วย
บ้านพัก
ส่
วนกลาง
ง
ลา

ทุ่งสองห้อง 918 หน่วย

ถนอมมิตร 249 หน่ วย
ปากเกร็ด 90 หน่ วย

อุดมสุข 1,480 หน่วย

๓. เมื่อเกษียณอายุราชการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเมื่อขาราชการตํารวจเกษียณอายุราชการ ดังนี้

รายเดือน

๓.๑ เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ
บําเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายใหครั้งเดียว
บํานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายใหเปน

บุคคลที่เขารับราชการ เมื่อออกจากราชการ หากตลอดเวลาที่รับราชการ
ไดกระทําความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบที่รับราชการมาโดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว
เรียกวา “บําเหน็จ” หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรมเรียกวา “บํานาญ”
ประเภทของบําเหน็จบํานาญ
๑. บําเหน็จบํานาญปกติ
๒. บําเหน็จตกทอด
๓. บําเหน็จบํานาญพิเศษ
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บุคคลที่เ ขารั บราชการ เมื่ อออกจากราชการ หากตลอดเวลาที่รั บราชการไดกระทํ า
ความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบที่รับราชการมาโดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว เรียกวา
“บําเหน็จ” หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรมเรียกวา “บํานาญ” หรือกรณีที่ขาราชการถึงแกกรรม
ขณะรับราชการหรือผูรับบํานาญตาย ทางราชการจายเงินเปนเงินกอนใหแกทายาทฯ หรือบุคคล
ซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว เรียกวา “บําเหน็จตกทอด”
บําเหน็จ บํานาญปกติ
ดังตอไปนี้

ขาราชการออกจากราชการมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตองเปนเหตุใดเหตุหนึ่ง
๑. เหตุทดแทน
๒. เหตุทุพพลภาพ
๓. เหตุสูงอายุ
๔. เหตุรับราชการนาน
๑. เหตุทดแทน

ใหแกขา ราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเลิก หรือยุบตําแหนง หรือมีคําสั่งใหออก
โดยไม มีความผิ ด เลิ กตํ าแหน ง หมายถึ ง ขาราชการออกจากราชการเพราะเหตุ ทางราชการเลิ ก
ตําแหนงหนาที่ที่ผูนั้นปฏิบัติโดยไมมีงานที่จะตองใหปฏิบัติตอไปอีก
ยุบตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการ เพราะทางราชการเอางาน
ในหนาที่ของตําแหนงหนึ่งไปรวมกับงานในหนาที่ของตําแหนงอื่น การออกจากราชการของขาราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญ เหตุทดแทนนี้ จะมีไดแตกรณีที่ทางราชการสั่งใหออกจากราชการเทานั้น
ไมใชลาออกโดยตนเอง
คําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด พิจารณาตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ เชน
๑. เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการโดยสม่ําเสมอ
๒. กรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ บกพรอง
ในหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
๓. ตองรับโทษจําคุกโดยมีคําสั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุกในความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒. เหตุทุพพลภาพ
ใหแกขาราชการที่ลาออกหรือสั่งใหออกเพราะปวยทุพพลภาพ ซึ่งแพทยที่ทางราชการ
รับรองไดตรวจ และมีความเห็นวาไมสามารถรับราชการตอไป
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ครบ ๕๐ ปบริบูรณ

ใหแกขาราชการผูมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่ออายุ

๔. เหตุรับราชการนาน
ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลารับราชการ ครบ ๒๕ ปบริบูรณ
การคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ
๑. กรณีขาราชการไมเปนสมาชิก กบข.
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ (จํานวนเดือนถาเกิน ๖ เดือน นับเปน ๑ ป)
๕๐
๒. กรณีขาราชการเปนสมาชิก กบข.
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย (เศษเดือนเศษวันเปนจุดทศนิยม x เวลาราชการ)
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย x เวลาราชการ (เปนจุดทศนิยม)
๕๐
จํานวนเงินบํานาญที่สมาชิก กบข.จะไดรับตองไมเกิน ๗๐ % ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบ
เดือนสุดทายโดยใหนับจํานวนปรวมถึงเศษของเดือนและวัน
การพิจารณาเลือกรับบําเหน็จ บํานาญปกติ
ขาราชการที่ออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ หากมีเวลา
รับราชการตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป หรือขาราชการที่ลาออกจากราชการโดยไมเขาเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ
เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน หากมีเวลารับราชการครบ 25 ป ขาราชการมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จ
หรื อบํ านาญก็ได จึ งขอเปรี ย บเที ย บสิ ทธิ ป ระโยชนใ นการขอรั บ บํ าเหน็ จ บํ านาญ เพื่ อประโยชน
ในการตัดสินใจ ดังนี้
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สิทธิประโยชน
การรับเงิน

การเบิกคารักษาพยาบาล

เงินชวยพิเศษ
คาเลาเรียนบุตร
บําเหน็จตกทอด
การไดรับพระราชทานเพลิงศพ

กรณีเลือกรับบําเหน็จ

กรณีเลือกรับบํานาญ
ได รั บ เงิ น เป น รายเดื อ นทุ ก เดื อ นได
ไดรับเงินกอนครั้งเดียว
ตลอดชีวิตหรือหมดสิทธิรับบํานาญ
ผูรับบํานาญเบิกคารักษาพยาบาลได
ตลอดชีวิต
* คู ส มรสเบิ ก ค า รั ก ษาพยาบาลได
ตลอดชีวิต จนผูรับบํานาญถึงแกกรรม
* บิดา มารดา เบิกคารักษาพยาบาล
ไมมีสิทธิ
ได ต ลอดชี วิ ต จนผู รั บ บํ า นาญถึ ง แก
กรรม
* บุตรเบิกคารักษาพยาบาลไดอายุ
ครบ ๒๐ ปบริบูรณ ยกเวนบุตรที่ไร
ความสามารถ หรือเบิกไดตลอดชีวิต
จนผูรับบํานาญถึงแกกรรม
ผู ซึ่ ง รั บ บํ า นาญแสดงเจตนา หรื อ
ทายาทตามกฎหมายไดรับเงิน ๓ เทา
ไมมีสิทธิ
ของบํ า นาญ เมื่ อ ผู รั บ บํ า นาญถึ ง แก
กรรมภายใน ๑ ป
เบิกคาเลาเรียนบุตรไดถึงอายุ ๒๕ ป
ไมมีสิทธิ
บริบูรณ
ทายาทตามกฎหมายหรื อ บุ ค คลซึ่ ง
ผู รั บ บํ า นาญแสดงเจตนาได รั บ เงิ น
ไมมีสิทธิ
๓๐ เทาของบํานาญเมื่อ ผูรับบํานาญ
ถึงแกกรรม
เจ า ภาพหรื อ ทายาทยื่ น เจ า ภาพหรื อ ทายาทยื่ น เรื่ อ งขอ
เรื่องขอพระราชทานเพลิง พระราชทานเพลิ ง ศพไปยั ง หน ว ยที่
ศพไปยังหนวยที่เกี่ยวของ เกี่ยวของ

๓.๒ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ (กบข.) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญ และใหประโยชนตอบแทน
การรับราชการแกขาราชการ เมื่อออกจากราชการ
๒. เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
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๓. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดเมื่อผูนั้นออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดก็ตามและ
สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด
ความหมายของเงินประเภทตางๆ
เงินบําเหน็จ คือ เงินที่รัฐจายใหแกสมาชิกเพียงครั้งเดียว เมื่อพนจากสมาชิกภาพและ
มีเวลาราชการสิบปบริบูรณขึ้นไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน
และมีอายุราชการ ๑ ปบริบูรณขึ้นไป โดยไดรับจากกระทรวงการคลัง
เงินบํานาญ คือ เงินที่รัฐจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือน เมื่อพนจากสมาชิกภาพ และมี
เวลาราชการยี่สิบหาปบริบูรณขึ้นไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุ
ทดแทน และมีเวลาราชการสิบปบริบูรณ โดยไดรับจากกระทรวงการคลัง
เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจายใหแกสมาชิกที่รับราชการอยู วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามสูตรที่กําหนด โดยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น
เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุน
เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจายสมทบเขากองทุนใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน
เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิก โดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจาก
ราชการ ซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น
สิทธิประโยชนและการขอรับเงิน
เมื่อสมาชิกออกจากราชการ ใหขาราชการยื่นเรื่องขอรับเงินจากกองทุนผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นพรอมแนบเอกสารการขอรับเงินคืนตามสิทธิ ดังนี้
๑. กรณีสมาชิกมีบัญชีเงินประเดิม
สมาชิกที่รับราชการกอนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเลือกรับบํานาญ จะไดรับ
บํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชนตามแบบของเงินดังกลาวจาก กบข. โดยใชเอกสาร ดังนี้
๑.๑ แบบ กบข.๐๐๘/๑
๑.๒ แบบตรวจสอบเงินประเดิม
๑.๓ สํ า เนาใบรั บ รองหรื อ ใบแจ ง ยอดเงิ น สมาชิ ก กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
๑.๔ สําเนาคําสั่งออก
๑.๕ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงิน
เขาบัญชี
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๒. กรณีสมาชิกไมมีบัญชีเงินประเดิม
สมาชิกที่รับราชการหลังวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และเลือกรับบํานาญจะไดรับ
บํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน
ตอบแทนของเงินดังกลาว จาก กบข. โดยใชเอกสาร ดังนี้
๒.๑ แบบ กบข. ๐๐๘/๑
๒.๒ สําเนาใบรับรอง หรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาบัตรผูเสียภาษี
๒.๓ สําเนาคําสั่งลาออก
๒.๔ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาที่แสดงบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเขาบัญชี
๓. กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ หรือไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ จะไดรับเงินสะสม
เงินสมทบ ผลประโยชนตอบแทนจาก กบข. โดยใชเอกสารดังนี้
๓.๑ แบบ กบข. ๐๐๘/๑
๓.๒ สําเนาใบรับรอง หรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาบัตรผูเสียภาษี
๓.๓ สําเนาคําสั่งลาออก
๓.๔ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาที่แสดงบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเขาบัญชี
๔. กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ทายาทจะไดรับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก กบข.
โดยใชเอกสารดังนี้
๔.๑ แบบ กบข. ๐๐๘/๑
๔.๒ สําเนาใบมรณบัตร
๔.๓ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงิน
เขาบัญชี
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สิทธิและเงินที่สมาชิกจะไดรับเมื่อออกจากราชการในกรณี
เหตุออกจาก
ราชการ

ลาออก
ใหออก
ปลดออก

สิทธิรับ
อายุราชการ
(รวมเวลาทวีคูณ) บําเหน็จ/บํานาญ
ไมถึง ๑๐ ป

๑๐ ป ขึ้นไป
แตไมถึง ๒๕ ป
๒๕ ปขึ้นไป

ไมถึง ๑ ป
เกษียณ
สูงอายุ
ทุพพลภาพ
ทดแทน

เกษียณ
สูงอายุ
ทุพพลภาพ
ทดแทน

๑ ปแตไมถึง
๑๐ ป
๑๐ ปขึ้นไป

๑๐ ปขึ้นไป

บําเหน็จ
บํานาญ
หรือเลือกรับ
บําเหน็จ

บําเหน็จ
บํานาญ
หรือเลือกรับ
บําเหน็จ
บํานาญ
หรือเลือกรับ
บําเหน็จ

ไมถึง 2 ป



เสียชีวิต (ปกติ)
๑ ปขึ้นไป

เสียชีวิตเพราะความผิดรายแรง

บําเหน็จตกทอด



เงินที่จะไดรับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง
สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
บําเหน็จ
ผลประโยชน
ประเดิม(ถามี)+
บํานาญ
ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
บําเหน็จ
ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
บําเหน็จ
ผลประโยชน
ประเดิม(ถามี)+
บํานาญ
ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
บําเหน็จ
ผลประโยชน
ประเดิม(ถามี)+
บํานาญ
ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน

บําเหน็จ

บําเหน็จตกทอด
(เงินเดือนเดือนสุดทาย
xเวลาราชการ)
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(รวมเวลา
ทวีคูณ)
เสียชีวิตระหวางบํานาญ

สิทธิรับ
บําเหน็จ/
บํานาญ
บําเหน็จตกทอด

ออกรับเบี้ยหวัด



เหตุออกจาก
ราชการ

ย า ยประเภทรั บ เบี้ ย หวั ด เป น รั บ บํานาญ
บําเหน็จบํานาญ(ตอเนื่องจากออกรับ
เบี้ยหวัด)
ไลออก

โอนไปหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม ใ ช 
ประเภทขาราชการตาม พ.ร.บ.กบข.
หมายเหตุ

เงินที่จะไดรับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง


สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน
ประเดิม(ถามี)+
ชดเชย+
ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน

บําเหน็จตกทอด
(๓๐ เทาบํานาญ)
เงินชวยพิเศษ
(๓ เทาบํานาญ)
เบี้ยหวัด
บําเหน็จ



 สมาชิกที่รับราชการอยูกอนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเลือกไมสะสมเงิน
เข า กองทุ น เมื่ อ พ น สมาชิ ก ภาพบั ญ ชี เ งิ น สะสมและเงิ น สมทบจาก กบข. จะเป น ศู น ย ห ากมี สิ ท ธิ
เลือกรับบํานาญจึงจะไดรับเฉพาะเงิน ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนของเงินดังกลาวเทานั้น
 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
 เว็บไซต http://www.gpf.or.th
๓.๓ เงินบําเหน็จตกทอด
หมายถึง เงินที่รัฐจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ใหแกทายาทของผูตาย
หรือบุคคลซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว โดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว
ประเภทของบําเหน็จตกทอด
๑. บํ า เหน็ จ ตกทอดกรณี ข า ราชการประจํ า ตาย หมายถึ ง ข า ราชการที่ รั บ ราชการ
มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป ตายในระหวางรับราชการ ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการประพฤติชั่ว
อยางรายแรงของตนเอง
วิธีคํานวณ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ
๒. บํ าเหน็ จ ตกทอดกรณี ผู รั บ บํ านาญตาย หมายถึ ง ผู รั บ บํ า นาญปกติ หรื อ ผู มี สิ ท ธิ
จะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย
วิธีคํานวณ = บํานาญรายเดือน x ๓๐ – บําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแลว
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๑. บุตรที่ชอบดวยกฎหมายใหไดรับ ๒ สวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแต ๓ คน ขึ้นไปใหไดรับ
๓ สวน บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ไดแก
๑.๑ บุตรที่บิดา มารดาไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย
๑.๒ บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิไดสมรสกับชายใหถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของ
หญิง
๑.๓ บุตรที่บิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร
๑.๔ บุตรบุญธรรม ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
๑.๕ บุ ต รที่ ได มี คํ า พิ พ ากษาของศาล ว า ด ว ยบุ ต รที่ ช อบด ว ยกฎหมายของผู ต าย
ซึ่งไดมีการฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตาย
๒. สามีหรือภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย ใหไดรับ ๑ สวน
๓. บิดา และมารดา หรือบิดา หรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายที่มีชีวิตอยูไดรับ ๑ สวน
๔. บุคคลที่ผูตายแสดงเจตนาใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอดตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด (กรณีที่ไมมีทายาท)
การยุติสิทธิการไดรับบําเหน็จตกทอด
กรณีไมมีทายาทตาม ๒.๑ – ๒.๔ ใหสิทธิบําเหน็จตกทอดเปนอันยุติลง
การเสียสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอด
ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด จะเสียสิทธิในการขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีดังนี้
๑. เปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญ
ถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
๒. เปน ผูตองคําพิพากษาถึงที่ สุดว าได เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหผูมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตกทอดดวยกันถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
๓. เปนผูที่ไดฟองเจาบํานาญหาวากระทําความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิต และ
ตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิดฐานฟองเท็จ หรือทําพยานเท็จ
การนับเวลาราชการในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด
การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด ใหนับ
เวลาราชการเวลาปกติรวมกับเวลาราชการทวีคูณ (ถามี) และใหตัดเวลาราชการกรณีที่มีเวลาที่ไมได
รับเงินวันลาในระหวางประกาศกฎอัยการศึกออก (ถามี)
เวลาราชการเวลาปกติ คือ เวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือน จนถึงวัน
สุดทายที่ไดรับเงินเดือน (วันที่ถึงแกกรรม)
เวลาราชการเวลาทวีคูณ คื อ เวลาที่ทําหน าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ปฏิบัติหนาที่ตามประกาศกฎอัยการศึก
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๑. ไมไดรับเงินเดือน ตั้งแตวัน เดือน ป ใด ถึงวัน เดือน ป ใด กรณีดังกลาว ไดแก การลาปวย
ลากิจโดยไมไดรับเงินเดือน ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไมไดรับเงินเดือน การลาติดตามคูสมรส การลาศึกษา
โดยไมไดรับเงินเดือน เปนตน
๒. วันลาในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึกเปนจํานวนกี่วัน เชน การลาปวย ลากิจ
โดยไดรับเงินเดือนระหวางประกาศอัยการศึก เปนตน
ขอพึงระวังในการนับเวลาราชการ
๑. กรณีขาราชการไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศโดยไมไดรับเงินเดือน การคํานวณระยะเวลาเพื่อรับบําเหน็จ บํานาญ ใหนับ
ชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาปกติเสมือนปฏิบัติราชการ
๒. การขาดราชการใหหักเวลาออกจากเวลาปกติในการปฏิบัติราชการ
๓. การนับเวลาราชการใหนับถึงวันกอน วัน เดือน ป ที่ระบุในคําสั่งใหออก ลาออก
๔. การนับเวลาราชการเศษของปถาถึงครึ่งป ใหนับเปนหนึ่งป
หมายเหตุ http://www.gpf.or.th
๓.๔ บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ ได แ ก เงิ น ที่ จ า ยให แ ก ผู รั บ บํ า นาญเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
การดํารงชีพ โดยจายใหครั้งเดียว ผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ แตตองไมเกิน 15 เทา
ของบํานาญรายเดือนที่ไดรับ
๓.๕ บําเหน็จค้ําประกัน คือ การขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใช
เปนหลักทรัพยค้ําประกันการกูเงินกับธนาคาร

๔. เมื่อเสียชีวิต
ดังนี้

๔.๑ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ จะไดรับสิทธิและประโยชนอื่นๆ

 เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร.
 เงินกองทุนสวัสดิการ ตร.
 การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
 เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและ
การปราบปรามยาเสพติด ทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่
 เงินชวยพิเศษ (3 เดือน)
 เงินบําเหน็จตกทอด
 การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ําหลวงอาบศพ/ดิน
 เงินบํานาญพิเศษ
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 การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน
ผู ป ฏิ บั ติห น าที่ ร าชการหรื อช ว ยเหลื อราชการ เนื่ องในการป องกั น อธิ ปไตย และรั กษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (บ.ท.ช.)
 การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑
 การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
 เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยและ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่
 เงิน กบข. (กรณีเปนสมาชิก)
 เงิ น ช ว ยเหลื อ จากมู ล นิ ธิ / กองทุ น /องค ก รอื่ น เช น มู ล นิ ธิ ส ายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ, สมาคมแมบานตํารวจ, มูลนิธิ / กองทุน ปปส. ฯลฯ
 การบรรจุทายาท
๔.๒ กรณีเสียชีวิตปกติ
 เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร.
 เงินชวยพิเศษ (3 เดือน)
 เงินบําเหน็จตกทอด
 เงิน กบข. (กรณีเปนสมาชิกและเสียชีวิตระหวางรับราชการ)
 การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ําหลวงอาบศพ/ดิน

๕. สวัสดิการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให
วัตถุประสงค
การจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค เพื่อ
๑. จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหเปน
กรณีปกติ
๒. ใหบริการ หรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
๓. สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก
๔. ให ความชว ยเหลื อในด านการเงิ น แกส มาชิ กที่ป ระสบความเดื อดร อนและ
จําเปน
๕. ดําเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชนสวนรวม หรือโดยทั่วไปของสมาชิก
๖. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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๕.๑ สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กิจกรรม หรือกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จัดใหมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการตํารวจ เพื่อ
ประโยชนแกการดํารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ
หรื อเพื่ อประโยชน แก การสนั บ สนุ น การปฏิ บัติ ร าชการ หรื อที่ คณะกรรมการสวั สดิ การสํานั กงาน
ตํารวจแหงชาติเห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้นสําหรับสวนราชการตางๆ
สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงเปน 2 ระดับ คือ สวัสดิการ
ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสวัสดิการระดับหนวยงาน
๕.๑.๑ สวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวัสดิการประเภทตางๆ ซึ่งจัดใหมีขึ้นโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการเปนสวนรวม เชน สโมสรตํารวจ,อาคาร
บานพักส ว นกลาง, สถานพั กฟ น และตากอากาศ, สนามกี ฬาตํารวจ, ดุริ ย างค ตํารวจ, สร างเสริ ม
สุขภาพรางกาย, การเพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่,
สวัสดิการรานคาและโภชนาคาร ฯลฯ
๕.๑.๒ สวัสดิการระดับหนวยงาน
สวัสดิการประเภทตางๆ ซึ่งจัดใหมีขึ้นโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในหน ว ยงานระดั บ กองบั ญ ชาการหรื อ เที ย บเท า หรื อกองบั ง คั บ การหรื อเที ย บเท า ในสั ง กั ด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการภายในหนวยงาน
หลักเกณฑในการจัดสวัสดิการภายใน
สําหรับการจัดสวัสดิการตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น จะตองอาศัยระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ดสวั ส ดิ ก ารของสํ านั ก งานตํ ารวจแห งชาติ เพื่ อความถู กต อ ง ส ว นเงิ น รายได
ที่เกิดจากการจัดสวัสดิการนั้นตองนําเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ การจัดสวัสดิการ
เชิงธุรกิจนั้น กอใหเกิดรายได ซึ่งรายไดสวนนี้จะตองนําไปเสียภาษี สํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
หนวยงานของทางราชการที่ไดรับการยกเวนภาษี เปนอันดับที่ ๗๑ และทุกหนวยงานในสังกัดไมสามารถ
แยกรายไดตางๆ เพื่อยกเวนภาษีในแตละหนวยงานได บางครั้งจึงเกิดปญหาสําหรับการรับบริจาค
หรือการนําเงินรายไดจากการบริจาคเพื่อเปนสวัสดิการของขาราชการในแตละหนวยไปยกเวนภาษี
ตัวอยางเชน การบริจาคเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอสามพราน
ซึ่งเมื่อศึกษาระเบียบเกี่ยวกับยกเวนภาษีเงินบริจาค หรือเงินรายไดตางๆ แลว การนําเงินเขาเปน
สวั ส ดิ การสํ าหรั บ ข าราชการตํ ารวจจากบุ คคลภายนอก ต อ งทํ าบริ จ าคเข ากองทุ น เงิ น สวั ส ดิ การ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยระบุวา เพื่อเปนสวัสดิการของหนวยงานใด โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะเปนผูออกใบเสร็จรับเงินให และสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดถูกตอง ฉะนั้น การนํารายได หรือ
เงินบริจาค เพื่อเปนสวัสดิการตางๆ ของขาราชการตํารวจ จึงตองปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
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การบัญชี
เพิ่มเติม

พ.ศ. ๒๕๕๐

 ระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวย การเงิน การพัสดุ
 กองทุ น สวั ส ดิ การภายในสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้ งฉบั บ
ระเบียบคณะกรรมการสวั สดิ การสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ว าดวยการจัดสวั สดิ การ

สมาชิกสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สําหรับสมาชิกสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการตํารวจ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจํา
๒. สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
๓. สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานใน ตร.
การจะให มีสมาชิกประเภทใด เมื่อใด ใหเป นไปตามที่ คณะกรรมการกําหนด โดย
คํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมสําหรับสมาชิก และสมาชิก
สวัสดิการจะไดรับประโยชนอยางยุติธรรมจากกองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้น
กองทุนสวัสดิการ
คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ”
แยกตางหากจากเงินอื่นของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสะสมทุนและใชจายสําหรับกองทุน
ดําเนิน งานตามวั ตถุ ป ระสงค ของสวัส ดิ การภายในสํ านั กงานตํารวจแหงชาติ โดยให
กองทุนดังกลาวอยูภายใตการบริหารของคณะกรรมการ
เงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารให ฝ ากไว ท่ี ธ นาคารพาณิ ช ย หรื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย ต ามที่
คณะกรรมการไดกําหนดไว
รายไดจากกองทุนสวัสดิการ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับ รวมทั้งเปนแนวทางการปฏิบัติในการสงเสริม
การจัดสวัสดิการของหนวยงาน ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดกําหนดใหการจัดสวัสดิการของ
หนวยงานในสังกัด ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดใหทุกหนวยงาน ปฏิบัติดังนี้
1. ให ยึ ดถื อ หลั กการของระเบี ย บสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว าด ว ยการจั ดสวั ส ดิ การ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
2. ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่ริเริ่ม ดําเนินการสนับสนุน ใหมีการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ
3. ใหขาราชการที่ปฏิบัติงานสวัสดิการถือเปนการปฏิบัติราชการดวย
4. ใหอนุญาตใชอาคาร สถานที่ของทางราชการไดตามความจําเปน และใหใชน้ํา
กระแสไฟฟาได โดยประหยัดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
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๕. ให นํ า รายได ห รื อ ผลประโยชน ท่ี ไ ด รั บ จากการจั ด สวั ส ดิ ก ารจั ด เป น กองทุ น
สวัสดิการ เพื่อนําไปใชจายในทางที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจการสวัสดิการนั้นไดโดยไมตองนําสงคลัง
แผนดิน
๖. ใหมีคณะกรรมการ เพื่อกํากับดูแลแกไขปญหาการจัดสวัสดิการ
๗. ใหสมาชิกสวัสดิการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
๘. ให จั ด สวั ส ดิ ก ารในเชิ ง ธุ ร กิ จ ได ต ามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
ขาราชการกําหนด
๙. ใหมีวิธีดําเนินการและการบริหารทางการเงินชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบได
สําหรับรายไดจ ากกองทุนสวัสดิ การนั้น จะนําไปใชสํ าหรั บขาราชการตํารวจที่ไดรั บ
บาดเจ็ บสูญ เสี ยอวั ยวะ หรือเสี ยชีวิ ตในขณะปฏิบัติหน าที่โ ดยชว ยเหลือจายเงิ นกองทุ นสวั สดิ การ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่จะกลาวตอไป
การจัดสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ในอดี ตที่ ยั งเป น กรมตํ า รวจนั้ น ก็ไ ด มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให ข าราชการตํ า รวจ โดยยึ ด
ระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการจั ด สวั ส ดิ การ พ.ศ.๒๕๓๐ ตลอดมา จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดปรับปรุงการจัดสวัสดิการตางๆ ใหทันสมัย และมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเอื้อ
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน ไดยกเลิกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๓๐ และนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ มาใชแทน
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ มีความหมายถึง กิจกรรม หรือกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการภายใน
สวนราชการจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ
เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ก ารดํ า รงชี วิ ต นอกเหนื อ จากสวั ส ดิ ก ารที่ ท างราชการได จั ด ให มี ขึ้ น แก
ขาราชการเป น ปกติ หรื อ เพื่ อเป น ประโยชน แกการให ความสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติร าชการ หรื อที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้นสําหรับสวนราชการตางๆ กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดรายไดเขากองทุนเพื่อนําไปใชจาย โดยไดจาก
 คาธรรมเนียม
 รายรับจากการจัดกิจกรรมใหบริการ
 เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการ
 สถาบันการเงิน
 เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
 เงินอุดหนุนตามที่รัฐจัดให หรือหนวยงานของรัฐจัดให
 ดอกผลของเงินรายไดอื่น
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กิจกรรมที่สามารถจัดใหเปน สวัสดิการของหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติได

 การออมทรัพย
 การกูเงิน
 การเคหะสงเคราะห
 การฌาปนกิจสงเคราะห
 การกีฬา และนันทนาการ
 การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
 การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได หรือลดรายจาย
 การสงเคราะหขาราชการในดานอื่นๆ
 กิจ กรรม หรือสวัส ดิ การภายในส วนราชการประเภทอื่น ตามที่ คณะกรรมการ
สวัสดิการเห็นสมควร

สําหรับการจัดสวั สดิการภายในส วนราชการประเภทใดนั้ น กําหนดใหหัวหนาหนว ย
จัดขึ้นโดยคํานึงถึงสภาพ และภารกิจความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุ น และศักยภาพของ
หนวยงานตัวอยางเชน โรงเรียนนายรอยตํารวจ จัดใหมีปมน้ํามัน ป.ต.ท. ภายในโรงเรียนฯ ใกลประตู
ทางออกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวัสดิการแกขาราชการตํารวจในหนวยงาน และยังอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนผูมาติ ดตอ ซึ่ งเปนการบริการใหกับบุ คคลภายนอกที่ มาติดต อราชการ และเมื่อมี
รายไดก็นําเขากองทุนสวัสดิการของหนวย เพื่อบริหารใหเปนประโยชนแกขาราชการในสังกัด
ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น ทางหัวหนา
หน ว ยงานนั้ น จะต องตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร กํ ากั บ ดู แล การจั ดสวั ส ดิ การภายในส ว นราชการ
เพื่ อ ความเป น ระเบี ย บ และความถู ก ต อ ง เพราะการดํ า เนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารของหน ว ยงานนั้ น
จําเปนตองใชสาธารณูปโภค และบุคลากรของหนวยงานดวย
ในการจั ด สวั สดิ ก ารภายในของสํา นั กงานตํ า รวจแห งชาติ และภายในหนวยงาน
ที่สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีหลักเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้
หลักเกณฑและเงื่ อนไขการพิจารณาอนุมัติใ หใชน้ํา ใชกระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณู ปโภคอื่ น
เพื่อการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
การจั ดสวั ส ดิ การภายในหน ว ยงาน เช น การจั ดตั้ งร านค า เพื่ ออํ านวยความสะดวก
แกขาราชการและประชาชนผูมาติดตอ จําเปนตองใชน้ํา ไฟฟา และสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึง
บุคคลากรที่เปนขาราชการตํารวจมาควบคุม ดูแล และใหบริการ ฉะนั้น จึงตองคํานึงถึงคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น หัวหนาหนวยจึงตองดําเนินการพิจารณา โดยแยกความจําเปนตามกรณี ดังนี้
๑. กรณีการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจหรือการจัดสวัสดิการในลักษณะประจํา และ
มีรายไดเกิดขึ้นใหแยกมิเตอรออกอยางชัดเจนและทั่วถึง
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2. กรณีสวนราชการที่จัดตั้งใหม ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ (๒ ต.ค. ๒๕๔๕)
และยั งไม มีกองทุ น สวั สดิ การหรื อมี เ งิน กองทุน สวั ส ดิ การแตไม เ พี ย งพอ ใชไปก อนแตไม เกิ น ๕ ป
นับแตวันที่จัดตั้งสวนราชการดังกลาว
3. กรณีการจัดสวัสดิการเปนครั้งคราว หรือเปนประจําแตไมมีวัตถุประสงคเพื่อการหารายได
หรือไมสามารถแยกรายจายได หรือประมาณการ คาใชจายแลวเปนการเพิ่มภาระใหสวนราชการ
เปนการอันเกินสมควร
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
การจัดสวัสดิการนั้น สามารถแบงไดเปน สวัสดิการในเชิงธุรกิจ และสวัสดิการทั่วไป
คําวา “สวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา กิจกรรม หรือ กิจการสวัสดิการซึ่งเปนไปในทางการคา
กับบุคคลทั่วไป
ในระเบี ย บสํ า นั กนายกรัฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ดสวั ส ดิ การ พ.ศ.๒๕๔๗ ได กํา หนดว า
การจั ดสวั ส ดิ การในเชิ งธุ ร กิ จ จะกระทํ ามิไ ด เว น แต  เป น การจั ดสวั ส ดิ ก ารเพื่ อประโยชน ของ
สวนราชการ และเปนโครงการที่คณะกรรมการสวัสดิการไดจัดใหมีขึ้น หรือมอบหมายใหบุคคล หรือ
คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการ หรือผูที่ไมใชขาราชการเปนผูดําเนินการ โดย
ผูไดรับมอบหมายดังกลาวจะตองจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการ
กอน ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติโครงการจะตองคํานึงถึงสาระสําคัญ และประโยชนที่เกิดแกหนวยงาน
และบุคคลากรในหนวยงานกอน ยกตัวอยางเชน การจัดตั้งรานคาภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
โดยบุคคลภายนอกดําเนินการ ซึ่งกอนจะอนุมัติทางหนวยงานสวัสดิการของโรงเรียนฯ ตองขออนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการกอน และมุงเนนประโยชนที่เกิดขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ขาราชการตํารวจ และนักเรียนนายรอยตํารวจหรือไม อยูภายในโรงเรียนฯ หรือตั้งอยูนอกรั้วโรงเรียน
มุ ง เจตนาเชิ งธุ ร กิ จ แก บุ ค คลภายนอกเป น หลั ก หรื อ ไม ถ าเป น โครงการที่ ทํา ให เ กิ ดประโยชน แ ก
ขาราชการตํารวจสวนใหญในหนวยงานแลว จึงจะดําเนินการได นอกเหนือจากบริการแกผูมาติดตอ
ราชการซึ่งสําคัญรองลงมา
สาระสําคัญของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
ในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจนั้น ไดกลาวไวแลววา เพื่อใหเกิดประโยชนแกขาราชการ
ในหน ว ยงานเป น หลั กใหญ ส ว นจะบริ ก ารให บุ ค คลภายนอกที่ ม าติ ด ต อ ราชการเป น ความสํ า คั ญ
รองลงมา ฉะนั้น สาระสําคัญของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ จะมุงเนนใหปฏิบัติดังนี้
1. อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
2. ดําเนินการในที่ดิน อาคารหรือสถานที่ที่อยูในความครอบครองหรือกํากับดูแล
ของสวนราชการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ หรือกรมธนารักษ
3. มีความเสี่ยงในการลงทุนนอย
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4. ไมกระทบตอภารกิจหลักของสวนราชการ
๔.๑ ไมทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการลดลง
๔.๒ ไม ทํ า ให สิ่ ง แวดล อ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และความปลอดภั ย ของข า ราชการ
ในสถานที่ที่ปฏิบัติงานลดลง
สวนการกําหนดราคาของคาบริการตองเปนธรรม และไมบังคับใหผูรับบริการตองใช
บริการดังกลาว รายไดทั้งหมดตองนําเขากองทุนสวัสดิการโดยไมหักคาใชจาย และหากมีคาใชจายที่
เกิดจากการจั ดสวั สดิ การให ขออนุมัติตอคณะกรรมการสวั สดิการ เพื่ อเบิกจ ายเปน กิจ กรรม หรื อ
กิจการขนาดเล็กสถานที่อาจจัดในสถานที่ที่มีประตูเปดติดตอกับบริเวณภายนอกสถานที่ราชการ หรือ
จัดในบริเวณภายในสถานที่ราชการซึ่งบริการตอนรับบุคคลภายนอกโดยสะดวก
จํ านวนผูใ ช บ ริ ก ารสวั ส ดิ การหรื อเกณฑ ของผู ท่ี มิ ใ ช ส มาชิ กสวั ส ดิ การใช มากกว า
สมาชิกของสวัสดิการนั้น
กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจที่อาจจัดได
ไดแก

การจัดตั้งกิจการ หรือกิจกรรมสวัสดิการเชิงธุรกิจ ที่กําหนดใหจัดตั้งไดในหนวยงาน

 รานขายอาหาร
 รานขายเครื่องดื่ม และ/หรือ ขายอาหารวาง
 รานขายสินคาอุปโภค บริโภค
 กิจการตลาดนัด
 รานถายเอกสาร
 รานขายหนังสือ และ/หรือ ขายอุปกรณเครื่องเขียน
 รานตัดผม หรือ รานเสริมสวย
 รานขายเสือ้ ผา หรือ รานรับตัดเสื้อผา
 รานรับซักรีดเสื้อผา
 กิจการใหบริการสถานที่ออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
 คลินิกตรวจ ปองกัน และรักษาสุขภาพ
 กิจการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
 กิจการใหบริการสถานที่ทองเที่ยว และ/หรือ บานพักตากอากาศ
 กิ จ การจั ด บริ ก ารรถรั บ – ส ง ให เ ช า ยานพาหนะรถยนต รถจั ก รยานยนต
รถจักรยาน หรือเรือโดยสาร
กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจที่ไมอาจจัดได
กิจกรรม หรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจที่ไมสามารถจะจัดทําไดเลย เนื่องจากขัดกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก
 การซื้อขาย หรือลงทุนในหุนของธุรกิจ หรือ สถาบันการเงิน
 โรงงาน ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจเกษตรกรรม
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 ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ
 กิจการบอนการพนัน หรือ คาสิโน
 กิจการใหเชาอาคารสถานที่เพื่อเอกชนดําเนินกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจ
 หางสรรพสินคา หรือ ดีพารทเมนตสโตร
 ธุรกิจบานจัดสรร หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
การดําเนินกิจการ หรือ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแต เปนการจัด
สวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวัสดิการระดับหนวยงาน เพื่อประโยชนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารข า ราชการตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด
๕.๒ สวัสดิการการเงิน
 เงินกูกองกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วัตถุประสงค
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับขาราชการตํารวจและลูกจางประจําในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
เงินกูกองกลางกรณีปกติ
๑. เพื่อนําไปใชจายในการชําระหนี้
๒. มีวงเงินใหกูเดือนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.บาท
๓. ใหกูไดไมเกิน ๑๐ เทาของอัตราเงินเดือนของผูขอกู แตตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐. บาท
ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๓๐ งวด
๔. เปนสมาชิก กฌ.ตร. เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป หากไมไดเปนสมาชิก กฌ.ตร.
เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป
เงินกูกองกลางกรณีพิเศษ
๑. เพื่อนําไปใชจายกรณีพิเศษ เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล สมรส อุปสมบท
ฌาปนกิจศพของคูสมรส บิดา มารดา บุตร และประสบภัยธรรมชาติ
๒. มีวงเงินใหกูเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐. บาท
๓. ใหกูไดไมเกิน ๕ เทาของอัตราเงินเดือนของผูขอกู แตตองไมเกิน ๓๐,๐๐๐. บาท
ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๓๐ งวด
๔. เปนสมาชิก กฌ.ตร. เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป หากไมไดเปนสมาชิก กฌ.ตร.
เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป
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กองกลางฯ

ประกัน

๑. คําขอกูเ งิ น กองกลางฯ หนังสื อสัญ ญากู เงิ น ฯ และหนังสื อสัญ ญาค้ํ าประกัน เงิ น กู
๒. หนังสือรับรองการค้ําประกัน
๓. หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา
๔. บันทึกคําใหการของผูขอกูเงิน
๕. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจและสําเนาทะเบียนบานของผูขอกูและผูค้ํา

๖. หนั งสื อรั บ รองอายุ ร าชการของผู กูและผู ค้ําประกัน ซึ่งจะต องมี อายุร าชการเหลื อ
ไมนอยกวา ๕ ป โดยผูรับรองจะตองมีตําแหนงตั้งแตสารวัตรขึ้นไป
๗. หนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิของผูกูและผูค้ําประกันซึ่งจะตองมีเงินเดือน
เหลือสุทธิที่รับรองมาจะตองไมนอยกวา 1 เทาของเงินที่ผูจะตองผอนชําระในแตละงวด ลงนาม
โดยเจาหนาที่การเงินของหนวยนั้นๆ ระดับสารวัตรขึ้นไป
๘. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เ กี่ยวของแลวแต กรณี เชน ขอกู เงินเพื่อชําระหนี้
จะตองมีสําเนาหนังสือสัญญากูเงินที่ผูกูและเจาหนี้กระทําตอกัน พรอมบันทึกคําใหการของเจาหนี้
หรือขอกูเงินเพื่อรักษาพยาบาลจะตองมีใบรับรองแพทย
๙. ความเห็นชอบผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงินกองกลางผานตนสังกัดไปยัง ผบก.สก.
๒. ตรวจหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงิน (โดยเรียงตามลําดับสมุดทะเบียนรับ
ฝายสวัสดิการการเงิน สก.)
๓. ตรวจหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงิน (โดยเรียงตามลําดับ เลขที่รับฝายสวัสดิการ
การเงิน สก.)
๓.๑ ตรวจสอบการค้ําประกันของผูค้ําประกันในโปรแกรมเงินกูกองกลาง
๓.๑.๑ กรณีสัญญาบัตร ค้ําประกันผูกู ๒ ราย
๓.๑.๒ กรณีประทวน ค้ําประกันผูกู ๑ ราย
๓.๒ ตรวจหมายเลข กฌ.ตร.
๓.๓ ตรวจหนี้คางชําระเงินกูกองกลาง
๔. ประชุมคณะกรรมการเงินกูกองกลาง พิจารณาอนุมัติใหกูเงินกองกลางประจําเดือน
๕ ขออนุมัติ ตร. จายเงินกูกองกลางใหกับผูกู
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 คณะกรรมการเงินกูกองกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕
 http://www.welfare.police.go.th
หมายเหตุ
ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยระเบียบเงินกองกลาง ( ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.๒.๒ สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย
เปนการจัดหาที่อยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ใหกับขาราชการตํารวจ โดย
มีธนาคารอาคารสงเคราะห, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทําบันทึก
ขอตกลงกับธนาคารเพื่อดําเนินงานตามโครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยใหขาราชการตํารวจ
และลูกจางประจําขอกูเงินตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห(สวัสดิการไมมีเงินฝาก)
รัฐบาลไดอนุมัติเงินงบประมาณใหธนาคารอาคารสงเคราะหดําเนินงานตามโครงการ
สวัสดิ การเงินกู เพื่อที่ อยูอาศัยของข าราชการตามพระราชกฤษฎีกาสวัส ดิการเงิน กูเพื่ อที่อยู อาศั ย
พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อใหขาราชการตํารวจและลูกจางประจําขอกูเงินตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
วัตถุประสงค
๑. ซื้อที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุดเพื่อเปนที่อยูอาศัยแหงแรกของตนเอง
๒. ซื้อหรือปลูกสรางอาคารเพื่อเปนที่อยูอาศัยแหงแรกของตนเอง
๓. ซื้อที่ดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารเพื่อเปนที่อยูอาศัยแหงแรกของตนเอง
๔. ชําระหนี้ไถถอนจํานองที่ดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารเพื่อเปนที่อยูอาศัยแหงแรก
ของตนเองจากหนวยงานเจาสังกัดที่ผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงินอื่นที่ไดทําสัญญา
กูเงินเพื่อซื้อที่ดินเปลากับหนวยงานเจาสังกัดหรือสถาบันการเงินอื่นไมเกิน ๖ เดือน นับจากวันรับโอน
กรรมสิทธิ์
๕. ชําระหนี้ไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคารหรือหองชุดอันเปนที่อยูอาศัยแหงแรก
ของตนเองจากหน ว ยงานเจ าสั งกั ดที่ ผู ผานสิ ทธิ รับ ราชการอยู หรื อจากสถาบั น การเงิ น อื่น โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
๕.๑ กรณี กู เ พื่ อ ชํ า ระหนี้ ไ ถ ถ อนจํ า นองที่ ดิ น พร อ มอาคารหรื อ ห อ งชุ ด จาก
หนวยงานเจาสังกัดที่ผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงิน จะตองทําสัญญากูเงินเพื่อซื้อ
ที่อยูอาศัยกับหนวยงานเจาสังกัดหรือจากสถาบันการเงินไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันรับโอนกรรมสิทธิ์
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๕.๒ ในกรณีที่ดินเปนกรรมสิทธิของผูกูอยูแลว แตไดทําสัญญากูเงินเพื่อปลูกสราง
อาคารกับหนวยงานเจาสังกัดที่ผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงินจะตองทําสัญญากูเงิน
จากหนวยงานเจาสังกัดหรือจากสถาบันการเงินไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันเขาอยูอาศัย
หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินใหกู มีดังนี้
๑. ไมเกินรอยละ ๙๐ ของราคาประเมิน แตไมเกินรอยละ ๙๐ ของราคาซื้อขาย กรณี
หลักประกันเปนที่ดินพรอมอาคาร
๒. ไมเกินรอยละ ๗๕ ของราคาประเมินแตไมเกินรอยละ ๗๕ ของราคาซื้อขาย กรณี
หลักประกันเปนที่ดินเปลา ไมมีอาคาร อาคารพาณิชย และหองชุด
๓. ไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาประเมินแตไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาซื้อขาย กรณี
หลักประกันอยูในระหวางเวนคืน ที่ยังไมไดกําหนดแนวเขตเวนคืน
๔. ไมเกินรอยละ ๖๐ ของราคาประเมิน กรณี
๔.๑ รถยนตเขาไมถึงหลักประกัน (ยกเวนโครงการจัดสรรของการเคหะแหงชาติ)
๔.๒ หลักประกันอยูในแนวเขตเวนคืน
๔.๓ สาธารณูปโภคไฟฟาหางจากหลักประกันเกิน ๑๐๐ เมตร และมีน้ําใชสภาพทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายสวั สดิการการเงิ น กองสวัส ดิการ สํานักงานกําลังพล สํานั กงานตํ ารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕
หมายเหตุ

บันทึกขอตกลงระหวางธนาคารกรุงไทยกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การใหสินเชื่อ
โครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับลงวันที่
๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
โครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติของ
ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานตํารวจแหงชาติกับธนาคารกรุงไทย ไดทําบันทึกตกลงการใหสินเชื่อโครงการ
เงินกูเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกําหนดเงินกู
เพื่อที่อยูอาศัย ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อซื้อที่ดินพรอมบานหรือทาวนเฮาส หรือหองชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชยหรือ
ตึกแถว เพื่อเปนที่อยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกูเทานั้น
๒. เพื่อปลูกสรางบานบนที่ดินของผูกู หรือของคูสมรสผูกู หรือของบิดาหรือมารดาผูกู
หรือบิดามารดาของคูสมรสผูกู เพื่อเปนที่อยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกูเทานั้น
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๓. เพื่ อซื้ อที่ดิน และปลู กสร างบ านในคราวเดี ย วกั น เพื่อเปน ที่ อยู อาศั ยของผู กู และ
ครอบครัวผูกูเทานั้น
๔. เพื่อปรับปรุง ตอเติม หรือซอมแซมที่อยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกู
๕. เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือทาวนเฮาส หรือหองชุดในอาคารชุด
อาคารพาณิชย หรือตึกแถวจากธนาคารอื่น หรือสถาบันการเงินอื่นโดยหนี้เดิมตองเปนหนี้ที่เกิดจาก
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกู
๖. เพื่อไถถอนจํานองที่ดินจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น และกูเพื่อปลูกสราง
บานในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมตองเปนหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงคเพื่อจะสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูกู
และครอบครัวผูกู
วงเงินกู
วงเงินกูตอราย ใหกูไดสูงสุดไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
หรือ ราคาประเมินที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ตามแบบแปลนที่จะปลูกสราง)
หรื อ ราคาประเมิ น สิ่ ง ปลู ก สร า งหรื อ ราคาซื้ อ ขายจริ ง หรื อ ราคาชํ าระหนี้ เ พื่ อ ไถ ถ อนจํ า นองจริ ง
แลวแตราคาใดที่ต่ํากวาเปนเกณฑ เวนแตการจัดหาที่อยูอาศัยที่มีราคาตั้งแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท
(สิบลานบาท) ขึ้นไปใหกูไดไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาซื้อขายจริง
ระยะเวลากู
ระยะเวลากูไมเกิน ๓๐ ป ทั้งนี้ อายุผูกูเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ตอง
ไมเกิน ๖๕ ป ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยที่ธนาคารจะคิดจากผูกู คิดในอัตราดอกเบี้ยโดยอางอิง
กับสินเชื่อโครงการเงินกูเคหะโดยทั่วไปตามประกาศของธนาคาร (ปจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี)
ดังนี้
๑. ป ที่ ๑ อั ตราดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อกรุ งไทยเคหะทรั พย ทวี ลบ ร อยละ ๐.๒๕ ต อ ป
(ปจจุบันเทากับ ๔.๒๕ – ๐.๒๕ เทากับ ๔.๐๐ % )
๒. ปที่ ๒ – ๓ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๗๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ MLR ๑ เทากับ ๕.๕๐ % )
๓. ปตอไป อัตราดอกเบี้ยสิน เชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๒๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ MLR ๐.๕๐ เทากับ ๖.๐๐ % )
ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราลอยตัวตามความเหมาะสม
ตามระเบียบหลักเกณฑของธนาคาร
ผูกูจะตองนําหลักทรัพยที่ขอกูไปซื้อมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามโครงการ
ใหผูกูมีสิทธิขอกูสินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขไดอีกรอยละ ๑๐ ของราคาประเมิน แตเมื่อรวม
กับวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแลว ตองไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมิน เวนแตกรณีของกู
สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขเพื่อชําระคาเบี้ยประกันชีวิตใหกับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบเมื่อรวม
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กับวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ ๑๑๐ ของราคาประเมิน คิดอัตราดอกเบี้ย
MLR ลบรอยละ ๐.๕ ตอป ระยะเวลาเทากับการกูเพื่อที่อยูอาศัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕
หมายเหตุ
บันทึกขอตกลงระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การกูยืม
เงินเพื่อที่อยูอาศัยของขาราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอตกลงการให สิน เชื่อแกขาราชการตํารวจและลูกจ างประจํ าของสํ านักงานตํ ารวจ
แห งชาติ ระหวางธนาคารออมสิ น กั บ สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ เมื่อวัน ที่ 23 ธั นวาคม 2554
แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑. สินเชื่อสวัสดิการสําหรับขาราชการตํารวจ
หลักประกัน
บุคคลค้ํา
ไมมีบุคคลค้ํา

วงเงิน
ไมเกิน ๓ ลานบาท

ระยะเวลา
ระยะเวลา ๑๕ ป
ร.ต.อ.ขึ้นไปไมเกิน ๗ แสนบาท ๑๕ ป

ดอกเบี้ย
๗.๐๐ %
๗.๒๕%

หลักทรัพยค้ํา

ไมเกิน ๕ ลานบาท

๖.๕๐%

พ.ต.ท.ขึ้นไปไมเกิน ๓ ลานบาท

๒๐ ป

๒. สินเชื่อเคหะ
 กรณีเพื่อจัดหาที่อยูอาศัย
 กรณีสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
 กรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่นและกูเพิ่มเติม (RePlus)
ประเภท
จัดหาที่อยูอาศัย
เคหาเพิ่มยอด
ไถถอนจํานอง
กูเพิ่มเติมจากการไถถอน

วงเงิน
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท
ไมเกินวงเงินเดิม
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท

ระยะเวลา
ไมเกิน ๓๐ ป
ไมเกิน ๑๕ ป
ไมเกิน ๓๐ ป

ไมเกิน ๑ ลานบาท

ไมเกิน ๑๕ ป

ดอกเบี้ย
๖.๒๕ %
๖.๗๕%
๖.๒๕%
๖.๗๕%
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หนาที่

๕.๓ เงินชวยเหลือขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ

ใหการสงเคราะหชวยเหลือขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหนาที่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๔ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายการ
1.เสียชีวิต เนื่องจาก
 ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี
 ถูกทําราย
 อุบัติเหตุ
2.บาดเจ็บสาหัส เนื่องจาก
 ปะทะตอสูหรือถูกซุม โจมตี
 ถูกทําราย
 อุบัติเหตุ
3.บาดเจ็บไมสาหัส
บาดเจ็บไมสาหัส ระดับ ๒ เนื่องจาก
 ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี
 ถูกทําราย
 อุบัติเหตุ
4. นอกเหนือจากไดรับเงินชวยเหลือ
ตามขอ ๒ และ ขอ ๓ แลว หากกรณีสูญเสีย
อวัยวะหรืออวัยวะนั้น สูญเสียสมรรถภาพใน
การทํ า งานโดยสิ้ น เชิ ง ให ไ ด รั บ เงิ น ทํ า ขวั ญ
เพิ่มเติม ดังนี้
๔.๑ ตาบอด (ขางละ)
๔.๒ แขนขาด (ขางละ)
๔.๓ ขาขาด (ขางละ)
๔.๔ มือขาด (ขางละ)
๔.๕ เทาขาด (ขางละ)
๔.๖ หูหนวก (ขางละ)
๔.๗ นิ้วมือขาด (นิ้วละ)
๔.๘ นิ้วเทาขาด (นิ้วละ)
๔.๙ สู ญ เสี ย อวั ย วะสื บ พั น ธุ หรื อ
ความสามารถสืบพันธ (ขางละ)

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

๕๐๐,๐๐๐.
๓๗๕,๐๐๐.
๒๕๐,๐๐๐.

*พักรักษาตัว เกินกวา ๒๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐. (๒๑ วันขึ้นไป)
๑๕๐,๐๐๐.
๑๐๐,๐๐๐.

๔๐,๐๐๐.
๓๐,๐๐๐.
๒๐,๐๐๐. 

๑๐๐,๐๐๐.
๑๐๐,๐๐๐.
๑๐๐,๐๐๐.
๑๐๐,๐๐๐.
๗๕,๐๐๐.
๕๐,๐๐๐. 
๒๐,๐๐๐. 
๑๐,๐๐๐. 
๑๐๐,๐๐๐.

อาการบาดเจ็บที่มีผลกระทบปานกลาง
ต อ ระบบเส น เอ็ น , เส น ประสาท,
เสนเลือด
**พักรักษาตัวตั้งแต ๑ – ๑๔ วัน
กรณี การสูญ เสีย อวัย วะ ให ถือเกณฑ
ดังนี้
“แขนขาด” หมายถึ ง ขาดเหนื อ
ขอศอกขึ้นมา
“ขาขาด” หมายถึง ขาดเหนือหัว เข า
ขึ้นมา
“มื อ ขาด” หมายถึ ง ขาดที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง
ตั้งแตขอมือถึงขอศอก
“เทาขาด” หมายถึง ขาดอยางนอย ๑
ขอ
กรณีฝามือหรือฝาเทาขาด ใหคํานวณ
ตาม จํานวนนิ้วที่ขาด
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นอกเหนือจาก ขอ ๔.๑ – ๔.๙ กรณีสูญเสีย
อวัยวะ/สมรรถภาพ รอยละ ๑๐๐ ใหจายเงิน
ชวยเหลือ ๔๐๐,๐๐๐. บาท
หากสู ญ เสี ย อวั ย วะ/สมรรถภาพ น อ ยกว า
รอยละ ๑๐๐ จายเงินชวยเหลือลดหลั่นกันไป
โดยใหแพทยผูตรวจรักษาเปนผูประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพ

การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ข อ ง มื อ แ ข น เ ท า ข า ห รื อ นิ้ ว
โดยสิ้ น เชิ ง ซึ่ งไม ส ามารถจะรั กษาให
หายเป น ปกติ ไ ด ให ถื อ เสมื อ นว า
อวัยวะนั้นขาด

5. การตรวจเยี่ยมประจําเดือน สําหรับ ๕๐,๐๐๐.
ขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บที่พักรักษา
ตัว ณ รพ.ตร. และสถานพยาบาลอื่น

ตรวจเยี่ยม รายละ ๕,๐๐๐. บาท ตอ
เดือน จนกวาจะออกจากโรงพยาบาล

6. กรณีเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บที่ไมได ๔๐,๐๐๐.
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ตามที่รองขอไมเกิน ๓๐,๐๐๐.
รอยละ ๑๐ ของอัตราตามหลักเกณฑการ
จายเงินที่กําหนดไวในแตละรายการและตอง ๒๐,๐๐๐. 
อยูในดุลยพินิจของคณะทํางานพิจารณาการ
ขอรับเงินชวยเหลือกรณีขาราชการตํารวจ
เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาที่

อ า ก า ร บ า ด เ จ็ บ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ
ป า น ก ล า ง ต อ ร ะ บ บ เ ส น เ อ็ น ,
เสนประสาท, เสนเลือด
**พักรักษาตัวตั้งแต ๑ – ๑๔ วัน

หมายเหตุ

1. กรณีอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามขอ ๑ – ๖ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางาน
พิจารณาการขอรับเงินชวยเหลือ กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาที่เห็นสมควร
2. กรณีที่ขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บและไดรับเงินชวยเหลือฯ ตามขอใดไปแลว
ภายหลังหากแพทยตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมวา มีอาการบาดเจ็บและ/หรือตองใชระยะพักรักษาตัว
เพิ่มขึ้นจนเขาหลักเกณฑการมีสิทธิ์ขอรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมได
3. การจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑนี้ให ผบก.สก.เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน
๕.๔ พิธีการและการบริการ
เป น การให การบริการเกี่ ย วกับ งานดานพิ ธีการดานต างๆ ของสํ านั กงาน
ตํารวจแหงชาติ รวมทั้งงานใหบริการดานพิธีการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ ตลอดจน
การประสานงานและรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีหนาที่เกี่ยวของในดานพิธีการของสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติ พรอมทั้งดําเนินการใหบริการดานการขอพระราชทานเพลิงศพและจัดกองเกียรติยศใหกับ
ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่
๕.๔.๑ สวัสดิการบานพักฟนและตากอากาศบางละมุง
สถานพั กฟน และตากอากาศบางละมุงเปน การให สวั สดิการดาน
สันทนาการ ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๖ หมูที่ ๓ ถนนสุขุมวิท (กม.ที่ ๑๓๔ –๑๓๕) ตําบลบางละมุง อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี สําหรับการพักฟนของขาราชการตํารวจผูท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาที่หรือบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจาก ไดชวยเหลือขาราชการตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
รวมทั้งเปนสวัสดิการแกครอบครัวสําหรับการพักผอนหยอนใจ โดยมีวัตถุประสงค
๑. เพื่ อให การสงเคราะห แก ขาราชการตํ ารวจผู ที่ได รั บ บาดเจ็ บ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ ในรูปแบบของการพักฟนและตากอากาศ
๒. เพื่ อ ให บ ริ ก ารหรื อ จั ด กิ จ กรรมอั น จะก อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก
ขาราชการตํารวจ และครอบครัว
๓. สงเสริมการกีฬา การนันทนาการและการพักผอนสําหรับตํารวจ
และครอบครัวขณะนี้อยูระหวางปรับปรุง เพื่อเปนอาคารสัมมนาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๕.๔.๒ สโมสรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กอตั้งขึ้นอยูภายในบริเวณกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
ถนนวิภาวดีรังสิต ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนสถานที่
จัดการประชุมสัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรคและนันทนาการ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ และ
ครอบครัว และหนวยงานในสังกัดในการทํากิจกรรม กิจการตางๆ อันกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
ชวยสรางเสริมและสนั บสนุนความสามัคคี และสัมพั นธภาพอันดีระหวางสมาชิก โดยเป นสถานที่
ของขาราชการตํารวจและครองครัวในการพบปะสังสรรคสันทนาการ และบันเทิงในรูปแบบตางๆ
ประกอบดวยหองจัดเลี้ยง และหองประชุมสัมมนาสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดตั้งแต ๑๐๐ คน
ถึง ๑,๒๐๐ คน ดังนี้
1. หอง ๒๐๔
ขนาดไมเกิน ๑๐๐ คน
2. หอง ๒๐๒
ขนาดไมเกิน ๑๕๐ คน
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3. บุญยะจินดา ๑,๒,๓
ขนาดไมเกิน ๓๐๐ คน
4. บุญยะจินดา ๑และ ๒ หรือ ๒ และ ๓ ขนาดไมเกิน ๖๐๐ คน
5. บุญยะจินดา ๑ และ ๒ และ ๓
ขนาดไมเกิน ๑,๒๐๐ คน
อาคารออกกําลังกาย
อาคารออกกําลังกาย ในสวนสุขภาพของสโมสรตํารวจ เปนสถานที่ออกกําลังกายที่จัดไว
ให ข า ราชการตํ า รวจและครอบครั ว สํ า หรั บ ใช อ อกกํ า ลั ง กาย (Finess) มี ห อ งออกกํ า ลั ง กาย
และ หองพักผอน แยกชาย – หญิง พรอมบอสปา แยกชาย – หญิง
เวลาใหบริการ
จันทร – ศุกร ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
เสาร – อาทิตย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
สระวายน้ํา
ตั้งอยูในบริเวณดานขางอาคารสโมสรสวนดานหลังชั้นลาง กวาง ๒๓.๗๕ เมตร ยาว
๔๓ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑ สระ ใหบริการเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจและครอบครัว
เวลาใหบริการ
จันทร – ศุกร ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
เสาร – อาทิตย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
สนามเทนนิส
เปนสนามเทนนิสแบบฮารทคอรท (Knock Board) อัฒจันทรรองรับผูเขาชมได ๑๐๐ คน
เปดใหเปนสวัสดิการขาราชการตํารวจและครอบครัว และบุคคลทั่วไป
เวลาใหบริการ
เปดบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
๕.๔.๓ สนามกีฬาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทําการปรับปรุงและพัฒนาการกีฬา
เพื่ อพั ฒนาสุ ขภาพพลานามัย และเพื่อเป นการส งเสริ มการกีฬาและสั นทนาการให กับ ขาราชการ
ตํารวจไดผอนคลายจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และเสริมสรางสุขภาพ พลานามัยที่ดีแกขาราชการ
ตํ า รวจ และ ครอบครั ว ตลอดจนให ขา ราชการตํ า รวจทุ ก หน ว ยมี ความรั ก สามั ค คี ซึ่ง กั น และกั น
สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดจัดสรางสนามกีฬา พรอมทั้งจัดหาอุปกรณการกีฬา สําหรับในสวนกลาง
มีสนามกีฬากลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งอยูในบริเวณกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบดวยสนามฟุตบอล ลูวิ่ง ยิมเนเซี่ยม สนามแบดมินตัน สนาม
เทนนิส และสระวายน้ํา สําหรับใหขาราชการตํารวจในสวนกลาง และหนวยใกลเคียงมาใชบริการ
เปนการจัดสวัสดิการในดานสุขภาพการออกกําลังกาย การพักผอน และการแขงขันกีฬาประกอบดวย
๑. สนามฟุตบอล ขนาด ๓,๗๐๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ สนาม
๒. โรงยิมเนเซียม ขนาด ๕๐๐ ที่นั่ง
จํานวน ๑ หลัง
๓. สนามแบดมินตัน ๓ คอรด
จํานวน ๑ อาคาร
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๕.๔.๔ ดนตรี และดุริยางคสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํ านั กงานตํ า รวจแห ง ชาติไ ด จั ดตั้ ง วงดุ ริ ย างค ตํา รวจขึ้ น เพื่ อใช
บรรเลงในกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขาราชการตํารวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถขอใชบริการได มีทั้งดนตรีสากล และ
วงดนตรีไทย ไดแก
1. วงโยธวาทิ ต ใช บ รรเลงในกิ จ กรรมต า งๆ อาทิ รั บ – ส ง
ประธานในพิธีประกอบเกียรติ ยศ, บรรเลงภาคสนาม นําขบวนพาเหรดตางๆ รวมถึงประกอบพิ ธี
พระราชทานเพลิงศพ
2. วงหัสดนตรี วงปสกอต วงพันฟาร วงแซมเบอรมิวสิก วงปพาทย
ไทยเดิม วงเครื่องสายไทย วงมโหรี และวงอังกะลุง เพื่อบรรเลงในงานพิธีตางๆ ตลอดจนใหบริการ
ดานความบันเทิงแกขาราชการตํารวจและครอบครัว และยังมีโรงเรียน ในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดพัฒนาวงดนตรีและวงดุริยางค ใหมีความทันสมัยในระดับหนึ่งสามารถใชบรรเลงในงานพิธีตางๆ
ทั้งงานมวลชนสัมพันธ และบํารุงขวัญแกขาราชการตํารวจ
๕.๔.๔ สวัสดิการสรางเสริมสุขภาพขาราชการตํารวจ
๕.๔.๕ โรงเรียนการดนตรีจัดรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีทุกประเภท
เชน ขับรอง ไวโอลิน กีตาร คีบอรด เบส กลองชุด ขิม ขลุย ฯลฯ
๕.๕ การฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เงินฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสวัสดิการในการ
ใหความชวยเหลือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค เพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกัน
ในการจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก และคูสมรสของขาราชการตํารวจที่ถึงแกกรรม
เพื่อเปนการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัว ซึ่งมอบใหทายาทนําเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหไปดําเนินการจัดการงานศพใหผูเสียชีวิตอยางสมเกียรติ การฌาปนกิจสงเคราะหดําเนินการ
ภายใตกฎหมาย ดังตอไปนี้
๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๔๕
๒. ระเบี ย บกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม และความมั่ น คงของมนุ ษ ย
วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการวิชาชีพ
ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตกํากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวย การฌาปนกิจสงเคราะห
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประเภทสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
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๑. สมาชิกสามัญ หมายถึง ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่รับราชการ หรือทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติมาแลวไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่ไดรับการบรรจุ
๒. สมาชิ กสมทบ หมายถึ ง คู ส มรสของสมาชิ ก สามั ญ ที่ มีอ ายุไ ม เ กิ น ๔๕ ป และมี
สุขภาพสมบู รณ โดยมี หลั กฐานรับ รองของแพทยสั งกั ดสํ านักงานตํ ารวจแห ง ชาติ หรื อแพทยของ
สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก กฌ.ตร.
๑. ประเภทสามั ญ ผู ส มั ครต องเป น ข าราชการตํ ารวจหรื อ ลู กจ างประจํ า ของสํ านั กงาน
ตํารวจแหงชาติที่รับราชการหรือทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มาไมเกิน ๕ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การบรรจุ ถึงวันที่กองสวัสดิการไดรับหลักฐานครบถวนถูกตอง
๒. ประเภทสมทบ ผูสมัครตองเปนคูสมรสของขาราชการตํารวจ หรือ ลูกจางประจําที่ยังรับ
ราชการอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติและเปนสมาชิกสามัญแลว มีอายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ (นับถึง
วันที่กองสวัสดิการไดรับหลักฐานครบถวนถูกตอง) และตองมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง โดยมีหลักฐาน
การรับรองจากสถานพยาบาลของทางราชการ
๓. ผูสมัครตองไมเปนผูที่เคยเปนสมาชิกและไดลาออกจากการเปนสมาชิกมากอน
๔. ผูสมัครตองไมเปนสมาชิกประเภทหนึ่งประเภทใดอยูกอนแลว
ยอดสมาชิกในปจจุบัน (๒๕๕๖) โดยประมาณ
 สมาชิกสามัญ ประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ราย
 สมาชิกสมทบ ประมาณ ๔๓,๐๐๐ ราย
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิก
สมาชิ ก ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ส ว นตั ว เช น เปลี่ ย นชื่ อ ชื่ อ สกุ ล เลื่ อ นยศ ย า ยสั ง กั ด
ตลอดจนการเปลี่ยนจากสมาชิกประจําการเปนสมาชิกนอกประจําการ ตนสังกัดสมาชิกตองแจงให
กองสวัสดิการทราบ เพื่อดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตรงกัน โดยแนบหลักฐานสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล,สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส เฉพาะหญิงที่เปลี่ยนชื่อสกุล
โดยสมรส หรือสําเนาใบสําคัญการหยาหรือสําเนาทะเบียนหยา เฉพาะหญิงที่กลับมาใชชื่อสกุลเดิม
โดยมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
สถานภาพการเปนสมาชิก
สมาชิ กฌาปนกิ จ สงเคราะห สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ทั้ งประเภทสามั ญ และสมทบ เมื่ อ
สมัครเขาเปนสมาชิกแลวจะเปนสมาชิกไดตลอดไปและสมาชิกมีหนาที่ตองชําระเงินสงเคราะหตาม
ประกาศของกองสวัสดิการ โดยตลอดจนกวาจะเสียชีวิต สมาชิกที่ขาดสงเงินสงเคราะหติดตอกัน
เกินกวา ๑๒๐ วัน ถือวาพนจากการเปนสมาชิก ตามระเบียบ กฌ.ตร. ขอ ๑๕ ดังนั้น หากสมาชิก
พบวาไมมีการหักเงินสงเคราะหหรือสงเงินสงเคราะหแลว ไมไดรับใบเสร็จรับเงิน สมาชิกควรสนใจ
ติดตามทวงถามจากเจาหนาที่ตนสังกัดรับชําระเงินสงเคราะหทันที สมาชิกที่สูงอายุหรือไมสะดวกในการ
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ติดตอกับตนสังกัดเพื่อชําระเงินสงเคราะห ควรมอบหมายใหทายาท หรือผูดูแลดําเนินการชําระเงิน
แทนได
การขอกลับเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สมาชิกที่พนจากการเปนสมาชิกแลว หากประสงคกลับเขาเปนสมาชิก ใหเขียนบันทึกคํารอง
ขอกลั บ เข า เป น สมาชิ ก ด ว ยตนเอง ระบุ ส าเหตุ แ ห ง การขาดสมาชิ ก ภาพนํ า เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลํ าดับ ชั้น จนถึ งผู บั งคั บ การ กองสวั ส ดิการ พร อมแนบ สําเนาบัต รข าราชการตํ ารวจ, สํ าเนา
ทะเบียนบาน, สําเนา กพ.๗ ทุกหนา, สําเนาคําสั่งพักราชการหรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน,
สําเนาคําสั่งใหกลับเขารับราชการ หรือหนังสือสงตัว ที่ระบุวาเปนสมาชิกแตสังกัดใหมไมดําเนินการ
หักเงินเดือนนําสง สงไปยังกองสวัสดิการโดยไมตองยื่นใบสมัครใหม แตอยางใด และในกรณีสมาชิก
นอกประจําการที่ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากเจ็บปวยใหแนบหนังสือรับรองการมีชีวิตพรอมสําเนาบัตร
ผูรับรอง และใบรับรองแพทยระบุการรักษา เพิ่มเติมดวย
การขอเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งประเภทสามัญและสมทบ สามารถ
ขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดตามตองการเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สมาชิกตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามแบบและวิธีที่กองสวัสดิการกําหนด โดยใชแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
สงเคราะหสํ านั กงานตํ ารวจแหงชาติ (กฌ.ตร.๕) เท านั้น ซึ่ ง กฌ.ตร.จะจายเงิ นสงเคราะหให แก
ทายาทตามที่สมาชิกระบุไวในใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทฯ ครั้งสุดทาย
สมาชิกนอกประจําการ
สามารถแจงความประสงคไดที่ กองสวัสดิการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ทุกวันและเวลาราชการ
สมาชิกประจําการ
ใหกรอกแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(กฌ.ตร.๕) แล ว ยื่ น เสนอผู บั งคั บ บั ญ ชาต น สั งกั ดลงนามรั บ รอง และให ตน สั งกั ดทํ าหนั งสื อนํ าส ง
กองสวัสดิการ สอบถามขอมูล โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๔๔, ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๔๘
การสงชําระเงินสงเคราะห
๑. กรณีสมาชิกประจําการ ใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รั บ ผิ ดชอบสั่ ง การให เ จ าหน า ที่ ก ารเงิ น ของหน ว ยงานเป น ผู หั กเงิ น สงเคราะห จ ากผู ท่ี เ ป น สมาชิ ก
ซึ่งกองสวัสดิการจะแจงใหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกแตละประเภทที่ถึงแกกรรม แลวรวบรวมเงิน
สงเคราะหที่เรียกเก็บจากสมาชิกนําสงกองการเงินสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. กรณีสมาชิกนอกราชการ สามารถนําสงเงินสงเคราะห ดังนี้
๒.๑ สวนกลาง ใหเจาหนาที่ของสมาชิกผู นั้นนําเงินสงเคราะหไปชําระที่ทําการ
กองสวัสดิการอาคาร ๑๙ ชั้น ๑ หรือมอบใหผูอื่นมาชําระเงินแทนก็ได
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๒.๒ สวนภูมิภาค สมาชิกสามารถชําระเงินสงเคราะห โดยวิธีการดังนี้
๑. ชําระเปนเงินสดที่หนวยงานที่สังกัดเดิมกอนพนจากราชการ
๒. ชําระเปนเงินสดที่หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีความสะดวก
แกสมาชิกตามภูมิลําเนาที่พักอาศัย
๓. ชํ า ระโดยผ า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากของธนาคารทหารไทย จํ า กั ด (มหาชน)
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวนเงินที่จายรายศพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
กรณี สมาชิกสามัญ เสียชีวิต
 สมาชิกสามัญ จายใหศพละ ๒.๕๐ บาท สมาชิกสมทบ จายใหศพละ ๐.๒๕ บาท
กรณี สมาชิกสมทบ เสียชีวิต
 สมาชิกสมทบ จายใหศพละ ๒ บาท สมาชิกสามัญ จายให ศพละ ๐.๒๕ บาท
 สมาชิกที่ขาดสงเงินสงเคราะห เกินกวา ๑๒๐ วัน (ตั้งแต ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖) ถือวาขาดการ
เปนสมาชิก (เดิมหากขาดสงเกินกวา ๙ เดือน จะขาดจากการเปนสมาชิก)
การจายเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกทายาท และครอบครัวของขาราชการตํารวจในดานคาใชจาย
ในการจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแกกรรม
1. สมาชิกสามัญ ประมาณ ๕๘๐,๐๐๐. บาท
งวดแรก จาย จํานวณ ๑๕๐,๐๐๐. บาท
โดยโอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย ของผูมีสิทธิ์รับเงิน หรือโอนใหหนวยตนสังกัดเปนผู
จายโดยผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดเซ็นใบยืมกอน ภายใน ๑๕ วันทําการ ตั้งแตวันไดรับแจง
งวดที่ ๒ ภายใน ๖ เดือน
สําหรับผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ จายงวดแรก ๓๐๐,๐๐๐. บาท
2. สมาชิกสมทบ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐. บาท จายงวดเดียวภายใน ๖ เดือน
ปญหาขอมูลสมาชิก (สรุปเฉพาะที่สําคัญ)
๑. สมาชิกไมสนใจเปลี่ยนแปลงรายชื่อทายาทผูมีสิทธิ์รับเงินใหเปนปจจุบัน เชน สมาชิกบางราย
มอบเงินให บิดา  มารดา ตอมา บิดา  มารดา เสียชีวิตไปกอนแลวก็ยังไมแกไขเปลี่ยนแปลง บางราย
มอบใหภรรยา ตอมามีภรรยาใหม ก็ยังไมแกไขเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดแจงเตือนหนวยใหสมาชิกตรวจสอบเพื่อใหสมาชิก
เปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์ฯ ใหเปนปจจุบัน แตก็ยังเกิดปญหาเดิมอยูเปนประจํา
๒. เงินเดือนไมพอหัก
การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดแจงเตือนหนวยใหสมาชิกที่เงินเดือนเหลือไมพอหัก
ใหนําเงินสงตนสังกัดใหครบตามยอดเรียกเก็บ หากขาดสงเกินกวา ๑๒๐ วัน จะทําใหขาดจากการเปน
สมาชิก
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๓. ไมสามารถติดตามผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหได เนื่องจากผูมีสิทธิ์ยายถิ่นที่อยู แตสมาชิกไมได
สนใจแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน ทําใหมีเงินคางจายจํานวนมาก
การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดประกาศใหผูมีสิทธรับเงิน มาติดตอขอรับเงินภายใน ๕ ป
หากพนกําหนดก็จะนําเงินดังกลาวเขากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป
ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.welfare.police.go.th
๔. สมาชิกทําหนังสือเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์รับเงินแลว แตตนสังกัดสงใบขอเปลี่ยนแปลงทายาท
ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหใหกองสวัสดิการ ภายหลังการถึงแกกรรมของสมาชิก
การบริหารจัดการ กองสวัสดิการจะประสานใหตนสังกัดสอบสวนขอเท็จจริงกอน วาไดทํา
หนังสือเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์กอนเสียชีวิตจริง
๕. ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหเปนผูเยาว, บุคคลวิกลจริตจิตฟนเฟอน หรือเปนบุคคลไรความสามารถ
การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดประสานตนสังกัด ดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อให
ศาลสั่งใหมีผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ตามแตกรณี จึงจะสามารถจายเงินได
การดําเนินการแกไขปญหา
๑. กรณีขาราชการตํารวจในประจําการถึงแกกรรม ตนสังกัดมีหนาที่จัดทํารายงานการถึงแกกรรม
ไปยังกองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรณีสมาชิกนอกประจําการที่ชําระเงินสงเคราะหที่
กองสวัสดิการ เมื่อถึงแกกรรม ทายาทของสมาชิกนั้น ตองมาแจงการถึงแกกรรม ณ กองสวัสดิการ
๒. กองสวัสดิการไดนําระบบขอมูลสารสนเทศเขามาใชในการจัดเก็บขอมูล และควบคุมระบบ
การจัดเก็บ และติดตาม ทวงถามเงินฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน
แกทายาทของขาราชการตํารวจที่มีสิทธิไดรับเงิน
หลักฐานประกอบการรับเงิน
๑. ทายาททุกคนพรอมดวยรายงานการถึงแกกรรม (กฌ.ตร. ๖ และ กฌ.ตร. ๗) พรอมใบมรณบัตร
ของสมาชิกที่ถึงแกกรรม
๒. หากทายาทคนใดไมสามารถเดินทางมารับเงินไดดวยตนเอง ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจ
(กฌ.ตร.๘) พรอมถายสําเนาบัตรพยาน และพยานนายตํารวจ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๓. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการที่ไมหมดอายุ และทะเบียนบานของ
ทายาททุกคน
๔. ใบมรณบัตรของทายาทที่ถึงแกกรรมกอนสมาชิก
๕. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของทายาทที่เปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล
๖. หากทายาทเปนผูเยาวไมมีบัตรประจําตัวประชาชนให นําสูติบัตรและตองให มารดาของ
ผูเยาวลงนามยินยอมรับเงิน และมารดาตองนําบัตรประจําตัวประชาชนของตน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการที่ยังไมหมดอายุ และทะเบียนบานมาแสดงดวย
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 ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
 http://www.welfare.police.go.th
๕.๖ ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (วัดตรีทศเทพวรวิหาร)
ฌาปณสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งอยูที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนน
ประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ รับผิดชอบในดานฌาปณสถานและสุสาน
อีกทั้งมีหนาที่ในการใหบริการจัดการศพใหแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รวมทั้งใหคําแนะนําชวยเหลือและบริการในสวนที่เกี่ยวกับพิธีการศพทั้งปวง
เมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๔๘ สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ ได ลงนาม
ในบันทึกขอตกลงการใชฌาปนสถานกับวัดบางบอน ขาราชการตํารวจและครอบครัว สามารถขอใช
บริการโดยมีสวนลดพิเศษไดที่วัดบางบอน ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย ๑๑๙ เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทรศัพท ๐ ๒๔๑๕ ๐๒๔๙, ๐ ๒๘๙๒ ๒๘๓๘
อัตราคาบํารุงและคาบริการ
กองสวัสดิการไดกําหนดอัตราคาบํารุงและคาบริการของฌาปนสถานสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไวทายระเบียบกองสวัสดิการ วาดวยการใชฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแหงชาติ วัดตรีทศเทพ
วรวิหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือที่ http://www.welfare.police.go.th
ผูไดรับสิทธิยกเวน หรือลดคาบํารุงและคาบริการ
๑. ผูไดรับสิทธิยกเวนคาบํารุงและคาบริการ ไดแก ขาราชการตํารวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
๒. ผูที่ไดรับสิทธิลดคาบํารุง
๒.๑ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลดคาบํารุง ๕๐%
๒.๒ ขาราชการตํารวจที่ไมไดเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลดคาบํารุง ๔๐%
๒.๓ ครอบครัว ข าราชการตํ ารวจ ได แก บิดา มารดา คู สมรส และบุตร ลดค าบํารุ ง
๓๐%
หลักฐานประกอบการขอใชฌาปนสถาน
๑. สําเนาใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวของผูขอรับสิทธิ

 ๖๔ 

- 64 -

ขั้นตอนการขอใชฌาปนสถาน
๑. เมื่อขาราชการตํารวจหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรมลง ใหทายาทของผูถึงแกกรรม
ติดตอขอใชฌาปนสถาน ไดที่สํานักงานฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแหงชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
พรอมทั้งนํามรณบัตรไปแสดงกับเจาหนาที่ เพื่อใหไปรับศพหรือจะนําศพไปเองแลวแตจะสะดวก
๒. ใหทายาทของผูถึงแกกรรมกําหนดเวลารดน้ําศพ หรือพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ (หาก
ผูถึงแกกรรมอยูในเกณฑไดรับพระราชทานน้ําหลวงและเครื่องประกอบเกียรติศพ ใหทายาทติดตอได
ที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
โทรศัพท ๐ ๒๒๒๑ ๗๓๗๔, ๐ ๒๒๒๑ ๒๒๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๗๓)
๓. เมื่อทายาทของผูถึงแกกรรมกําหนดจะฌาปนกิจศพหรือเคลื่อนศพไปฝง กรณีที่ผูถึงแกกรรม
มีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิงศพหรือพระราชทานดิน ใหติดตอไดที่สํานักงานฌาปนสถาน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ถาผูถึงแกกรรมมีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษหรือพระราชทานดิน
ใหทายาทติดตอไดที่ กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายการฌาปนกิ จสงเคราะห กองสวัส ดิการ (งานฌาปนสถาน) วัดตรี ทศเทพวรวิห าร
แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท 0 2281 9901, 0 2281 99067
โทรสาร 0 2282 0432
๕.๗ การขอพระราชทานเพลิ ง ศพหรื อ ขอพระราชทานดิ น และการขอ
พระราชทานน้ําหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ
หลักเกณฑการขอพระราชทาน
๑. ขาราชการตํารวจ ชั้นยศรอยตํารวจตรีขึ้นไป
๒. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตั้งแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ”(บ.ภ.)
และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
๓. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา”
๔. ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
๑. สําเนามรณบัตรของผูถึงแกกรรม
๒. สําเนาบัตรขาราชการของผูถึงแกกรรม (กรณีใบมรณบัตรไมระบุยศ)
๓. สําเนาใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ
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เจ า ภาพ หรื อ ทายาทจะต อ งจั ด ดอกไม ก ระทง ๑ กระทง ธู ป ไม ร ะกํ า ๑ ดอก
เที ย น ๑ เล ม มี พานรองไปกราบถวายบั ง คมลา พร อมด ว ยหนั ง สื อกราบบั งคมทู ล ลา โดยติ ดต อ
ที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทุ ก วั น ไม เ ว น วั น หยุ ด ราชการพร อ มทั้ ง นํ า ใบมรณบั ต ร และหลั ก ฐานที่ ไ ด รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดไปแสดงแกเจาหนาที่กองพระราชพิธี เพื่อการจัดชั้นของเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพไดถูกตอง
ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือขอพระราชทานดิน
๑. ทายาทของผู ถึง แก กรรมยื่ น คํ า ร องได ที่ ฌาปนสถาน สํ า นั กงานตํ า รวจแห ง ชาติ
วัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๒. เจาหนาที่ท่ีไดรั บคํ ารองเรี ยบรอย ทํ าหนั งสือถึงเลขาธิ การพระราชวัง เพื่อขอรั บ
พระราชทานตอไป
๓. แจงใหทายาทของผูถึงแกกรรมทราบ
๕.๘ สหกรณออมทรัพย
สหกรณ ออมทรั พย จั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อส งเสริ มผลประโยชน ทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณสากล
7 ประการ คือ
๑. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
๒. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
๓. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
๔. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
๕. มีการศึกษาการฝกอบรมและการขาวสาร
๖. การรวมมือกันระหวางสหกรณ
๗. ความเอื้ออาทรตอชุมชน
ปรัชญาสหกรณออมทรัพย
๑. การประหยัดและออม เปนหนทางที่จะทําใหคนชวยตนเองได ทั้งนี้จะตองประพฤติปฏิบัติ
อยางเสมอจนเปนนิสัย
๒. การชวยตนเองโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางบุคคลซึ่งมีสัมพันธรวมกันอยางใด
อย างหนึ่ ง และมี ความมุ ง หมายอย างเดี ย วกั น ที่ จ ะออมทรั พย ร ว มกั น และจั ดให มีบ ริ ก ารกู ยื มเงิ น
ตามความจําเปน
๓. สหกรณออมทรัพยไมแสวงกําไร ไมใชการกุศล แตใหบริการแกสมาชิกและชุมชน
๔. คําขวัญของสหกรณออมทรัพย “แตละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแตละคน”
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๕. ความเชื่อมั่นในการรวมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางสหกรณออมทรัพย
ยอมนําไปสูเอกภาพของขบวนการสหกรณออมทรัพย
๖. สหกรณออมทรัพยเนนความเปนพี่นอง (ภราดรภาพ) ของมนุษยและความสําคัญในการควบคุม
เงินของเขาเอง โดยผานสถาบันประชาธิปไตยซึ่งเคารพศักดิ์ศรี คุณคา และความคิดสรางสรรคของ
มนุษยแตละคน
วิธีการรวมกันและจัดบริการของสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยเปนที่รวมของคนที่มีความตองการอยางเดียวกัน และไดขึ้นทะเบียนเปน
สมาชิกสหกรณ เพื่อที่จะทําธุรกิจหรือใชบริการกับสหกรณ ทั้งสมาชิกที่มารวมกันจะตองมีคุณสมบัติ
ตามที่ตกลงกัน และกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในขอบังคับ
วัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและการฝากเงินไวกับสหกรณ
๒. การใหเงินกูเงินแกสมาชิก ทั้งเงินกูประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ
๓. การสรางสวัสดิการแกสมาชิกและสรางสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา
แก บุ ต รสมาชิ ก การช ว ยเหลื อ ค า จั ดงานศพและค า ใช จ า ยในครอบครั ว เมื่ อ สมาชิ กเสี ย ชี วิ ต หรื อ
เมื่ อเกษี ย ณ หรื อการให ส วั ส ดิ การแบบสมาชิ กมี สวนร ว ม เช น การประกั น ชี วิ ตในหมู ส มาชิ กของ
สหกรณ
ประวัติความเปนมาของสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยพลตํารวจเอก
ศรีสุขมหินทรเทพ อดีตอธิบดีกรมตํารวจ ไดสั่งการใหหนวยราชการในสังกัด ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ
ออมทรั พย ขึ้น โดยใหถือเปน นโยบายของกรมตํ ารวจและอนุ ญาตใหส มุห บัญ ชีทุกแห งดํ าเนิน การ
หั ก เงิ น ค า หุ น รายเดื อน เงิ น งวดชํ าระหนี้ ตลอดจนเงิ น ค า ธรรมเนี ย มแรกเข า จากเงิ น เดื อ นของ
ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําที่เปนสมาชิก นําสงแกสหกรณได สํานักงานชั่วคราวของสหกรณ
ตั้ ง อยู ที่ ก องจเรตํ า รวจ จั ด ตั้ ง โดยพิ จ ารณาจากการรวมกั น เป น กลุ ม ก อ น เช น หน ว ยขึ้ น ตรงต อ
กรมตํ ารวจ ให ร วบรวมสมาชิ ก เพื่ อจั ดตั้ งเป น สหกรณ ออมทรั พ ย และนํ าไปจดทะเบี ย น สหกรณ
ที่จดทะเบียนเปนครั้งแรกชื่อ สหกรณออมทรัพยหนวยกลางกรมตํารวจ จํากัด เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีสมาชิก ๕๐๒ คน มีหุนรวม ๓,๒๔๐ หุน และไดมีการขอจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อ ๒ ครั้ง ครั้งลาสุดจดทะเบียนชื่อ สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
วิสัยทัศน
เปนสหกรณมั่นคง สงเสริมการออม พรอมใจบริการ ใหสวัสดิการทั่วกัน ยึดมั่นอุดมการณและ
หลักการสหกรณ
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พันธกิจ
๑. สรางความมั่นคงดานการเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิก
๒. สงเสริมใหมีการออมทรัพยและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจและครอบครัวเปนสมาชิก
ของสหกรณ
๓. ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณและกิจการของสหกรณ
๔. ใหบริการอยางมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอยางทั่วถึง ตอบสนองความตองการของสมาชิก
๕. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรวมมือกับสหกรณในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอื่น
การสมัครสมาชิก
ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ มีความศรัทธาในระบบสหกรณและประสงค
จะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ
๒. ผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓. ผูสมัครตองไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอื่น
วิธีการสมัคร
๑. ผูสมัครสมาชิกตองยื่นใบสมัครที่สหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยมีผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
ในตําแหนงไมต่ํากวาสารวัตรหรือเทียบเทาคนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
สารวัตรหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง
๒. ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ ๕๐ บาท
๓. ผูที่สมัครเปนสมาชิกแลวจะตองสงคาหุนรายเดือนตามที่ระบุไวในใบสมัคร โดยทางสหกรณ
จะส ง เก็ บ เงิ น ได ร ายเดื อ นทุ ก ๆ เดื อ นจากการเงิ น ต น สั ง กั ด เงิ น ค า หุ น รายเดื อนสมาชิ ก จะได รั บ
ผลตอบแทนเปนเงินปนผลทุกๆ ป ปละครั้งหลังจากประชุมใหญแลว
สหกรณออมทรัพยจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
สหกรณออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและการฝากเงินไวกับสหกรณ
๒. การใหเงินกูเงินแกสมาชิก ทั้งเงินกูประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ
๓. การสรางสวัสดิการแกสมาชิกและสรางสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา
แกบุตรสมาชิก การชวยเหลือคาจัดงานศพและคาใชจายในครอบครัวเมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือเมื่อเกษียณ
หรือการใหสวัสดิการแบบสมาชิกมีสวนรวม เชน การประกันชีวิตในหมูสมาชิกของสหกรณ
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๕.๙ สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานอื่นๆ
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ
วัตถุประสงค
ใหการสงเคราะหชวยเหลือแกขาราชการตํารวจ ทหาร หรืออาสาสมัครที่ไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเหตุการณกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
หลักเกณฑการชวยเหลือ
หลักเกณฑ
๑. เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่
๑.๑ กรณีเปนโสด
 บิดา
 มารดา
๑.๒ กรณีมีภรรยา และบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
๑.๓ กรณีมีภรรยา แตไมมีบุตร
 บิดา
 มารดา
 ภรรยา
๑.๔ กรณีไมมีทายาทตาม ๑.๑ – ๑.๓
๒. กรณีไดรับบาดเจ็บจนถึงตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
๓. กรณีบาดเจ็บมีสภาพความพิการ
๔. กรณีเสียชีวิตหลังจากไดรับเงินชวยเหลือรายเดือนแลว
๔.๑ เปนโสด (ชวยเหลือบิดาและมารดารวมกัน)
๔.๑ มีภรรยาและบุตรโดยถูกตองตามกฎหมาย
๔.๓ มีภรรยาแตไมมีบุตร
 ผูจัดงานศพ
 บิดา, มารดา และภรรยา
๔.๔ ไมมีทายาท ชวยเหลือผูจัดงานศพ

จํานวนเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท
๑๕๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
ไมไดรับการชวยเหลือ
๒,๐๐๐ บาท
เดือนละ ๑,๕๐๐๓,๐๐๐ บาท
(ตามสภาพความพิการ)
๒๕,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท
๕๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ
๑. แบบสํารวจ ส.๑ และรูปถาย จํานวน ๑ รูป (ติดแบบสํารวจ ส.๑)
๒. สําเนาคําสั่งปฏิบัติหนาที่
๓. รายงานเหตุการณ สาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กพ.๓, กพ.๔)
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๔. หนังสือนําสงขอรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา
๕. หนังสือรายงานการบาดเจ็บจากแพทย ระบุอาการบาดเจ็บ และสรุปผลการรักษา หรือ
สภาพความพิการ จํานวนวันที่อยูรักษาตัวในโรงพยาบาล
๖. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีเสียชีวติ )
๗. สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๘. สําเนาทะเบียนบานภรรยาบุตร (กรณีเสียชีวิต)
๙. สําเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชน (กรณีเสียชีวิต)
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
ขาราชการตํารวจ

-

สน./กก.

รวบรวมหลักฐาน
- ตรวจสอบ/พิจารณา
รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ยื่นคําขอเสนอภายใน 120 วัน
นับแตวันเกิดเหตุ

ตร. (ผาน สก.)

บก.
-

ตรวจสอบ/พิจารณา

-

ตรวจสอบ/พิจารณา

คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

-

พิจารณาจายเงิน

ผูมีอํานาจพิจารณา
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ โทรศัพท 0 2354 59967 โทรสาร 0 2354 5338
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๒๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕
องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.)
วัตถุประสงค
เพื่อใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึกทหารนอกประจําการ และ
ผูที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในการปองกันประเทศ ซึ่งกําลังกระทําหนาที่ในการปองกันหรือปราบปราม
การกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคง หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร (ผูที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
คํ า สั่ ง กอ.รมน. และคํ า สั่ ง กองทั พ ) ได แ ก ข า ราชการทหาร, ตํ า รวจ, อาสาสมั ค รทหารพราน
อาสาสมัครรักษาดินแดน

 ๗๐ 

- 70 ประเภทการสงเคราะห
องคการสงเคราะหทหารผานศึก ไดดําเนินการใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหาร
ผานศึกและทหารนอกประจําการ แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑. การสงเคราะหดานสวัสดิการ
๒. การสงเคราะหดานอาชีพ
๓. การสงเคราะหดานนิคมเกษตรกรรม
๔. การสงเคราะหดานการใหสินเชื่อ
๕. การสงเคราะหดานการรักษาพยาบาล
๖. การสงเคราะหประเภทสงเสริมสิทธิและเกียรติ
หนวยงานรับผิดชอบ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.)
 สวนกลางสํานักงานใหญ ที่ตั้ง ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
(ตรงขามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา) โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗, ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๐๐ – ๑๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๓๐ http://www.thaiveterans.mod.go.th
 สวนภูมิภาคสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต (สํานักงานสาขา ๒๓ หนวย)
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ.๒๕๑๐
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ หรื อ ผู ซึ่ ง มี ส ว นช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ ใ นการป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดและเจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนหรือไดรับอันตรายตอชีวิต
รางกายหรือทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการดําเนินการนั้น
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
๑.
๒.
๓.
๔.

หลักเกณฑ
กรณีเสียชีวิต (ชวยเหลือทายาทซึ่งตองขาดไรอุปการะ)
ไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด
ไดรับบาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ หรือไดรับอันตรายสาหัสจนตองเขารับการ
รักษาพยาบาล เกินกวา 20 วัน
ไดรับความเสียหาย หรือสูญหายตอทรัพยสิน

จํานวนเงิน (ไมเกิน)
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
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หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ
๑. แบบขอรับเงินชวยเหลือ
๒. คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่และรายงานการปฏิบัติหนาที่
๓. สําเนาใบมรณบัตร (เสียชีวิต)/ใบรับรองแพทย (บาดเจ็บ) แลวแตกรณี
๔. หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสูติบัตร ฯลฯ
๕. สําเนาบันทึกจับกุม (ถามี)
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
ขาราชการตํารวจ

-

สน./กก.

รวบรวมหลักฐาน
- ตรวจสอบ/พิจารณา
รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ยื่นคําขอเสนอภายใน 90 วัน
นับแตวันเกิดเหตุ

บก.

-

ตรวจสอบ/พิจารณา

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ

-

พิจารณาจายเงิน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑  ๑๙
ผูมีอํานาจพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หมายเหตุ
ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน
ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗
มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการชวยเหลือตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาที่ที่ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒. เพื่อใหการสงเคราะหครอบครัว หรือทายาทของผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
๓. เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 ๗๒ 

- 72 หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
หลักเกณฑ

จํานวนเงิน
(ไมเกิน)
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

๑.กรณีเสียชีวิต
๒.บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด
๓.บาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ/ไดรับอันตรายสาหัส เขารับการรักษาเกินกวา ๒๐ วัน
หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ

๑. แบบขอรับเงินชวยเหลือ
๒. คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
๓. ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือ ใบรับรองแพทย (กรณีบาดเจ็บ)
๔. หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทําเบียนบาน สูติบัตร ฯลฯ
๕. สําเนาบันทึกการจับกุม (ถามี)
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
ขาราชการตํารวจ
-

สน./กก.

รวบรวมหลักฐาน
- ตรวจสอบ/พิจารณา
รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ยื่นคําขอเสนอภายใน 120 วัน
นับแตวันเกิดเหตุ

บก.
-

ตรวจสอบ/พิจารณา

คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ
-

พิจารณาจายเงิน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๕๓๐๒
มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อขาราชการตํารวจและครอบครัว
วัตถุประสงค
เพื่อมอบทุนสวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว
ผูมีสิทธิรับทุนจากมูลนิธิ
๑. ทายาทโดยชอบธรรม และภริยาที่ถูกตองตามกฎหมายของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิ ต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
๒. ขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ หรือทายาทโดยชอบธรรม และ
ภริยาที่ถูกตองตามกฎหมาย
๓. บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของขาราชการตํารวจ ตั้งแตชั้นยศรอยตํารวจเอกลงมาที่กําลัง
ศึกษาอยู

 ๗๓ 

- 73 ประเภททุนสวัสดิการของมูลนิธิ
ประเภททุนสวัสดิการ

๑. ทุนสงเคราะหขาราชการตํารวจและพลเรือนดีเดนที่ทําคุณประโยชน
ตอทางราชการหรือสังคม วงเงินไมเกิน 600,000 บาท
๑.๑ สงเสริมขาราชการตํารวจและพลเรือนที่ทําความดีโดยการเสียสละ
สามารถเปนแบบอยางและปรากฏทางสื่อมวลชนและสังคม
๑.๒ ขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ราชการจน
รางกายพิการหรือทุพพลภาพและไมสามารถรับราชการตอไปได
๒. ทุนสงเคราะหขาราชการตํารวจที่ไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ
เนื่องจากไดปฏิบัติการตามหนาที่ หรือเพราะไดปฏิบัติการตามหนาที่
๒.๑ เสียชีวิต
๒.๒ ทุพพลภาพ
๒.๓ บาดเจ็บสาหัส
๓. ทุนการศึกษาแกขาราชการตํารวจและครอบครัว
๓.๑ ทุนการศึกษาประเภท ๑ (แบบตอเนื่อง)
 สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น น า ย ร อ ย ตํ า ร ว จ ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
โรงเรียนนายรอย ตํารวจระดับปริญญาโทตางประเทศ
๓.๒ ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 (แบบครั้งเดียวไมตอเนื่อง)
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา
 ระดับอาชีวศึกษา
 ระดับอุดมศึกษา
 นักเรียนนายรอยตํารวจ

จํานวนเงิน
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ราย
๓,๐๐๐ บาท/เดือน
(ระยะเวลา ๑ ป)

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
ทุนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ป
๓,๐๐๐ บาท/ป
๕,๐๐๐ บาท/ป
๘,๐๐๐ บาท/ป
๑๐,๐๐๐ บาท/ป
๑๐,๐๐๐ บาท/ป

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ
๑. กรณีขอรับทุนสงเคราะห ตามขอ ๑ – ๒
๑.๑ คําสั่ง หรือคํารับรองของผูบังคับบัญชาที่สั่งใหไปปฏิบัติหนาที่
๑.๒ สําเนาบันทึกประจําวันที่เกี่ยวของกับพฤติการณทุกขอ
๑.๓ รายงานของผูที่อยู หรือรูเห็นเหตุการณ
๑.๔ สําเนาใบรับรองแพทย หรือใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๑.๕ สําเนาทะเบียนบานที่แสดงถึงความเกี่ยวพันระหวางผูที่เกี่ยวของ
๑.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
๒. กรณีขอรับทุนการศึกษาตามขอ ๓
๒.๑ สําเนาผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาในรอบปที่ผานมา
๒.๒ สําเนาทะเบียนบานทุกหนา หรือสูติบัตรของผูรับทุนการศึกษา
๒.๓ สําเนาใบสําคัญการสมรส
๒.๔ สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๒.๕ สําเนาคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ สําเนาประจําวันขอปฏิบัติหนาที่ ขอที่เกิดเหตุ
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๒.๖ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต น สั ง กั ด รายงานพฤติ การณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยละเอี ย ดในกรณี ข อรั บ
ทุนการศึกษาประเภทที่ ๑
วิธีการและขั้นตอนการขอรับสิทธิ
๑. กรณีขอรับทุนสงเคราะหตามขอ ๑ – ๒
๑.๑ ใหผูขอรับทุนสงเคราะห (กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ) หรือ ผูบังคับบัญชาของผูเสียชีวิต
(กรณีเสียชีวิต) รายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยละเอียดพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงระดับกองบังคับการ
๑.๒ เมื่อผูบังคับ บัญชา หรือผูทําการแทน ตรวจสอบแล วเห็ นว าถูกตองตามขอเท็จ จริ ง
ใหทําความเห็นและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของเสนอคณะกรรมการของมูลนิธิเพื่อดําเนินการตอไป
๒. กรณีขอรับทุนการศึกษา
๒.๑ ทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ (ทุนการศึกษาแบบตอเนื่องสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ)
๒.๑.๑ ยื่ น ขอรั บ ทุ น การศึ กษาตามแบบที่ มู ล นิ ธิ กํ าหนดพร อมหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
๒.๑.๒ การยื่ นสมั ครใจขอรับ ทุ น การศึ กษาต องดําเนิ น การภายใน ๓ ป นั บแต วั น ที่
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒.๒ ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 (ทุนการศึกษาครั้งเดียวไมตอเนื่อง)
๒.๒.๑ ผู ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษา รวบรวมหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับ ชั้นถึงระดับกองบัญชาการ
๒.๒.๒ ผูรับผิดชอบระดับกองบัญชาการ พิจารณารายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา
และเสนอกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตอไป
หนวยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา
มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อขาราชการตํารวจและครอบครัว
หมายเหตุ
ระเบี ย บมู ล นิ ธิ บุ ณ ยะจิ น ดาเพื่ อ ข า ราชการตํ า รวจและครอบครั ว ว า ด ว ยการสงเคราะห
ขาราชการตํารวจและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๘
สมาคมแมบานตํารวจ
วัตถุประสงค
ใหการสงเคราะหชวยเหลือขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
การปฏิบัติหนาที่
๑. ไดรับบาดเจ็บสาหัส เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเกินกวา 20 วัน
๒. ไดรับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวในโรงพยาบาลไมถึง 20 วัน
และหยุดพักตอเกินกวา 20 วัน
๓. เสียชีวิต

สิทธิประโยชน
๕,๐๐๐ บาท/ราย
๓,๐๐๐ บาท/ราย
๑๐,๐๐๐ บาท/ราย

การมอบเงินใหกับทายาทผูเสียชีวิต
สมาคมแม บ า นตํ า รวจจะมอบเงิ น ช ว ยเหลื อ ให กั บ ทายาทข า ราชการตํ า รวจผู เ สี ย ชี วิ ต
เรียงตามลําดับดังตอไปนี้
๑. สามี หรือภริยาที่ถูกตองตามกฎหมาย
๒. บุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย (กรณีไมมีทายาท ตาม ขอ ๑)
๓. บิดา และมารดา (กรณีไมมีทายาท ตาม ขอ ๑ – ๒)
หลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีเสียชีวิต
๑. แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือ
๑. แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือ
๒. คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
๒. คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
๓. ความเห็ น และการรั บ รองของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ๓. ความเห็ น และการรั บ รองของผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้น
ตามลําดับชั้น
๔. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาทะเบียนบาน
๕. สําเนาบัตรขาราชการตํารวจ
๕. บัตรขาราชการตํารวจ
๖. บันทึกคําใหการของทายาท
๗. สําเนาบัตรประชาชนของทายาท
๘. สําเนาทะเบียนบานของทายาท
๙. สําเนาใบสําคัญการสมรส,สําเนาใบมรณบัตร

กรณีไดรับบาดเจ็บสาหัส

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
ขาราชการตํารวจ

สน./กก.

บก.

สมาคมแมบานตํารวจ

- รวบรวมหลักฐาน
- รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
หนวยงานผูรับผิดชอบและพิจารณา
สมาคมแมบานตํารวจ อาคาร ๑๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๗๒ – ๓ และ ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๙๘
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จึงจะเห็น ไดว าสํ านั กงานตํ ารวจแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสํ าคั ญในการดู แลขาราชการ
ตํารวจ โดยการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชนใหกับขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนาความเปนอยู และ
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยการสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
มุงเนนการบริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาบุคคลกรภายในองคกรใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุดสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมให
บังเกิดผลสําเร็จสูงสุด
ขอขอบคุณขอมูล รายละเอียดจากกองสวัสดิการ และกองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มา ณ โอกาสนี้
พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ เตชะสุวรรณา
อนุกรรมการฯ ฝายงานอํานวยการ
ผูเรียบเรียง
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำ�
หัวข้อ : งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
วิทยากรหลัก
๑. พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
๒. พ.ต.อ.สามารถ
เพียรชอบ
๓. พ.ต.อ.หญิง สุทิศา
วุฒิธรวิทิต
๔. พ.ต.ท.หญิง ดร.วราภรณ์ เตชะสุวรรณา
			
วิทยากรประจำ�หน่วย
ลำ�ดับ หน่วยงาน

ยศ ชื่อ สกุล

รศ. (สบ ๕) รร.นรต.		
ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๑ ตป.
ผกก.ฝ่ายจัดสวัสดิการ สก.
อาจารย์ (สบ ๒) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์ รร.นรต.
ตำ�แหน่ง

๑

บช.น.

๑. พ.ต.ท.อรรถกร วิเชียรรัตน์
๒. ร.ต.ท.สรรเพชร อภิสมัย

สว.งานแผน กก.ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ.
รอง สว.กก.ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ.

๒

ภ.๑

๑. ร.ต.ท.หญิง ปาณิศา บุญประจวบ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี
๒. ร.ต.ต.หญิง จิตติมา บุญใหญ่
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.ท.ศิริชัย ธาราธาร
๒. พ.ต.ท.นิธิศพงศ์ ภุมมา

รอง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๒

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.ท.รณกฤษ ศรีดรณพ
๒. พ.ต.ท.เดชา เดชไทย

สว.อก.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ
สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

๕

ภ.๔

- พ.ต.ท.หญิง วาสนา ทำ�นอง

สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ ร่วมสนิท
๒. ร.ต.ต.สมมาตร ศรีเลศิลป์

รอง ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๕
รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕

๗

ภ.๖

๑. พ.ต.ท.หญิง มานีนา มณีโชติ
๒. ร.ต.ต.วรชิต แก้วเนตร

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

๘

ภ.๗

๑. พ.ต.ท.หญิง ทัศนาวดี นาคบุญพรหม รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
๒. พ.ต.ท.หญิง ธัญมน อินทะนิน
สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

๙

ภ.๘

๑. พ.ต.ท.สมพร วุฒิเศรษฐ์
๒. พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ ช่วยชัย

สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.ท.หญิง มลฤดี หลิมสวัสดิ์
๒. ร.ต.อ.สว่าง ทองบุญเรือง

สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

๑๑

ศชต.

๑. พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ คงแก้ว
๒. ร.ต.อ.หญิง โสมาวดี ชูเชิด

รอง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.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
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-2811-3 โทรส�ร 0-2241-4658

