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เล่ม ๓

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้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

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 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)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ

เรื่อง    หน้า

ก�รเลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 ๑

ยศตำ�รวจ																																																																																											 ๑๖

ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์																																																			 ๒๖

บำ�เหน็จคว�มชอบกรณีพิเศษสำ�หรับกรณีเสียชีวิต/บ�ดเจ็บจ�กหน้�ที่/	 ๓๕

ไม่บ�ดเจ็บแต่เสี่ยงต่อชีวิต

ก�รล�สำ�หรับข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 ๙๑

ก�รสงเคร�ะห์ข้�ร�ชก�รกรณีป่วยเจ็บ/บ�ดเจ็บจ�กหน้�ที่	 ๑๐๑

ก�รบรรจุท�ย�ทเข้�รับร�ชก�รตำ�รวจ																																																																				๑๐๘

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รตำ�รวจ																																																๑๑๒

ภาคผนวก

เอกส�รประกอบคู่มือก�รบรรย�ย	(แผ่น	CD)
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวิชา “การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ” 
 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
 
ข้ันตอนการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
ผูเช่ียวชาญ 
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หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
ขอ 1  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
ขอ 2  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้ 
        (๑) ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ใหเลื่อนต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 
 (๒) ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง ใหเลื่อนต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ 3 ขาราชการตํารวจซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้งตองอยูใน

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
 (๒) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถและดวย
ความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามนัย
ขอ 1 แลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนเงินเดือนครึ่งข้ัน 

 (๓) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถูกปลด
ออกถูกไลออก หรือออกจากราชการดวยเหตุใด ๆ เปนระยะเวลารวมกันเกินสองเดือน 

 (๔) ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยถึงท่ีสุดสูงกวาโทษภาคทัณฑ 
หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาถึงท่ีสุด ใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 (๕) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดเปนหนังสือ
ไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
 (๖) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสาม
วันแตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
 (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
 (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ  
  (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
 (จ) ลาพักผอน 
 (ฉ) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
  (ช) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไมเกินสิบหาวันทําการ  
                  (ซ) ลาไปพ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ กรณีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ 
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การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยท่ีไมใชวันลาปวย ตาม (ง) 
ใหนับเฉพาะวันทําการ 
   (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมา ถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา 
ฝกอบรมหรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน 
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน สําหรับผูท่ี
ศึกษาในสถานศึกษาของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งแรกในครึ่งปท่ีแลว
มาเปนเวลาไมนอยกวาสองเดือน 
  (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ขอ 4 ขาราชการตํารวจซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้งตอง
เปนผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 2 และอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
  (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 
  (๓) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
ท่ีเสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
  (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
  (๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (๖) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง              
แกประเทศชาติ 
 ขอ 5  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ตามขอ 2 และขอ 3 ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานท่ีได
ดําเนินการ ตามขอ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ที่วาดวยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับขอมูล
การลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผล
การพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับท่ีไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนดวย 
 ขอ 6  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชา ตามขอ 5 ถาเห็นวาขาราชการตํารวจผูใดอยูในหลักเกณฑตามขอ 3 
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ใหเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งข้ัน ถาเห็นวาขาราชการตํารวจผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑ ตามขอ 4 ใหเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 
  ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดไดรับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งข้ัน ถาใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งป
แรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับ
ปนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการตํารวจผูนั้นเปน
จํานวนหนึ่งข้ันครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานท้ังปของขาราชการตํารวจผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 
  (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใด   สิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการ 
  (๓) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูท่ี
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 
  (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
  (๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (๖) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี             
แกประเทศชาติ 

ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับการเลื่อน
เงินเดือน ครึ่งปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได เพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวน
เงินท่ีจะใชเลื่อนเงินเดือน ถาในการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปหลัง ขาราชการตํารวจผูนั้นมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑไดรับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเลื่อน
เงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการ
ตํารวจผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 
 ขอ 7  ในกรณีท่ีไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น
ทราบพรอมท้ังเหตุผลท่ีไมเลื่อนเงินเดือน 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ 
 
             1.  หนวยใดจะเปนหนวยพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจระดับใด ตร. ได
กําหนดเรื่องหนวยจัดทําบัญชีไว ดังนี้  

  1.1   กองบัญชาการ สําหรับกลุมที่ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ กลุมท่ีดํารง
ตําแหนง ผูบังคับการ และกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ  
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  1.2    กองบังคับการ  ตํารวจภูธรจังหวัด หรือหนวยงานท่ีมีรองผูบังคับการเปนหัวหนาท่ี
ไมไดอยูในสังกัดกองบังคับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงผูกํากับการ  
กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ กลุมท่ีดํารงตําแหนงสารวัตร และกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
  1.3  กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานที่มีผู
กํากับการ รองผูกํากับการ สารวัตรใหญ สารวัตร หรือรองสารวัตร เปนหัวหนา ท่ีไมไดอยูในสังกัดของ
กองกํากับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับหมูลงมา 
 1.4   สําหรับกองบังคับการ ท่ีไมสังกัดกองบัญชาการ ในสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ใหกําหนดหนวยจัดทําบัญชีตามขอ 1.2  และ 1.3 และใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการดวย 
           2.  นอกเหนือจาก ขอ 1 ใหกําหนดหนวยจัดทําบัญชี ดังนี้ 
                2.1  สําหรับขาราชการตํารวจท่ีข้ึนตรงตอกองบัญชาการ และขาราชการตํารวจใน
หนวยงานที่ตํ่ากวากองบังคับการในกองบัญชาการ ใหผู บัญชาการนําไปรวมพิจารณากับหนวย
จัดทําบัญชีใดหนวยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบัญชาการเปนหนวยจัดทําบัญชีก็ไดตามท่ี
เห็นสมควร 
 2.2  สําหรับขาราชการตํารวจท่ีข้ึนตรงตอกองบังคับการ ใหผูบังคับการ พิจารณา
นําไปรวมพิจารณากับหนวยจัดทําบัญชีใดหนวยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบังคับการ เปนหนวย
จัดทําบัญชีก็ไดตามท่ีเห็นสมควร” 
 
             2.  การแบงกลุมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  

   มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุม
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรือ
เทียบเทาข้ึนไป และ กลุมขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา แต ตร. กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยใหแบงกลุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  
ออกเปน 7 กลุม  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 

  (1)  กลุม ผบก.ข้ึนไป  
  (2)  กลุม รอง ผบก. 
  (3)  กลุม ผกก. 
  (4)  กลุม รอง ผกก. 
  (5)  กลุม สว. 
  (6)  กลุม รอง สว. 
  (7)  กลุม ผบ.หมู 

             3.  คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตงต้ังจากขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนง         
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  1.2    กองบังคับการ  ตํารวจภูธรจังหวัด หรือหนวยงานท่ีมีรองผูบังคับการเปนหัวหนาท่ี
ไมไดอยูในสังกัดกองบังคับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงผูกํากับการ  
กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ กลุมท่ีดํารงตําแหนงสารวัตร และกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
  1.3  กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานที่มีผู
กํากับการ รองผูกํากับการ สารวัตรใหญ สารวัตร หรือรองสารวัตร เปนหัวหนา ท่ีไมไดอยูในสังกัดของ
กองกํากับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับหมูลงมา 
 1.4   สําหรับกองบังคับการ ท่ีไมสังกัดกองบัญชาการ ในสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ใหกําหนดหนวยจัดทําบัญชีตามขอ 1.2  และ 1.3 และใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการดวย 
           2.  นอกเหนือจาก ขอ 1 ใหกําหนดหนวยจัดทําบัญชี ดังนี้ 
                2.1  สําหรับขาราชการตํารวจท่ีข้ึนตรงตอกองบัญชาการ และขาราชการตํารวจใน
หนวยงานที่ตํ่ากวากองบังคับการในกองบัญชาการ ใหผู บัญชาการนําไปรวมพิจารณากับหนวย
จัดทําบัญชีใดหนวยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบัญชาการเปนหนวยจัดทําบัญชีก็ไดตามท่ี
เห็นสมควร 
 2.2  สําหรับขาราชการตํารวจท่ีข้ึนตรงตอกองบังคับการ ใหผูบังคับการ พิจารณา
นําไปรวมพิจารณากับหนวยจัดทําบัญชีใดหนวยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบังคับการ เปนหนวย
จัดทําบัญชีก็ไดตามท่ีเห็นสมควร” 
 
             2.  การแบงกลุมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  

   มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุม
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรือ
เทียบเทาข้ึนไป และ กลุมขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา แต ตร. กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยใหแบงกลุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  
ออกเปน 7 กลุม  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 

  (1)  กลุม ผบก.ข้ึนไป  
  (2)  กลุม รอง ผบก. 
  (3)  กลุม ผกก. 
  (4)  กลุม รอง ผกก. 
  (5)  กลุม สว. 
  (6)  กลุม รอง สว. 
  (7)  กลุม ผบ.หมู 

             3.  คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตงต้ังจากขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนง         

ท่ีทําหนาท่ีในฝายบริหารหรือทําหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัด โดยกําหนดไว 
แตละระดับ คือ 
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 1. กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานท่ีมีรองผูกํากับการ 
สารวัตรใหญ สารวัตร หรือรองสารวัตร เปนหัวหนา ที่ไมไดอยูในสังกัดของกองกํากับการใด 
ใหประกอบดวย 
 (1) ผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งเปนหัวหนา แลวแตกรณีเปนประธาน
กรรมการ 
 (2)  รองผูกํากับการ และสารวัตรทุกนาย เปนกรรมการ ยกเวนกรณีท่ีมีผูดํารง
ตําแหนงสารวัตร หรือรองสารวัตรเปนหัวหนา ใหรองสารวัตรทุกนายเปนกรรมการดวย 
 2. กองบังคับการ หรือหนวยงานท่ีมีรองผูบังคับการเปนหัวหนาท่ีไมไดอยูในสังกัด
กองบังคับการใด ใหประกอบดวย 
 (1) ผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งเปนหัวหนา แลวแตกรณีเปนประธาน
กรรมการ 
 (2)  รองผูบังคับการทุกนาย เปนกรรมการ ยกเวนกรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงรองผูบังคับ
การเปนหัวหนา ใหผูกํากับการทุกนายเปนกรรมการดวย  
 3. กองบัญชาการ ใหประกอบดวย 
 (1)  ผูบัญชาการ เปนประธานกรรมการ 
 (2)  รองผูบัญชาการทุกนาย เปนกรรมการ    
 สําหรับ สํานักงานจเรตํารวจ ใหจเรตํารวจ (หัวหนาจเรตํารวจ) เปนประธาน
กรรมการ จเรตํารวจ (สบ 8 ) และ รองจเรตํารวจ (สบ 7 ) ทุกนายเปนกรรมการ  
 4. นอกจากนี้ ใหเปนไปตามท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
              การพิจารณาของคณะกรรมการขางตนใหกระทําโดยการประชุมพิจารณา
รวมกัน หากเปนวาระการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกคณะกรรมการผูใดหรือกรรมการผูใด
เปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณา กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขารวมประชุมและใหจัดทํารายงาน
การประชุมโดยมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการพิจารณา 
              

  4.  การนับตัวคนเพ่ือคํานวณโควตา และวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 
               การคํานวณโควตาเลื่อน 1 ข้ัน หรือโควตาเลื่อน 2 ข้ัน และวงเงินงบประมาณใหหนวย
จัดทําบัญชีนําจํานวนขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในสังกัดตามคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ณ 
วันท่ี 1 มีนาคม มาคํานวณโควตาเลื่อน 1 ข้ัน ณ วันท่ี 1 เมษายน สําหรับการคํานวณโควตาเลื่อน 
2 ขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม ใหนําจํานวนขาราชการตํารวจ ณ วันที่ 1 กันยายน มาคํานวณ และ
นําฐานเงินเดือน ณ วันท่ี 1 กันยายน มาคํานวณวงเงินงบประมาณเพ่ือนํามาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน     
                    สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป ใหคิดคํานวณโควตาเลื่อน
เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 25 และกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา ใหคิด
คํานวณโควตาเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 29 และในวันท่ี 1 ต.ค. ของทุกป ใหคิดคํานวณวงเงิน
งบประมาณท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละจากฐานเงินเดือนรวมของขาราชการตํารวจ ณ 1 ก.ย. 
สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป ใหใชวงเงินงบประมาณในการเลื่อน
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เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 5.5 และกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา ใหใชวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 5.9 โดยใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื ่อน
เงินเดือนครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก (1 เม.ย.) มาหักออกเพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง 
(1 ต.ค.) ทั้งนี้ยอดเงินที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนใหรวมถึงเงินตอบแทนพิเศษ  ท่ีใชไป ณ 1 เม.ย. 
และ 1 ต.ค. ดวย  
                  การไมนับตัวเพ่ือคํานวณโควตา  
                 ขาราชการตํารวจผูใดอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ หรือถูกสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอน ในวันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ไมสามารถนํามาคํานวณโควตาเลื่อน 
1 ข้ัน หรือโควตาเลื่อน 2 ข้ัน และคํานวณวงเงินงบประมาณ แลวแตกรณีได และสําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุ
เขารับราชการครั้งแรกหลังวันท่ี 1 มีนาคม เชน นักเรียนนายสิบตํารวจ หรือนักเรียนนายรอยตํารวจ
ชั้นปท่ี 1 ซ่ึงไดรับการบรรจเุขารบัราชการเปนพลตํารวจสํารอง ในวันท่ี 1 เมษายน ไมสามารถนํามา
คํานวณโควตาเลื่อนรวมท้ังป 2 ข้ัน ในปท่ีไดรับการบรรจุได 

        การนับตัวกรณีชวยราชการ  
        ในวนัท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน ของครึ่งปท่ีจะไดเลื่อนเงินเดือน แลวแตกรณี 

ขาราชการตํารวจผูใดไดอยูปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เปนระยะเวลาเกินกวา 90 วัน ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีท่ีขาราชการตํารวจผูนั้น
อยูปฏิบั ติหนาท่ีหรือปฏิบั ติราชการเปนผู พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูนั้น 

         ในกรณีผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีที่ขาราชการตํารวจผูนั้นสังกัดอยู (ตาม
คําสั่งบรรจุและแตงต้ัง) หรือผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีท่ีขาราชการตํารวจผูนั้นไดอยูปฏิบัติ
หนาท่ีหรือปฏิบัติราชการ ประสงคจะเปนผูพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูนั้น ก็ให
ประสานงานทําความตกลงกัน หากไมสามารถตกลงกันได ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีท่ี
ขาราชการตํารวจผูนั้นไดอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมามากกวาเปนผูพิจารณา 

 
    5.  การกําหนดโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 

                   มติ ค.ร.ม. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค.54 กําหนดโควตาการเล่ือนเงินเดือน
หนึ่งขั้น หรือเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปสองขั้น สําหรับผูมีผลงาน และผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกิน
รอยละ 30 ของจํานวนขาราชการตํารวจ ณ วันท่ี 1 มี.ค. โดยใหเลื่อนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6 
ของอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ ณ วันท่ี 1 ก.ย.  

          ท้ังนี้ ใหนํายอดเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก (1 เม.ย.) มาหักออก
เพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง (1 ต.ค.) 
                    ตร. กําหนดโควตาการเล่ือนเงินเดือน ดังนี้ 

 ผบก.ข้ึนไป       โควตารอยละ 25   วงเงิน   5.5 
 รอง ผบก.ลงมา  โควตารอยละ 29   วงเงิน   5.9 

6. การประชุมพิจารณา 
                 ข้ันท่ี 1  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตามท่ีไดบรรยายเรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  โดยสรุป คือ  



- 8 -

  8 

      1. กองกํากับการ   
 ผกก.                                เปนประธานกรรมการ 
 รอง ผกก. และ สว. ทุกนาย      เปนกรรมการ 

           2.  กองบังคับการ   
 ผบก.      เปนประธานกรรมการ 
 รอง ผบก. ทุกนาย   เปนกรรมการ 

         3.  กองบัญชาการ   
 ผบช.      เปนประธานกรรมการ 
 รอง ผบช. ทุกนาย   เปนกรรมการ 

                   ข้ันท่ี 2  การเตรียมขอมูลแสดงการเลื่อนเงินเดือน  
 นับตัวคํานวณโควตา และวงเงินงบประมาณ 

             ดํารงตําแหนงในสังกัด ณ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. 
             ครึ่งปท่ีแลวมาอยูชวยราชการเกิน 90 วัน  

  จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
                       ตรวจสอบหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน 

                                          ตรวจสอบฐานเงินเดือนใหถูกตอง 
                                          ตรวจสอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง 

                   ข้ันท่ี 3  การประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
           แผนก หรอืงาน 
   1.   พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย สว. เปนประธาน และ รอง สว. เปนกรรมการ 
   2.   เสนอขอมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ระดับ ผบ.หมู 
และ รอง สว. ไปยัง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ สภ. หรือ สน. 
            สภ. หรือ สน.  
   1.   พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย ผกก. เปนประธาน, รอง ผกก. และ สว. 
เปนกรรมการ 
   2.   พิจารณาและจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนกลุม ผบ.หมู  
   3.   เสนอขอมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ระดับ รอง สว., 
สว. และ รอง ผกก. ไปยัง บก. 

                   ข้ันท่ี 4  จัดทํารายงานผลการประชุม และบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนสงไปยัง 
บก. ตนสังกัด 

   7. การจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
                การจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน และการสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการ
ตํารวจ ใหดําเนินการตามรูปแบบท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด ตามแบบบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือน แจงตามหนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ.๕๕  ซ่ึงสามารถคัดลอก
แฟ้มข้อมูล ไดจาก  http://www.personnel.police.go.th/ ดังนี้ 
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                  1  ใหหนวยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจแยกตาม
กลุมตําแหนงคือ     
                      (1) กลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับการข้ึนไป 
       (2) กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ 
  (3) กลุมท่ีดํารงตําแหนงผูกํากับการ 
  (4) กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ 
  (5) กลุมท่ีดํารงตําแหนงสารวัตร 
  (6) กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
  (7) กลุมท่ีดํารงตําแหนงผูบังคับหมูลงมา 
                  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และบัญชีสรุปการใชเศษโควตาและ
วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน  2 ชุด เก็บไวท่ีหนวยจัดทําบัญชี 1 ชุด และสงไปยัง
หนวยตรวจบัญชี 1 ชุด  
                  2.  ใหหนวยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีดํารง
ตําแหนงในสังกัดทุกราย รวมถึงผูท่ีอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ ถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติราชการนอกหนวยตนสังกัด ผู ที่ ไดรับการบรรจุ
เขารับราชการครั้งแรกหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือผู ท่ีหนวยจัดทําบัญชีนับตัวเพ่ือคํานวณโควตาเลื่อน
เงินเดือน โดยใหปรากฏผลการพิจารณาวาปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในหลักเกณฑที่สมควรจะไดรับ
การเลื่อนเงินเดือนจํานวนเทาใด  ซ่ึงเม่ือไดรับการพิจารณาไวแลวจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน จะให
รอการเลื่อนเงินเดือนไวกอน ไมเลื่อนเงินเดือน หรือจะใหงดการเลื่อนเงินเดือนประการใดประการหนึ่ง 
ตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ก็ใหลงหมายเหตุไวใหชัดเจน 
    ท้ังนี้ ใหกันวงเงินงบประมาณและโควตาไวตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการตํารวจผูนั้นทุกกรณี 
          3.  ในแตละกลุมตําแหนงใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณา 
ตามแบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน  แจงตามหนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง 
๑๕ ก.พ.๕๕ ซ่ึงสามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล ไดจาก http://www.personnel.police.go.th/ ดังนี้ 

             ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปแรก (๑ เม.ย.) 

             ๑. แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวยจัดทําบัญชี
ทุกหนวย และทุกระดับ) 
  แบบ เม.ย. ๑  
                 หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (เลื่อน ๑ ข้ัน , ๐.๕ ข้ัน) 

แบบ เม.ย. ๒   
หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูมีข้ันเงินเดือนใกลถึง         

        ข้ันสูงของระดับเงินเดือน (ใกลเต็มข้ัน) (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ) 
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  แบบ เม.ย. ๓   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูง 
           ของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) (เงินตอบแทนพิเศษ)  
  แบบ เม.ย. ๔ 
  หมายถึง   บัญชีงด หรือ ไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ   

             ๒. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวย
จัดทําบัญชีท่ีมีผูดํารงตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนระดับ ส.๖ บช. หรือ บก. ท่ีไม 
สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) * โดยจัดทําเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
  แบบ เม.ย. ๕  
  หมายถึง  บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง 
    ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ 
    เงินเดือน (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (ส.๕ เต็มข้ัน  
    ขอประเมินขามแทง ส.๖)  
  แบบ เม.ย. ๖  
  หมายถึง  บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
    ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ท่ีรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖         
    (รอง ผบก. เลื่อนเงินเดือนระดับ ส.๖) 

            ๓. แบบบัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
  แบบ เม.ย. ๗   
  หมายถึง  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในภาพรวมของ 
      หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุกหนวย และทุกระดับ) 
   แบบ เม.ย. ๘  
   หมายถึง   บัญชีแสดงการใชเศษโควตาท่ีเหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
     หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีท่ีมีอํานาจใชเศษโควตาฯ  
         (บช. หรือ บก. ท่ีไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.)) 
            ๔. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  (สําหรบัขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ลงมา) 
  แบบ เม.ย. ๙  
  หมายถึง   คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๑ ข้ัน , ๐.๕ ข้ัน  
  แบบ เม.ย. ๑๐  
  หมายถึง   คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๐.๕ ข้ัน และใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๒  
    (เลื่อน ๐.๕ ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษ ๒%) 
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   แบบ เม.ย. ๑๑   
   หมายถึง  คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๔ , รอยละ ๒  
   แบบ เม.ย. ๑๒  
   หมายถึง  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ 
     เงินเดือน (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (เต็มข้ันผาน  
     การประเมินขามแทงและไดรับการเลื่อน) 
              ครั้งท่ี ๒  ครึ่งปหลัง (๑ ต.ค.) 
            ๑.  แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุก
กลุม และทุกระดับ) 
  แบบ ต.ค. ๑   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (เลื่อน ๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน) 
  แบบ ต.ค. ๒   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนใกลถึงข้ันสูง 
          ของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน)  (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ)  
  แบบ ต.ค. ๓   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูง 
           ของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) (เงินตอบแทนพิเศษ)  
  แบบ ต.ค. ๔   
  หมายถึง   บัญชีงด หรือ ไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  

๒. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวย
จัดทําบัญชีท่ีมีผูดํารงตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนระดับ ส.๖ 
บช. หรือ บก. ท่ีไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) * โดยจัดทําเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 

  แบบ ต.ค. ๕   
  หมายถึง  บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง 
       ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ 
       เงินเดือน (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (ส.๕ เต็มข้ัน  
       ขอประเมินขามแทง ส.๖)  
  แบบ ต.ค. ๖   
  หมายถึง   บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
    ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ท่ีรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖         
    (รอง ผบก. เลื่อนเงินเดือนระดับ ส.๖) 
         ๓.  แบบบัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
              แบบ ต.ค. ๗  
              หมายถึง  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในภาพรวมของ 
   หนวยจัดทําบัญชี  (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุกหนวย และทุกระดับ) 
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   แบบ ต.ค. ๘   
   หมายถึง  บัญชีแสดงการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณท่ีเหลือจากการ 
     พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของหนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีท่ีมี 
     อํานาจใชเศษโควตาฯ (บช. หรือ บก. ท่ีไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) 

            ๔. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  (สําหรับขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ลงมา) 
  แบบ ต.ค. ๙   
  หมายถึง  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน  
  แบบ ต.ค. ๑๐  
  หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน ๑ ข้ัน  + ๒ % ,  
          เลื่อน ๐.๕ ข้ัน + ๔%, เลื่อน ๐.๕ ข้ัน + ๒%) 
  แบบ ต.ค. ๑๑   
  หมายถึง คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๖, รอยละ ๔, รอยละ ๒  
  แบบ ต.ค. ๑๒  
  หมายถึง  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ  
    (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน  (เต็มข้ันผานการประเมิน 
    ขามแทงและไดรับการเลื่อน) 
           3.2 ตามขอ 3.1 ใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน ตาม แบบ เม.ย.๑  ถึงแบบ 
เม.ย. ๖ หรือ แบบ ต.ค. ๑ ถึง แบบ ต.ค. ๖ และบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แบบ เม.ย. ๗ 
หรือ แบบ ต.ค. ๗ และบัญชีสรุปการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน  แบบ 
เม.ย. ๘ หรือ แบบ ต.ค. ๘ จํานวน ๒ ชุด เก็บไวท่ีหนวยจัดทําบัญชี ๑ ชุด และสงไปยังหนวยตรวจ
บัญชี ๑ ชุด (บช. ตรวจสอบบัญชี บก. ลงไป และ ตร. (สกพ.) ตรวจสอบบัญชี บช.)  

  8.  การพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ 
      ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตาม ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ข าราชการ ตํารวจ พ .ศ.2554  กําหนดไว  ดั งนี้  (สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล ไดจาก  
http://www.personnel.police.go.th/)  

       ขอ  1  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ       
ใหดําเนินการดังนี้ 
        (๑) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๓ ลงมา          
ในหนวยงานระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

        (๒) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๔ ซ่ึง
เปนผูดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ในหนวยงานระดับกองบังคับ
การ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

        (๓) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา                    
ในหนวยงานระดับกองบัญชาการ ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ท่ีไมอยูในอํานาจของ        
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ผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) และขอ 1 (๒) ใหผูบัญชาการ หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

           (๔)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา 
ท่ีไมอยูในอํานาจของผูบังคับการ หรือผูบัญชาการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) ขอ 1 
(๒) และขอ 1 (๓)  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูสั่งเลื่อน 

        ขอ  2 การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในหนวยงานระดับกองบัญชาการให
ดําเนินการดังนี้ 
        (๑)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๓ ลงมา          
ในหนวยงานระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

        (๒)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๔ ซ่ึงเปน
ผูดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ในหนวยงานระดับกองบังคับการ 
ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

       (๓)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา 
ที่ไมอยูในอํานาจของผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) และ ขอ 1 (๒) 
ใหผูบัญชาการ หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 
                 การพิจารณามีออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ใหดําเนินการตามรูปแบบการออกคําสั่ง 
แนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว ๐๑๙  ลง ๑๕ ก.พ. ๕๕ (สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล ไดจาก  
http://www.personnel.police.go.th/) โดยในการพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจําป ครั้งท่ี ๑        
ครึ่งปแรก (๑ เมษายน) และการพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจําป ครั้งที่ ๒ ครึ่งปหลัง 
(๑ ตุลาคม) ใหหนวยตาง ๆ พิจารณาดําเนินการมีคําสั่ง  ดังนี้ 
 ๑.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน (๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน และ ๐.๕ ข้ัน) ทุกกลุมตําแหนง เพียง
คําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
    2.  คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (รอยละ ๖, รอยละ ๔ และรอยละ ๒) ทุกกลุม
ตําแหนง เพียงคําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
 3.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน ๑ ข้ัน และไดรับเงินตอบแทน
ฯ รอยละ ๒, เลื่อน ๐.๕ ข้ัน และไดรับเงินตอบแทนฯ รอยละ ๔, เลื่อน ๐.๕ ข้ัน และไดรับเงินตอบแทนฯ 
รอยละ ๒ แลวแตกรณี) ทุกกลุมตําแหนง เพียงคําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
 4.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน สําหรับผูเกษียณอายุราชการ หรือพนจากราชการดวย
เหตุใดๆ (ถามี) (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
                   การสงบัญชี และคําสั่ง  
 1.  ให บช. และ บก. ท่ีไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร. สงบัญชีฯ พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ไปยัง ตร. (ฝายความชอบ ทพ.) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ตามหวงระยะเวลาท่ี ตร. กําหนด แนบทาย
หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ. ๕๕ (ภายในเดือน เม.ย. และ ต.ค.ของป) ดังนี้ 
      ๑.1  บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนกลุมท่ีอยูในอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือนของ ผบช.   
  1.2  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  ๑.๓  บัญชีสรุปการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณในภาพรวมของ บช.  
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  ๑.๔  สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (ที่อยูในอํานาจการสั่งเลื่อนของ บช.หรือ 
และ บก. ท่ีไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร.) 
                   2. ให บช. และ บก. ท่ีไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร. สงบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ กลุม ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป และบัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ กลุม รอง ผบก. ท่ีผานการประเมิน ฯ ตามนัยมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (รอง ผบก. ผูรับเงินเดือนในระดับ ส.๖) ในรอบ ๑ เม.ย. กําหนดสงภายในวันท่ี 
๒๕ มี.ค. ในรอบ ๑ ต.ค. กําหนดสงภายในวันท่ี ๒๕ กันยายน (หากเปนวันหยุดราชการ ใหสงในวัน
เปดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดสง) 
                  3. สําหรับ บก. หรือ กก. ใหสงบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน ฯ ตามวัน เวลา ท่ี บช. 
หรือ บก. กําหนด 
                  4. สําหรับหนวยท่ีมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เม่ือพิจารณาดําเนินการมีคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน หรือ แกไข ยกเลิก หรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจกรณีใด ๆ ให
แจง สกพ. (ฝายความชอบ ทพ.) ภายใน 7 วัน เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ และ
หากขาราชการตํารวจไดรับการแตงต้ังไปดํารงตําแหนงอ่ืน ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชี
หนวยใหมเปนผูรับผิดชอบรายงาน 

กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
(สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ และ คาํสัง ทีใช้ในการพิจารณาเลือนเงินเดือน 
ไดจาก  http://www.personnel.police.go.th/) 

 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  มาตรา 64, 47, 68 
 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2554  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.53 เปนตนไป 
 พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554  
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ ส.ค.๔๗ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๔/๑๒๒๔๒ ลง ๒๖ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป  และกลุม
ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา 

 มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค. 54 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว(ล) 5685 ลง 14 มี.ค.54 กําหนดโควตาและวงเงิน
งบประมาณในการเลือ่นเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ โดยกําหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือน 1 ข้ัน 
สําหรับผูท่ีมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานดีเดน ไดไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนขาราชการตํารวจ 
ณ วันท่ี 1 มี.ค. และใหเลื่อนเงินเดือนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนขาราชการ ณ 
วันท่ี 1 ก.ย.  โดยใหนําวงเงินใชเลื่อนและการจายคาตอบแทนพิเศษ (กรณีผูท่ีเงินเดือนถึงข้ันสูง) ท่ีได
ใชไปแลวเม่ือ 1 เม.ย. มาหักออกกอน  

 กฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2556 (ประกาศ 21 ส.ค.56 ใชบังคับ 22 ส.ค.56) 
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 ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดี 
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑    

  ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554 บังคับใช 
ต้ังแต 13 มิ.ย. 54 เปนตนไป 

 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ            
และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับท่ี ๒)     
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ  แจงตาม หนังสือ ตร. 
ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ.๕๕   

 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๑ มี.ค.๕๔ (ขามแทง) และ มติ ก.ตร. 
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ค.๕๔  (เลื่อนข้ันกรณีพิเศษ) 
ท่ีติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

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

 
ผูเช่ียวชาญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

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

 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 
ชุดวิชา “ยศตํารวจ” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

การแตงตั้งยศตํารวจ 
 หลักเกณฑการแตงตั้งยศสูงขึ้น  
 ขั้นตอนการขอแตงตั้งยศสูงขึ้น/เอกสารประกอบ  
 กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การขอพระราชทานยศสัญญาบัตร ประจําป (วาระ เม.ย. และ ต.ค.ของทุกป)  
 หลักเกณฑการขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร   
 ขั้นตอนการขอพระราชทานยศ/เอกสารประกอบ 
 กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษให จ.ส.ต. และ ด.ต.ที่จะเกษียณอายุ 
 หลักเกณฑการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ  
 ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ/เอกสารประกอบ   
 กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การแตงต้ังยศตํารวจสูงขึ้น (เลื่อนยศ) 
 
หลักเกณฑการแตงตั้งยศสูงข้ึน (เลื่อนยศ)  

 
๑.  องคประกอบในการแตงตั้งยศสูงข้ึน 

การแตงตั้งยศสูงขึ้น เปนไปตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ 
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยจะตองมีคุณสมบัติ (หรือองคประกอบ) ครบถวน ๓ ประการ ไดแก ๑.) ดํารงตําแหนง
ซ่ึงมีระดับเงินเดือนของชั้นยศท่ีจะแตงต้ังได ๒.) มีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือจํานวนปท่ี
รับราชการรวม ครบตามท่ีกําหนด (กรณีปประเภทใดครบกําหนดกอน ใหเลือกใชปประเภทนั้น) และ 
๓.) รับอัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนสําหรับยศท่ีจะแตงต้ัง   

สําหรับรายละเอียดในแตละองคประกอบ ปรากฏโดยสรุป ดังนี้ 
๑.๑  ดํารงตําแหนง ซ่ึงมีระดับเงินเดือนของชั้นยศท่ีจะแตงต้ังได  

ผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังยศสูงข้ึน จะตองดํารงตําแหนงซ่ึงมีระดับเงินเดือนของ   
ชั้นยศท่ีจะแตงต้ังได (กําหนดมาจากความสัมพันธระหวางตําแหนงกับเงินเดือน ตามกฎ ก.ตร.วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนฯ ถาสงสัยขอใหไปเปดดู กฎ ก.ตร.ดังกลาวนะครับ) อาทิ  

 จะเลื่อนยศเปน ร.ต.ต. ร.ต.อ. ตองดํารงตําแหนง ระดับ รอง สว. 
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.ต.  ตองดํารงตําแหนงระดับ สว. 
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.อ.  ตองดํารงตําแหนงระดับ ผกก. 
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ตองดํารงตําแหนงระดับ 

รอง ผบก. 
 จะเลื่อนยศเปน พล.ต.ต.  ตองดํารงตําแหนงระดับ ผบก. 
 จะเลื่อนยศเปน พล.ต.ท. ตองดํารงตําแหนงระดับ ผบช. 

๑.๒  มีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ (อาจเรียกวา ครองยศ) หรือมีจํานวนปท่ีรับ
ราชการรวม ตามเกณฑท่ีกําหนด 

๑.๒.๑  จํานวนปท่ีรับราชการท่ีกําหนดไว สําหรับการขอแตงต้ังยศสูงข้ึน 
(๑)  กรณียศตํารวจชั้นประทวน  

  ตองมีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือมีจํานวนปท่ีรับ
ราชการรวมตามท่ีกําหนด ตามตารางตอไปนี้ 
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ยศ 
จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (ป) จํานวนป 

ที่รับราชการรวม (ป) กรณีทั่วไป ปวส./อนุปริญญา ป.ตรี/นสต. 
ส.ต.ต. ๓ ๒ ๑ ๓ 
ส.ต.ท. ๓ ๓ ๒ ๖ 
ส.ต.อ. ๓ ๓ ๓ ๙ 
จ.ส.ต. ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
ด.ต.     

หมายเหตุ :  ๑.  จะเลือกใชจํานวนท่ีรับราชการแตละช้ันยศ หรือใชจํานวนปท่ีรับราชการรวม ข้ึนอยูกับกรณีใด
ครบกําหนดกอน และหากเลือกใชจํานวนปท่ีรับราชการรวม จะตองครองยศปจจุบันไมนอยกวา ๑ ป ดวย 

๒.  การจะไดรับสิทธิแตงตั้งยศสูงข้ึน ในฐานะผูมีคุณวุฒิตามท่ีปรากฏในตาราง ตองไดรับการบรรจุให
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิน้ัน หรือไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามระเบียบราชการเทาน้ัน  
ท้ั ง น้ี  ให นับระยะเวลาจํ านวนป ท่ี รับราชการดั งกล าวตั้ งแต วัน ท่ี ได รั บการบรรจุ ให ได รับ เ งิน เดื อน 
ตามคุณวุฒิน้ัน สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เชน เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนตาม
ระดับคุณวุฒินั้นอยูแลว เปนตน ใหนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา แตไมกอนวันท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ  

๓.  จํานวนปท่ีรับราชการแตละช้ันยศ หมายถึง จํานวนปท่ีตองรับราชการอยูในแตละช้ันยศตามท่ี
กําหนด ท้ังน้ีใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีไดรับยศน้ัน ๆ โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 

๔.  จํานวนปท่ีรับราชการรวม หมายถึง จํานวนปท่ีรับราชการนับตั้งแตวันท่ีเปนขาราชการตํารวจ 
กรณีนี้ คือ ช้ันประทวนครั้งแรก โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 

(๒)  กรณียศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
  ตองมีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือมีจํานวนปท่ีรับ

ราชการรวมตามท่ีกําหนดตามตาราง ตอไปนี้ 
 

ยศ 

จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (ป) 
จํานวนป 

ที่รับราชการรวม (ป) 

กร
ณีท

ั่วไป
 

ป.ต
รี ๔

 ป
 

ป.ต
รี ๕

 ป
 

ป.ต
รี ๖

 ป
 

ทัน
ต.,

 สต
พ. 

แพ
ทย

 ๖
 ป

 

แพ
ทย

เฉพ
าะ

ทา
ง 

ป.โ
ท 

๖ 
ป 

ป.โ
ท 

๗ 
ป 

ป.โ
ท 

๘ 
ป 

ป.เ
อก

 

ร.ต.ต. ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ 
ร.ต.ท. ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ร.ต.อ. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๙ 
พ.ต.ต. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
พ.ต.ท. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
พ.ต.อ. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ 
พ.ต.อ.  
อัตราเงินเดือน 
พ.ต.อ. (พิเศษ) 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒๐ 

พล.ต.ต.             
พล.ต.ท.             
พล.ต.อ.             

หมายเหตุ :  ๑.  จะเลือกใชจํานวนท่ีรับราชการแตละช้ันยศหรือใชจํานวนปท่ีรับราชการรวม ข้ึนอยูกับกรณีใด
ครบกําหนดกอน และหากเลือกใชจํานวนปท่ีรับราชการรวมจะตองครองยศปจจุบันไมนอยกวา ๒ ป ดวย 
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๒.  การจะไดรับสิทธิแตงตั้งยศสูงข้ึน ในฐานะผูมีคุณวุฒิตามท่ีปรากฏในตาราง ตองเปนผูไดรับการบรรจุ

ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิน้ัน หรือเปนผูไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ หรือไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบ
ราชการเทาน้ัน  ท้ังน้ี ใหนับระยะเวลาจํานวนปท่ีรับราชการดังกลาวตั้งแตวันท่ีไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิน้ัน สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เชน เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนตาม
ระดับคุณวุฒินั้นอยูแลว เปนตน  ใหนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา แตไมกอนวันท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ 

๓.  จํานวนปท่ีรับราชการแตละช้ันยศ หมายถึง จํานวนปท่ีตองรับราชการอยูในแตละช้ันยศตามท่ี
กําหนด  ท้ังน้ีใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีไดรับยศน้ัน ๆ โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 

๔.  จํานวนปท่ีรับราชการรวม หมายถึง จํานวนปท่ีรับราชการนับตั้งแตวันท่ีเปนขาราชการตํารวจ 
ซึ่งกรณีนี้ คือ ช้ันสัญญาบัตรครั้งแรก โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ  

๑.๒.๒  หลักเกณฑการนับจํานวนปท่ีรับราชการ  
 ใหนับเต็มป (๑๒ เดือน) เวนแต การแตงต้ังยศสูงข้ึนเปน ร.ต.ท. หรือ 

ส.ต.ท. แลวแตกรณี เศษของปไมนอยกวา ๘ เดือนใหนับเปน ๑ ป  เศษของเดือนใหนับเปน ๑ เดือน 
 การนับจํานวนปท่ีรับราชการ ถาตองนับรวมกันหลายชวงเวลา ใหนับ 

๑๒ เดือนเปน ๑ ป และ ๓๐ วันใหนับเปน ๑ เดือน 
 ผูท่ีลาติดตามคูสมรส ซ่ึงปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศโดยไมไดรับ

เงินเดือน ไมใหนับเวลาระหวางนั้นเปนเวลารับราชการตามกฎ ก.ตร. นี้ 
 ผูท่ีถูกสั่งพักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน ใหออกจากราชการ

หรือถูกลงโทษ ปลดออกหรือไลออก และทางราชการสั่งใหกลับเขารับราชการ ใหนับเวลารับราชการ
ระหวางนั้นตามอัตราสวนของการจายเงินเดือนตามท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นกําหนดไว 

 ผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ 
เวนแตคดีความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท และคดีความผิดลหุโทษ ใหงดนับ จํานวนปท่ีรับราชการ
ในชั้ น ยศป จ จุ บั น มี กํ าหนด  ๑  ป ต อกา ร ถู กล ง โทษ  ๑  ครั้ ง  ( คื อ  ให ง ดนั บจํ าน วนป ท่ี 
รับราชการ ไมวาจะเปนกรณีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือจํานวนปท่ีรับราชการรวม ก็ตาม  
มีกําหนด ๑ ป ตอการถูกลงโทษ ๑ ครั้ง  เชน  ร.ต.ท.แดง บรรจุในคุณวุฒิ ป.ตรี ๔ ป ไดรับยศ ร.ต.ท. เม่ือ 
๑ ต.ค.๕๔ จะตองครองยศ ร.ต.ท. ๓ ป จึงจะสามารถขอเลื่อนยศเปน ร.ต.อ. ได แตปรากฏวา  
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ตามคําสั่ง บก.  ลง ๑๓ ก.พ.๕๔ และถูกลงโทษกักยาม ๓ วัน ตามคําสั่ง กก.  
ลง ๑๖ ต.ค.๕๔ กรณีนี้ตองถูกงดนับจํานวนปท่ีรับราชการ ๒ ป หวงแรกคือ นับแต ๑๓ ก.พ.๕๔  ๑๒ ก.พ.๕๕ 
และหวงท่ี ๒ ปกติจะเริ่มงดนับแต ๑๖ ต.ค.๕๔ ไป ๑ ป แตเนื่องจาก นับแต ๑๖ ต.ค.๕๔  ๑๒ ก.พ.๕๕ 
เปนหวงเวลาท่ีถูกงดนับจากการถูกลงโทษครั้งแรก ทําใหไมมีเวลาท่ีจะนํามางดนับในหวงนี้ไดอีก  
โดยตองไปเริ่มงดนับครั้งท่ี ๒ ต้ังแตวันท่ี ๑๓ ก.พ.๕๕  ๑๒ ก.พ.๕๖ สงผลใหสามารถขอเลื่อนยศ 
เปน ร.ต.อ. ไดต้ังแต ๑ ต.ค.๕๙ หรือถาจะคิดงายๆ คือ ใหบวกจํานวนปเพ่ิมไปอีก ป ก็ได เพราะ
จะสงผลรับเทากัน )   
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๑.๒.๓  การนับจํานวนปท่ีรับราชการ กรณีโอนมาจากขาราชการประเภทอ่ืน  
  ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการต้ังแตวันมีผลในการรับโอน เวนแต 

(๑)  ผูซ่ึงโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหนับจํานวนป 
ท่ีรับราชการรวมต้ังแตวันท่ีตนสังกัดเดิมมีคําสั่งใหเปนขาราชการพลเรือนระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
หรือขาราชการอ่ืนในระดับท่ีเทียบเทา แลวแตกรณี 

(๒)  ผูซ่ึงโอนมาจากขาราชการทหาร ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการรวม
ต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนนายทหารประทวน หรือสัญญาบัตร แลวแตกรณี  
สวนจํานวนปท่ีรับราชการ แตละชั้นยศใหนับจํานวนปแตละชั้นยศทหารเปนจํานวนปแตละชั้นยศตํารวจ
ในแตละชั้นยศท่ีเทียบเทาดวย 

ท้ังนี้ ถาการนับจํานวนปท่ีรับราชการจะทําใหผูนั้นไดรับการแตงต้ัง 
ยศสูงข้ึนในตําแหนงท่ีรับโอน ใหแตงต้ังยศนั้นในวันเริ่มตนของปงบประมาณถัดไป 

๑.๒.๔  การนับจํานวนปท่ีรับราชการ กรณีบรรจุกลับเขารับราชการตํารวจ 
(๑)  กรณีบรรจุกลับจากขาราชการตํารวจ เชน ลาออกจากตํารวจ 

แลวตอมาไดรับการบรรจุกลับเปนขาราชการตํารวจ เปนตน   
 ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการกอนออกจากราชการเปนจํานวนป 

ท่ีรับราชการ โดยไมนับรวมระยะเวลาในชวงท่ีออกจากราชการ เวนแต ขาราชการตํารวจท่ีไดรับ
อนุมัติจาก ครม. ใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานและกลับเขารับราชการตามมาตรา ๖๓ (๒) (ก) 
แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการในชวงท่ีออกจากราชการ 
ไปปฏิบัติงานตอเนื่องรวมกันได 

(๒)  กรณีบรรจุกลับจากขาราชการประเภทอ่ืน เชน ขาราชการครู 
ขาราชการทหาร พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

 การแตงต้ังยศ การนับจํานวนปท่ีรับราชการ ใหใชหลักเกณฑ
เดียวกับกรณีการรับโอน และการบรรจุกลับตามท่ีไดกลาวมาขางตน โดยอนุโลม 

๑.๓  รับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันตํ่าสุดของยศท่ีจะแตงต้ัง 
ในการแตง ต้ังยศสูง ข้ึน นอกจากจะตองดํารงตําแหนงและมีจํานวนป 

ท่ีรับราชการตามเกณฑท่ีกําหนดแลว ยังจะตองรับอัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาข้ันตํ่าของ
เงินเดือนสําหรับชั้นยศท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงดวย เชน จะขอแตงต้ังยศสูงข้ึนเปน พ.ต.ต. จะตองไดรับ
อัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาอัตราเงินเดือนใน ระดับ ส.๒ ข้ัน ๑ เนื่องจากเม่ือแตงต้ังยศเปน 
พ.ต.ต. แลวจะตองปรับเทียบเขาไปรับเงินเดือนในระดับ ส.๒ เปนตน 

๒.  วันท่ีจะใหมีผลในการดํารงยศสูงข้ึน 
เม่ือมีคุณสมบัติ (องคประกอบ) ครบถวน ๓ ประการ  ตามท่ีกลาวขางตนแลว  

ใหแตงต้ังยศสูงข้ึน (กรณียศประทวน) หรือแตงต้ังวาท่ียศในชั้นยศท่ีสูงข้ึน (กรณียศสัญญาบัตร)  
โดยมีผลนับแตวันท่ี ๑ ของเดือนถัดไป เวนแตการแตงต้ังยศเปน พ.ต.ต. ข้ึนไป ใหแตงต้ังยศ 
มีผลนับแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  
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กรณีดังกลาว จําแนกไดเปน  กลุม คือ การขอเลื่อนยศเปน ร.ต.อ.ลงมา กับ ขอเลื่อนยศ
เปน พ.ต.ต.ข้ึนไป โดยกรณีแรก หากครบเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนยศสูงข้ึนในวันใด จะตองเลื่อนยศ
ใหมีผลนับแตวันท่ี  ของเดือนถัดไป สวนกรณีขอเลื่อนยศเปน พ.ต.ต.ข้ึนไป ใหเลื่อนยศสูงข้ึนนับแต
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  

 
ข้ันตอนการแตงตั้งยศสูงข้ึน/เอกสารประกอบ  

ทุกๆ เดือน ใหตนสังกัดตรวจสอบวา มีขาราชการตํารวจในสังกัดมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะ
ไดรับการแตงต้ังยศสูงข้ึนหรือไม หากมีใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

๑.  จัดทํารายละเอียดประกอบการขอแตงต้ังยศ จําแนกเปน ๒ กรณี ไดแก 
๑.๑  กรณีมีคุณสมบัติครบถวน ตามเกณฑปท่ีรับราชการแตละช้ันยศ ใหจัดทํา

รายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด ดังนี้ 
 “แบบ ก ๑” สําหรับการแตงต้ังยศเปน พ.ต.ต. ลงมา   
 “แบบ ก ๒” สําหรับการแตงต้ังยศครั้งแรกในชั้น พ.ต.ต. ลงมา ใหแกขาราชการ

ตํารวจท่ีรับโอนมาจากขาราชการทหาร  
 “แบบ ข”   สําหรับการแตงต้ังยศเปน พ.ต.ท. ข้ึนไป 

๑.๒  กรณีมีคุณสมบัติครบถวน ตามเกณฑปท่ีรับราชการรวม ใหใช “แบบ ค ๑” 
ยกเวน ขาราชการตํารวจท่ีรับโอนมาจากขาราชการอ่ืน ใหใช “แบบ ค ๒” 

ท้ังนี้ การบันทึกขอมูลในแบบฯ จะตองมีสําเนาคําสั่ง หลักฐาน และเอกสารท่ีใชอางอิง
ขอมูลท่ีบันทึกลงในแบบฯ ดวย เชน สําเนา ก.พ.๗ สําเนาคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง คําสั่งเลื่อน
เงินเดือน คําสั่งบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการตํารวจ ราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ  
คําสั่งแตงต้ังยศ เปนตน 

๒.  ตรวจสอบขอมูลทางวินัยและอาญา วามีกรณีถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือ
ถูกศาลพิพากษาลงโทษ หรือไม เพ่ือนํามาประกอบการงดนับจํานวนปท่ีรับราชการ  

๓.  จัดทําบัญชีขอแตงต้ังยศขาราชการตํารวจ แยกเปน ชั้นสัญญาบัตร และประทวน  
ตามแบบท่ีกําหนด 

๔.  จัดสงบัญชีขอแตงต้ังยศและแบบรายละเอียดประกอบการขอแตงต้ังยศ พรอมแนบ
เอกสารท่ีใชอางอิงขอมูลในแบบฯ ไปยัง ภ.จว. หรือ บก. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาเสนอ
ไปยัง บช. เพ่ือพิจารณาออกคําสั่งแตงต้ังยศ  

๕.  บช. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หากเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะไดรับการ
แตงต้ังยศสูงข้ึน จะเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจออกคําสั่งแตงต้ังยศ (กรณียศประทวน) หรือออก
คําสั่งแตงต้ังวาท่ียศในชั้นยศท่ีสูงข้ึน (กรณียศสัญญาบัตร)  

๖. เม่ือมีคําสั่งแตงต้ังยศหรือวาท่ียศ แลวแตกรณี เปนท่ีเรียบรอยแลว  ให บช. สงสําเนา
คําสั่งไปยัง อต., สก., ฝายประวัติบุคคล ทพ., ฝายแตงต้ัง ทพ., และฝายความชอบ ทพ. หนวยละ ๑ ชุด 
ภายใน ๗ วัน นับแตมีคําสั่งฯ และสงสําเนาบัญชีขอแตงต้ังยศให ฝายความชอบ ทพ. ไปพรอมกันดวย 
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กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
๑.  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๑๔ , ม.๒๖ วรรคสาม (๒) และ ม.๒๗ วรรคหนึ่ง 
๒.  กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังยศ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓.  ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปน

อธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔.  ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปน

อธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
๕.  หนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๔/ว ๕๑  ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการ

เรื่องยศตํารวจ ขอ ๑ การแตงต้ังยศ 
 

การขอพระราชทานยศประจําป (วาระ เม.ย./ต.ค.) 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานยศประจําป (วาระ เม.ย./ต.ค.)   
 
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ 

การแตงต้ังยศสูงข้ึนในแตละเดือน ผูมีอํานาจแตงต้ังวาท่ียศจะออกคําสั่งแตงต้ังวาท่ียศในชั้นยศ 
ท่ีสูงข้ึนใหกอนเปนการชั่วคราว แลวจึงดําเนินการขอพระราชทานยศ (หรือกลาวอยางสามัญ คือ  
ปลดวาท่ียศ) นั้นใหในภายหลัง โดยจะดําเนินการปละ ๒ ครั้ง  คือ วาระ เม.ย. และ ต.ค.   
ของทุกป  

ผูท่ีมีวาท่ียศดังกลาว ซ่ึงสมควรไดรับการขอพระราชทานยศนั้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. ไมอยูระหวางต้ังกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ตามกฎ ก.ตร. วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 
๒. ไมอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
๓. ไมอยูระหวางตองหาคดีอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา ซ่ึงศาลประทับรับฟองแลว  

เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการ ซ่ึงพนกังานอัยการรับเปนทนายแกตางหรือความผิดท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๔. ไมอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ราชการบกพรองในหนาท่ี ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๕. ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๖. ไมถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ เวนแตความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ในวงรอบท่ีจะเสนอขอพระราชทานยศ 
๗. ไมมีเหตุอ่ืนใดท่ี ตร. เห็นวาไมสมควรขอพระราชทานยศ  
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ข้ันตอนการขอพระราชทานยศประจําป/เอกสารประกอบ 
๑. สํารวจขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดท่ียังมี “วาท่ี” นําหนายศ   
๒. ตรวจสอบวาเปนผูสมควรหรือไมสมควรขอพระราชทานยศตามเกณฑท่ีกําหนดขางตน 
๓. จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบท่ีกําหนด 

อยางละบัญชี จัดสงไปยัง ภ.จว. /บก. พรอมสําเนาคําสั่งแตงต้ังวาท่ียศ เพ่ือสงไปยัง บช. 
๔. บช. ตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ 

ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี สงไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) ภายใน ๑๕ เม.ย. หรือ ๑๕ ต.ค.ของแต
ละป พรอมแนบสําเนาคําสั่งแตงต้ังวาท่ียศไปดวย เพ่ือดําเนินการขอพระราชทานยศตอไป 
 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑.  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๒๖ วรรคหนึ่ง  
๒.  ระเบียบ ตร. วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๗ ยศตํารวจ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ บทท่ี ๒ การขอพระราชทานยศ  
๓.  หนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๕/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 

การดําเนินการเรื่องยศตํารวจ ขอ ๒ การเสนอขอพระราชทานยศ  
 

การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ 
ใหแก จ.ส.ต./ ด.ต. ท่ีจะเกษียณอายุ 

 
หลักเกณฑการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. กรณีพิเศษใหแก จ.ส.ต/ ด.ต. ที่จะเกษียณอายุ  

 
ขาราชการตํารวจยศ จ.ส.ต. และ ด.ต. ท่ีจะไดรับการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณี

พิเศษ เม่ือจะครบเกษียณอายุ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.  มีเวลารับราชการเหลือ ๑ ป กอนเกษียณอายุ  
๒.  รับราชการตํารวจมาแลวไมนอยกวา ๑๔ ปบริบูรณ นับถึงวันท่ี ๓๐ ก.ย.กอนเกษียณอายุ 

๑ ป  
๓.  มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะเปนผลดีตอทางราชการ

และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมแกการท่ีจะขอพระราชทานยศให 
๔.  ไมเปนผูถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑ หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ เวนแต 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในรอบปงบประมาณกอนปงบประมาณท่ีจะ
เกษียณอายุ ๑ ป 
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๕. ไมเปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนขอเท็จจริงกรณีละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน    

๖.  ไมเปนผูอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
๗.  ไมเปนผูอยูระหวางตองหาคดีอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา ซ่ึงศาลประทับรับฟองแลว 

เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ซ่ึงพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางหรือความผิดท่ีคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการ 

๘.  ไมเปนผูอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันท่ีจะปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการ  

ท้ังนี้ ผูมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามขอ ๕  ๘ ใหรอการขอพระราชทาน
ยศไวกอน หากผลการสืบสวนขอเท็จจริง การสอบสวนหรือการพิจารณาทางคดีถึงท่ีสุด ไมมีความผิด
หรือมีความผิดแตถูกลงโทษไมสูงกวาภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาลงโทษ จึงขอพระราชทานยศให 
และในกรณีรูผลภายหลังจากท่ี ตร. ไดขอพระราชทานยศประจําปนั้นไปแลว ใหนําไปพิจารณาขอใน
ปถัดไปแทน 
 
ข้ันตอนการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษฯ/เอกสารประกอบ   

 
๑. ตรวจสอบขาราชการตํารวจยศ จ.ส.ต. และ ด.ต. ในสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ขางตนแลวจัดทําบัญชีผูสมควร และไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี 
สงไปยัง ภ.จว./บก. เพ่ือพิจารณา 

๒. ภ.จว./บก.แตงต้ังคณะกรรมการระดับ บก.เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของแตละรายแลว
จัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี สงไปยัง บช.  

๓. บช. ตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ 
ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี เสนอไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) ภายในวันท่ี ๓๑ พ.ค. ของทุกป  
เพ่ือดําเนินการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษใหตอไป 

๔. เม่ือ บช.สงบัญชีขอพระราชทานยศไปยัง ตร. แลว หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
หรือมีการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพตางๆ เชน ตาย ลาออก เปลี่ ยนชื่อตัว ชื่ อสกุล เปนตน  
ใหรายงานเพ่ิมเติมไปยัง ฝายความชอบ ทพ. โดยดวนในชั้นหนึ่งกอนทางโทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๗  ภายใน ๑ วัน และใหรายงานเปนหนังสือตามลําดับชั้นไปยัง ตร.  
(ผาน สกพ.) พรอมหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับแตวันไดรับรายงานเหตุ  
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  ม.๒๖ วรรคสอง 
๒. ระเบียบ ตร. วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๗ ยศตํารวจ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  บทท่ี ๔ การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เปนกรณีพิเศษใหแก จ.ส.ต. และ ด.ต. 
ท่ีจะเกษียณอายุ 

๓. หนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๕/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการดําเนินการเรื่องยศตํารวจ ขอ ๓ การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เปนกรณีพิเศษ ใหแก 
จ.ส.ต. และ ด.ต. ท่ีจะเกษียณอาย ุ
 
สถานที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 

งานยศตํารวจ  ฝายความชอบ ทพ.  โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๕, ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๑ โทรสาร 
๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๗ 

กรณีกฎ,ระเบียบและแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ี เ ก่ียวของ สามารถดาวน โหลดได ท่ี 
www.personnel.police.go.th (กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
 
ผูเช่ียวชาญ 

พ.ต.อ.อรรถภณ  วิลาวรรณ รอง ผบก.ทพ. มือถือ ๐๘ ๕๙๙๗ ๗๑๗๔ 
พ.ต.อ.วัตรธนา  มีขํา ผกก.ฝายความชอบ ทพ.    มือถือ ๐๘ ๘๘๒๒ ๒๘๒๕ 
พ.ต.ท.คมสัน  ทัพเสน รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ.  มือถือ ๐๘ ๑๖๔๑ ๙๗๙๔ 
พ.ต.ท.หญิงรัชยาณัฏฐ พิมลพุฒตาล สว.ฝายความชอบ ทพ.   มือถือ ๐๘ ๗๖๙๕ ๑๙๙๑ 

 
 จบ  

 
 
 
   
 



- 26 -

เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวชิา “การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ” 
 
 
หัวขอการบรรยาย 

 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในภาพรวม 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลชางเผือก, มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา 

และจักรพรรดิมาลา 
หลักเกณฑการขอพระราชทาน 

- ชางเผือกและมงกุฎไทย (กรณีท่ัวไป) 
- เหรียญจักรมาลา/เหรียญจักรพรรดิมาลา  
- ชางเผือก/มงกุฎไทย (เปนกรณีเศษ) สําหรับผูปฏิบัติงานใน จชต.   

เอกสารประกอบ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลชางเผือกและมงกุฎไทยช้ัน “สายสะพาย” เปน

กรณีพิเศษ  
หลักเกณฑการขอพระราชทาน 
เอกสารประกอบ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลดิเรกคุณาภรณ 
หลักเกณฑการขอพระราชทาน 
เอกสารประกอบ 

กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ท่ีติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
ผูเช่ียวชาญ 
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การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา คูสมรสขาราชการตํารวจช้ันผูใหญ  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และประชาชน 
------------------ 

  
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ  พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือ เพ่ือเปน
บําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงแกผูไดรับพระราชทาน  
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา  
คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) และพนักงานราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แกไข
เพ่ิมเติม สวนการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูท่ีกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชน
แกประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผูที่บริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน ถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.ฎ. วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.
๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
 
ข้ันตอนการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ในภาพรวม) 
 ๑. สกพ.มีหนังสือแจงหนวยตางๆ พิจารณาดําเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป แกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจําในสังกัด คูสมรสขาราชการ
ตํารวจชั้นผูใหญ และพนักงานราชการ รวมทั้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูท่ีกระทํา
ความดีความชอบอันเปนประโยชนแก ตร.ดวย (ประมาณเดือน ธ.ค.–ม.ค) โดยหนังสือดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๒. เม่ือหนวยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ไดรับหนังสือจาก สกพ. แลวให
ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
โดยแยกเปนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เช ิดชูยิ ่งชางเผือกและ
เครื ่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ ่งมงกุฎไทยใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ  การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกผูท่ี
กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแก ตร. รวมท้ังผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีสมควรขอพระราชทาน
เหรียญจักรมาลา และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  
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 ๓. ใหหนวยงานท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (ระดับ บช.หรือ บก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.) แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ
หนวยเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตางๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบของผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
แลวแจงผลการพิจารณาและเอกสารหลักฐานตางๆ สงให สกพ. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 ๔. สกพ.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ ตร. พิจารณา 
 ๕. ตร.จัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเสนอขอพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ ใหแกผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ ตร. พิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ ่งชางเผือกและ อันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย, เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและ 
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

๑.  ผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป 3 ประการ 
ไดแก 
  1.1 มีสัญชาติไทย 
  1.2 มีความประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชน ดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง 
  1.3 ไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตอง      
รับโทษ จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 ๒. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ๒.๑ ขาราชการตํารวจ ตองรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 
นับต้ังแตวันท่ีเขารับราชการจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
พระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน สวนผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจใหนับเวลาราชการต้ังแต
วันเริ่มเขารับราชการตํารวจในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน 
  ๒.๒ ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา ๘ ปบริบูรณ นับต้ังแต
วันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 
๖๐ วัน และเปนลูกจางประจําท่ีมีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือหรือลูกจางประจํา 
ท่ีมีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ 
  ๒.๓ คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ  ตองเปนคูสมรสของขาราชการตํารวจ 
ท่ีมียศต้ังแต พล.ต.ท.ข้ึนไป และดํารงตําแหนงซ่ึงมีลักษณะเปนการบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
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๒.๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา 
๘ ปบริบูรณ หรือไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน และตองดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา ซ่ึงเปนตําแหนงบังคับบัญชาหรือผูปกครองข้ึนไป 
  ๒.๕ พนักงานราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 
หรือไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ นับต้ังแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปท่ีจะขอพระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน และตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวน
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปติดกันมิได เวนแตเปนการ
ขอพระราชทานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบฯ ในบัญชีท่ีตางกัน หรือเปนการขอ
พระราชทานตามท่ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเปนกรณีท่ีขอพระราชทานกรณีพิเศษ 
 ๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขอขามชั้นตราหรือเสนอ
เลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไมได เวนแตเปนการขอพระราชทานกรณีพิเศษ 
 ๕. เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีเสนอขอพระราชทานหรือเลื่อนชั้นตราใหถือปฏิบัติตามบัญชี
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) ขาราชการตํารวจ ปฏิบัติตามบัญชี ๙ ทายระเบียบฯ 
  (๒) ลูกจางประจํา ปฏิบัติตามบัญชี ๑๕ ทายระเบียบฯ 
  (๓) คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ ปฏิบัติตามบัญชี ๒๔.๔ ทายระเบียบฯ 
  (๔) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) ปฏิบัติตามบัญชี ๑๔ ทายระเบียบฯ 
  (๕) พนักงานราชการ ปฏิบัติตามบัญชี ๓๒ ทายระเบียบฯ 

 
หลักเกณฑการขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา/เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 เปนขาราชการตํารวจท่ีรับราชการดวยความเรียบรอย เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ ป 
กลาวคือภายในระยะเวลา ๑๕ ปท่ีเสนอขอพระราชทาน ตองเปนผูไมเคยกระทําความผิดจนถูก
ลงโทษทางวินัยมากอน กรณีรับราชการรวมเวลาราชการไมนอยกวา ๒๕ ป หากไมเขาเกณฑท่ีจะ
ไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา ก็ใหขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได (การขอเหรียญจักร
มาลา ตองเปนตํารวจมาไมนอยกวา 15 ป แตบางนายโอนมา เชน เปนพลเรือนมา 10 ป มาเปน
ตํารวจอีก 10 ป กรณีเชนนี้จะขอเหรียญจักรมาลาไมไดเพราะเปนตํารวจไมครบ 15 ป  แตสามารถ
ขอเหรียญจักรพรรดิมาลาได และเม่ือขอเหรียญใดเหรียญหนึ่งใน 2 ชนิดนี้ไปแลว จะขออีกเหรียญ
ไมได 
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หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต   

ผูท่ีจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใตติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป หรือหากปฏิบัติงานไมติดตอกันเม่ือนับรวมแตละครั้งตองมี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน   

 
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ ่ง

ชางเผือกและ อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย, เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดมิาลา 
 

 ขาราชการตํารวจ 
- บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการตํารวจท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่อง

ราช- อิสริยาภรณประจําป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, เลขบัตรประจําตัวประชาชน, วัน 
เดือน ปเกิด, วันท่ีไดรับยศท่ีใชเสนอขอพระราชทาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงปจจุบัน, ลําดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง และปท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีเสนอขอพระราชทาน
ประจําป, หากเปนผูเสนอขอพระราชทานครั้งแรก จะตองมีหมายเหตุวันเริ่มรับราชการไวดวย  
 ลูกจางประจํา 

- บัญชี (ลจ ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจาํป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวยชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงชั้นปจจุบัน เงินเดือน 
วันบรรจุ, วันไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
 คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ 

- บัญชี (คร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติคูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญท่ีเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ชื่อตัว ชื่อสกุลของคูสมรส 
(ชื ่อสกุลปจจุบันและชื่อสกุลเดิม) อาชีพ/ตําแหนง/ สังกัด, ชื ่อตัว ชื ่อสกุลของผู ดํารงตําแหนง, 
เครื ่องราชอิสร ิยาภรณที ่ คู สมรสของผูขอไดรับครั้ งสุดทายในฐานะอะไร และขอครั้ งนี้ขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) 

- บัญชี (รก ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวยชื่อตัว ชื่อสกุล, เลขบัตรประจําตัวประชาชน, 
วันเกิด, ตําแหนงระดับ/ชั้น เงินเดือนปจจุบัน ประวัติการดํารงตําแหนง วัน เดือน ปปจจุบัน เริ่มดํารง
ตําแหนง, สรุปผลดีเดน วัน เดือน ปท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
 พนักงานราชการ 

- บัญชี (รก ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนักงานราชการท่ีเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวย ชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงชั้นปจจุบัน เงินเดือน วัน 
เด ือน ปที ่บรรจ ุ,  ว ัน เดือน ป ท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
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 กรณีเหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา 
- บัญชีรายชื่อผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีขอมูล

ประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, รายการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน ชื่อ ชื่อสกุลหรืออ่ืนๆ   
- บัญชีรายการประวัติการรับราชการของผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือ

เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงและสังกัดปจจุบันขณะ
เสนอขอพระราชทาน, วัน เดือน ปเกิด, รับราชการครบ ๑๕ ป หรือ ๒๕ ปบริบูรณ เม่ือใด, วัน เดือน 
ปท่ีรับราชการใหเรียงลําดับต้ังแตเขารับราชการจนถึงปจจุบัน (หากเวนหายไปอาจไมไดรับการ
พิจารณา), อายุตัว, อัตราเงินเดือนแตละป, เจาของประวัติจะตองลงลายมือชื่อดวยตนเอง จัดสงตัวจริง 
๒ ชุด 
 กรณีเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต   

- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ซึ ่งม ีข อม ูลประกอบดวยขอมูลประว ัต ิและคุณสมบัต ิของผู ขอ
พระราชทาน งานปกติในหนาที ่โดยสร ุปผลการปฏิบัติงานดีเดนท่ีใชประกอบการเสนอขอ
พระราชทาน คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน  
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ช้ันสายสะพายเปนกรณีพิเศษ” 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานฯ 
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายกรณีพิเศษ เปนการขอ
พระราชทานท่ียกเวนหลักเกณฑของระเบียบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
กลาวคือเปนการเสนอขอพระราชทานปติดกัน  การเสนอขอพระราชทานขามชั้นตรา และการเสนอ
ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราเร็วกวาระยะเวลาท่ีกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑการขอพระราชทาน 
ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีผลงานการกระทําความดีความชอบ
ดีเดน เชน ปฏิบัติหนาท่ีฝาอันตราย , ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษ ซ่ึงเปนงานสําคัญยิ่ง 
และเปนผลดีแกราชการหรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่ง หรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแก
ประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ 
 ๒. ผลงานตามขอ ๑ ตองไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมากอน  ถาเปนผลงานท่ีทํารวมกันเปนหมูคณะ
จะตองสรุปแยกผลงานของแตละบุคคลใหชัดเจน 
 ๓. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัยนับแตวันท่ี
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองจนถึงวันท่ีเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้ 
 ๔. จะตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันมาโดยตลอดนับแตวันท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองจนถึงวันท่ีเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้   
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เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ  
 - บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 
 - แบบกรณีพิเศษ / ๓๗ แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณกรณีพิเศษ ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวย ยศ/ คํานําหนาชื่อ/ ชื่อตัว/ ชื่อสกุล/สังกัด 
ของผูขอ, ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีขอ, ประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับครั้งสุดทาย อายุ
ตัว การรับเงินเดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติแยกเปนงานปกติในหนาท่ี และงานเก่ียวกับพฤติกรรมดีเดน 
และจะตองมีการลงนามรับรองในบันทึกความเห็นใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ของ ผบช.หรือ ผบก.หนวยข้ึนตรงตอ ตร.ดวย 
 - บันทึกความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาฯ ของหนวย 
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิง “ดิเรกคุณาภรณ” 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานฯ 
 ๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
ใหแกผูท่ีกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผูท่ีบริจาค
ทรัพยสินเพ่ือสาธารณประโยชน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีความประพฤติดี 
  (๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๓) ไมเคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน เวนแต
เปนการตองสงคืนเนื่องจากไดรับพระราชทานในชั้นสูงข้ึน  
 ๒. การกระทําความดีความชอบท่ีถือวาเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนาและประชาชน 
จําแนกเปน ๒ ประเภท คือ 
  (๑) การกระทําความดีความชอบท่ีมีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ  ศาสนา
และประชาชน ซ่ึงมีลักษณะคือมีผลงานดีเดนหรือเปนแบบอยางอันควรแกการสรรเสริญ หรือเปนการ
กระทําท่ีฝาอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพ่ือปกปองชีวิตหรือทรัพยสินอันเปนประโยชนตอสังคมหรือประเทศ 
  (๒) การกระทําความดีความชอบท่ีเปนการบริจาคทรัพยสินเพ่ือสาธารณประโยชน 
ซึ่งมีลักษณะคือ เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เชน เพื่อการศาสนา การศึกษา 
การสาธารณสุข การแพทย  การพัฒนาชุมชน  การสังคมสงเคราะห หรือความม่ันคงของชาติ และ
ทรัพยสินท่ีบริจาคตองเปนของผูบริจาคหรือท่ีผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดในนามของตน 
 ๓. เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีเสนอขอพระราชทานหรือการเลื่อนชั้นตรา ใหถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.ฎ.วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ        
พ.ศ.๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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เอกสารประกอบ 
 - แบบ (นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (กรณีกระทําความดีความชอบท่ีเปน
ผลงาน)  
 - แบบ (นร ๒) แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน (กรณีกระทําความ
ดีความชอบท่ีเปนการบริจาคทรัพยสิน) 
 - แบบ (นร.๓) แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบ  
 - แบบ (นร.๔) แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย 
 - แบบ (นร.๕) แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตํ่ากวา
สายสะพาย 
 - แบบ (นร.๖) แบบบัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  
 หากเปนการบริจาคทรัพยสินตองจัดสงเอกสารประกอบการดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - บริจาคเงิน เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หากเปนเงินตราตางประเทศใหคํานวณเปน
เงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และสถานท่ีท่ีรับบริจาค 
 - บริจาควัสดุสิ่งของ เอกสารการประเมินราคาวัสดุสิ่งของ โดยสวนราชการท่ีเก่ียวของ      
ณ วันท่ีรับบริจาค เชน การบริจาควัสดุกอสรางตองแนบใบประเมินราคาวัสดุ โดยสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด 
 - บริจาคที่ดิน สําเนาโฉนดและหนาสารบัญจดทะเบียน โฉนด หนังสือประเมินราคา
ท่ีดิน ณ วันท่ีรับบริจาค โดยสํานักงานท่ีดินจังหวัด แผนท่ีและภาพถายท่ีดินท่ีบริจาค 
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  
 2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับท่ี ๓๓ ลง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ 

3. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 4. พ.ร.ฎ.วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ   พ.ศ.๒๕๓๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
- ฝายประวัติบุคคล ทพ.(งานเครื่องราชอิสริยาภรณ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓  

โทรสาร  ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓ ) ตัวอยางและแบบฟอรม สามารถ download  ไดท่ี  
www.personnel.police.go.th 
 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.ท.สุรวุฒิ มงคลยศ รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 089 - 1612542 
2. พ.ต.ท.วชิาญ นาคศรี สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 089 - 1593227 

 
---------- จบ ---------- 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวิชา “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับ 
กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บจากหนาท่ี/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 

 
หลักเกณฑการใหสิทธิดานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
คาทดแทนและการชวยเหลือตางๆ 

(กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต) 
 

สวนนํา 
 

การให “บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ รวมท้ังคาทดแทนและการชวยเหลือ” 
สําหรับขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิต  หากพิจารณาตามลักษณะหนาท่ีแลว อาจจําแนกไดเปน 2 กรณี ไดแก    

 
1.  เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายอาญาหรือท่ีมี

โทษทางอาญาโดยท่ัวไป เชน ลัก วิ่ง ชิง ปลน เปนตน หรือเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไป 
เชน ดานธุรการกําลังพล การเงิน พัสดุ เปนตน    

การใหสิทธิในกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ เปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยผูเสียชีวิต/ พิการ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ แลวแต
กรณี เปนกรณีพิเศษ  สวนผูไดรับบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิตตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของ 
“เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)” ซ่ึงเปนเงินเพ่ิมพิเศษประเภท
ติดตัว และจะไดรับเปนรายเดือนไปจนกวาจะพนจากระบบราชการ ท้ังยังสามารถนําไปรวมกับ
เงินเดือนเดือนสุดทายเพ่ือเปนฐานคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย   

 
2.  เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ

เรียบรอยของประเทศ เชน การปองกันอธิปไตยตามแนวชายแดน การปองกัน ระงับ ขัดขวาง หรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

การใหสิทธิสําหรับกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ เปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ บ.ท.ช.) โดยผูเสียชีวิตหรือ
พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) จะมีสิทธิไดรับ 
“บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ไดแก การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ 
แลวแตกรณี เปนกรณีพิเศษ ตลอดจน “คาทดแทนและการชวยเหลือ” ไดแก คาจัดการศพ         
คาทดแทน การเสียชีวิต คาทดแทนการพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได          
เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี สวนผูบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามท่ีระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” 
ในรูปของ “เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)” ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับ พ.ป.ผ.รวมท้ังยังมีสิทธิไดรับ 
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“คาทดแทนและการชวยเหลือ” ตางๆ ไดแก คาทดแทนอวัยวะท่ีสูญเสียหรือเสื่อมหรือไรสมรรถภาพ  
เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี อีกสวนหนึ่งดวย 

สําหรับรายละเอียดแหงสิทธิ ตลอดจนหลักเกณฑการใหสิทธิ รวมท้ังข้ันตอนการ
ดําเนินการเพ่ือใหไดรับสิทธิ ปรากฏเนื้อหาตามสวนท่ี 2 และ 3 ซ่ึงจะกลาวตอไป 
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สวนท่ี 2  
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

 
2.1 สวนนํา 

เม่ือประมาณป พ.ศ.2521 คณะทํางานปรับปรุงระบบเงินเดือนขาราชการตํารวจซ่ึงมี   
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมภพ โหตระกิตย) ขณะนั้นเปนประธานกรรมการ  ไดพิจารณาเห็นวา    
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจซ่ึงถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีกําหนดไวในประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี มีความเหลื่อมล้ําแตกตางไปจาก
ขาราชการอ่ืน ประกอบกับกรณีท่ีขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิด ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดีกําหนดให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษโดยใชวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปนอกเหนือจากข้ันเงินเดือน
ปกติ โดยไมถือวาอยูในโควตาเลื่อนเงินเดือนประจําปเกินกวา 1 ข้ัน  สงผลใหขาราชการตํารวจบาง
รายไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปรวมจํานวน 47 ข้ัน ซ่ึงกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํากับ
ขาราชการอ่ืนอยางชัดเจน  นอกจากนี้ ในขณะนั้น คณะทํางานเห็นวาควรจะมีการรวบรวมระเบียบ   
ท่ีมีลักษณะเดียวกันไวในฉบับเดียวกันสําหรับใชกับขาราชการทุกๆฝาย เพ่ือจะไดเกิดความเปนธรรม
และไมเหลื่อมล้ํากัน   

จากหลักการและเหตุท่ีกลาวมา  คณะทํางานจึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. …….  ตอ ครม.พิจารณา  ตอมา ครม.ในคราว
ประชุมเม่ือวันท่ี 10 ต.ค.21 พิจารณารางแลวเห็นชอบ จึงมีมติใหใชปฏิบัติเรียกวา “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521”  ประกาศใน รกจ. เลมท่ี 
95 ตอนท่ี 131 ลง 23 พ.ย.21  ใชบังคับแต 24 พ.ย.21 (แตใหสิทธิยอนหลังครอบคลุมไปถึง
กรณีเหตุเกิดนับแต 1 ต.ค.21 ดวย) หลังจากนั้นมีการแกไขหลายครั้ง  ลาสุดแกไขโดยระเบียบฯ 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 ใชบังคับต้ังแต 13 ต.ค.44 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยูในอํานาจของ “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ”  มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีผูแทนสวนราชการตางๆ เปนกรรมการ  
การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาตางๆ ในระเบียบนี้ของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ถือเปนท่ีสุด 
 
2.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ 

2.2.1 “บําเหน็จความชอบ” หมายถึง สิทธิประโยชนตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน แลวแตกรณี คือ 

2.2.1(1) การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  
2.2.1(2) การขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร หรือขอแตงต้ังยศตํารวจ

ชั้นประทวนเปนกรณีพิเศษ อยางใดอยางหนึ่ง 
2.2.1(3) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ  
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2.2.1(4) การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
2.2.2  “ขาราชการ” ซ่ึงจะไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ หมายถึง ขาราชการพลเรือนตาม

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

2.2.3  “หนาท่ี” หมายถึง “หนาท่ี” อันเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวๆ ไป  ไมจํากัดวาจะตองเปน
หนาท่ีในดานใด เชน ดานธุรการ การเงิน การบัญชี กําลังพล ปองกันปราบปราม หรือหนาท่ีอ่ืนใดก็
ได  นอกจากนี้ คําวาหนาท่ี จะมีท่ีมาจาก “กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่ง” ก็ได  และ
กรณีเปนคําสั่งหรือการสั่งการ จะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได แตท่ีสําคัญจะตองเปนการสั่งโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบตลอดจนขอบังคับท่ีเก่ียวของ หากเปนคําสั่งหรือการสั่งการโดยมิชอบ
แลว จะไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้       

คําวา “หนาท่ี” ดังกลาว ขอใหพึงสังเกตวา สําหรับขาราชการตํารวจแลวแมผูนั้น
จะไมมีหนาท่ีโดยตรงในดานการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดก็ตาม เชน เจาหนาท่ีดานกําลังพล 
เจาหนาท่ีการเงินการบัญชี เจาหนาท่ีดานอํานวยการ  เจาหนาท่ีดานทะเบียนพล เปนตน แตเม่ือพบ
การกระทําความผิดซ่ึงหนา ก็จะตองเขาปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดนั้น เพราะถือเปน
หนาท่ีโดยท่ัวไปของขาราชการตํารวจตามประมวลกฎหมายอาญา ไมเชนนั้น จะมีความผิดฐาน  “ละเวน
การปฏิบัติหนาท่ี” ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีตํารวจถูกกําหนดใหมีอํานาจและหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไปใน
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจะไมใชหนาท่ีเฉพาะดานตามกรอบตําแหนงหนาท่ี
ของตนก็ตาม  

2.2.4 “ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาท่ี” หมายถึง ปฏิบัติราชการใดๆ ตามหนาท่ี  เชน  
ออกตรวจพ้ืนท่ี ฝกตามแผนการฝกของหนวย ฝกกระโดดรม เขาจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน  
และหมายความรวมถึงหวงเวลาเดินทางไปและกลับจากการไปราชการ หรือหวงเวลาเดินทางไป
และกลับจากการไปปฏิบัติราชการพิเศษดวย (ไมหมายความรวมถึงการเดินทางไปหรือกลับจาก
การไปปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําตามปกติ) แตท้ังนี้ จะตองไมใชเวลาระหวางทางไปในเรื่องสวนตัว
เกินความจําเปน ไมเชนนั้น คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะลดบําเหน็จความชอบท่ีพึง
ไดรับลงตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนดไว   

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

จากความหมายของถอยคําดังกลาว จะเห็นวา เปนการใหความหมาย คําวา 
“ปราบปรามผูกระทําความผิด” ในลักษณะกวางๆ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบซ่ึงมีอํานาจวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้และถือเปนท่ีสุดท่ีผานๆ มา  จะ
หมายความในลักษณะแคบๆ  กลาวคือ  “จะตองมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาหรือท่ีมี
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โทษทางอาญาข้ึนกอนแลวผูนั้นไดแสดงพฤติกรรมเขาปราบปรามหรือเขาจับกุมผูกระทําผิดนั้น
อยางใกลชิด” ไมหมายความถึงการปฏิบัติในลักษณะเปนการปองกันเหตุ โดยท่ีความผิดยังไมเกิด 
เชน การออกตรวจทองท่ี เปนตน แตอยางใด นอกจากนี้ ก็ไมหมายความรวมถึง “ขณะเดินทาง
ไปกลับจากการปฏิบัติภารกิจดังกลาว” ดวย   

2.2.6 “ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย หรือหากจะ
กลาวอีกนัยก็คือ ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด” 
หมายถึง กรณีท่ีขาราชการผูนั้นไมมีหนาท่ีโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไดรับคําสั่ง
โดยชอบใหเขาชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด เชน เจาพนักงานตํารวจซ่ึงปกติมีหนาท่ีดาน
ธุรการกําลังพล ไดรับคําสั่งใหเขาชวยเหลือปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน  

2.2.7  “ตอสู” หมายถึง ถูกผูกระทําความผิดประทุษรายแลวผูนั้นไดกระทําการโตตอบ
ไปเพ่ือปองกันพอสมควรแกเหตุ โดยจะใชมือเปลาหรืออาวุธก็ได และจะตองมิใชเปนเพียงข้ันตอน
หรือวิธีการจับกุมเทานั้น  

2.2.8 “ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําอันเปนองคประกอบ
รวมท่ีปรากฏในระเบียบฯ ขอ 11 ข (1) 11 ข(2) และ 11 ข(3)  โดยหลักการแลวมีความหมายโดย
สรุป คือ จะตองเปนกรณี มีภยันตรายหรืออันตรายรายแรงใดๆ ท่ีจะถึงแกชีวิตปรากฏอยูตรงหนา 
โดยจะเปนภยันตรายจากการกระทําของบุคคลหรือธรรมชาติก็ได เชน ภัยจากการถูกผูกระทํา
ความผิดยิงในระยะใกล ภัยจากเปลวเพลิงท่ีกําลังโหมไหม ภัยจากวาตภัย หรือภัยจากอุทกภัย เปน
ตน  และขาราชการนายนั้นไดทราบหรือรูถึงความรายแรงแหงภัยอันตรายหรือภยันตรายนั้นแลววา
อาจทําอันตรายแกชีวิตตนได แตก็มิไดหวั่นเกรงหรือเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นในลักษณะยอมเอาชีวิตเขาแลก แตท้ังนี้ จะตองไมมีวิธีการอ่ืนใดท่ีจะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติไดดวย  และเพ่ือความเขาใจในหลักการดังกลาว จึงขอยกตัวอยางประกอบ ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 กรณีภัยจากผูกระทําความผิด เชน ขณะท่ี จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา 
ขับข่ีรถจักรยานยนตออกตรวจพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พบนายเขียว เดินอยูริมถนนทาทางมีพิรุธ จึงขับข่ี
รถจักรยานยนตเขาไปใกลประมาณ 10 เมตร แลวแสดงตนเปนตัวเจาหนาท่ีตํารวจขอตรวจคน  
ทันใดนั้นนายเขียวไดชักอาวุธปนออกมายิงเขาใส จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา จึงรีบพากันกระโดดหลบ
เปนเหตุใหกระสุนพลาดไป พรอมกันนั้น จ.ส.ต.แดง เพียงผูเดียวไดใชอาวุธปนยิงตอบโตปองกันตัวไป  
สวน ส.ต.อ.ดํา ไมไดยิงตอบโต  โดยหลบกระสุนอยูบริเวณใกลเคียง  กรณีเชนนี้  ถือเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเฉพาะราย จ.ส.ต.แดง เพราะภายหลังจากท่ีรูวามีภยันตรายจาก
กระสุนปนแลว ก็มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงดวยการยิงตอบโตกลับไป  สวน ส.ต.อ.ดํา 
แมจะเปนกรณีมีภัยตอชีวิตจะถึงตัวแลวก็ตาม แตผูนี้   ก็มิไดแสดงพฤติกรรมดวยการยอมเอาชีวิตเขา
แลกอยางเชน จ.ส.ต.แดง จึงถือไมไดวาเปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตาม
เกณฑขางตน  เปนตน 

ตัวอยางท่ี 2 กรณีภัยจากธรรมชาติหรือภัยอ่ืนๆ เชน เกิดเหตุเพลิงกําลังโหมไหม
รถยนต โดยมีคนขับติดอยูในรถ  จ.ส.ต.ขาว และ ร.ต.ต.เขียว ขับรถยนต สายตรวจผานมาพบเหตุ 
จึงจอดรถหางไปประมาณ 15 เมตร แลว จาสิบตํารวจขาว ไดรีบเขาไปงัดประตูรถเพ่ือชวยเหลือ
คนขับออกมา  สวน ร.ต.ต.เขียว ไดยืนอยูขางรถยนตสายตรวจพรอมท้ังวิทยุรายงานเหตุตอ
ผูบังคับบัญชาและขอกําลังสนับสนุน  กรณีเชนนี้ ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตเฉพาะ จ.ส.ต.ขาว เพราะไดรูแลววาเพลิงท่ีกําลังโหมไหมนั้นอาจทําอันตรายตอชีวิตตนได แตก็
มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงเพ่ือชวยเหลือคนขับท่ีติดอยูในรถคันดังกลาว  เปนตน 
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2.2.9   “การปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําท่ี 
ปรากฏอยูในระเบียบฯ ขอ 9(1) ในดานความหมายคงมีลักษณะเดียวกันกับคําวา “การปฏิบัติหนาท่ี
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ตามท่ีกลาวมาขางตน 

2.2.10 “พิการ หรือทุพพลภาพ จนไมสามารถรับราชการตอไปได” เปนถอยคําใน
ระเบียบฯ ขอ 7 (1)(4) และขอ 9 (1)(5) หมายถึง การออกจากราชการดวยเหตุท่ีมีรางกายพิการ 
หรือเหตุแหงทุพพลภาพ จะเปนการถูกสั่งใหออกโดยผูมีอํานาจ หรือลาออกเองก็ได แตขอสําคัญ 
การออกจากราชการจะตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการไมสามารถรับราชการตอไปได            
อันเนื่องมาจากเหตุแหงความพิการ หรือทุพพลภาพดังกลาวซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ   

เรื่องการออกจากราชการเพราะไมสามารถรับราชการตอไปไดนี้ หากเปนกรณี
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหออกโดยชอบ คงจะไมมีปญหาใดๆ จะมีปญหาก็เฉพาะการลาออกเองโดยให
เหตุผลวาตนมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถรับราชการตอไปได กรณีนี้ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะตองนํารายงานแพทย หรือสอบสวนแพทยท่ีทาง
ราชการรับรอง มาแสดงดวยวา ผูนั้นมีรางกายทุพพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการใน
ตําแหนงหนาท่ีใดๆ ตอไปไดจริง โดยตองระบุใหชัดเจนดวยวาต้ังแตวันใด ไมเชนนั้นจะตองให
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหออกเพราะเหตุทุพพลภาพเสียกอน จึงจะไดรับการพิจารณาสิทธิ 
 
2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบที่จะไดรับ 

การให “บําเหน็จความชอบ” เปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 หากพิจารณาในแงตัวของขาราชการแลว สามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ขาราชการท่ีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
กับ ขาราชการท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บ หรืออีกนัย คือ กลุมท่ียังสามารถรับ
ราชการตอไปได   

ในกลุมแรก  หากพิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีแลว สามารถจําแนกไดเปน 2 
กรณี คือ ”การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดหรือการปราบปรามโจรผูราย” กับ “การ
ปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมิใชเปนการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือกลาวอีกนัยก็คือการปฏิบัติหนาท่ีโดย
ท่ัวๆ ไป” นั่นเอง   การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 7 มี 4 ขอยอย ต้ังแตขอ 7 (1)  ขอ 7 (4) แตละขอยอยจะมีระดับ
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นกันลงไป ตามลําดับ  สวนการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมิใช
ปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 
9 มี 5 ขอยอย นับแตขอ 9 (1)  ขอ 9 (5) โดยแตละขอยอยก็จะมีความเขมของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นลงไปตามลําดับเชนเดียวกัน  

สําหรับกลุมท่ีสอง หากจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี สามารถจําแนกไดเปน 2 
กรณี แตจะมีการจําแนกแตกตางไปจากกลุมแรก กลาวคือ จะจําแนกออกเปน “การปฏิบัติหนาท่ี
ปราบปรามผูกระทําความผิด” กับ “การปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต”  โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ก 
มี  ขอยอย ไดแก ขอ 11 ก (1) ขอ 11 ก (2) ขอ 11 ก (3) และ ขอ 11 ก (4) แตละขอยอยจะมี
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นลงไป ตามลําดับ สวนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตถูกกําหนดเปนเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ข  มี 3 ขอยอย ไดแก     
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ขอ 11 ข(1) ขอ 11 ข(2) และขอ 11 ข(3) แตขอยอยท้ัง 3 ขอนี้ หากจะจัดลําดับความเขม      
ของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแลว  คงเปนเรื่องท่ีกระทําไดคอนขางลําบาก เพราะในแตละขอ แมจะ
มีลักษณะหรือองคประกอบรวมเหมือนกันคือ เปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต    
แตก็มีองคประกอบดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงไมอาจนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  

การใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับกลุมแรก กับกลุมท่ีสอง จะมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ กรณีกลุมแรก เนื่องจากตองพนจากราชการไปดวยเหตุแหงความตายหรือ
เหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพ จึงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนในรูปของการเลื่อนเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษ กับการขอแตงต้ังยศชั้นประทวนหรือขอพระราชทานยศชั้นสัญญาบัตร แลวแตกรณี 
ใหเปนกรณีพิเศษ และบางกรณีซ่ึงมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากๆ จะใหสิทธิประโยชน
เพ่ิมข้ึนโดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนกรณีพิเศษอีกดวย ท้ังนี้ การใหบําเหน็จ
ความชอบตอบแทนในลักษณะดังกลาวนับวามีความเหมาะสมและจะไมกอใหเกิดปญหาในดานการ
บริหารงานบุคคล  สวนกรณีกลุมท่ีสอง เนื่องจากเปนกลุมท่ียังสามารถรับราชการตอไปได หากจะให
บําเหน็จความชอบตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือน ตลอดจนขอแตงต้ังยศหรือขอพระราชทานยศ 
และ/หรือเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ อาจสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหารงานบุคคล
ในภาพรวม ดังนั้น การใหบําเหน็จความชอบตอบแทน จึงถูกกําหนดใหอยูในรูปของเงินเพ่ิมพิเศษเปน
รายเดือนแทนเรียกวา “เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (คํายอ คือ        
พ.ป.ผ.)”  โดยจะไดรับเปนรายเดือนทุกๆ เดือนจนกวาจะพนจากราชการ  

สําหรับรายละเอียดการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษในแตละกรณีดังกลาวปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 ขาราชการท่ีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
(ระเบียบฯ ขอ 7 และ ขอ 9) 

2.3.1(1) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7) 

ตามระเบียบฯ ขอ 7 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีใน
การปราบปรามโจรผูราย หรือไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการ
ปวยเจ็บนั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  ท้ังนี้ ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

7(1) ผูท่ีตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ
จากการตอสู   ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ข้ัน 

7(2) ผูปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต  ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเลื่อนข้ันอัตราเงินเดือนไมเกิน 5 ข้ัน 

7(3) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือพิการ นอกเหนือไปจากกรณีใน 7(1) และ 7(2) ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไม
เกิน 3 ข้ัน 

7(4) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยมิไดทําการตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซ่ึงไมเขาเกณฑตาม 7(1) 
7(2)หรือ 7(3) ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ข้ัน” 
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กอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละขอ ขอใหยอนกลับไป
พิจารณาและทําความเขาใจกับคําวา  “ปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม” ท่ีกลาวไวในสวนของคํานิยาม
ถอยคําตางๆ เสียกอน เพ่ือจะไดนํามาประกอบการพิจารณาระเบียบขอนี้ไดอยางถูกตอง เพราะท่ี
ผานๆ มา มักมีการเขาใจคลาดเคลื่อนถึงความหมายของถอยคํานี้อยูเสมอ  

สําหรับรายละเอียดของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในแตละขอนั้น 
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้  

ขอ 7(1) จะตองเปนการเขาปราบปรามหรือเขาจับกุมผูกระทํา
ความผิด โดยไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหตนเองถึงแกความตายหรือพิการจนไมสามารถ
รับราชการตอไปไดจากการตอสูนั้น เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูนั้นไดยิงตอสูกับผูกระทํา
ความผิดจนตนเองถูกกระสุนปนเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน (กรณีขอนี้    
การตอสูและถูกกระทําจะตองเกิดข้ึนในขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีเขาปราบปรามเทานั้น) 

กรณีขอ 7(2) มีลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติโดยท่ัวไปเหมือนกับ   
ขอ 7(1) แตตางกันตรงท่ีขอ 7(2) การตายหรือพิการจนตองออกจากราชการนั้นมิไดเกิดจากการ
ตอสูกับผูกระทําความผิด หากแตเกิดจากถูกผูกระทําความผิดกระทําจากการเขาปราบปรามนั้น เชน 
เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวถูกผูกระทําความผิดประทุษรายทันที หรือภายหลังจนทําใหเสียชีวิต 
หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน และหากผูนั้นกําลังเขาปราบปรามผูกระทําผิดแลวถูก
ประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุของการถูกประทุษราย จะถือวามีสาเหตุมาจากการปราบปรามนั้นโดย
อนุโลม (ภายใตหลักการสันนิษฐานในทางท่ีเปนคุณ)  

สําหรับขอ 7(3) มักเปนท่ีสงสัยของเจาหนาท่ีหนวยวา จะตองมี
พฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ คําตอบประเด็นนี้ ก็คือ ตองเปนกรณีเขา
ปราบปรามผูกระทําความผิดแลวไดรับอันตรายจนถึงแกความตายหรือพิการกระท่ังตองออกจาก
ราชการ โดยมิไดเกิดจากการตอสูกับผูกระทําความผิดตามขอ 7(1) หรือเกิดจากถูกผูกระทําผิด
กระทําตามขอ 7(2) และตองไมใชกรณีปวยเจ็บจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(4) ท่ีจะกลาวตอไป
ดวย ตัวอยางขอนี้  เชน ประสบอุบัติเหตุจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการขณะ
กําลังเขาปราบปรามหรือจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจหมายความรวมถึงกรณี
อ่ืนๆ ดวย แตในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่ีผานๆ มา ยังไมปรากฏใหเห็น ดังนั้น จึงไมขอ
กลาว ณ ท่ีนี้  

การพิจารณาขอ 7(3)  บางครั้งพบวามีการเขาใจสับสนกับขอ 7(2) 
กลาวคือ ขอ 7(2) เปนกรณีถูกผูกระทําความผิดกระทําใหเกิดอันตรายนั้นโดยเจตนา ซ่ึงจะเปน
เจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลก็ได  แตขอ 7(3) อันตรายนั้นไมไดเกิดจากการกระทําโดย
เจตนาของผูกระทําความผิด  หากแตเกิดจากเหตุปจจัยอ่ืนๆ เชน อุบัติเหตุ ประมาท เปนตน เชน 
ร.ต.ต.(ก) เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูกระทําความผิดพยายามขัดขวางการจับกุมโดยปดประตู
บานทับศีรษะ ร.ต.ต.(ก) โดยเจตนาไมใหเขาจับกุม ผลปรากฏวา ร.ต.ต.(ก) ถูกประตูทับศีรษะถึงแก
ความตาย กรณีนี้ถือเปนการไดรับอันตรายจนถึงแกความตายจากการกระทําของผูกระทําความผิด
ตามขอ 7(2)  แตหากผูกระทําความผิดเพียงแตพยายามหลบหนีโดยไมเจตนาจะใหเกิดเหตุการณนั้น
ข้ึน เชน ขณะวิ่งหลบหนีไดเกิดการชนกันกับ ร.ต.ต.(ก) โดยบังเอิญแลว ก็จะถือเปนการประสบ
อุบัติเหตุจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(3) เปนตน   

สําหรับขอ 7(4) ตางจากขอ 7(1)7(3) เพราะเปนเรื่อง“ปวยเจ็บ” 
โดยมีสาเหตุมาจากการเขาปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด  มิใชไดรับอันตรายจากการเขาปราบปราม
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หรือเขาจับกุม  และการปวยเจ็บนั้นตองไมเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของผูกระทําความผิด 
อีกท้ังตองไมเกิดจากปจจัยภายในรางกายของตน เชน โรคประจําตัว เปนตน ดวย  หากแตเกิดจาก
ปจจัยดานการทํางานหรือท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดในพ้ืนท่ีปาท่ีมีเชื้อ
ไขมาลาเรียแลวติดเชื้อจนทําใหปวยเจ็บถึงแกความตายหรือทําใหพิการจนตองออกจากราชการ 
เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวสภาพอากาศในท่ีเกิดเหตุรอนจัดทําใหเกิดเปนลมหมดสติกระท่ังเปน
เหตุใหลมลงถึงแกความตาย  วิ่งไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดเหนื่อยจัดทําใหหายใจไมเปนปกติ
จนทําใหหมดสติถึงแกความตาย เปนตน และในกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว       
แตลําพังโรคประจําตัวนั้นไมเปนเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ  เม่ือมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานมารวมดวย
แลวทําใหเกิดการปวยเจ็บกระท่ังเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ         
ก็จะไดรับการพิจารณาสิทธิตามขอนี้ดวย   

การพิจารณาขอ 7(4) ท่ีผานมาหนวยมักสับสนกับขอ 7(3)        
เชน ขณะวิ่งไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดหนามืดลมลงศีรษะกระแทกพ้ืนจนเกิดเลือดคลั่งใน
สมองเปนเหตุใหเสียชีวิต  กรณีนี้มีปญหาวา เปนกรณีประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจาก     
การปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(3) หรือเปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายเนื่องจาก          
การปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4)  ประเด็นนี้ คําตอบคือ ถือเปนการปวยเจ็บถึงแกความตาย
เนื่องจากการปราบปรามตามขอ 7(4) เพราะการลมลงแลวศีรษะไปกระแทกกับพ้ืนจนทําใหเสียชีวิต
นั้นมีสาเหตุเริ่มมาจากการปวยเจ็บ คือ อาการหนามืด เปนตน  

อนึ่ง การเสนอขอรับสิทธิตามขอ 7(4) ตองสอบสวนแพทยผูรักษา
หรือชันสูตรพลิกศพผูนั้นดวยวา การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม
ของผูนั้นหรือไม เชน มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศรอนจัดขณะวิ่งไลจับกุมผูกระทําผิดหรือไม อยางไร 
เปนตน 

2.3.1(2) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดานอ่ืนๆ (ท่ีมิใชจากการปราบปราม) (ระเบียบฯ ขอ 9) 

ตามระเบียบฯ ขอ 9 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการใน
หนาท่ี ซ่ึงมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตาย หรือไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บนั้นมิได
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑตอไปนี้  

9(1) ขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตและไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
เลื่อนไดไมเกิน 7 ข้ัน  

9(2) ขาราชการซ่ึงถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกความตาย   
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเลื่อนไดไมเกิน 5 ข้ัน  

9(3) ขาราชการซ่ึงประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพ 
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเลื่อนไดไมเกิน 3 ข้ัน  

9(4) ขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะตรากตรํา เรงรัด หรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา เปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เลื่อนไดไมเกิน 2 
ข้ัน  
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9(5) ขาราชการซ่ึงปวยเจ็บถึงแกความตาย  ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เลื่อนได 1 ข้ัน” 

ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแตละขอมีลักษณะเฉพาะ คือ  
กรณีขอ 9(1) คําวา “ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเสี่ยงอันตรายตอ

ชีวิต”  ขอใหยอนกลับไปดูรายละเอียดท่ีกลาวไวในเรื่องถอยคําตางๆ  และเพ่ือความเขาใจย่ิงข้ึน จึง
ขอยกตัวอยางเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 ขาราชการครูในชนบทขณะสอน
นักเรียนในชั้นเรียน เกิดอุทกภัยน้ําปาหลากมาอยางฉับพลัน ไดชวยพานักเรียนหลบพนไปได บังเอิญ
มีเด็กนักเรียนถูกน้ําปาพัดพาไปคนหนึ่ง ครูผูนั้นไดฝากระแสคลื่นเขาชวยเด็กรอดพนไปได แตตนเอง
ตองจมน้ําตาย หรือศีรษะไปกระแทกโขดหินบริเวณนั้นจนเปนเหตุใหพิการทางสมองจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได (ตองออกจากราชการ) 

ตัวอยางท่ี 2  มีเด็กเดินพลัดหลงออกไปกลางถนน
หลวง ร.ต.ต.ก  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูบริเวณใกลเคียงพบเห็น จึงรีบวิ่งเขาไปชวยเหลือนําตัวเด็กออกมา
ใหพนทาง ท้ังๆ ท่ีเห็นมีรถยนตจํานวนหลายคันกําลังแลนผานเขามาและใกลจะถึงตัวเด็กแลว โดยมี
ระยะหางเพียงประมาณ 20 เมตร  เปนเหตุใหตนเองถูกรถชนเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจาก
ราชการ เปนตน 

กรณีขอ 9(2) โดยหลักการแลว  การถูกประทุษรายจนถึงแกความ
ตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ัวไป    
(ท่ีมิใชจากการปราบ) ของผูนั้น มิใชเกิดจากเรื่องสวนตัวหรือจากความผิดของตนเอง และขณะถูก
ประทุษราย ขาราชการผูนั้นจะกําลังปฏิบัติหนาท่ีใดๆ หรือไมก็ได เชน พนักงานสอบสวนไดไกลเกลี่ย
คูกรณีในคดีรถเฉ่ียวชนกัน ทําใหฝายใดฝายหนึ่งของคูกรณีไมพอใจ จึงไดเขาทํารายพนักงานสอบสวน
นายนั้นในทันที หรือในเวลาตอมาจนเสียชีวิต หรือตักเตือนผูใตบังคับบัญชาท่ีประพฤติตนไม
เหมาะสมแลวถูกผูใตบังคับบัญชาประทุษรายในทันที หรือในภายหลังจนเสียชีวิต หรือพิการจนตอง
ออกจากราชการ เปนตน นอกจากนี้ หากขาราชการผูนั้นกําลังปฏิบัติหนาท่ีท่ีมิใชปราบแลวถูก
ประทุษรายจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยไมทราบสาเหตุ คณะกรรมการ
ก็จะพิจารณาใหไดรับสิทธิโดยอนุโลม เชน กําลังออกตรวจพ้ืนท่ีแลวถูกยิงจนถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการ  ผลการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรงดการสอบสวนและ
พนักงานอัยการก็ใหงดการสอบสวนดวยเนื่องจากไมรูตัวผูกระทําผิดและสาเหตุการกระทําความผิด  
เปนตน  

อนึ่ง กรณีถูกประทุษรายจนถึงแกความตายขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีท่ี
มิใชปราบปราม โดยทราบสาเหตุ แตไมใชมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี และไมใชมีสาเหตุจากเรื่อง
สวนตัว หรือจากความผิดของตนเอง หากแตเปนเหตุอ่ืน เชน คนรายประสงคจะชิงทรัพยเจาหนาท่ี
ตํารวจนายนั้น หรือสําคัญผิดในตัวเจาหนาท่ีตํารวจนายนั้น เปนตน มีปญหาวา จะไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฯ ขอ 9(2) หรือไม  ประเด็นนี้หากพิจารณาตามเจตนารมณของระเบียบฯ แลว จะไมอยูใน
เกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ เพราะไมไดมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี  อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีผานๆ มา ก็จะพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 9(2)  
โดยอนุโลม ทํานองเดียวกับกรณีถูกประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุ   
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กรณีขอ 9(3)  การประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายหรือพิการจน
ตองออกจากราชการเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตองเปนกรณีเกิด “อุบัติเหตุ” คือ          
เหตุสุดวิสัยและตองเกิดขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีราชการ รวมท้ังขณะเดินทางไปกลับจากการไปปฏิบัติ
ราชการพิเศษนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา หรือขณะเดินทางไปกลับจากการไปราชการดวย        
และหนาท่ีท่ีกลาวมานี้ตองมิใชหนาท่ีดานการปราบปรามดวย 

การเสนอขอรับสิทธิขอ 9(3)  ท่ีผานๆ คอนขางมีปญหาพอสมควร 
กลาวคือ กรณีขาราชการตํารวจขับรถเฉ่ียวชนกับรถอ่ืน จนเปนเหตุใหตนเองเสียชีวิต หรือขับรถไป
พลิกคว่ําเอง  หนวยมักจะเสนอขอรับสิทธิ โดยไมพิจารณากอนวาเหตุท่ีเกิดข้ึน  “เกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง” ของผูนั้นหรือไม  ดังนั้น กอนเสนอขอรับสิทธิ ขอใหแตละหนวย
พิจารณาประเด็นนี้ใหยุติกอนดวย  หากเกิดจาก ความประมาทเลินเลออยางรายแรง ก็ไมควรเสนอ
ขอรับสิทธิไป  

ในสวนของขอ 9(4) เปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายหรือพิการ
จนตองออกจากราชการ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี(ท่ีมิใชการปราบ)ตรากตรํา เรงรัดหรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา มิใชเกิดจากโรคประจําตัว กลาวอีกนัยคือ การปวยเจ็บนั้นตองมี
สาเหตุโดยตรงมาจากงานท่ีปฏิบัติซ่ึงมีลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา 
และในการเสนอขอรับสิทธิ หนวยจะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการปฏิบัติงานประจําตามปกติ
และงานพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย โดยในตาราง
ตองระบุวาแตละวันผูนั้นทํางานอะไรบาง ในเวลาใดถึงเวลาใด  ณ ท่ีใด  ผูท่ีทํางานลักษณะ
เดียวกันนั้นมีท้ังหมดก่ีคน นอกจากนี้ ตองสอบสวนแพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา     
การปวยเจ็บจนเสียชีวิตของผูนั้น มีสาเหตุมาจากการทํางานดังกลาวหรือไม อยางไร  

สําหรับขอ 9(5) เปนเรื่องของการปวยเจ็บถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี(ท่ีมิใชจากการปราบ)
เชนเดียวกับขอ 9(4) ตางกันตรงท่ีขอ 9(5) ไมจําเปนตองมีระดับความเขมของงานถึงข้ันตรากตรํา
อยางขอ 9(4) เชน กําลังยืนอํานวยการจราจรปรากฏวาอากาศรอนจัดทําใหเกิดเปนไขสูงจนถึงแก
ความตาย  เปนตน และกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว แตโดยลําพังโรคประจําตัว
นั้นไมเปนสาเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ เม่ือมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานมารวมดวยแลวจึงทําใหเกิดการ
ปวยเจ็บกระท่ังเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ก็อาจไดรับการพิจารณา
สิทธิตามระเบียบขอนี้ดวย  และท่ีสําคัญ การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบขอนี้ จะตองปฏิบัติ
เหมือนกับขอ 9(4) กลาวคือ  จะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการปฏิบัติงานท้ังงานประจํา
ตามปกติและงานพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย    
โดยในตารางตองระบุวาแตละวันผูนั้นทํางานอะไรบาง ในเวลาใดถึงเวลาใด  ณ ท่ีใด  ผูท่ีทํางาน
ลักษณะเดียวกันนั้นมีท้ังหมดก่ีคน นอกจากนี้ ตองสอบสวนแพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา  
การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการทํางานท่ีกลาวมาหรือไม อยางไร (หากไมสอบสวน
แพทยในประเด็นนี้  คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะไมพิจารณาสิทธิให
เชนเดียวกัน) 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน คงพอทําใหผูอานเขาใจหลักเกณฑตามระเบียบฯ        
ขอ 7(1)7(4) และขอ 9(1)9(5) วาการจะไดรับสิทธิในแตละขอนั้น จะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางไร  อยางไรก็ตาม การจะไดรับสิทธิ เหตุท่ีเกิดข้ึนจะตองไมเกิดจากความผิด หรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย ท้ังนี้ คําวา เกิดจากความผิดของตนเอง คงเปนท่ี
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เขาใจไดไมยากนัก เชน ไปดูถูกประชาชนขณะออกตรวจพ้ืนท่ี เปนเหตุใหถูกประทุษรายตน
กลับมา เปนตน  สวนคําวา ประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง ขาดความระมัดระวังซ่ึงมี
ลักษณะเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานปกติท่ัวไปท่ีพึงปฏิบัติสําหรับเรื่องนั้นเปนอยางมากนั่นเอง  

นอกจากนี้ หากในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ  ผูนั้นไดกระทําการ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ แลว คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการเลื่อน
เงินเดือนลงได ตามควรแกกรณี (ระเบียบฯ ขอ 15) 

หมายเหตุ  ขาราชการ “ผูถึงแกความตาย” จากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ 
ขอ 7 หรือ 9 (ไมรวมถึงผูพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได) หากปฏิบัติหนาท่ีราชการมาไม
นอยกวา 6 เดือนในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพ่ิมข้ึน
อีก 1 ข้ัน ตามระเบียบฯ ขอ 10 ทวิ  เชน พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ปกติมีสิทธิ
ไดเลื่อนเงินเดือนไมเกิน 7 ข้ัน หากในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิตไดปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 6 
เดือน จะไดเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน รวมเปนไมเกิน 8 ข้ัน เปนตน      

 
ขาราชการตํารวจท่ีถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการซ่ึงมี

พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7 หรือ 9  นอกจากจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว  ยังจะ
ไดรับการเลื่อนยศสูงข้ึนดวย  โดยมีเกณฑการพิจารณาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน สรุปได ดังนี้ 

เดิม การขอแตงต้ังยศหรือการขอพระราชทานยศตามนัยขอ 7 และขอ 9 มี
เกณฑการพิจารณาโดยผูกพันกับเงินเดือน กลาวคือ หากผูขอรับสิทธิไดเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว 
สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของชั้นยศใด (นําเม็ดเงินไปปรับเทียบ  มิใชใชบัญชีแสดงการ
ปรับเทียบมาปรับเทียบอยางเชนการปรับเทียบระดับเงินเดือนตามปกติท่ัวไป) คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ จะอนุมัติใหขอแตงต้ังยศ หรือขอพระราชทานยศตามเงินเดือนนั้นให 
และหากสามารถปรับเขาไดหลายชั้นยศก็จะขอยศสูงสุดให  เชน ไดเลื่อนเงินเดือนข้ึนรับอัตรา 
16,800 บาท ซ่ึงสามารถเทียบไดถึงเงินเดือนระดับ ส.4 กรณีนี้จะขอยศใหเปน พ.ต.อ. เปนตน  
ตอมาคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา เกณฑการขอยศดังกลาวกอใหเกิดปญหาหลายประการ เชน 
เกิดการลักลั่นในการไดรับยศสูงข้ึนสําหรับการมีพฤติกรรมเหมือนกัน เกิดการไดรับยศไมเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไดปรับปรุงเกณฑการขอยศข้ึนใหม
โดยไมผูกพันกับเงินเดือน แตจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของผูขอรับสิทธิเปนสําคัญ โดยย่ิงมี
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 7 หรือ 9 เขมมากก็จะย่ิงไดรับการเลื่อนยศในสัดสวนท่ีมากดวย  
และเกณฑท่ีกลาวมานี้ตอมาไดรับความเห็นชอบจาก ครม. ในคราวประชุมปรึกษาเม่ือ 2 ก.ค.39    
ใหใชบังคับสําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนต้ังแต 1 ต.ค.37 โดยมีรายละเอียดสรุปได    
คือ (หนังสือท่ี นร 0215/8947 ลง 5 ก.ค.39  เรื่อง การพิจารณาใหชั้นยศแกขาราชการท่ีเสียชีวิต
จากปฏิบัติหนาท่ีราชการ) 

 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1) / 9(1)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 5 ชั้นยศ  
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(2) / 9(2)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 4 ชั้นยศ 
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(3) / 9(3)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 3 ชั้นยศ  
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(4) / 9(4)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 2 ชั้นยศ  
  พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 9(5)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 1 ชั้นยศ  
 



- 48 -
 48  



การนับยศสูงข้ึน ใหนับตอจากยศปจจุบัน  และหากผูนั้นไมมียศ คือ เปนชั้นพลตํารวจ 
ใหถือวาผูนั้นมียศปจจุบัน เปน ส.ต.ต. สวนกรณีขาราชการทหาร หากเปนพลทหาร ก็ใหถือวา มียศ
ประทวนในลําดับแรก เชน ส.ต. เปนตน เพ่ือจะไดใชเปนฐานในการนับชั้นยศท่ีจะเลื่อนตอไป 

นอกจากนี้  หากมีพฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ซ่ึงนับวาเปนขอท่ี
กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากท่ีสุดในกลุมขอ 7 หรือ 9 แลว ก็จะไดรับสิทธิ         
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนพิเศษตามเงินเดือนและช้ันยศท่ีไดรับ ตอมาเม่ือ        
27 ก.ค.50 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑข้ึนใหมโดยใหขอไดสูงข้ึนไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจาก     
ช้ันตราปจจุบัน แตหากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. (มติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2530 เม่ือ 18 พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือ
สํานักเลขาธิการ ครม. ท่ี นร 0508/48344835 ลง 27 ก.ค.50)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 
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สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 (กรณีผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) 
 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

บําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

พ.ป.ผ. 
(ไมเกิน) 

ยศ เครื่องราชฯ 
(ไมเกิน) 

เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เ น่ืองจากการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด 

    

7(1) ปราบ+ตอสู+เสียชีวิต/พิการตองออกจากราชการ 7 ข้ัน  5 ยศ  2 ช้ันตรา 
7(2) ปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจาก

ราชการ 
5 ข้ัน  4 ยศ  

7(3) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

3 ข้ัน  3 ยศ  

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

2 ข้ัน  2 ยศ  

เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เน่ืองจากการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีอ่ืนๆ (ท่ีมิใชการปราบปรามฯ) 

    

9(1) มิใชปราบ+แตเสี่ยงอันตรายตอชีวิต+เสียชีวิต/
พิการจนตองออกจากราชการ 

7 ข้ัน  5 ยศ 2 ช้ันตรา 

9(2) มิใชปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

5 ข้ัน  4 ยศ  

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

3 ข้ัน  3 ยศ  

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

2 ข้ัน  2 ยศ  

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

1 ข้ัน  1 ยศ  

 
หมายเหต ุ   1.  กรณผีูเสยีชีวิต ถาในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต ไดปฏิบตัิหนาท่ีมาไมนอยกวา 6 เดือน จะ 
    ไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมอีก 1 ข้ัน (ตามขอ 10 ทวิ) 
  2.   กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน  ก็ใหขอช้ัน บ.ม.  
 
ท่ีมา :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 7 และ 9  
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การนับยศสูงข้ึน ใหนับตอจากยศปจจุบัน  และหากผูนั้นไมมียศ คือ เปนชั้นพลตํารวจ 
ใหถือวาผูนั้นมียศปจจุบัน เปน ส.ต.ต. สวนกรณีขาราชการทหาร หากเปนพลทหาร ก็ใหถือวา มียศ
ประทวนในลําดับแรก เชน ส.ต. เปนตน เพ่ือจะไดใชเปนฐานในการนับชั้นยศท่ีจะเลื่อนตอไป 

นอกจากนี้  หากมีพฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ซ่ึงนับวาเปนขอท่ี
กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากท่ีสุดในกลุมขอ 7 หรือ 9 แลว ก็จะไดรับสิทธิ         
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนพิเศษตามเงินเดือนและช้ันยศท่ีไดรับ ตอมาเม่ือ        
27 ก.ค.50 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑข้ึนใหมโดยใหขอไดสูงข้ึนไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจาก     
ช้ันตราปจจุบัน แตหากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. (มติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2530 เม่ือ 18 พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือ
สํานักเลขาธิการ ครม. ท่ี นร 0508/48344835 ลง 27 ก.ค.50)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 
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2.3.2  ขาราชการท่ีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตตามเกณฑท่ีกําหนด หรืออีกนัยคือ ขาราชการท่ียังสามารถรับราชการตอไปได 
(ระเบียบฯ ขอ 11) 

2.3.2(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม(ระเบียบฯ ขอ 
11 ก) 

ระเบียบฯ ขอ 11 ก  ได กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนา ท่ี
ปราบปรามผูกระทําความผิด และ พ.ป.ผ. ท่ีจะไดรับไว สรุปได 4 กรณี คือ 

ขอ 11 ก(1) ไดตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีตอทางราชการ
และไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 

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

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

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

2.3.2(2) กรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บ เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 11 ข) 

ระเบียบฯ ขอ 11 ข  ไดกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และ พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับไวสรุปได 3 กรณี คือ 

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

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

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

จากหลักเกณฑในระเบียบฯ ขอ 11 คําวา “ปราบปรามผูกระทําความผิด”  ซ่ึง
เปนองคประกอบรวมในระเบียบฯ ขอ 11 ก(1) – 11 ก(4) และคําวา “ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต..” ซ่ึงเปนองคประกอบรวมขอ 11 ข(1)–11 ข(3)  โดยขอเท็จจริงท่ีผานๆ มา     
แตละหนวยยังเขาใจความหมายคลาดเคลื่อน  ดังนั้น จึงขอใหยอนกลับไปดูความหมายของถอยคํา
เหลานี้ท่ีกลาวไวในสวนคํานิยามถอยคําตางๆ ท่ีไดกลาวมาแตตนเสียกอน  จากนั้นจึงนํามาพิจารณา
รวมกับถอยคําหรือองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหลือในแตละขอ  แลวก็จะเขาใจไดวาแตละขอหมายความถึง
การมีพฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ.   

สําหรับคําวา “.....ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด” ในขอ 11 ข(3)  คือ 
ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการนั่นเอง โดยมีหลักการทํานองเดียวกับการพิจารณาคําวา 
“ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ท่ีเปนองคประกอบรวมในขอ 11 ข  และเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจยิ่งข้ึน จึงขอยกตัวอยาง ดังนี้  

กรณีขอ 11 ก(1) เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวไดยิงตอสูโตตอบกันไปมา
หลายครั้งในลักษณะกลาหาญ  ไมหวั่นเกรงอันตรายตอชีวิตดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก จนผูกระทํา
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ความผิดถูกกระสุนปนถึงแกความตาย และตนเองก็ถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับบาดเจ็บ
สาหัส เปนตน 

กรณีขอ 11 ก(2)  มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(1)  ตางกันตรงท่ีขอ 11 
ก(2) มิไดตอสูในลักษณะกลาหาญและไมจําเปนตองเกิดผลดีตอราชการดวย  เชน เขาจับกุมผูกระทํา
ความผิดแลวไดยิงตอสูเปนเหตุใหตนเองถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับบาดเจ็บสาหัส เปนตน  

กรณีขอ 11 ก(3)  มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(2) ตางกันตรงท่ีขอ 11 
ก(3) มิไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บสาหัส เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิด
แลวถูกผูกระทําความผิดยิงบาดเจ็บสาหัสในขณะนั้นหรือตอมาในภายหลัง ก็ได เปนตน 

กรณีขอ 11 ก(4) เปนการเขาปราบปรามผูกระทําความผิดและขณะเขา
ปราบปรามนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวขณะวิ่งไล
จับกุมเกิดลื่นลมลงจนบาดเจ็บสาหัส เปนตน  แตท้ังนี้ การหกลมดังกลาว จะตองไมเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย   

กรณีขอ 11 ข(1) เชน ตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะท่ีจะเปน
อันตรายตอชีวิต และถูกผูกระทําความผิดประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บ เปนตน          

กรณีขอ 11 ข(2) เชน เขาชวยเหลือคนท่ีติดอยูในเพลิงท่ีกําลังโหมไหมรุนแรง 
เปนเหตุใหตนเองถูกไฟคลอกจนไดรับบาดเจ็บสาหัสขณะเขาปฏิบัติ เปนตน  

สวนขอ 11 ข(3) เชน ยิงตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะจะเปน
อันตรายตอชีวิต จนถูกผูกระทําความผิดถึงแกความตาย โดยท่ีตนเองมิไดรับบาดเจ็บ  อยางเชน     
คดีวิสามัญฆาตกรรม  เขาชวยเหลือเด็กท่ีติดอยูในซากตึกท่ีมีเหตุเพลิงไหมอยางรุนแรง โดยไมมี
วิธีการอ่ืนท่ีจะหลีกเลี่ยงได เปนตน  ท้ังนี้ จะตองพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคล และในกรณี
ผูกระทําความผิดถูกยิงถึงแกความตายในคดีวิสามัญฆาตกรรม จะตองรอผลคดีใหถึงท่ีสุดเสียกอน 
กลาวคือ พนักงานอัยการตองมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวาเปนการตอสู
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมายพอสมควรแกเหตุหรือไม  

หมายเหต ุ 1. ผู มีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.หลายครั้งในรอบงบประมาณหนึ่งๆ     
ตองนําเอาพฤติกรรมทุกๆ ครั้งในรอบงบนั้น มารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน หรืออาจกลาวไดวา 
ใหนําผลงานในรอบงบฯ นั้นมารวมพิจารณาทํานองเดียวกับหลักการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป  
แลวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ วาสมควรจะอนุมัติใหสุทธิจํานวนก่ีข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 14)  
จากระเบียบฯ ขอนี้  สงผลใหการเสนอขอ พ.ป.ผ.สามารถกระทําไดเม่ือสิ้นปงบประมาณนั้นไปแลว
เสียกอน 

2. ผู ท่ีไดรับ พ.ป.ผ. เกิน 1 ข้ัน มาแลว ถาตอมามีสิทธิไดรับ     
พ.ป.ผ.เกิน 1 ข้ัน อีก ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาลด พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับลงคราวละ 1 ข้ัน ทุกรอบ
ปงบประมาณ (ระเบียบฯ ขอ 12) 

3. การรับ พ.ป.ผ. จะมีสิทธิรับไดไม เกิน 4 ครั้ ง  “ในเรื่อง
เดียวกัน” (ระเบียบฯ ขอ 12) ท้ังนี้ คําวา “ในเรื่องเดียวกัน” ตามแนวทางการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จะหมายถึง คนรายหรือผูกระทําความผิดในกก แกงหรือกลุมเดียวกัน 

4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เกิดเสียชีวิตหรือออกจากราชการไป
กอนวันท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้นไดรับ พ.ป.ผ. ต้ังแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น 
และหากผูนั้นมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย  ก็ใหไดรับการเลื่อนเงินเปนกรณี
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พิเศษหรือ พ.ป.ผ. เพียงอยางเดียว ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ ท่ีจะพิจารณาวาเห็นสมควรจะให
สิทธิใด (ระเบียบฯ ขอ 14) 

5. ในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึงเปนเหตุใหมีสิทธิ         
ท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. หากผูนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ            
คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการให พ.ป.ผ. ลงไดตามท่ีเห็นสมควร (ระเบียบฯ ขอ 15) 

 
ตารางท่ี 2 

สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 (กรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต) 
 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

บําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

พ.ป.ผ. 
(ไมเกิน) 

ยศ เครื่องราชฯ 

กรณีบาดเจ็บสาหัสเน่ืองจากการปราบปราม 
 

    

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

    

11 ข(1) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต+จนบาดเจ็บ+จากการ
กระทําของผูกระทําผิด 

 2 ข้ัน   

11 ข(2) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต+สาหัส  2 ข้ัน   
11 ข(3) เสี่ยงอันตรายตอชี วิต+ตามหลักเกณฑ ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 1 ข้ัน   

 
ท่ีมา :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 

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

ประทุษราย  หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป (ท่ีมิใชจากการปราบปรามหรือจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต) หากผลรายท่ีไดรับไมถึงเสียชีวิตหรือพิการจนตองออก
จากราชการ แลวจะไมไดรับสิทธิตามระเบียบนี้  ตางจากกรณีปราบปรามหรือปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ซ่ึงจะไดรับสิทธิทุกรณี ท้ังผูเสียชีวิต สาหัส บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บ  เหตุท่ีเปน
เชนนี้ ก็เพราะ ระเบียบมุงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอชีวิตหรือปราบปรามเปนสําคัญ สวนกรณีมิใชเนื่องจากการเสี่ยงตอชีวิต หรือปราบปราม จะใหสิทธิ
ตอเม่ือผลรายท่ีไดรับรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการซ่ึงเปนการใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษภายใตหลักการท่ีแทจริง คือ การสงเคราะหชวยเหลือ   
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2.4 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ  
2.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ  

2.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ 
2.4.1.1(1)  เม่ือผูใดมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 

ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.1 เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เวนแตผูมีสิทธิไมอยูในวิสัยท่ีจะ
จัดทําแบบคําขอรับสิทธิได เชน เสียชีวิต พิการโดยแขนขาดท้ัง 2 ขาง หายสาบสูญไปดวยเหตุตางๆ  
ไมสามารถติดตามตัวได เปนตน ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนจัดทําแทน  

หากผูมีสิทธิในเหตุการณเดียวกันมีจํานวนหลายราย 
ใหจัดทําแบบ บ.1 แยกเปนรายบุคคล 

กรณีขาราชการตํารวจท่ีไดกระทําความชอบตาม
ระเบียบนี้อยูกอนแลว ตอมาถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ โดยท่ียังมิไดรับการ
พิจารณาสิทธิ สามารถขอรับสิทธินั้นได  เพราะระเบียบมิไดหามไว  

2.4.1.1(2) ผู บังคับบัญชาช้ันตน  จะตองดําเนินการแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําสั่งแตงต้ังฯ เพราะ
ระเบียบมิไดกําหนดไว ขอเพียงแตใหมีการพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพ่ือสอบสวน
รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน (ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดี
ท่ีเก่ียวของมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดในจังหวัดชายแดน
ภาคใตซ่ึงขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัย
ใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(1) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ      
ใหเสนอเรื่องตามลําดับช้ันไปยัง “ผูรับผิดชอบ” ในการเสนอเรื่องขอรับสิทธิ คือ ผบ.ตร. (สําหรับ 
บก.ซ่ึงไมสังกัด บช.ใด)  หรือ ผบช. (สําหรับหนวยระดับ บช.) 

(2) หากไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิด
จากเรื่องสวนตัว เกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือพฤติกรรม
การปฏิบัติหนาท่ีไมอยูในเกณฑตามระเบียบฯ  ผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใดควรสั่งระงับ
เรื่องโดยไมตองเสนอตอ แลวแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําหลักฐานไวดวย)   

(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม  ไมควรไปตัด
สิทธิกอน ควรเสนอตามลําดับชั้นไปยัง ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาจะ
เสนอหรือไม  

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

(1) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ     
ขอ 7 หรือขอ 9 (กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ  บ.2 
แยกเปนรายบุคคล เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (กรณีหนังสือภายนอกนําสง
คณะกรรมการฯ และหลักฐานประกอบ หากเปนเหตุเดียวกัน ควรใชปะหนารวมกัน และใชหลักฐาน
ประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.2 ใหแยกเปนรายบุคคล เพ่ือจะไดไมสิ้นเปลือง) 

กรณีผู มีสิทธิจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนใน
เหตุการณเดียวกันมีหลายราย ใหเสนอขอรับสิทธิไปคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือความ
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รับผิดชอบ ก็ใหรวบรวมเสนอเฉพาะผูอยูในความรับผิดชอบ แตใหแจงตนสังกัดของผูอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบทราบเพ่ือขอรับสิทธิตอไปดวย  

สําหรับการขอแตงตั้งยศช้ันประทวน หรือขอ
พระราชทานยศ ช้ันสัญญาบัตรเปนกรณีพิเศษใหแกผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ    
ขอ 7 หรือ 9 และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษในกรณีพฤติกรรมเขา
หลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) หรือ ขอ 9(1) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบจะหยิบยก  
ข้ึนมาพิจารณาใหเอง ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป 

(2) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ     
ขอ 11 (กรณีบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอ
ชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ กลุมท่ียังรับราชการตอไปได) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.3 เสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (สําหรับหนังสือภายนอกปะหนานําสงคณะกรรมการฯ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องซ่ึงจะกลาวตอไป หากเปนกรณีเหตุการณเดียวกัน ควรใช
หนังสือปะหนารวมเปนฉบับเดียว และใชเอกสารประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.3 ใหแยกเปน
รายบุคคล) 

การเสนอขอ พ.ป.ผ. จะกระทําไดตอเม่ือพนจาก
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดในปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ป.ผ.   
ไดตองพนงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เริ่มเสนอไดต้ังแต 1 ต.ค.44 เปนตน เพราะโดย
ระเบียบแลว หากมีกรณีจะไดรับ พ.ป.ผ.หลายครั้งในรอบปงบประมาณเดียวกัน จะตองนําทุกครั้งมา
รวมพิจารณาเขาดวยกันแลวอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีจะอนุมัติ
ใหสุทธิก่ีข้ัน  

กรณีผู มีสิทธิจะไดรับ พ.ป.ผ. ในเหตุการณ
เดียวกันมีหลายราย  ใหเสนอขอรับสิทธิในคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ 
ก็ใหเสนอเฉพาะผู ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน แตใหแจงตนสังกัดของผูอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบทราบเพ่ือเสนอขอรับสิทธิตอไปดวย 

กรณีมีการยายสังกัดไปบางราย และยังมีบางราย
อยูในสังกัดเดิมท่ีกระทําความชอบ ใหตนสังกัดเดิมรับผิดชอบเสนอขอรับสิทธิใหทุกราย (กรณีนี้เปน
เกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกําหนดใหม ตามหนังสือ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0102/ว 17708 ลง 18 ส.ค.47 ประกอบหนังสือ ทพ.ท่ี 0006.343/      
ว 5944 ลง 9 ก.ย.47) 

(3) หากไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ไมจําตอง
เสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา โดยควรสั่งระงับเรื่องไป  

2.4.1.1(4)  การดําเนินการขอรับสิทธิรวมทุกข้ันตอนขางตน จะตอง
แลวเสร็จสามารถสงเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความขอบไดภายใน 60 วัน นับแต 

(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)  
(2) วันออกจากราชการ (กรณีทุพพลภาพหรือพิการจน

ตองออกจากราชการ)  
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทํา

ความชอบ (กรณีขอ พ.ป.ผ.)  
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ท้ังนี้  หากจําเปนตองรอฟงผลคดีท่ีเ ก่ียวของ เชน 
กระทําวิสามัญฆาตกรรม ซ่ึงตองรอใหพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองเสียกอน หรือกรณี
เคลือบแคลงสงสัยวามีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม  ก็ใหนับแตวันท่ีทราบผลคดีถึงท่ีสุด 

2.4.1.1(5) การรายงานขอมูลผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) หากผูท่ีจะไดรับการพิจารณาสิทธิ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี หรือมีกรณีอ่ืนใดในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้น  เชน ถูกศาล
พิพากษาลงโทษ  ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย ถูกฟองคดีอาญา ตองหาวากระทําความผิดอาญา 
ถูกสอบสวนหรือถูกกลาวหาวาทําผิดวินัย เปนตน ใหผูรับผิดชอบแจงคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบทราบ พรอมกับการสงเรื่องขอรับสิทธิ 

(2) หาก ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี  สงเรื่อง
ขอรับสิทธิไปยงัคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว เพ่ิงมาปรากฏภายหลังวาผูท่ีจะไดรับ
การพิจารณาสิทธิประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้น ให 
ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานเพ่ิมเติมไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีทราบเหตุ 

(3) เม่ือ ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานตาม
(1) หรือ(2) แลว ตอมาปรากฏผลเปนประการใด ใหรายงานไปเพ่ิมเติมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ทราบผลนั้น 

2.4.1.2 เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
2.4.1.2(1) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจากราชการ 

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7)  
(1) แบบคําขอรับสิทธิ(แบบ บ.1 และ แบบ บ.2)  
(2) หนังสือรับรองของผูบั งคับบัญชาวาไม เปนผู

ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบฯท่ีกระทําความชอบ (เหตุท่ีตองมีเพราะหากมี
กรณีนี้ คณะกรรมการจะลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือนท่ีจะไดรับลงไดตามระเบียบฯ ขอ 15 และแบบ
หนังสือรับรองก็ใหใชตามระเบียบงานสารบรรณ) 

(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือกอน
ออกจากราชการ แลวแตกรณี (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับและหรือข้ันเงินเดือน ไมวาจะดวย
เหตุใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับชั้นยศ มีการแกไขคําสั่งเงินเดือน มีการออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เปนตน ก็ใหระบุขอเท็จจริงเหลานี้ให
ชัดเจนพรอมแนบคําสั่งและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ซ่ึงตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ แลวแตกรณี คลาดเคลื่อน
ไปจากขอเท็จจริงท่ีถูกตอง) 

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ  
(6) หลักฐานการแพทย ท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
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(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถรับ
ราชการตอไปได หรือคําสั่งอนุญาตลาออกเพราะทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณี
ลาออกเอง 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา  คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนเรื่องท่ีมีสาเหตุ
มาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

(9 )  กร ณีป วย เ จ็ บ ถึ งแก ค วามตาย เนื่ อ งจาก          
การปราบปราม ให สอบสวนแพทยยืนยันดวยวา ปวยเจ็บถึงแกความตายโดยมีสาเหตุมาจาก
เรื่องใด กลาวคือ เกิดจากโรคประจําตัว หรือวาเกิดจากหนาท่ี  และกรณีเกิดจากหนาท่ีแลวเปน
หนาท่ีดานการปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4) หรือไม อยางไร หรือวาเปนกรณีเกิดจากหนาท่ี
ท่ัวไปตามขอ 9(4) หรือ 9(5)  

(10) หลักฐานการสั่งปฏิบัติหนาท่ี   
ก.คําสั่ ง ใหปฏิบั ติหนา ท่ีตามปกติหรือคําสั่ ง

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนกรณีพิเศษท่ีเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการทุพพลภาพจนตอง
ออกจากราชการ  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 

ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการท่ี
เก่ียวของ 

ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีท่ีเก่ียวของ 
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณ

อักษร 
(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร (ท้ังสํานวน) 

และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการท่ีหนวยแตงต้ังข้ึน (แลวแตกรณีตาม
ความจําเปนดังท่ีกลาวในขอ 2.4.1.1(2))  โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

ก. รายละเอียดพฤติการณในการปฏิบัติหนาท่ี
ของ    ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะและหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร เสียชีวิต
เพราะเหตุใด และเกิดจากการปราบปรามหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยกพิจารณา
พฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ หรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป  โดยใหปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 

 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลท้ังฝาย

ปราบปราม และฝายผูกระทําความผิดขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายปราบปราม และผูกระทํา

ความผิดในขณะยิงตอสูกัน 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและจํานวนกระสุนท่ีใชยิงตอสูกับ
ผูกระทําความผิด  โดยใหระบุชนิด ขนาด ย่ีหอ กระสุนท่ียิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุน
ปนหรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวย  หากใชอาวุธ
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ปนราชการ ใหจัดสงสําเนาหลักฐานการเบิกจายอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการ
จําหนายกระสุนปนประกอบการพิจารณาดวย   

2.4.1.2(2) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจากราชการ  
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป (มิใชจากการปราบปราม) (ตามระเบียบฯ ขอ 9)  

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

ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิตหรือกอน

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

พลิกศพ  
(6) หลักฐานการแพทยท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถรับ

ราชการตอไปได หรือคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการกรณีลาออกเองเพราะเหตุทุพพลภาพ      
จนไมสามารถรับราชการตอได 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา  คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนเรื่องท่ีมี
สาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

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

ก. รายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง  ซ่ึงได
ตรวจอาการปวยเจ็บของผูนั้นวาเกิดจากสาเหตุใด  และเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม 
อยางไร (ประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการปวยเจ็บนี้ ท่ีผานมา แพทยมักระบุสาเหตุไวใน
รายงานชันสูตรพลิกศพ หรือ หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตเพียงคราวๆ เชน “เสียชีวิตดวย
โรคหัวใจลมเหลว”  “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”  “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจเตน
ผิดจังหวะ” “เสียชีวิตเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจตายฉลับพลัน” เปนตน  โดยไมระบุวา อาการ
เหลานี้เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม อยางไร  กรณีเชนนี้ จะตองสอบสวนแพทยใหชัดเจนวา 
ภาวะหรืออาการดังกลาว มีสาเหตุมาจากปฏิบัติราชการหรือเกิดจากการปฏิบัติราชการรวมดวย
หรือไม  อยางไร)   

ข. ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลังกอนเกิด
เหตุ  1 เดือน โดยใหระบุรายละเอียดแตละวันวา ผูขอรับสิทธิปฏิบัติงานในหนาท่ีปกติและงานท่ี
ไดรับมอบหมายพิเศษอะไรบาง มีปริมาณเทาใด เริ่มปฏิบัติหนาท่ีในแตละวันต้ังแตเวลาใดถึงเวลาใด  
และลักษณะงานมีความยากงาย เรงรัดหรือไม อยางไร ผูปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันมีก่ีคน ท้ังนี้    
ใหแนบเอกสารท่ียืนยันการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวดวย   

(10) หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี  ไดแก 
ก.คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และคําสั่งท่ี

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนพิเศษทุกๆ คําสั่ง  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 
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ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
ค. รายงานประจําวันธุรการ และคดี 
ง. ถาสั่งดวยวาจา ใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร 

(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร (ท้ังสํานวน) 
และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการท่ีหนวยแตงต้ังข้ึน (แลวแตกรณีตาม
ความจําเปนดังท่ีกลาวในขอ 2.4.1.1(2))  โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน คือ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะและหลังเกิดเหตุตามความจริงวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร ถึงแก
ความตายหรือทุพพลภาพจนตองออกจากราชการเพราะเหตุใด และมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
จริงหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายนาย ใหแยกพิจารณาเปนรายบุคคลวาผูใดสมควรไดรับ
บําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ โดยให
ปรากฏรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

 เสนทางและทิศทางการเดินทางต้ังแตเริ่ม
ปฏิบัติหนาท่ีจนกระท่ังเกิดเหตุ 

 จุด (หรือสถานท่ีตางๆ) ท่ี เ ก่ียวของกับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทุกจุด เชน จุดเริ่มตน จุดท่ีไดแวะระหวางทาง จุดเกิดเหตุ จุดเปาหมายปลายทาง
ท่ีจะไปปฏิบัติภารกิจ เปนตน พรอมระยะหางระหวางจุดทุกจุด และใหระบุวันเวลากํากับไวในแตละ
จุดดวย กรณีแวะระหวางทางใหระบุใหชัดเจนวาแวะดวยเรื่องใด ใชเวลานานเทาใด ท้ังนี้ เพ่ือจะได
ทราบความเคลื่อนไหวของผูขอรับสิทธิตั้งแตกอนเกิดเหตุจนกระท่ังเกิดเหตุ 

 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 
ตัวอยาง จ.ส.ต.ดํา เดินทางออกจากสถานี

ตํารวจไปสงเอกสารท่ี ภ.จว. ระหวางทางไดแวะไปนําเอาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีบานพัก แลวจึง
ออกเดินทางตอไป ตอมาระหวางทางไดประสบอุบัติเหตุข้ึนจนเสียชีวิต  กรณีนี้ จะตองระบุจุดท่ี
เก่ียวของ ไดแก สถานี(จุดเริ่มออกเดินทาง) บานพัก(จุดแวะระหวางทาง) จุดเกิดเหตุ และ ภ.จว.
(จุดเปาหมาย) โดยระบุวันเวลากํากับไวในแตละจุด หรือทําเปนหมายเหตุแสดงเวลาแตละจุดไวทาย
แผนท่ีฯ ดวย 

2.4.1.2(3) กรณีบาดเจ็บสาหัสจากการปราบปราม, บาดเจ็บ
สาหัส  หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต หรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามเกณฑท่ีคณะกรรมการตามระเบียบฯ กําหนด (ระเบียบฯ 
ขอ 11) 

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

ผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณท่ี

กระทําความชอบ (ขอใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเชนเดียวกับกรณีเงินเดือนผูเสียชีวิต
ขางตนดวย)  

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/บาดเจ็บสาหัส  
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 กรณีบาดเจ็บ  ใหแนบหลักฐาน คือ แบบประวัติ
การปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4) โดยใหปรากฏตําแหนง  ลักษณะบาดแผล  อาการ
บาดเจ็บ  วิธีการรักษา  จํานวนวันท่ีรักษาท้ังในและนอกสถานพยาบาลพรอมหลักฐานการลาปวย 

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

(6) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเหตุเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการ กรณีกระทําวิสามัญ
ฆาตกรรม เปนตน 

(7)  หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี  ดังนี้ 
ก.คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และคําสั่งท่ี

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 
ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดี 
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร 

(8)  สําเนาสํานวนคดีอาญาหรือจราจร (ท้ังสํานวน) 
และ/หรือสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงต้ัง (ตามความ
จําเปนดังท่ีกลาวในขอ 2.4.1.1(2)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร บาดเจ็บเพราะเหตุ
ใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาท่ีหรือไม อยางไร  กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป โดยใหปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลท้ังฝาย

ปราบปรามและฝายผูกระทําผิดขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายปราบปราม และผูกระทํา

ความผิดในขณะยิงตอสูกัน 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีใชยิงตอสูกับผูกระทํา
ความผิด  โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปน
หรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปน
ของราชการ ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการ
จําหนายกระสุนปนดวย  

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีใชประกอบการขอรับสิทธิ ใหขาราชการ
ตํารวจต้ังแตยศ “ร.ต.อ. ข้ึนไป” เปนผูรับรองสําเนา 
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2.4.2 การปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบมีมติ 
2.4.2.1  กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือน และใหขอแตงตั้งยศ

ประทวน หรือขอพระราชทานยศสัญญาบัตร และ/หรือใหขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 7 หรือ ขอ 9)  

ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป จะตองออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษใหผูนั้นตามมติ  โดยใหมีผลต้ังแตวันถึงแกความตาย หรือวันกอนวันออกจาก
ราชการ (กรณีพิการตองออกจากราชการ) และใหใชแบบคําสั่งตามท่ี ตร.กําหนดไวเปนการเฉพาะ 
(กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก) 

สําหรับการขอแตงต้ังยศ การขอพระราชทานยศ และ/หรือการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษตามมติ  ตร. จะเสนอขอให เม่ือเสร็จสิ้น จะแจงให
ทราบ ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป 

2.4.2.2  กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติ พ.ป.ผ. (ตามระเบียบฯ ขอ 11)  
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป (ตร.กําหนดใหผูออกคําสั่ง

เลื่อนเงินเดือนประจําป เปนผูออกคําสั่ง พ.ป.ผ.โดยอนุโลม) จะตองออกคําสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. ตามมติ 
โดยใหมีผลต้ังแต 1 ต.ค.ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เชน ปฏิบัติหนาท่ี
เขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบตามระเบียบฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2545 ผูมีอํานาจออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนจะตองออกคําสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. โดยใหมีผลต้ังแต 1 ต.ค.45 (งบประมาณ 
2546) เปนตนไป  สวนแบบคําสั่ง ก็ใหใชตามแบบท่ี ตร.ไดกําหนดไวเปนการเฉพาะเชนเดียวกัน 
(กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก) 

การคํานวณ พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับ จะใชเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทํา
ความชอบเปนฐานคํานวณ  เชน กระทําความชอบในปงบประมาณ พ.ศ.2547 คณะกรรมการฯ 
อนุมัติ พ.ป.ผ.ใหจํานวน 1 ข้ัน และผูนั้นรับเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ.2547 (1 ต.ค.46  30 ก.ย.47) 
ในระดับ ป.1 ข้ัน 5  กรณีนี้ ก็จะตองนําผลตางระหวาง ป.1 ข้ัน 6 กับ ป.1 ข้ัน 5 มาเปนเงิน        
พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับเปนรายเดือน เปนตน 

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

การออกคําสั่ง พ.ป.ผ. ของตนสังกัดท่ีผานๆ มา มักมี  ความคลาด
เคลื่อนอยูเสมอ  สาเหตุสวนใหญเกิดจากข้ันและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึง
นํามาใชเปนฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ดังนั้น กอนออกคําสั่ง พ.ป.ผ. ควรตรวจสอบ
ฐานข้ันและอัตราเงินเดือนใหถูกตองกอนดวย 

ท้ังนี้ เม่ือออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ป.ผ. แลวแตกรณี แลว ให
สงสําเนาคําสั่งไปยังคณะกรรมการฯ, กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี,งานความชอบ
กรณีพิเศษ  ฝายความชอบ ทพ.  ตลอดจนหนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.4.2.3 กรณีคณะกรรมการฯ มีมติเปนอยางอ่ืน   
กรณีคณะกรรมการฯ ไมอนุมัติตามคําขอ หรือมีมติเปนอยางอ่ืน เชน 

ใหรอผลคดี เปนตน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะแจงใหตนสังกัดทราบเชนเดียวกัน และ
ตนสังกัดจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมท้ังแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาท แลวแตกรณี ไดทราบ 

 
ตารางท่ี 1.3 

ข้ันตอนการดําเนินการใหสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (ทุกกรณี) 

 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัติ 

1 ผูมีสิทธิ    จัดทําและยื่นคําขอตามแบบ  บ 1 เสนอตามลาํดับช้ัน  
(หากผูมสีิทธิไมอาจทําได ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนทําแทน) 

2 ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
 

ตรวจสอบและพิจารณา   
  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ  ใหเสนอเรื่องพรอมหลักฐานท่ี

กําหนดไปตามลําดับช้ันถึง ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ท่ีไมสังกัด 
บช.ใด) หรือ ผบช. (กรณีหนวยระดับ บช.)  

   หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเรื่อง 
3 ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ท่ีไมสังกัด 

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

ตรวจสอบและพิจารณา 
   หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยใช 

แบบ บ 2 (เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการตามขอ 7 
หรือ 9) หรือแบบ บ 3 (สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บตามขอ 
11) พรอมหลักฐานท่ีกําหนดไปยังคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ 
หมายเหตุ : กรณีการเลื่อนยศสําหรับผูเสียชีวิตหรือพิการจน
ตองออกจากราชการตามขอ 7 หรือ 9 และเครื่องราชฯ 
เฉพาะผูเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1)  ไมตองเสนอขอ
ไป คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติใหเอง  

  หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเรื่อง 
4 คณะอนุกรรมการประจํ าส วน

ราชการคณะท่ี 1 (มี ผบช.สกพ.
เปนประธาน และมีผู แทนสวน
ราชการอ่ืนๆ เปนอนุกรมการ) 

ตรวจสอบและพิจารณา 
  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา 

“ควรอนุมัติ” 
   หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑจะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา 

“ควรไมอนุมัติ”  
5 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  มีมติอนุมัติ  ไมอนุมัติ หรือมีมติเปนอยางอ่ืนแลวแจงตนสังกัด

ทราบ 
6 ตนสังกัด   ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ประจําป (กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สําหรับยศและหรือ
เครื่องราชฯ แลวแตกรณี ตร.จะดําเนินการให 

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

  สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,  ฝาย
ความชอบ ทพ.,กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี 
ตลอดจนหนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.5 สาระนารูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

2.5.1 กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี (ท่ีมิใชการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศซ่ึงจะกลาวในสวนตอไป) กอนระเบียบนี้ใชบังคับ          
การพิจารณาสิทธิจะเปนไปตาม ป.ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 57 บทท่ี 39 (เดิมเปนลักษณะท่ี 70 
บทท่ี 44) วาดวยระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซ่ึงถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี พ.ศ.2506 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (เปนการนําระเบียบกลางท่ี ครม.วางไวใชบังคับ
กับขาราชการทุกประเภทมารวมไวใน ป.ไมเก่ียวฯ แตปจจุบันระเบียบกลางดังกลาวไดยกเลิกแลว 
ดังนั้น ระเบียบไมเก่ียวในขอนี้จึงถูกยกเลิกโดยปริยาย) มีเกณฑการพิจารณาสรุปได ดังนี้ 

(1) ถึงแกความตายเพราะถูกทํารายเนื่องจากการปราบปราม เลื่อนไดไมเกิน 6 ข้ัน 
(2) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติราชการในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต เลื่อนได

ไมเกิน 5 ข้ัน 
(3) ถึงแกความตายโดยถูกประทุษราย เลื่อนไดไมเกิน 3 ข้ัน 
(4) ถึงแกความตายโดยอุบัติเหตุ เลื่อนไดไมเกิน 2 ข้ัน 
(5) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติหนาท่ีตรากตรําหรือเรงรัดกวาการปฏิบัติ

ธรรมดา เลื่อนได 1 ข้ัน 
2.5.2 ผูท่ีเคยไดรับ พ.ป.ผ. และออกจากราชการไปแลว ตอมาบรรจุกลับเขารับราชการ  

ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.ตอไป (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร 0202/ว 63 ลงวันท่ี 11 
ก.ค.16  เรื่อง สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับท่ี นร 0201/15886 ลง 6 
ต.ค.32 เรื่อง การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับ
ราชการ) และควรออกคําสั่งใหไดรับอีกครั้ง โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยอางท่ีมา คือ คําสั่งเดิม 
ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการนําไปเปนหลักฐานเบิกจายตอไป  

2.5.3  ผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบตาม
ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดสําหรับเหตุการณอันเดียวกันไปแลว  ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบนี้ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน, พ.ป.ผ., ยศ, เครื่องราชฯ อีก (ระเบียบฯ ขอ 17) 

2.5.4 ระเบียบนี้ มิไดใหสิทธิในดาน “คาทดแทนและการชวยเหลือ” เหมือนอยาง
ระเบียบ บ.ท.ช.  ดังนั้น เม่ือจะขอรับสิทธิประเภทนี้ จึงตองไปอาศัยระเบียบอ่ืนท่ีวาดวยการนั้น     
คือ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 (เดิมคือ 2516)  
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สวนท่ี 3 
การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทน 
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ 
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  

พ.ศ.2521  (คํายอคือ ระเบียบ บ.ท.ช.) 
 
3.1 สวนนํา  

การปฏิบัติหนาท่ีในดานการปองกันอธิปไตย ดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ  มีผูรวมปฏิบัติหลายฝาย  แตละฝายตางก็ไดวางระเบียบเพ่ือใหสิทธิประโยชนตอบแทน
ข้ึนเปนการเฉพาะ เพ่ือเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติ  เชน ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน  ระเบียบวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู
รบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต เปนตน แตขอบังคับและระเบียบเหลานี้ลวนเปน   
การใหสิทธิประโยชนตอบแทนแกผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนกําลังพลของหนวยงานเจาของระเบียบ             
คือ กระทรวงกลาโหม มิไดใชบังคับโดยท่ัวไปแตอยางใด   

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา ครม.ในคราวประชุมเม่ือ 8 ก.พ.21 จึงวางระเบียบกลางนี้ข้ึน      
โดยมุงใหสิทธิประโยชนตอบแทนครอบคลุมถึงผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศอยางท่ัวถึงเรียกวา ระเบียบ สร.       
วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา “ระเบียบ บ.ท.ช.”)  โดยไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี  95 ตอนท่ี 23 
ลง 28 ก.พ.21 และใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

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

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

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

3.2.1.1 บําเหน็จความชอบ ไดแก 
(1) การเลื่อนเงินเดือน/ คาจางเปนกรณีพิเศษ  
(2) บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ไดแก เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู

รบ (พ.ส.ร.) และ เงินรางวัลสําหรับการสูรบ (สําหรับประชาชนท่ัวไป) 
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3.2.1.2  คาทดแทน  ไดแก 
(1) คาทดแทนชีวิต 
(2) คาทดแทนความพิการ/ทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ 
(3) คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ (ตามท่ีกําหนด) 

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

ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ 
(3) คารักษาพยาบาล  
(4) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  

3.2.2 “เจาหนาท่ี/ประชาชน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการ” ซ่ึงจะไดรับสิทธิ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดแก  

3.2.2.1 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางประจําในสวนราชการ  
องคการของรัฐ  กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนและประชาชนซ่ึงทางราชการไดแตงต้ังหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรอื 

3.2.2.2 บุคคลใดๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไว รับรองวาเปนผู
ซ่ึงไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

3.2.3  “การปฏิบัติหนาท่ีปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ”  
หมายถึง ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้ 

3.2.3.1 การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกรานราชอาณาจักร   
ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร  หรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึงการรักษาความ
ปลอดภัยชายแดนนานน้ําภายในอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ 

3.2.3.2  การปองกัน ขัดขวาง ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัย
รายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาติ 

3.2.3.3  การปองกัน ขัดขวาง ระงับหรือปราบปรามการกอความไมสงบ
เรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือวินาศกรรม  

3.2.3.4  การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง หรือขนาดใหญ อันเกิดจากการ
กระทําของกระบวนการกอการรายหรือศัตรูตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ที่จะไดรับ 
ผูปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

จําแนกได 3 กรณี ดังนี้ 
3.3.1 กรณีผูเสียชีวิต  

ผูเสียชีวิต จะไดรับสิทธิ 5 ลักษณะ คือ 
3.3.1.1  การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เปนกรณีพิเศษ   
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การเลื่อนเงินเดือน/คาจางกรณีพิเศษ กําหนดไวโดยระเบียบฯ ขอ 7 มี
เกณฑการพิจารณาสรุปได 4 กรณี คือ 

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

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

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

(4) ปวยเจ็บจนเสียชีวิต  ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง  ไมเกิน 
3 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.4) 

ในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต หากผูนั้นไดปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 
6 เดือน จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.5) 

การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง จะใชข้ันเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับ ณ วัน
เสียชีวิต มาเปนฐานการเลื่อน และใหรับต้ังแตวันเสียชีวิต เปนตนไป (ระเบียบฯ ขอ 13 ประกอบขอ 
19) อยางไรก็ตาม การท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจางดังกลาว เหตุท่ีเกิดข้ึนจะตองไมเกิดจาก
ความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย  นอกจากนี้ หากในรอบ
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ผูนั้นประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ ก.บ.ท.ช. 
อาจลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน/คาจางท่ีจะไดรับลงไดตามสมควร (ระเบียบฯ ขอ 16) 

หมายเหตุ ประชาชนท่ีเสียชีวิตจากการชวยเหลือราชการดานนี้       
จะไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เนื่องจากไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางท่ีทางราชการกําหนด   

3.3.1.2 คาทดแทนการเสียชีวิต 
การใหเงินคาทดแทนการเสียชีวิต เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 20(1) , 

21, 22 และ 23 โดยจะจายเปนเงินใหอีกสวนหนึ่งนอกจากการเลื่อนเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับตาม
ระเบียบฯ ขอ 7  โดยจายให 25 เทาของเงินเดือน/คาจาง  แตการเสียชีวิต จะตองเกิดจากการ
ตอสู/หรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนนั้น จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราท่ีกําหนด (ระเบียบฯ 
ขอ 20 และขอ 21) นอกจากนี้ ท้ังกรณีแรกและกรณีหลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ ขอ 24)  

การคํานวณคาทดแทน จะตองนําเอาเงินเดือน/คาจางสุดทายกอน
เสียชีวิต มารวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ไดแก  พ.ส.ร., พ.ป.ผ., เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา,     
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเลื่อนฐานะ, เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ ท่ีไดรับอยู
กอนแลว มาเปนฐานคํานวณ  กรณีเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ชั้น 1 
หรือกรณีประชาชนท่ัวไปซ่ึงไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางจากทางราชการ ใหถือเงินเดือนทหาร ป.1 ชั้น 
1 เปนฐานคํานวณแทน (ระเบียบฯ ขอ 23) 

3.3.1.3 คาจัดการศพ 
ผู ท่ี เสียชีวิตตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับคาจัดการศพ ไมเกิน 

20,000 บาท (ระเบียบฯ ขอ 25) 
3.3.1.4 การขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

การขอยศเปนกรณีพิเศษสําหรับผูเสียชีวิต/พิการตองออกจากราชการ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. จะมีเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยระเบียบ มิไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไววา     
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จะใหขอยศใด และ ก.บ.ท.ช. ก็ไมมีอํานาจพิจารณาดวย คงมีเพียงระเบียบฯ ขอ 9 ท่ีกําหนดไวสรุป
ไดวา “กรณีทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา และสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน รายใดไดรับการเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางตามระเบียบนี้แลว ใหปรับชั้นยศ 
ระดับหรือตําแหนง เพ่ือใหตรงกับชั้นหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวย
การนั้น”  แตกระท่ังปจจุบัน ท้ังทหาร/ตํารวจตางก็มิไดวางระเบียบมารองรับขอนี้  ดังนั้น จึงมักเกิด
คําถามวา แลวจะขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหอยางไร  คําตอบ คือ การปฏิบัติสําหรับทหาร 
จะใชเงินเดือนท่ีเลื่อนข้ึนรับมาเปนตัวกําหนดชั้นยศท่ีจะขอ โดยหากเงินเดือนท่ีไดรับเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบนี้ สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของช้ันยศใด (ดูจากเม็ดเงิน) ก็จะขอยศนั้น
ให หากสามารถปรับเทียบเขาไดหลายยศก็จะขอยศสูงสุดให โดยใหมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต หรือกอน
วันออกจากราชการ แลวแตกรณี  ในสวนของตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานองเดียวกัน  

สําหรับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ระเบียบ บ.ท.ช. 
มิไดกําหนดเกณฑการดําเนินการไว และ ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจพิจารณาใหเชนเดียวกัน  ในทางปฏิบัติ
ท่ีผานมา กรณีทหาร จะพิจารณาขอพระราชทานใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ 
ขอ 7.1 (กรณีตอสู) โดยจะขอชั้นใดนั้นก็จะเปนไปตามบัญชีแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับ    
ชั้นยศและเงินเดือนตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ฯลฯ พ.ศ.2536  และในสวนของขาราชการตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานอง
เดียวกัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน สํานักเลขาธิการ ครม. ไดกําหนดเกณฑการขอข้ึนใหมเม่ือ         
ป 2550 โดยใหขอไดไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจากชั้นตราปจจุบัน และหากผูนั้นไมเคยไดรับช้ันตราใด
มากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. นอกจากนี้ ในกรณีของผูเสียชีวิตจากเหตุความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตามขอ 7.2  ก็ใหขอตามเกณฑดังกลาวดวยตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ สร.วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550  

3.3.1.5 คารักษาพยาบาล  และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน (ในหวงท่ี
รักษากอนจะเสียชีวิต)   

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

เจ็บ โดยมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ตองเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ จะไดรับคารักษาพยาบาลตลอดเวลาท่ีเขารับการ
รักษา เวนแตมีสิทธิไดรับตามระเบียบราชการหรือหนวยงานอ่ืน และถาไมมีสถานพยาบาลของ
ราชการ หรือกรณีมีเหตุจําเปนฉุกเฉิน ก็ใหเขารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได โดยให
ไดรับคารักษาเต็มจํานวน (ระเบียบฯ ขอ 26) 

คาหอง/อาหารของผูปวย คาพยาบาลพิเศษ และคาซ้ืออวัยวะเทียม 
ใหเบิกไดตามท่ีจาย แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 27) 

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

จะไดรับ “เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน” ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 23 และขอ 28)  
ก .  1/30  ของ เ งิน เ ดือน/ค าจ า ง  (กรณีอ ยู รั กษา ตัว ใน

สถานพยาบาล)  และ 
ข. 1/60 ของเงินเดือน/คาจาง (กรณีพักฟนตามคําสั่งแพทย) 
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การคํานวณเงินชดเชยฯ จะนําเอาเงินเดือน/คาจาง (ณ เวลา
ท่ีรักษาซ่ึงอาจไมเทากันในแตละหวงของรายหนึ่งๆ หากมีหลายหวงและเงินเดือนแตละหวง
ตางกัน ก็ตองคิดเปนหวงๆ แลวนํามารวมกัน) มารวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ไดแก พ.ป.ผ., พ.ส.ร., 
เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับเล่ือนฐานะ และสําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝา
อันตรายเปนปกติ ท่ีไดรับอยูกอนแลว  มาเปนฐานคํานวณ   

กรณีเงินเดือน/คาจางของผูนั้นนอยกวาทหารระดับ ป.1 ชั้น 1 
หรือกรณีประชาชนท่ัวไปซ่ึงไมมีบัญชีอัตราเงินเดือน/คาจางจากราชการ ใหถือเงินเดือนทหารระดับ 
ป.1 ชั้น 1 เปนเกณฑคํานวณ และการคํานวณถามีเศษของบาท ใหปดเปน 1 บาท  

 
ตารางท่ี 4 

สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
ท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีเสียชีวิต) 

 
 

ขอ 
 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติ

หนาที่ 

บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

คา 
ทดแทน 

การชวยเหลือตางๆ  อ่ืนๆ 
คา 

จัดการศพ 
(ไมเกิน) 

คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บเปนรายวัน 

(กอนเสียชีวิต) 

ยศ เครื่องราชฯ 
(ไมเกิน) 

7.1 สูรบ/ตอ สู+จน
เสียชีวิต 

9 ขั้น 25 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

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

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

2 ชั้นตรา 

7.2 ถูกกระทํา+โดย
ศั ต รู + จ น
เสียชีวิต 

7 ขั้น 25 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

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

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

 

7.3 อุ บั ติ เ ห ตุ + จ น
เสียชีวิต 

5 ขั้น 12.5 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

7.4 ป ว ย เ จ็ บ + จ น
เสียชีวิต 

3 ขั้น 12.5 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

 
หมายเหตุ   1. ประชาชนท่ัวไป จะไมไดเลื่อนข้ัน เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามท่ีทางราชการกําหนดไว 
 2.  ฐานเงินเดือน/คาจางท่ีใชคํานวณคาทดแทน กรณผีูใชบัญชีเงินเดือนของทางราชการ หาก 
  เงินเดือนท่ีไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ข้ัน 1 ใหใชเงินเดือนทหารระดับ  ป.1  
  ข้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ สวนประชาชนท่ัวไป ก็ใหใชฐานเงินเดือนน้ีมาเปนเกณฑคํานวณ 
 3.  ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยจะขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบน้ี  
  และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว 
 4.   กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดช้ันตราใด ใหขอช้ัน บ.ม. 
 5. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2  จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอเครือ่งราชฯ 

ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สาํหรับกรณีโดยท่ัวไป***  
ท่ีมา : ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.3.2  กรณีผูทุพพลภาพ/พิการ  จนตองออกจากราชการ  
ผูทุพพลภาพ/พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปไดจากการปฏิบัติหนาท่ี      

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

การเลื่อนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ สําหรับผูพิการทุพพลภาพ
จนไมสามารถรับราชการตอไปได  ใชเกณฑเหมือนกับผูเสียชีวิต แตมีขอแตกตางจากผูเสียชีวิต        
3 ประการ คือ  

(1) ในรอบปงบประมาณท่ีออกจากราชการ แมจะไดปฏิบัติหนาท่ีมา
ไมนอยกวา 6 เดือน ก็จะไมไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจางเพ่ิมอีก 1 ข้ัน ขณะท่ีผูเสียชีวิต       
จะไดรับสิทธินี้ (ระเบียบฯ ขอ 7.5) 

(2) ฐานเงินเดือนท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง จะใชเงินเดือน/
คาจางท่ีไดรับ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ  สวนผูเสียชีวิตจะใช ณ วันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 
13 ประกอบขอ 19) 

(3) วันมีผลในการเลื่อนเงินเดือน จะมีผลตั้งแตวันกอนวันออกจาก
ราชการ  ขณะท่ีผูเสียชีวิตจะมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 13 และขอ 19) 

3.3.2.2 คาทดแทน (ท่ีไมสามารถรับราชการตอไปได) 
การใหเงินคาทดแทนความพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการ

ตอไปได เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 20(2) , 21, 22 และ 23 จะใหสิทธิเฉพาะผูท่ีรับราชการ 
(ประชาชนท่ัวไปไมมีสิทธิไดรับ) โดยจะจาย 30 เทาของเงินเดือน/คาจาง(มากกวาผูเสียชีวิตซ่ึง
ไดรับ 25 เทา) แตการทุพพลภาพ จะตองเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนนั้น 
จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20(2) และขอ 21) และท้ังกรณีแรกและกรณี
หลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ 
ขอ 24)   

การคํานวณคาทดแทน  ใชเกณฑเดียวกันกับการคํานวณคาทดแทน
การเสียชีวิต คือ ใชเงินเดือน/คาจางกอนออกจากราชการ รวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ท่ีกลาวมาแลว 
เปนฐานคํานวณ  (ระเบียบฯ ขอ 23) 

3.3.2.3 การใหเงินชวยเหลือดํารงชีพ (ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนัก) 
ผู พิ ก า ร ทุพพลภาพไม ส ามารถรั บ ร าชการต อ ได   จ ะ ได รั บ            

“เงินชวยเหลือดํารงชีพ” (มีลักษณะเดียวกับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ) ซ่ึงจะจายใหเปนราย
เดือน เดือนละไมเกิน 2 เทา ของเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา แตจะตองเปนกรณีเหตุมิได
เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง และตองเปนกรณีพิการทุพพล
ภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพตามท่ีกําหนด ดังนี้ (ระเบียบขอ 25 ทวิ) 

(1)  อัมพาตท้ังตัว 
(2)  อัมพาตครึ่งตัว 
(3)  อัมพาตครึ่งซีก ซ่ึงฟนฟูบําบัดสิ้นสุดแลวยังไมสามารถเดินได หรือ

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

สามารถรักษาใหดีข้ึนได 
(10) เปนลมชักชนิดรุนแรง ซ่ึงพิสูจนไดแนชัดทางการแพทยแลววา 

เนื่องจากบาดเจ็บท่ีศีรษะ และมีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัวรวมกันไมตํ่ากวา 7 ครั้งในรอบป 
แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชัก และดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทยโดยสมํ่าเสมอแลวก็ตาม 

(11) เปนโรคจิตซ่ึงมีอาการแสดงของโรค รวมกันไมตํ่ากวา 60 วันข้ึน
ไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาไดหายขาดได 

(12) โรค หรือความพิการท่ีมีสภาพอาการไมตรงตาม (1) – (11) 
รวมท้ังโรคหรือความพิการอ่ืนมิไดกลาวไว แตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัดใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ ซ่ึง ก.บ.ท.ช. แตงต้ังข้ึน โดยประกอบดวยแพทยอยางนอย 3 คน พิจารณา
เสนอ ก.บ.ท.ช. อนุมัติเปนราย ๆ ไป 

หมายเหตุ 1. ระเบียบฯ มิไดนําเอาเง่ือนไขการออกจากราชการ
มาเปนตัวกําหนดสิทธิ หากแตใชอาการบาดเจ็บท่ีไดรับเปนตัวกําหนด ดังนั้น ขาราชการ/ลูกจางของ
ราชการ หากมีอาการตามขอหนึ่งขอใดขางตนแลว แมจะไมถูกใหออกจากราชการ ก็จะไดรับสิทธิ  
ขณะเดียวกัน แมผูนั้นจะถูกใหออกจากราชการ แตมีอาการไมเปนไปตามท่ีกําหนด ก็จะไมไดรับสิทธิ  
   2. ผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกันไมนอยกวา 2 เทาของเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันตํ่าแลว หมดสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือดํารงชีพ  เวนแตไดรับนอยกวาอัตราดังกลาวก็จะมีสิทธิไดรับในสวนท่ีขาด (สวนใหญ
ขาราชการจะไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพ เพราะปกติบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพท่ีไดรับ  
มักจะมากกวาอัตราดังกลาวอยูแลว  จึงสงผลใหผูมีสิทธิไดรับในทางปฏิบัติจริง มีเพียงขาราชการ     
ชั้นผูนอยท่ีเงินเดือนตํ่า รับราชการมาไมนาน และประชาชนท่ัวไปท่ีชวยเหลือราชการตามระเบียบนี้
เทานั้น) 

3.3.2.4 คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  
หลักการใหสิทธิเหมือนกับกรณีผูเสียชีวิต   

3.3.2.5 การขอยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ 
การขอยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ สําหรับผูทุพพลภาพ/

พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได  ใชเกณฑเดียวกันกับผูเสียชีวิต จะตางกันเฉพาะวันมีผลดํารง
ยศสูงข้ึน โดยผูเสียชีวิตจะมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต แตผูทุพพลภาพ/พิการจนตองออกจากราชการ     
จะมีผลต้ังแตวันกอนวันออกจากราชการ  
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ตารางท่ี 5 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีไมสามารถรับราชการตอไปได) 
 
 

ขอ 
 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติ

หนาที่ 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

คา 
ทดแทน 

การชวยเหลือตางๆ  อ่ืนๆ 
เงินดํารงชีพ 

(ไมเกิน) 
คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บเปนรายวัน 

ยศ เคร่ืองราชฯ 
(ไมเกิน) 

7.1 สูรบ/ตอ สู+จน
พิการตองออก
จากราชการ 

9 ขั้น 30 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

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

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

2 ชั้นตรา 

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

7 ขั้น 30 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

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

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

 

7.3 ประสบอุบัติเหตุ
จนพิการกระท่ัง
ต อ ง อ อ ก จ า ก
ราชการ 

5 ขั้น 15 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

7.4 ป ว ย เ จ็ บ + จ น
พิการตองออก
จากราชการ 

3 ขั้น 15 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

 
หมายเหตุ   1. ประชาชนท่ัวไป จะไมไดเลื่อนข้ัน เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามท่ีทางราชการ 
  กําหนดไว 
 2.  คาทดแทนตามตารางน้ี จะไดรับเฉพาะผูท่ีออกจากราชการเทาน้ัน 
 3.  ฐานเงินเดือนท่ีใชคํานวณคาทดแทนและเงินชดเชย ใชหลักการเดียวกันกับผูเสยีชีวิต 
 4. ผูมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพ จะเปนขาราชการหรือประชาชนก็ได ถามอีาการทุพพลภาพจน 
  เปนอุปสรรคยิ่งในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ี (สวนใหญ

ขาราชการ จะไมมสีิทธิไดรับ เพราะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพอันมีลักษณะคลายกัน
ไปแลวซึ่งระเบียบกําหนดใหหมดสทิธิรับซ้ําซอนกันอีก) 

 5.  ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบน้ี  
  และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว 

6. กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดช้ันตราใด ก็ใหขอช้ัน บ.ม.   
7. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2 จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอเครื่อง

ราชฯ ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สําหรับกรณีโดยท่ัวไป *** 
ท่ีมา :  ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.3.3  กรณีผูบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีเขาหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

การปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จนบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือไมบาดเจ็บ
แตมีพฤติกรรมเขาเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด หรืออีกนัย คือ กลุมท่ียังสามารถรับราชการตอไปได    
จะไดรับสิทธิ ดังนี้ 

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

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

คําวา “สูรบ/ตอสูดวยความกลาหาญ” หมายถึง สูรบ/ตอสูโดย
ไมหวั่นเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลกเพ่ือใหภารกิจสําเร็จหรือเพ่ือแกไขสถานการณใหดี
ข้ึน ท้ังนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคลโดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จของหนวย 

คําวา “สูรบ/ตอสู  จนเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บ
สาหัส”  หมายถึง  

 สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 ทําลาย/ยึดยุทโธปกรณสําคัญหรืออาวุธสงครามได หรือ 
 ทําลาย/ยึดคายหรือฐานปฏิบัติการได หรือ 
 ในการสูรบ/ตอสูทางเรือสามารถทําความเสียหายแกฝายศัตรู

จนศัตรูตองลมเลิกการปฏิบัติการ ท้ังนี้ จะตองเปรียบเทียบกําลังรบหรือขีดความสามารถของท้ัง 2 
ฝาย ตลอดจนความเสียหายท่ีฝายเราไดรับประกอบดวย 

 การสูรบหรือตอสูครั้งนั้นเปนผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และ
ผลท่ีไดรับจากการสูรบหรือตอสู  ฝายเราอาจไดรับความเสียหายบางข้ึนอยูกับความไดเปรียบ
เสียเปรียบของสถานการณ 

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

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

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

 สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 
 สามารถยึดยุทโธปกรณท่ีสําคัญ หรืออาวุธสงครามไดเปน

จํานวนมากหรือเอกสารลับท่ีสุดท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง หรือ 
 สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการท่ีสําคัญไดหลายแหง หรือ 
 ก ร ณี อ่ื น ๆ  น อ ก จ า ก ท่ี ก ล า ว ม า  ใ ห อ ยู ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ              

ของ ก.บ.ท.ช. ท่ีจะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณีๆ ไป 
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(3) สูรบ/ตอสู จนบาดเจ็บ หรือสาหัสจากการกระทําของศัตรูจะ
ไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 2 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.3) 

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

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

กรณีสูรบ/ตอสู  แตไมบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน      
ตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด (ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10.4 วรรคสอง) (กรณีนี้  ก.บ.ท.ช.        
ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไว คือ ตองสูรบ/ตอสู หรือควบคุมการสูรบ/ตอสู อยางใกลชิด      
ซ่ึงฝายเราบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต แตหากฝายศัตรูเสียชีวิตหรือจับได ก็จะเขาเกณฑกรณีเปน
ผลดีแกหนวยตามระเบียบฯ ขอ 10.2 ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 3 ข้ัน) 

(5)  ปฏิบัติหนาท่ีในยานอันตรายตามท่ี ก.บ.ท.ช. กําหนดดวยความ
เรียบรอยติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน  (หวงเวลาติดตอกัน 6 เดือน ไมจําเปนตองอยูในรอบ
งบประมาณเดียวกัน) จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน  

ผูปฏิบัติหนาท่ีในยานอันตรายซ่ึงไดทําการสูรบหรือตอสู หรือให
การสนับสนุนหนวยภาคพ้ืนดินในการสูรบหรือตอสูโดยมีระยะเวลารวมกันในรอบปงบประมาณ
เดียวกันไมนอยกวา 6 เดือน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.5) 

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

(6) ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ/เรือของตํารวจน้ํา ซ่ึงไดปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในขณะท่ีเรือนั้นทําการสูรบ จนทําใหเจาหนาท่ีประจําเรือเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการสูรบ 
ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.6) 

(7) ปฏิบัติงานในอากาศ ซ่ึงทําการในอากาศและทําการบนอากาศยาน
เปนประจําท่ีทําการบินเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอันตราย หรือในพ้ืนท่ีท่ีหนวยภาคพ้ืนกําลังสูรบ     
ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน ตามจํานวนเท่ียวบิน ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 10.7) 

 การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน การลาดตระเวน 
การบินคุมกัน และการบินสกัดก้ัน หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน ตองมี
จํานวนเท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 20 เท่ียวบิน 

 การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา 
การท้ิงวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 30 เท่ียวบิน 

 การปฏิบัติภารกิจทางธุรการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ตองมีจํานวน
เท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 40 เท่ียวบิน 

(8)  ปฏิบัติงานในอากาศ หรือผูท่ีไปปฏิบัติการตามหนาท่ี ซ่ึงอยูใน
อากาศยานท่ีไดทําการสูรบ หรือไดทําการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีรองรอยเปนหลักฐาน 1 ครั้ง 
หรือหลายครั้งในรอบงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.8) 
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ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานในอากาศยานใด ปฏิบัติท้ังภารกิจการรบ
และภารกิจสนับสนุนการรบ การนับเท่ียวบินรวม ใหนับเท่ียวบินของแตละประเภททดแทนกันได    
โดยเปลี่ยนใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเท่ียวบินภารกิจการรบตอเท่ียวบินภารกิจ
สนับสนุนการรบเปน 2 ตอ 3 (ระเบียบฯ ขอ 10.9) 

การคํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จะใชเงินเดือนใน
ปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนฐานคํานวณเหมือน พ.ป.ผ. และหากมีพฤติกรรมการปฏิบัติหลายครั้ง
ในรอบงบเดียวกัน จะนําทุกครั้งมารวมพิจารณา สวนจะให พ.ส.ร. ก่ีข้ันนั้น ข้ึนอยูกับ ก.บ.ท.ช.      
จะเห็นสมควร จึงสงผลใหเสนอขอ พ.ส.ร.ได จะตองพนจากปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้นไป
กอนเหมือนกับ พ.ป.ผ.  สําหรับวันมีผลท่ีจะไดรับ พ.ส.ร. จะไดรับต้ังแตวันตนปงบประมาณถัดจาก
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้นเหมือน พ.ป.ผ. เชนเดียวกัน   

การคํานวณ พ.ส.ร. กรณีผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน จะเต็มข้ัน การมีเศษ
ของบาท เงินเดือนในระดับไมเพียงพอท่ีจะนํามาคิดคํานวณ จะมีวิธีคิดอยางไร ประเด็นเหลานี้ 
ก.บ.ท.ช.ไดเคยตอบขอหารือตามท่ี กพ.ขอหารือไปแลว ขอใหดูรายละเอียดในหนังสือตอไปนี้ 

1. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ท่ี นร 0102/2254 ลง 26 มิ.ย.50 เรื่อง ตอบขอหารือการคํานวณเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีมีเศษของบาท ไมตองปดเศษ) 

2. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ท่ี นร 0102/3361 ลง 25 ก.ย.50 เรื่อง ตอบขอหารือการคํานวณเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีเต็มข้ันหรือจะเต็มข้ัน) 

3. หนังสือ กพ. ท่ี  0004.33/10297 ลง 2 พ.ย.50 เรื่อง การคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีมีเศษของบาท และเต็มหรือจะเต็มข้ัน) 

กรณีประชาชน ซ่ึงไมมีเงินเดือนหรือคาจางตามบัญชีเงินเดือนคาจาง
ของราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามาใชเปนฐานคํานวณ ระเบียบฯ ขอ 11 กําหนดใหจาย
เปนเงินกอนเดียวเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” ในอัตรา ดังนี้ 

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

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

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

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

ท้ังนี้ ถาตอมาผูนั้นบรรจุเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ  เงินรางวัลสําหรับการสูรบท่ีเคยไดรับ จะตองปรับเปลี่ยนเปน พ.ส.ร. โดยจะไดรับใน
อัตรา 1/12 ของเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และจะใหมีสิทธิรับหลังจากวันท่ีมีสิทธิไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบนั้นไมนอยกวา 1 ป  

หมายเหต ุ 1. การรับ พ.ส.ร. จะรับไดไมเกิน 4 ครั้ง (ระเบียบฯ ขอ 12) สวน พ.ป.ผ. 
จะรับไดไมเกิน 4 ครั้ง สําหรับคนรายแกง หรือกกเดียวกัน  ถาตางแกงหรือกกกันก็รับไดโดยไมจํากัด
จํานวนครั้ง 
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 2. ผูมีสิทธิรับ พ.ส.ร. หลายครั้งในปงบประมาณหนึ่งๆ ตองนําเอากรณี
เหลานั้นมารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน  และอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. วาสมควรจะอนุมัติให
สุทธิจํานวนก่ีข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 15) 

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

 4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เสียชีวิต/ออกจากราชการไปกอนวันท่ีจะไดรับ 
พ.ส.ร. (คือเสียชีวิตไปกอนวันท่ี 1 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ี)      
ก็ใหไดรับ พ.ส.ร. ต้ังแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น และหากมีสิทธิไดรับการเลื่อน
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย  ก็ใหไดรับการเลื่อนเงินเปนกรณีพิเศษ แตท้ังนี้ หาก พ.ส.ร. สูงกวา ก็ให
นํา พ.ส.ร. มาเปลี่ยนเปนการเลื่อนเงินเดือนแทน (ระเบยีบฯ ขอ 13) 

 5. ในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ หากผูนั้นประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ  ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองด พ.ส.ร. ไดตามท่ีเห็นสมควร (ระเบียบฯ 
ขอ 16) 

3.3.3.2 คาทดแทน (กรณีสูญเสียอวัยวะ) 
ผูสูญเสียอวัยวะ ซ่ึงเกิดจากการตอสู หรือจากการกระทําของศัตร ู 

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

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

ของเงินเดือน/คาจาง 
(16)  การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกลาวไวใน (1) ถึง (15) 

จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนดพิจารณา
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามท่ีกลาวไวใน 
(1) ถึง (15) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน 
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(17) การสูญเสียอวัยวะหลายสวนใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน  
แตเม่ือรวมกันแลวเงินคาทดแทนตองไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

กรณีสูญเสียอวัยวะ โดยมิไดเกิดจากการตอสูหรือเกิดจากการกระทํา
ของศัตรู  จะไดรับคาทดแทนเพียง ½ ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21) และหาก
เหตุเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง จะหมดสิทธิไดรับ (ระเบียบฯ 
ขอ 24) 

การคํานวณคาทดแทนอวัยวะ  ขอใหยอนกลับไปดูเกณฑการคํานวณ
คาทดแทนชีวิต หรือคาทดแทนความพิการจนตองออกจากราชการ เพราะใชเกณฑเดียวกัน (ระเบียบฯ 
ขอ 23) 

3.3.3.3 คารักษาพยาบาล/เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน   
ผูบาดเจ็บจากการปฏิบั ติหนา ท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช . จะไดรับ          

คารักษาพยาบาล และจะไดเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ระหวางรักษาตัวตามระเบียบฯ     
ขอ 26, ขอ 27 และ ขอ 28 ดวย (ขอใหกลับไปดูรายละเอียดในกรณีผูเสียชวีิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
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ตารางท่ี 6 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

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

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 
พ.ส.ร. 

(ไมเกิน) 
คาทดแทนการ
สูญเสียอวัยวะ 

การชวยเหลือตางๆ  
คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บรายวัน 

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

 
4 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีสาหัส) 

ตามขอ 28 
(กรณีสาหัส) 

10.2  สูรบ/ตอสูจนเปนผลคดีแกหนวย  เชน    วิ
สามัณฆาตกรรมผูกอความไมสงบ เปนตน 
 สาหัสจากการสูรบ/ตอสู 

 
3 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีสาหัส) 

ตามขอ 28  
(กรณีสาหัส) 

10.3  สูรบ/ตอสู+บาดเจ็บ   
 สาหัสจากการกระทําของศัตรู(ไมไดสู) 
 

 
2 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีบาดเจ็บ  

สาหัส) 

ตามขอ 28  
(กรณีบาดเจ็บ 

 สาหัส) 
10.4  บาดเจ็บ+จากการกระทําของศัตรู  หรือ 

 สาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ 
 สูรบ/ตอสู+ไมบาดเจ็บ(แตมีฝายเราเสียชีวิต
หรือสาหัส) อาจไดรับ พ.ส.ร.1 ขั้น 

 
1 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีบาดเจ็บ  

สาหัส) 

ตามขอ 28 
(กรณีบาดเจ็บ
จากถกูกระทํา

เทานั้น) 
10.5  ปฏิบัติหนาท่ีเรียบรอยในยานอันตรายตามท่ี 

ก.บ.ท.ช.กําหนด ติดตอกันไมนอยกวา 6 
เดือน (ปจจุบันคือ ยะลา,ปตตานี,นราธิวาส 
และ 4 อําเภอสงขา) 

 
1 ขั้น 

   

 ปฏิบัติหนาท่ียานอันตรายซ่ึงไดสูรบหรือตอสู
หรือสนับสนุนหนวยภาคพื้นในการสูรบหรือ
ตอสูโดยมีเวลารวมกันไมนอยกวา 6 เดือนใน
รอบปงบฯ 

1 ขั้น    

10.6 ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือหรือเรือของ 
รน. ขณะท่ีเรือนั้นกําลังสูรบจนเจาหนา ท่ี
ประจําเรือเสียชีวิตหรือสาหัสจากการสูรบ 

 
1 ขั้น 

   

10.7 ปฏิบัติงานในอากาศซ่ึงทําการในอากาศและ
ทําการบนอากาศยานเปนประจําท่ีบินเขาไป
ปฏิบัติในยานอันตรายตามขอ 10.5 หรือใน
พื้นท่ีที่หนวยภาคพื้นกําลังสูรบ  

 
1 ขั้น 

   

10.8 ปฏิบัติงานในอากาศหรือปฏิบัติการตามหนาท่ี
ซ่ึงอยูในอากาศยานท่ีทําการสูรบ หรือไดทํา
การเ ส่ียงอันตรายจนอากาศยานถูกยิ ง มี
ร อ งรอย 1 ค ร้ั ง  ห รือหลายค ร้ังในรอบ
ปงบประมาณ 

 
1 ขั้น 

   

 
หมายเหตุ   กรณีประชาชนจะไดรบั “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” แทน “พ.ส.ร.” 
 
ท่ีมา :  ระเบียบ บ.ท.ช. 
 
 



- 77 -
 77  



3.4  ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ 
การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  มีข้ันตอนสรุปได ดังนี้ 
3.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ  

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

ถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตน จะตองดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน 
(ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําสั่งแตงต้ังฯ เพราะระเบียบมิไดกําหนดไว ขอเพียงแตใหมี
การพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพ่ือสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน 
(ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดีท่ีเก่ียวของมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัยใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(1) หากเขาเกณฑตามระเบียบฯ ใหเสนอเรื่อง
ตามลําดับชั้นไปยังผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืนคําขอ คือ ผบก. ข้ึนไป เพ่ือพิจารณา  

(2) หากไมอยูในเกณฑจะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิดจาก
เรื่องสวนตัว  จากความผิดของตน จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน หรือโดยพฤติกรรม
ไมอยูในเกณฑ เปนตน  ใหผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใด ควรส่ังระงับเรื่อง แลวแจงให       
ผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําบันทึกเปนหลักฐานไวเพ่ือจะไดไมเกิดปญหาภายหลัง)  

(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม  ไมควรไปตัด
สิทธิกอน โดยควรเสนอเรื่องตามลําดับชั้นไปยัง ผบก. เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาจะเสนอหรือไม  

3.4.1.1(2)  เม่ือ ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป  รับเรื่องแลวตอง
ดําเนินการ ดังนี้  

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

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

การ เสนอขอ พ .ส .ร .  สามารถทําได เ ม่ือพน
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ส.ร.       
ได ตองพนจากปงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เสนอไดตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.44 เปนตน  

 
(3 )  หากอยู ในหลักเกณฑ ท่ีจะได รับคาทดแทน                   

คารักษาพยาบาลหรือคาชวยเหลือตางๆ เชน คาจัดการศพ  เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  
เปนตน ตามระเบียบฯ ขอ 20 – 28  ใหทําคําขอตามแบบ บ.ท.ช.3 ซ่ึงเปนแบบคําขอรับคาทดแทน
และเงินชวยเหลือตางๆ เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล 



- 78 -
 78  



กรณีตามขอ (1) – (3) หากผู มีสิทธิในเหตุการณ
เดียวกันมีหลายราย  ใหเสนอขอรับสิทธิพรอมกัน เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีจะตองขอรับสิทธิไปภายหลัง 
ก็ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปประกอบการพิจารณาดวย   

(4) หากไมเขาเกณฑตามระเบียบฯ ก็ไมจําเปนตอง
เสนอเรื่องไปให ก.บ.ท.ช. พิจารณา  โดยควรสั่งระงับเรื่องไป  

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

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

จนตองออกจากราชการ)  
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทํา

ความชอบ (กรณีขอ พ.ส.ร.)  
ท้ังนี้ ทุกๆ กรณีท่ีกลาวมา หากเปนท่ีสงสัยวาเปนเรื่อง

ท่ีมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงบางเรื่อง
จําเปนตองรอผลคดีมาประกอบการพิจารณา ก็ใหนับต้ังแตวันท่ีรูผลแหงคดีถึงท่ีสุด   

2.4.1.1(4) ตามระเบียบฯ ขอ 16 กรณีผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน
หรือ พ.ส.ร. ได  ดังนั้น การเสนอขอรับสิทธิ จะตองรายงานเหตุเหลานี้ไปพรอมกับการขอรับสิทธิดวย     

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

ผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) 
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.1) แยกเปนรายบุคคล 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา

ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในงบประมาณท่ีกระทําความชอบ  
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือกอน

ออกจากราชการ แลวแตกรณี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระดับและหรือข้ันเงินเดือน ไมวาจะดวยเหตุ
ใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับชั้นยศ มีการแกไขคําสั่งเงินเดือน  มีการออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เปนตน ใหระบุขอเท็จจริงเหลานี้ให
ชัดเจนพรอมแนบคําสั่งและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ซ่ึงตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิตหรือวันสุดทายกอนออกจากราชการ แลวแตกรณี คลาดเคลื่อนไป) 

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ  
(6 )  หลั กฐานการแพทย ท่ี ยื นยั นว า ไม สามารถ          

รับราชการตอไปได 
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(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถ  
รับราชการตอไปไดแลวถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณีลาออกเอง 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการ เปนตน กรณีสงสัยวาเปนเรื่องท่ีมีสาเหตุมาจากเรื่อง
สวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

(9) กรณีถึงแกความตายเนื่องจากการปวยเจ็บ ใหแนบ
รายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง  ซ่ึงไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการตํารวจผูนั้นวาปวย
เจ็บถึงแกความตายดวยโรคใด และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม (หากไม
ชัดเจนใหสอบสวนแพทยยืนยันวาปวยเจ็บถึงแกความตายดวยสาเหตุใด และเกิดจากการปฏิบัติ
ราชการดาน บ.ท.ช. หรือไมอยางไร)  

(10) หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี  ไดแก 
ก. คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.ท่ีเปนเหตุให

ถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบ
คําสั่ง 

ข.หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบั ติราชการท่ี
เก่ียวของ 

ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีท่ีเก่ียวของ 
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหผูบังคับบัญชายืนยันดวย 

(11) สําเนาสํานวนคดี (ท้ังสํานวน) และ/หรือสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน (แลวแตความจําเปนตามท่ี
ไดกลาวในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุ วา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.อยางไร 
เสียชีวิตเพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม อยางไร ไดตอสูกับฝายตรง
ขามหรือไม อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลายคน ใหแยกพิจารณาพฤติกรรม
เปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป โดยใหปรากฏ 
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหน งและระยะหาง เปนรายบุคคล       

ของฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีฝายเราใชยิงตอสู  โดยให
ระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปนหรือลูกโม 
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของราชการ 
ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปน
ประกอบการพิจารณาดวย  
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(12) กรณีถูกประทุษรายเสียชีวิตในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้นหรือไม  ก็ให ผวจ.  ผบช. หรือแมทัพภาค 4    
ข้ึนไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายโดยกลุมผูกอความไมสงบใน
พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม   
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้น  (กรณีนี้เปนหลักเกณฑเพ่ิมเติมท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนดข้ึนใช
เปนพิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแตปรากฏชัดวาเหตุเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 ซ่ึงจะตองขอรับสิทธิตามระเบียบนั้น หรือ     
เกิดจากเรื่องสวนตัวซ่ึงไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิใดๆ  

3.4.1.2(2) การขอ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (กรณี
สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตมีพฤติกรรมเขาเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด) 

(1) แบบคําขอ พ.ส.ร. (แบบ บ.ท.ช.2) แยกเปนรายบุคคล 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา 

ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณท่ี

กระทําความชอบ (ขอใหดูเรื่องการออกคําสั่ง พ.ป.ผ. เพ่ือปองกันการผิดพลาดเก่ียวกับเงินเดือนท่ีใช
ในการคิดคํานวณ)  

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

 กรณีบาดเจ็บ  ใหแนบหลักฐาน คือ แบบประวัติ
การปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.ท.ช.6) ซ่ึงจะตองปรากฏตําแหนง  ลักษณะบาดแผล  
อาการบาดเจ็บ  วิธีการรักษา  จํานวนวันท่ีรักษาท้ังในและนอกสถานพยาบาล  และหลักฐานการลา
ปวย 

 กรณีสาหัส ใหแนบหลักฐานเหมือนกรณีบาดเจ็บ  
และหากนาจะมีปญหาวาเปนกรณีสาหัสหรือไม ก็ใหสอบสวนแพทยดวยวา อาการบาดเจ็บมี
ลักษณะปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา  หรือประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน 
หรือไม อยางไร พรอมแนบหลักฐานการลาปวยดวย 

(6) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการไดรับบาดเจ็บอาจเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของ
อัยการ กรณีกระทําวิสามัญฆาตกรรมโจรกอความไมสงบ  เปนตน 

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

ตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 
ข. กรณีสั่งดวยวาจา ใหสอบสวนผูบังคับบัญชา

ยืนยัน 
(9)  สําเนาสํานวนคดี (ท้ังสํานวน) และ/หรือสํานวน

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงต้ัง (ตามความจําเปนซ่ึงไดกลาวไว
ในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและหลักฐาน ดังนี้ 
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ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของผู
ขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.อยางไร บาดเจ็บ
เพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม ไดทําการตอสูกับฝายตรงขาม
หรือไม ดวยอาวุธชนิดใด อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับ พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอใด อยางไร  

ข. แผนท่ีสังเขปแสดงพฤติการณตอสูกับฝายตรงขาม 
โดยใหปรากฏ 

 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลของ

ฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีฝายเราแตละคนใชยิงตอสู  
โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปนหรือลูกโม 
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของราชการ 
ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปน
ประกอบการพิจารณาดวย  

(10)  กรณีถูกประทุษรายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้นหรือไม  ก็ให ผวจ. ผบช. หรือแมทัพภาค 4 ข้ึน
ไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานประกอบดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายจากกลุมผูกอความไม
สงบในพ้ืนท่ี โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้น (กรณีนี้เปนขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนดข้ึนใชเปน
พิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแตเหตุเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตามระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 ซ่ึงจะตองขอรับสิทธิตามระเบียบนั้น หรือ เกิดจากเรื่อง
สวนตัวซ่ึงไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิใดๆ  

3.4.1.2(3)  การขอรับคาทดแทน/คาจัดการศพ/เงินชดเชยการ
ปวยเจ็บเปนรายวัน   

(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.3) ใหแยกเปน
รายบุคคล 

(2) หลักฐานอ่ืนๆ ใหนําเรื่องการขอเลื่อนเงินเดือน  
หรือการขอ พ.ส.ร. แลวแตกรณี  มาประกอบเรื่องเพราะใชทํานองเดียวกัน 

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

สําหรับการสูรบ   
หาก ก.บ.ท.ช. อนุมัติเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัล

สําหรับการสูรบ  สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติ ก.บ.ท.ช. ใหผูย่ืนคําขอ 1 ชุด ผูมีอํานาจ
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สั่งเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร.หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 1 ชุด และกรมบัญชีกลางหรือ        
คลังจังหวัด 1 ชุด เพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

เม่ือตนสังกัดไดรับแจงมติแลว จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน/คาจาง 

ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางประจําป จะตอง
ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางใหนั้น (ตามแบบคําสั่งท่ี ตร.กําหนดเปนการเฉพาะ โปรดดูใน
ภาคผนวก) โดยใชฐานเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันกอนออกจากราชการ (กรณีพิการจนตอง
ออกจากราชการ) มาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต หรือวันกอนวันออกจากราชการ 
แลวแตกรณี 

การขอยศเปนกรณีพิเศษใหแกผูมีพฤติกรรมเขาเกณฑตาม
ระเบียบฯ ขอ 7 และเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ         
ขอ 7.1  7.2  ตร.จะดําเนินการใหเอง ไมตองเสนอขอไป  

(2)  กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.   
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป  จะตองออกคําสั่ง

ใหผูนั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามมติ (ใชแบบคําสั่งท่ี ตร.กําหนด กรุณาดูในผนวก) 
การออกคําสั่ง พ.ส.ร. จะใชเงินเดือนในปงบประมาณท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีมาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. ของปงบประมาณถัดไป 
การออกคําสั่ง พ.ส.ร. ท่ีผานๆ มา บางครั้งมีความคลาดเคลื่อน

ไป สาเหตุสวนใหญเกิดจากข้ันและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึงนํามาใชเปน
ฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ซ่ึงอาจเกิดจากการแกไขคําสั่งเงินเดือนของผูนั้น การปรับ
ระดับเงินเดือนใหตรงกับชั้นยศ หรืออ่ืนๆ  ดังนั้น ขอใหพึงระวังดวย  

กรณีเงินเดือนในระดับไมเพียงพอคิดคํานวณ พ.ส.ร. หรือ
กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน จะเต็มข้ัน หรือคิดแลวมีเศษของบาท จะตางจาก พ.ป.ผ. โดยขอให
ยอนกลับไปดูรายละเอียดท่ีไดกลาวมาแลวในสวนทายของขอ 3.3.3.1  

(3)  กรณีอนุมัติเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (ประชาชน) 
กรณีนี้มีเฉพาะประชาชนท่ัวไป  ในการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา

ตนสังกัดท่ีมีอํานาจออกคําสั่ง ดําเนินการออกคําสั่งใหไดรับตามมติและดําเนินการเบิกจายตอไป 
ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการออกคําสั่งตางๆ ดังกลาวแลว ใหสงสําเนาคําสั่งไป

ยัง ก.บ.ท.ช. (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด 
และ งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. รวมท้ังหนวยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

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

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิก กับกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดผูจาย 
และจะสงคําขอคืนผูมีอํานาจหนาท่ียื่นคําขอ เม่ือผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืนคําขอไดรับแจงมติแลว จะตอง
เบิกจายตามระเบียบของกระทรวงการคลังตอไปโดยเร็ว 

การจายคาจัดการศพ  ใหจายแกหนวยราชการ หรือบุคคลท่ีจัดการศพ
ของผูเสียชีวิต 

การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรก ใหผู ย่ืนคําขอ
ตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป การจายเงิน   
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ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจาย
ตามท่ีแสดงเจตนาระบุ แตถาไมมี ใหผู ย่ืนคําขอตรวจสอบผูมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
ตอไป 

เม่ือจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแลว ใหผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืน
คําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบดวย 

3.4.2.3  กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติคําขอ หรือมีมติเปนอยางอ่ืน   
บางครั้ง ก.บ.ท.ช. อาจมีมติไมอนุมัติตามคําขอหรือมีมติเปนอยางอ่ืน 

เชน ใหรอผลคดี เปนตน  กรณีเชนนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหผูมีอํานาจหนาท่ี
ยื่นคําขอทราบเชนเดียวกัน และผูยื่นคําขอดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมท้ังแจงให
ผูขอรับสิทธิหรือทายาทไดทราบตอไปดวย  
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ตารางท่ี 7 
สรุปข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (ทุกกรณี ) 

 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัติ 

1 ผูบังคับบัญชาช้ันตน   ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานแลวเสนอขอรับสิทธิตามลําดับ
ช้ัน  

2 ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตรวจสอบและพิจารณา   
  หากเห็นวาเขาเกณฑ ใหเสนอเรื่องไปยัง ผบก.   
  หากไมเขาเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่องไป  

3 ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป ตรวจสอบและพิจารณา 
  หากเห็นวาเขาเกณฑ ใหเสนอเรื่องไปยัง ก.บ.ท.ช. สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใช แบบ บ.ท.ช.1 (กรณีขอ
เลื่อนเงินเดือน), แบบ บ.ท.ช.2 (กรณีขอรับเงิน พ.ส.ร.หรือ
รางวัลสําหรับการสูรบ) และแบบ บ.ท.ช.3 (กรณีขอรับเงิน
คาทดแทนและเงินชวยเหลือตางๆ)   

  หากไมเขาหลักเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่องไป 
4 ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า

บําเหน็จความชอบ (กรณีขอเลื่อน
เ งินเดือน หรือ พ.ส.ร.หรือเ งิน
ราง วั ลสํ าหรับการสู รบ )  และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาค า
ทดแทนและการชวยเหลือ (กรณี
ขอรับคาทดแทน/การชวยเหลือ) 

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

อนุมัติ” 
  หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา “ควร

ไมอนุมัติ”  

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

ประจําป(กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สวนยศและหรือเครื่อง
ราชฯ  ตร.จะดําเนินการใหแลวจะแจงใหทราบ 

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

  ออกคําสั่งใหรับเงินรางวัลสูรบ (กรณีอนุมัติสิทธิน้ี ซึ่งจะมี
เฉพาะประชาชนท่ัวไป) 

  สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 
กระทรวงการคลัง, งานความชอบกรณีพิเศษ ทพ. และ
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี และหนวยอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

  เบิกจายเงินคาทดแทน/เงินชวยเหลือ(กรณีอนุมัติ) แลวแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดทราบดวย 
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3.5 สาระนารูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ บ.ท.ช.  
3.5.1 ผูท่ีเคยไดรับ พ.ส.ร. และออกจากราชการไปแลว ตอมาไดบรรจุกลับเขารับราชการ  

ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ตอไปอีก (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร 0202/ว 63 ลงวันท่ี 
11 ก.ค.16 เรื่อง สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับท่ี นร 0201/15886    
ลง 6 ต.ค.32 เรื่อง การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับ
ราชการ) และควรออกคําสั่งใหไดรับอีกครั้ง โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป  โดยอางท่ีมา 
คือ คําสั่งเดิม ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการเบิกจาย  

3.5.2 เง่ือนไขบางประการของการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
3.5.2.1 ผู ท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จ

ความชอบตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว  หมดสิทธิท่ีจะไดรับ
บําเหน็จความชอบ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร./เงินรางวัลสําหรับสูรบ ตามระเบียบนี้ 
(ระเบียบฯ ขอ 17) 

3.5.2.2 กรณีเงินคาทดแทนทุกชนิด  หากไดรับเงินทําขวัญหรือเงินอ่ืนๆ ใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการไปแลว หมดสิทธิท่ีจะไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ 
ขอ 24) 

3.5.2.3 กรณีคารักษาพยาบาล  หากมีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ
หรือหนวยงานอ่ืนแลวจะไมมีสิทธิรับตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ ขอ 26)  

 
3.6 ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ

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

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

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ขอเปรียบเทียบ ระเบียบ 

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

ความสงบเรียบรอยของชาต ิ
ปราบปรามผูกระทําผดิท่ัวไป 
และหนาท่ีท่ัวๆ ไป 

 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน 
 

บําเหน็จความชอบ 
 เงินเดือน/ยศ/เครื่องราชฯ 
 พ.ส.ร./เงินรางวัลสูรบ 

บําเหน็จความชอบ 
 เงินเดือน/ยศ/เครื่องราชฯ  
 พ.ป.ผ. 

เงินคาทดแทน  
 เงินทดแทนการเสียชีวิต 
  เงินทดแทนการออกจากราชการ 
  เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ 

 
ไมม ี

เงินชวยเหลือ/สงเคราะห 
 คาจัดการศพ 
 เงินดํารงชีพผูพิการขนาดหนัก 
 คารักษาพยาบาล 
 เงินชดเชยการปวยเจ็บรายวัน 

 
 

ไมม ี
 

การบาดเจ็บจากหนาท่ี
แตไมอยูในเกณฑท่ีจะ
ไดรับสิทธิ 

 มี 1 กรณี คือ   
 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส) 

จากการปฏิบตัิหนาท่ีดาน บ.ท.ช. 

 มีหลายกรณี คือ 
(1) ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหสั จากการ

ปฏิบัติหนาท่ีปกติ (มิใชจากการปราบ) 
(2) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จากการ

ปฏิบัติหนาท่ีปกติ (มิใชจากการปราบ) 
(3) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหสั) 

จากการปฏิบตัิหนาท่ีปราบ 
ข้ันเงินเดือน 3 – 9 ข้ัน 1 – 7 ข้ัน 

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

อํานาจการใหขอ 
เครื่องราชฯ 

ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ คณะกรรมการฯ มีอํานาจ 

หลักเกณฑการขอ 
เครื่องราชฯ 

ไมมีกําหนดไว ทางปฏิบัติ ตร.จะขอให
เฉพาะเขาเกณฑขอ 7.1 โดยขอใหไมเกิน 
2 ช้ันตรา (กรณีเหตุเกิดจากความไมสงบ
ใน จชต. จะขอใหขอ 7.2 ดวย) 

มีกําหนดไวโดยมติคณะกรรมการฯซึ่งใหขอ
เฉพาะพฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1)/9(1)  
โดยจะขอใหไมเกิน 2 ช้ันตรา 

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

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

ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดก็ได  ขณะท่ีผูจะไดรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะตองเปน “ขาราชการ”  

2. ลักษณะหนาท่ี  
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบ บ.ท.ช. จะตองเปนการ

ปฏิบัติหนาท่ีปองกันอธิปไตย รักษาความม่ันคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ซ่ึงอาจ
กลาวไดวา เปนหนาท่ีระดับมหภาค  ขณะท่ีหนาท่ีตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คงเปนเพียงหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดท่ัวไปและหนาท่ีอ่ืนท่ัวๆ 
ไปของขาราชการ ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนหนาท่ีในระดับจุลภาค  และเพ่ือความเขาใจจึงขอยกตัวอยาง
ประกอบ ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 เจาหนาท่ี ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพ่ือปองกัน      
การรุกรานจากนอกราชอาณาจักร เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. หากระหวางลาดตระเวน
เกิดอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  

ตัวอยางท่ี 2  เจาหนาท่ี ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพ่ือปองกัน     
การรุกรานจากนอกราชอาณาจักร ปกติเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากระหวาง
ลาดตระเวนไดพบเหตุการณโจรกรรมรถแลวเกิดการยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนเสียชีวิต กรณีเชนนี้
จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เพราะ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนเหตุใหเสียชีวิต เปนกรณีปราบปรามผูกระทําผิดโจรกรรมรถ
ตามปกติท่ัวไป มิใชการปองกันหรือรักษาอธิปไตย รักษาความม่ันคง หรือความสงบเรียบรอย       
ของประเทศตามระเบียบ บ.ท.ช.  

จากตัวอยางท่ียกมา สรุปไดวา กรณีใดจะเขาหลักเกณฑตามระเบียบใดนั้น ตองถือ
ตามพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนสาเหตุใหเสียชีวิต/บาดเจ็บเปนสําคัญ วาเปนเรื่อง          
การปองกันอธิปไตยฯ ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือวาเปนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไป            
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

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

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยระเบียบ บ.ท.ช. จะมีท้ังการตอบแทนในรูปบําเหน็จ
ความชอบ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน การให พ.ส.ร. เงินรางวัลสําหรับการสูรบ และในรูปของ        
คาทดแทนกับการชวยเหลือตางๆ ไดแก  เงินทดแทนการเสียชีวิต  เงินทดแทนการตองออกจาก
ราชการ เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เงินคาจัดการศพเงินดํารงชีพผูท่ีตองออกจากงาน เงินคา
รักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน รวมท้ังการขอยศและเครื่องราชฯ ใหเปนกรณี
พิเศษ ขณะท่ีตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะใหสิทธิ
ประโยชนเฉพาะในรูปของบําเหน็จความชอบ ไดแก เงินเดือน ยศ เครื่องราชฯ และ พ.ป.ผ.         
สวนการทดแทนชวยเหลือ จะตองไปขอตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน ทําขวัญขาราชการ
และลูกจาง พ.ศ.2546 แตก็ไดรับสิทธินอยกวาท่ีมีในระเบียบ บ.ท.ช. 
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4. การบาดเจ็บจากหนาท่ีแตไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ 
กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. แตไมอยูในเกณฑจะไดรับ

สิทธิ มีเพียงกรณีเดียว คือ ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บ(ไมถึงสาหัส) จากการปฏิบัติหนาท่ี
ดาน บ.ท.ช.  แตระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 มีหลายกรณ ีไดแก  

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

นั่นคือ หลักการอันแทจริงของระเบียบโดยเฉพาะระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 นั้น มุงใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษตอบแทนเฉพาะรายท่ีมีพฤติกรรมเขมขน คือ ปราบหรือเสี่ยงตอชีวิตเทานั้น 
สวนกรณีมิใชจากการปราบปรามหรือเสี่ยงตอชีวิต คงใหสิทธิตอบแทนเฉพาะรายท่ีไดรับผลราย
รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ 

5. จํานวนข้ันเงินเดือน 
จํานวนข้ันเงินเดือนท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. ตํ่าสุดคือ 3 ข้ัน สูงสุด คือ 9 ข้ัน 

ขณะท่ีจํานวนข้ันตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ตํ่าสุด
คือ 1 ข้ัน และสูงสุดคือ 7 ข้ัน ซ่ึงนอยกวาข้ันตํ่าสุดและสูงสุดของระเบียบ บ.ท.ช. 

6. อํานาจการใหชั้นยศ 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 

ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติวาจะใหขอยศใดใหแกผูใด แตคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
มีอํานาจอนุมัติ 

7. หลักเกณฑการขอยศ  
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะมี

หลักเกณฑท่ีชัดเจนถือปฏิบัติ คือ หลักเกณฑการใหชั้นยศตามมติ ครม.เม่ือ 2 ก.ค.39 โดยลักษณะ
ของเกณฑจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเปนสําคัญ กลาวคือ ย่ิงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
เขมขนมาก จะยิ่งไดรับการขอยศสูงข้ึนตามไปดวย เชน ตอสูจนเสียชีวิต จะไดรับการขอยศสูงข้ึน     
5 ชั้นยศ นับจากยศปจจุบัน เขาจับกุมแลวถูกผูกระทําผิดยิงเสียชีวิตโดยมิไดตอสูเสียชีวิต จะไดรับ
การขอยศสูงข้ึนเพียง 4 ชั้นยศ เปนตน 

สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ปจจุบันยังไมมีเกณฑท่ีชัดเจนออกบังคับสําหรับการขอยศ   
ในทางปฏิบัติท่ีผานๆ มา ตร.จะถือเกณฑทํานองเดียวกับทหาร โดยจะขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับ     
ซ่ึงหากเงินเดือนท่ีไดรับปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของยศใด ก็จะขอยศนั้นให ท้ังนี้ เงินเดือนท่ีวานี้
จะดูจากเม็ดเงิน เชน เงินเดือนท่ีไดรับ คือ 16,800 บาท สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนระดับ 
ส.4 ซ่ึงเปนเงินเดือนของยศ  พ.ต.อ. ก็จะขอยศ พ.ต.อ. ใหเปนกรณีพิเศษ  

8.  อํานาจการใหขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีอํานาจในการพิจาณาอนุ มั ติ ใหขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  แต ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ   
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9.  หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีการ

กําหนดเกณฑท่ีชัดเจนใหปฏิบัติ คือ หลักเกณฑตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
โดยเกณฑนี้ จะขอใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขมขนมากท่ีสุด คือ เขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) กรณี
ตอสูจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ และ 9(1) กรณีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยแตเดิมจะขอใหตามชั้นยศท่ีไดรับ
ใหม ตามมติท่ีคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดวางไว แตปจจุบันจะขอใหไดไมเกิน 2 ชั้นตรา 
เวนแตไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็จะขอชั้น บ.ม. (เพ่ือใหสามารถขอพระราชทานเพลิงศพได) 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเม่ือป 2550  

สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาไว  การปฏิบัติท่ีผานมา  
ตร.จะถือปฏิบัติทํานองเดียวกันกับทหาร คือ จะขอพระราชทานใหในกรณีผูมีพฤติกรรมเขมท่ีสุดใน
ระเบียบนี้ คือ พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7.1 โดยขอใหตามชั้นยศท่ีไดรับใหม ตอมา
ไดขอใหกรณีขอ 7.2 ในกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต.ดวย และปจจุบันไมวาจะเปนกรณี   
ขอ 7.1 หรือ 7.2 ก็จะขอใหไดไมเกิน 2 ชั้นตรา เวนแตไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็จะขอชั้น     
บ.ม. ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเม่ือป 2550  

 
ประเด็นที่หนวยมกัเกิดขอสงสัย 

เกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  
คาทดแทนและการชวยเหลือ  

 
1. เม่ือมีเหตุการณเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีเกิดข้ึน เปนหนาท่ีของ ผูใด          

ท่ีจะตองดําเนินการขอรับสิทธิตามระเบียบ 
  เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาชั้นตน (ชั้นใกลชิดผูมีสิทธิมากท่ีสุด)  
2.  เม่ือมีเหตุเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาช้ันตนควรดําเนินการอยางไร  
  ตรวจสอบเบ้ืองตนกอนวา เหตุเกิดจากปฏิบัติหนาท่ีดานใด หากเปนดานปองกันอธิปไตยและ

รักษาความสงบเรียบรอยของชาติ ก็ใหไปพิจารณาขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากเปน
หนาท่ีอ่ืนๆ ก็ใหขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ     
พ.ศ.2521 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546  

3.  การเสนอขอรับสิทธิ จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือไม อยางไร 
  โดยปกติ จะตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนประมาณ 3 คน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน (จะเรียก

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือสืบสวนขอเท็จจริง หรือตรวจสอบขอเท็จจริงก็ได และจะ
อางฐานอํานาจในการออกคําสั่งหรือไมก็ได เพราะระเบียบมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ         
ขอเพียงแตใหมีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการเพ่ือใหมีน้ําหนักควรแกการรับฟงเทานั้น       
ก็พอ) เวนแต  

(1) เปนเรื่องท่ีมีสํานวนคดีมาเก่ียวของและขอเท็จจริงในสํานวนคดีมีความชัดเจน
เพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิไดอยางถูกตอง โดยปราศจากประเด็นเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ 
เชน ยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนผูกระทําผิดถึงแกความตาย (คดีวิสามัญฆาตกรรม) ซ่ึงอัยการไดมี
คําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูยิงแลว ผูยิงสามารถขอรับสิทธิเปน พ.ป.ผ.ตามระเบียบ สร.วาดวยการให
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บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 ข(3) ได โดยแนบสําเนาสํานวนคดีและ
หนังสือแจงคําสั่งไมฟองจากอัยการก็พอ หรือ 

(2) เหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต และขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาสิทธิได โดยปราศจากขอเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ เชน นํากําลังพลออกลาดตระเวน 
แตงเครื่องแบบเรียบรอย ระหวางลาดตระเวนไดถูกผูกอความไมสงบลอบวางระเบิดเปนเหตุให
เสียชีวิตทันที กรณีนี้ถือวามีความชัดเจนท่ีจะสามารถขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ 7.2     
ไดโดยไมจําเปนตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมารวบรวมหลักฐาน เปนตน   

4.  กรณีมีการประกาศใหพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณฉุกเฉินรายแรง ตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผูปฏิบัติงานตามคําสั่งเพ่ือควบคุมสถานการณ
ดังกลาว จะถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีดานความม่ันคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของชาติ 
ซ่ึงอยูในขายท่ีจะไดรับสิทธิตางๆ  ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม อยางไร 
 ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบดังกลาว สามารถเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ได  

5.  การขอรับสิทธิตางๆ ขางตน มีอายุความหรือไม อยางไร   
  ไมมีกําหนด แตหากขอลาชาตองชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรดวย 
 
กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ 
กําหนด 

 
ท่ีติดตอสอบถามเพิ่มเติม   

1. งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6 แขวงวังใหม ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2205 2438 และ 0 2252 4921 

2. กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  โทร. 0 2282 2700 โทรสาร 0 2281 0512 

*** คูมือการขอรับสิทธิ กฎ ระเบียบ แบบฟอรมตางๆ ตลอดจนตัวอยางสํานวนเรื่องการ
ขอรับสิทธิ ดาวนโหลดไดท่ี  www.Personnel.Police.go.th (กองทะเบียนพล ตร.) 

 
ผูเช่ียวชาญ 

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

ชุดวชิา “การลาสําหรับขาราชการตํารวจ” 
 
 
หัวขอการบรรยาย 

ประเภทการลา 
บทท่ัวไปวาดวยการลา  
การลาประเภทตางๆ  

 การลาปวย 
 การลาคลอดบุตร 
 การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
 การลากิจสวนตัว 
 การลาพักผอน 
 การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
 การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 การใหขาราชการของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 

กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
ผูเชี่ยวชาญ 
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การลาสําหรับขาราชการตํารวจ 
ประเภทการลา 

การลาของขาราชการตํารวจ ถือปฏิบัติตามระเบียบ สร.วาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ.2555 กําหนดการลาไว 11 ประเภท ไดแก 

๑. การลาปวย  
๒. การลาคลอดบุตร  
๓. การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร***เพ่ิมมาใหม 
๔. การลากิจสวนตัว 
๕. การลาพักผอน  
๖. การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย  
๗. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล  
๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
๙. การลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 
๑๐. การลาติดตามคูสมรส 
๑๑. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ***เพ่ิมมาใหม 
สําหรับการจายเงินเดือนระหวางลา เปนไปตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2555 
บททั่วไปวาดวยการลา  

๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอ หรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา ใหนับ
ตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เชน ขอลา 
ศุกร เสาร อาทิตย และจันทร ใหนับวันเสารและอาทิตยรวมเปนวันลาดวย จํานวน ๔ วัน แตหากขอ
ลาศุกร เสาร และอาทิตย เชนนี้มิใชอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันนับไมได นับไดเพียงวันศุกรวันเดียว   

๒. การคํานวณวันลา สําหรับลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ
การตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน   
ในองคการระหวางประเทศ และลาติดตามคูสมรส ใหนับตอเนื่อง   

๓. การคํานวณวันลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ สําหรับวันลาปวยตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหนับตอเนื่อง 

๔. การคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจสวนตัวและ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ 

๕. การลาปวย ลากิจสวนตัว ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  

๖. ขาราชการท่ีถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป  
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๗. การลาครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของ
การลานั้น ๆ)  

๘. ขาราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลา ใหเสนอขอยกเลิกวันลา 
และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ  

๙. ผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจ ใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยทําเปนหนังสือ 

 
การลาประเภทตางๆ  

การลาปวย 
๑. ใหเสนอใบลาปวย กอน หรือในวันท่ีลา เวนแตกรณีจําเปนจะสงใบลาในวันแรกท่ีมา

ปฏิบัติราชการก็ได  
๒. ในกรณีท่ีปวยจนไมสามารถลงชื่อในใบลาได ใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อ

ไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  
๓. การลาปวยต้ังแต ๓๐ วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย 
๔. การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ผูมี

อํานาจอนุญาตจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบใบลา หรือสั่งใหไปรับการตรวจจากแพทยของ        
ทางราชการก็ได  

๕. ในปงบประมาณหนึ่ง การลาปวยธรรมดาโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ๖๐ วันทําการ   
แตหากตองรักษาตัวเกินกวา ๖๐ วันทําการ อธิบดีจะอนุญาตใหลาปวยตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน 
๖๐ วันทําการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕) 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  
ผบช. ไมเกิน ๑๒๐ วัน  
ผบก.  ไมเกิน ๖๐ วัน  
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๖๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๓๐ วัน  

 
การลาคลอดบุตร  
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาคลอดบุตรกอนหรือในวันท่ีลา กรณีไมสามารถลงชื่อในใบลา

ไดใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือสงใบลาโดยเร็ว 
๒. ขาราชการ มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน ครั้งหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน (นับตาม

ปงบประมาณ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕)   
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๓. การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด วันกอน หรือหลังคลอดก็ได แตรวมแลวตองไมเกิน 
๙๐ วัน  

๔. กรณีท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมคลอดตามท่ี
กําหนดไว สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได โดยถือเอาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
สวนตัว  

๕. การลาคลอดบุตรท่ีคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดการลานั้นให
ถือวาการลานั้นสิ้นสุดลงและนับเปนการลาคลอดบุตรนับแตวันท่ีเริ่มลาคลอดบุตร เชน ขาราชการ
สตรีอยูระหวางการลาศึกษาตอเม่ือมีครรภและประสงคจะลาคลอดบุตร เม่ือไดรับอนุญาตใหลาคลอด
บุตรไดแลว การลาศึกษาตอยอมสิ้นสุดลง แตหากไมประสงคจะใหการศึกษาตอสิ้นสุดลง ก็ไมตองใช
สิทธิการลาคลอดบุตรในระหวางลาศึกษาตอ  

๖. หากประสงคจะเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรตอไปไดอีก ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ไมเกิน ๙๐ วัน ไดรับเงินเดือน 
ผบช. ไมเกิน ๙๐ วัน สามารถลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดู

บุตรตอเนื่องตอไปอีกไดไมเกิน 
๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน  

ผบก.   ไมเกิน ๙๐ วัน 
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๙๐ วัน 
สว. ไมมีอํานาจ 

 
การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ

ในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันคลอดบุตร และมีสิทธิลาไดติดตอกันไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
๒. ตองเปนภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย 
๓. ผูมีอํานาจอนุญาตอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได 
๔. ขาราชการซ่ึงลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตรภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีภริยาคลอด

บุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตถาเปนการลาเม่ือพน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตผูบังคับบัญชาต้ังแตตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนระหวางการลานั้นก็ได แตไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 
ผบช. (ไดรับมอบอํานาจจาก ผบ.ตร. 
ตามคําสั่ง ตร.ท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕ ลง  
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕) 

๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 
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การลากิจสวนตัว 
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลากิจสวนตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เม่ือไดรับอนุญาตแลว

จึงหยุดราชการได  
๒. กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน หรือไมสามารถจัดสงใบลาไดกอนให

หยุดราชการไปกอนได แตตองชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบ และจัดสงหรือ
เสนอใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน 

๓. ขาราชการมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ  
๔. ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา

คลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน 
5. ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัวแลว หากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือผูมี

อํานาจอนุญาต จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได ยกเวน ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  ขาราชการลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร

เพ่ิมเติมไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมได
รับเงินเดือน 

ผบช. ไมเกิน ๔๕ วัน 

ผบก. ไมเกิน ๓๐ วัน  
ผกก./หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๓๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๑๕ วัน  

 
การลาพักผอน  
๑. ในปงบประมาณหนึ่ง ขาราชการ มีสิทธิลาพักผอนได ๑๐ วันทําการ  
2. การสะสมวันลาพักผอนในปใด ถามิไดใชสิทธิลาพักผอนประจําป หรือลาไมครบ            

๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมกับปตอๆ ไปได แตรวมกับวันลาพักผอนในป
ปจจุบันตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ 

๓. ผูท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป (ปงบประมาณ) ใหมีสิทธินําวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 

๔. ขาราชการท่ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรกท่ีไดรับการบรรจุราชการและปฏิบัติ
ราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไดแก  

 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
 ผูลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก  
 ผูลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังแลว

ตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแตวันท่ีออกจากราชการ  
 ผูถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนๆ ยกเวน กรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ       
(มีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณท่ีไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการต้ังแตวันแรกท่ีบรรจุกลับ)   
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๕. เม่ือไดรับอนุญาตใหลาพักผอนแลว หากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได  
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามสิทธิ  
ผบช. ตามสิทธิ  
ผบก.   ตามสิทธิ  
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ ตามสิทธิ  
สว. ตามสิทธิ  

 
การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย 
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน

อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถ
ยื่นใบลากอน ๖๐ วันไดใหชี้แจงเหตุผลตามความจําเปนและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา  

๒. การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาอุปสมบทใหผูบังคับบัญชาของผูลาเสนอความเห็นวา
สมควรจะอนุญาตใหลาอุปสมบทไดหรือไม โดยพิจารณาถึงหนาท่ีและการงานของผูลาวาจะเสียหาย
เพียงใดหรือไม  

๓. เม่ือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายไดอนุญาตใหขาราชการตํารวจลาอุปสมบทแลว
ใหออกหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบทตามแบบตาม 
พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑  

๔. เม่ือไดรับอนุญาตแลว ตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน
นับแตวันท่ีเริ่มลา และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแตวันท่ีลาสิกขา     
(นับวันท่ีลาสิกขาเปนวันท่ี ๑) หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย พรอมหนังสือรับรองจากวัด      
ซ่ึงแสดงวาผูลาไดอุปสมบทและลาสิกขาตามท่ีไดรับอนุญาต  

๕. กรณีท่ีผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาตให
ลาไปประกอบ  พิธีฮัจยหากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาตามแบบใบขอยกเลิกวันลา 
พรอมท้ังสงหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการอุปสมบทตอ
ผูบังคับบัญชาท่ีพิจารณาอนุญาตเพ่ืออนุญาตใหถอนวันลา โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลว   
เปนวันลากิจสวนตัว    
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๖. ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน ๑๒๐ วัน (ตองรับราชการมาแลวไมนอย
กวา ๑๒ เดือน + ไมเคยอุปสมบท (เวนแตเปนการอุปสมบทตามมติ ครม.ท่ีมิใหถือเปนวันลา) 
หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยมากอน 

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี ตามท่ีขอลา  มีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือนไม เกิน 
๑๒๐ วัน  
 รับราชการมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน  
 ขณะรับราชการยังไมเคยอุปสมบท(หรือ
เคยแตเปนการอุปสมบทตามมติ ครม.ท่ี
ไมถือเปนวันลา) หรือไมเคยเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย 
 
 

ผบ.ตร. ตามท่ีขอลา 
ผบก.(ไดรับมอบอํานาจจาก 
ผบ .ตร .ตามคําสั่ ง  ตร . ท่ี 
๒๗๑/๒๕๕๕ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๕๕) 

ตามท่ีขอลา 

หมายเหตุ :  การลาประเภทนี้ หากไมนําเรื่องการรับเงินเดือนระหวางลามาคิดแลว จะลาก่ีครั้งๆ ละก่ี
วัน ก็ได ตามจิตศรัทธา แตท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูบังคับบัญชาตามท่ีเห็นสมควรดวย 
  

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
๑. การเขารับการตรวจเลือก หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปน

ทหารกองประจําการ  
๒. เขารับการเตรียมพล หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล เขาฝก

วิชาการทหาร หรือเขารับการทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
๓. เม่ือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหรายงานการลา

ตอผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขา
รับการเตรียมพล  

๔. ใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองรอ
คําสั่งอนุญาต  

๕. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพลเปนการหยุดราชการซ่ึงไมนาน
จนเกินไป จึงใหลาหยุดราชการได แตหากถูกเลือกแลวถูกเกณฑใหเขากองประจําการ (การรับราชการ
ทหาร) ซ่ึงมีกําหนดอยางชา ๒ ป จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 

๖. เม่ือพนจากการเขารับการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมา
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีจําเปนจะขยายเวลาใหไดแตรวมแลว     
ไมเกิน ๑๕ วัน (พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕)   
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ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบ.ตร. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบช. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  

 
การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
๑. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มี ๒ กรณี คือ 

๑.๑ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือ          
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ สามารถลาไป
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือท่ีจําเปน
ตอการประกอบอาชีพ 

๑.๒ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอ่ืน และผูมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาสามารถรับราชการตอไปได สามารถลาไปเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

๒. มีสิทธิลาไดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลา ซ่ึงตองเปนหลักสูตรท่ีสวน
ราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะ หรือสถาบันท่ีไดรับการรับรอง      
จากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือรวมจัด แตไมเกิน ๑๒ เดือน 

๓. ใหเสนอใบลาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา พรอมท้ังแสดงหลักสูตรท่ีประสงค
จะลา เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ๑๒ เดือน  
ผบช. ๖ เดือน  

 
การใหขาราชการของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศลีและปฏิบัติธรรม  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบใหขาราชการ เจาหนาท่ี และ

ลูกจางของหนวยงานรัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน 
แตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน  
 

หลักเกณฑ 
หลักเกณฑการใหเขาราชการสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมถือเสมือนเปนวันปฏิบัติราชการ   
๑. ถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหถือเปนวันปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ 
จะตองยื่นคําขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอ
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ขออนุญาตลวงหนาได ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการขออนุญาต และใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะพิจารณาใหหรือไมใหก็ได 

๒. ถือศีลแลวตองอยูสํานักปฏิบัติธรรม  
๓. ถือศีล ๘  
๔. นุงขาว หมขาว  
๕. การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ   

 โกนผม เรียกวา นักบวช  
 ไมโกนผม เรียกวา บวชศีลจาริณี  

แนวทางปฏิบัติ  
๑. ทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน  
๒. ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาใหการรับรอง 
๓. ติดตอขอใบสมัคร กรอกรายละเอียดแลวย่ืนใบสมัครไปท่ีสํานักปฏิบัติธรรมท่ีข้ึน

ทะเบียนไวกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแหง 
๔. เดินทางไปปฏิบัติธรรม ท่ีสํานักปฏิบัติธรรม และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ

ขอกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเครงครัด  
๕. รับวุฒิบัตรเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพ่ือเปนหลักฐานแสดงตอ

ผูบังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ  
๖. หนวยงานตนสังกัดแจงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาทราบ    

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  
๒. พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๓. พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 
4. ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของ ผบ.ตร.ในฐานะอธิบดีหรือ

แทน ผบ.ตร. พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๕ 
5. ป. ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๒๑ วาดวย การลาของขาราชการตํารวจ  
6. ประกาศ สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรี    
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง  

7. คําสั ่ง  ตร. ที ่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื ่อง มอบอํานาจพิจารณาและอนุญาตการลา         
ของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา 
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓  

 
ผูเช่ียวชาญ  

1. พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 
0858277544 

2. พ.ต.ท.พิษณุ กุศลสารทูล สว.ฝายความชอบ ทพ. มือถือ 0813124010 
 

 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวิชา“การสงเคราะหขาราชการกรณีปวยเจ็บ 
/บาดเจ็บจากหนาท่ี” 

 
หัวขอการบรรยาย 

 
การสงเคราะหดวยการอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (เกินกวา 120 วัน

ทําการ) และใหรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา 
 หลักเกณฑการสงเคราะห โดยอนุญาตใหลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลากําหนด และให

มีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลา 
 ข้ันตอนการขอสงเคราะหโดยการขออนุญาตลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลากําหนด 

และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มระหวางท่ีลา/เอกสารประกอบ 
การสงเคราะหโดยอนุมัติใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม   

 หลักเกณฑการสงเคราะห โดยการอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ี
เหมาะสมกับสภาพรางกาย 

 ข้ันตอนการขอสงเคราะห โดยการขออนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ี
เหมาะสมกับสภาพรางกาย/ เอกสารประกอบ 

สารพันปญหาการสงเคราะหฯ 
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การสงเคราะหขาราชการผูไดรับบาดเจ็บ/ปวยเจ็บ 
เน่ืองจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 

ขาราชการซ่ึงไดรับอันตราย(บาดเจ็บ) หรือปวยเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี จะไดรับสิทธิสงเคราะหชวยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบตางๆ หลายประการ เชน รัฐออก
คาใชจายในการรักษาพยาบาลท้ังหมด  การอนุญาตใหลาเกินกวาท่ีระเบียบการลากําหนดโดยใหมี
สิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลานั้น การอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ี          
ท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย ในกรณีพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี      
ท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นได (ซ่ึงทําใหขาดคุณสมบัติในการรับราชการตํารวจตาม กฎ ก.ตร.วาดวย
คุณสมบัติและลักษณะตองหามการเปนขาราชการตํารวจ ปกติตองถูกสั่งใหออกจากราชการเพ่ือ     
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน) หากยังพอปฏิบัติงานในบางตําแหนงหนาท่ีไดและเจาตัวสมัครใจ     
ท่ีจะรับราชการตอไป ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ     
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ ปจจุบันคือ ฉบับ พ.ศ.2546 (ใหยกเลิกฉบับ    
พ.ศ.2498) แตในท่ีนี้ จะขอกลาวเพียง 2 ประการ ไดแก 

1. การอนุญาตใหลาเกินกวา ท่ีระเบียบวาดวยการลากําหนด  และให มีสิทธิ           
รับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลานั้น (ม.๗) 

2. การอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
กรณียังสามารถปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ไดและสมัครใจรับราชการตอไปในตําแหนงหนาท่ีอ่ืนนั้น (ม.๘) 
(ไมเชนนั้นตองสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน) 
 
การสงเคราะหดวยการอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (เกินกวา 120 วันทําการ) 
และใหรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา 

 
1.  หลักเกณฑการสงเคราะห โดยอนุญาตใหลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลา

กําหนด และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลา 
 เปนขาราชการ ซ่ึงไดรับอันตราย (บาดเจ็บ) หรือปวยเจ็บ โดยมีสาเหตุมาจาก   

การปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ท้ังนี้ ไมวาจะเปนหนาท่ีดานใดก็ตาม  
2.  ข้ันตอนการขอสงเคราะหโดยการขออนุญาตลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลา

กําหนด และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มระหวางท่ีลา/ เอกสารประกอบ 
หนวยตนสังกัดต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจตาม

กฎหมาย) เพ่ือพิจารณาใหไดความวา เปนกรณีบาดเจ็บหรือปวยเจ็บ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ีหรือไม อยางไร หากเกิดจากหนาท่ี ใหเสนอเรื่องตามลําดับชั้นพรอมเอกสาร
หลักฐานตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ ไปยัง ตร.(ผาน สกพ.) เพ่ือพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด 
(นายกรัฐมนตรี) พิจารณาอนุญาต ตอไป 
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(1) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  
(2) รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาท่ี  
(3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  
(4) สํานวนการสอบสวน พรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา

เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม  
(5) บันทึกปากคําผูบังคับบัญชา และผูเก่ียวของ  
(6) หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเพราะเหตุไดรับ

อันตรายหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาท่ี (หวง 120 วันทําการแรก หลังเกิดเหตุ) 
(7) ใบแสดงความเห็นแพทยท่ีทางราชการรับรอง  
(8) สําเนารายงานการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายจากการกระทําผิด
อาญาของผูหนึ่งผูใด  

(9) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ, หลักฐาน
ยืนยันวา  ผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหลังจากไดรับการรักษาจนหายแลว หลักฐานการไดรับ
เงินชวยเหลือ, แผนท่ีเกิดเหตุ เปนตน    

 
การสงเคราะหโดยอนุมัติใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม   

1. หลักเกณฑการสงเคราะห โดยการอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ี   
ท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย 

 ขาราชการท่ีจะไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจาสังกัด ใหรับราชการตอไปไดใน
ตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย จะตองเปนไปตามเง่ือนไข 4 ประการ ไดแก 

1.1 ไดรับบาดเจ็บ/ปวยเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
1.2 สงผลใหพิการ/ทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี        

ท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นได (กรณีเชนนี้ ถือเปนการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเปน
ขาราชการตํารวจ ผูบังคับบัญชาจะตองมีคําสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทน) 

1.3 ยังพอปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมกับรางกายได 
1.4 สมัครใจท่ีจะรับราชการตอไป   

หมายเหตุ :  1. กรณีมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี จะไมไดรับสิทธินี้ จะตองสั่งใหออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เทานั้น 
 2. กรณีเปนไปตามขอ 1.1 – 1.3 แตไมสมัครใจรับราชการตอ ตามขอ 1.4 ตองสั่งให
ออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เชนเดียวกัน  
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 3. กรณีไดรับอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมฯ แลว ตอมาเม่ือ
ออกจากราชการ เชน เกษียณ ลาออก เปนตน จะไดรับเงิน “บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ” ตามท่ี
กําหนดไวใน พ.ร.บ.สงเคราะหฯ เปนของแถม เพ่ือยังชีพ อีกสวนหนึ่งดวย นอกเหนือจากบําเหน็จ
หรือบํานาญตามปกติ ท่ีจะพึงไดรับตามสิทธิอยูแลว แตบํานาญพิเศษท่ีวานี้ (ถือเปนบํานาญพิเศษตาม
กฎหมายเฉพาะ คือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ)  จะใชฐานเงินเดือน ณ วันเกิดเหตุ เปนฐานคํานวณ 
มิไดใชเงินเดือนสุดทายเม่ือพนราชการ เปนฐานคํานวณ แตอยางใด 

2. ข้ันตอนการขอสงเคราะห โดยการขออนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนง
หนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย/เอกสารประกอบ 

หนวยตนสังกัดต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจตาม
กฎหมาย) เพ่ือพิจารณาใหไดความวา เปนกรณีบาดเจ็บหรือปวยเจ็บโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ีหรือไม หากเกิดจากหนาท่ีแลวทําใหพิการ/ ทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นไดหรือไม หากใชแลวยังพอปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม
กับรางกายไดหรือไม หากพอปฏิบัติไดแลวเจาตัวสมัครใจท่ีจะรับราชการตอไปหรือไม หากเปนไปตาม
เง่ือนไขดังกลาวทุกประการ ใหเสนอเรื่องตามลําดับชั้นพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
ไปยัง ตร.(ผาน สกพ.) เพ่ือพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด (นายกรัฐมนตรี) พิจารณาอนุมัติใหคง
อยูรับราชการตอไป  

(1) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  
(2) รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาท่ี  
(3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  
(4) สํานวนการสอบสวน พรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาเกิด 

จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม  
(5) บันทึกปากคําผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ  
(6) หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเพราะเหตุไดรับอันตราย

หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาท่ี  
(7) ใบแสดงความเห็นแพทยท่ีทางราชการรับรอง (ใหลงความเห็นเก่ียวกับอาการ

ปวยเจ็บของผูนั้นโดยละเอียดชัดเจนวาผูนั้นพิการ (เสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือเสียไป
จากสภาพเดิม) หรือทุพพลภาพ (หยอนกําลังท่ีจะประกอบการงาน) สามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงซ่ึงปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตราย หรือตําแหนงหนาท่ีอ่ืนใดไดหรือไม  

(8) บันทึกแสดงความสมัครใจอยูรับราชการตอไปของขาราชการตํารวจผูนั้น  
(9) หลักฐานยืนยันวาผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหลังจากไดรับการรักษา

จนหายแลว  
(10) หลักฐานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพ

รางกาย  
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(11) สําเนารายงานการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายจากการกระทําผิด
อาญาของผูหนึ่งผูใด 

(12) หนังสือชี้แจงเหตุผลการดําเนินการลาชา ในกรณีท่ีมีการเสนอขออนุมัติ
ยอนหลังเกินกวา ๓ ป  

(13) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ, หลักฐาน
การไดรับเงินชวยเหลือ, แผนท่ีเกิดเหตุ เปนตน    
 
สารพันปญหา 

ถาม คําวา “เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ” หมายความวาอยางไร.............. 
ตอบ มีความหมายเหมือนกับท่ีอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอใหไปดูในเรื่อง     
“การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต/
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี” 

ถาม หากเกิดเหตุในป พ.ศ.๒๕๔๐  และปจจุบันใช พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๕๔๖    
จะสามารถขอสงเคราะหไดหรือไม  

ตอบ แมวาปจจุบันจะใช พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๕๔๖ แตขณะเกิดเหตุ พ.ร.บ.
สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๔๙๘ ยังคงมีผลใชบังคับอยู ก็ใหใชกฎหมายท่ีบังคับใชขณะ
เกิดเหตุคือฉบับป พ.ศ.๒๔๙๘ 

 ดังนั้น จึงสามารถขอสงเคราะหฯ ไดตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๔๙๘  
ถาม หากปจจุบันไดลาออกจากราชการไปแลว แตยังไมไดรับการสงเคราะหฯ จะสามารถ

ขอสงเคราะหฯ ยอนหลังไปขณะยังไมไดออกจากราชการหรือไม และหากไมขอ
สงเคราะหฯ จะมีผลประการใดหรือไม  

ตอบ แมวาจะไดออกจากราชการไปแลว แตขณะเกิดเหตุยังไมไดรับการสงเคราะหฯ       
ก็ขอสงเคราะหยอนหลังได และสมควรท่ีจะขอสงเคราะหฯ ยอนหลัง เนื่องจากจะมี
สิทธิไดรับบํานาญพิเศษตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ อีกกรณีหนึ่ง  

ถาม หากเอกสารท่ีตองใชในการขอสงเคราะหฯ เชน ใบลาปวย หรือหนังสือท่ีมอบหมาย
การปฏิบัติหนาท่ีสูญหาย จะทําอยางไร  

ตอบ ใหตนสังกัดเดิมในขณะนั้น ออกหนังสือรับรองการลาปวย หรือการกลับมาปฏิบัติ
หนาท่ีแลวแตกรณี แทนการใชเอกสารดังกลาว  
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ถาม กรณีเสนอขอสงเคราะหเพ่ือใหลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาพิจารณาอยางไร  
ตอบ ใหพิจารณาวาลาปวยเกิน ๑๒๐ วันทําการหรือไม หากยังไมเกิน ๑๒๐ วันทําการ ให

พิจารณาสั่งจายเงินเดือน ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการจายเงินเดือน เงินปฯ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ซ่ึงใหอํานาจผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี (กรณีหนวยระดับ บช.  ผบช.ใชอํานาจนี้
แทน ผบ.ตร.ไดตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ) เปนผูอนุมัติในการจายเงินเดือน แตหากเกิน
กวา ๑๒๐ วันทําการ จะตองถูกระงับการจายเงินเดือนในสวนท่ีเกิน ๑๒๐ วันทํา
การ ก็ใหใชสิทธิในการสงเคราะหฯ ใหลาปวยโดยไดเงินเดือนเต็มระหวางลาปวย  

ถาม อาการบาดเจ็บอยางไร จึงจะสามารถขอรับการสงเคราะหใหคงอยูรับราชการ
ตอไปได 

ตอบ ตองถึงข้ึนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นได แตยังพอปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนๆ ได***   

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒. พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ (ใชบังคับต้ังแต ๑ ม.ค.๒๕๔๗)  
๓. พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ (ใชบังคับต้ังแต ๒๖ ม.ค.๒๔๙๘ – ๓๑ ม.ค.๒๕๔๖) 
๔. กฎ ก.ตร.วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๕. กฎ ก.ตร.วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
๖. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับ   

การลาปวยเนื่องจากการปฏิบัติราชการ  
๗. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางดําเนินการ    

ตอขาราชการตํารวจซ่ึงไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการหรือทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
๘. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๕๗.๑๒๕/๑๘๒๒๐ ลง ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การดําเนินการ      

ตอขาราชการตํารวจซ่ึงไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
๙. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๒๒.๓๒๕/๑๓๕๙๐ ลง ๒๒ ก.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การขอสงเคราะหให

ขาราชการตํารวจท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการคงอยูรับราชการ 
๑๐. แนวทางการพิจารณาประกอบบันทึก ตร.ท่ี ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มี.ค.๒๕๒๗ 

วาการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บใดจึงจะถือวาเปนการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะไดรับ
การสงเคราะหตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการฯ  

๑๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๐ ก.ค.๒๕๔๗ กําหนดเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูพิจารณาแทนในกรณีเรื่องท่ีเปนอํานาจการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.สงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ กอนท่ีมีการบังคับใช 
พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
 ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓   

 
 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.อ.บริสุทธิ์ นุศรีวอ  ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 0829543226 
2. พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ.                    

มือถือ 0858277544 
3. พ.ต.ท.พิษณุ กุศลสารทูล สว.ฝายความชอบ ทพ. มือถือ 0813124010 
 

 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

กลุม “งานกําลังพล” 
ชุดวิชา “การบรรจุทายาทเขารับราชการตํารวจ” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

หลักเกณฑการบรรจุทายาท 
 
ข้ันตอนการขอรับการบรรจุ/เอกสารประกอบ 
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจ 
ซ่ึง “เสียชีวิต/พิการทุพพลภาพจนถูกใหออกจากราชการ”  

เขารับราชการตํารวจ 
 

การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจท่ีถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนถูกใหออกจาก
ราชการ เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนการใหความชวยเหลือขาราชการตํารวจอีกรูปแบบหนึ่ง 
เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือนรอนของครอบครัว และเพ่ือเปนกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
มีหลักเกณฑและวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 
 
หลักเกณฑการบรรจุทายาท 

1.  กรณีท่ีจะไดรับสิทธิพิจารณาบรรจุ  
การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจซ่ึงเสียชีวิต/พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับ

ราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จําแนกไดเปน    
2 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 คือ เกิดจากการตอสู/ถูกประทุษราย/ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต จะตองทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยเปดสอบเดือนละ 1 ครั้ง และผลการสอบ 
ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 50 จึงจะไดรับสิทธิบรรจุ 

กลุมท่ี 2 คือ เกิดจากอุบัติเหตุ/ปวยเจ็บ จะทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป    
โดยเปดสอบปละ 1 ครั้ง พรอมกําหนดโควตาท่ีจะรับบรรจุในปนั้นๆ ไวดวย และตองไดคะแนน      
ไมนอยกวา รอยละ 60 ภายใตโควตาท่ีกําหนด (ปหนึ่งๆ จะกําหนดโควตาไวประมาณ 50100 คน)  
 

2.  ลําดับทายาทท่ีจะไดรับการพิจารณา 
ทายาท (ตามกฎหมาย) จํานวน 1 คน ตามลําดับ คือ 
2.1 บุตร (สืบสายโลหิต) หากมีหลายคน ใหพิจารณาบรรจุผูมีอายุสูงกวา 
2.2 สามี หรือภรรยา โดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณีไมมีบุตร หรือมีแตบุตรขอสละสิทธิ 

หรือไมอยูในเกณฑท่ีจะบรรจุเขารับราชการได 
2.3 บุตรบุญธรรม ซ่ึงมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไวกอนเสียชีวิต หรือสามี 

หรือภรรยาโดยพฤตินัย ซ่ึงอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย ตามลําดับ 
ท้ังนี้ หากไมมีลําดับ 1  3 จะพิจารณาจาก “พ่ีนองรวมบิดามารดา” เดียวกัน

ตามลําดับอายุ 
 
ข้ันตอนการขอรับการบรรจุ/เอกสารประกอบ 

1.  การย่ืนเรื่องขอรับการบรรจุ   
 ผูมีสิทธิยื่นเรื่องผานตนสังกัด หรือย่ืนท่ีฝายบรรจุ ทพ.ก็ได พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนด เพ่ือหนวยตนสังกัดจะไดเสนอไปยัง ตร.เพ่ือพิจารณา 
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2.  เอกสารประกอบเรื่อง 
 แบบยื่นเรื่องขอรับการบรรจุตามท่ีกําหนด 
 หลักฐานการสําเร็จการศึกษา 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ (กรณีพิการ

ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได) แลวแตกรณี 
 สูติบัตร (ถามี) 
 ผลการอนุมัติบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ กรณีเสียชีวิต/ พิการทุพพลภาพจนไม

สามารถรับราชการตอไปไดเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต. 
ใหนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีหนวยตนสังกัดแตงต้ังข้ึน มาประกอบการพิจารณาแทนได 
โดยไมตองรอผลการอนุมัติบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุ
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555  

2. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๖.๓๓๒/๒๙๒ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕๔๔ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ในการรับสมัครทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารับ
ราชการตํารวจ  

3. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๔๔ เรื่อง เพ่ิมเติมหลักเกณฑ
การบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารับราชการ
ตํารวจ  

4. หนังสือ ตร.ท่ี ตช ๐๐๐๖.๓๓๑/๙๐๙๙ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕๔๔ เรื่อง การบรรจุทายาท
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการในสถานการณการกอความไมสงบใน
เขตพ้ืนท่ี จว.ชายแดนภาคใต 

๕. อนุมัติหลัการ ตร.ลง ๒๒ มิ.ย.๒๕๔๔ ทายหนังสือ สกพ.ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๒/๔๘๓๖     
ลง ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๔ เรื่อง การแกไขหลักเกณฑการบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ พรอมแบบคํารอง 

๖. อนุมัติหลักการ ตร.ลง ๒๗ ธ.ค.๒๕๔๕ ทายหนังสือ สกพ.ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๑/๑๒๒๕๓   
ลง ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๕ เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปใหแกทายาทของขาราชการตํารวจท่ี
เสียชีวิต หรือพิการ หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการไดและถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเพราะเหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพนั้น เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กรณีเกิด
จากการปะทะ ตอสู หรือถูกประทุษราย 

๗. อนุมัติหลักการ ตร.ลง ๒๗ ก.พ.๒๕๕๖ ทายหนังสือ บช.ศ.ท่ี ๐๐๓๔.๕๓๒/๕๐๘      
ลง ๑๙ ก.พ.๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลกําหนดแนวทางวิธีการคัดเลือกทายาทกลุมท่ีไดรับความชอบ
กรณีพิเศษท่ีภารกิจและพฤติกรรมท่ีปฏิบัติอันเปนเหตุใหเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปไดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ (เพ่ิมเติม)  
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 ฝายบรรจุ  ทพ. อาคาร 19 ชั้น 7  ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 โทร. 0 2205 2448 , 0 2251 8664 และ 0 2205 26778 
 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร ผกก.ฝายบรรจุ ทพ. มือถือ 0897629086 
2. พ.ต.ท.ไพโรจน มะโนขันธ รอง ผกก.ฝายบรรจุ ทพ.  มือถือ 0892014050 

 
 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

กลุม “งานกําลังพล” 
ชุดวชิา “การประเมินผลการปฏบิัติราชการของขาราชการตํารวจ” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

 หลักการในการประเมิน 
 คํานิยาม 
 ข้ันตอนและวิธีการประเมิน 
 หัวขอในการประเมินผลในปจจุบัน 
 การแบงกลุมผลการประเมิน  
 การสงและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน 
 การประเมินกรณีอื่น ๆ  
 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้  
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 ผูเช่ียวชาญ 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1. หลักการในการประเมิน 
 1.1 ปจจัยท่ีใชในการประเมิน  
      1.1 ผลการปฏิบัติราชการ  
  1.2 ความสามารถเชิงสมรรถนะ 
 1.2 การกําหนดตัวช้ีวัดและขอตกลง  
  ตร.กําหนดตัวชี้วัดและขอตกลงท่ีใชสําหรับการประเมิน เพ่ือนําไปใชในการประเมินขาราชการ
ตํารวจทุกระดับต้ังแต ผบ.ตร. ถึง ผบ.หมู โดยแยกเปนขอตกลงฝายปฏิบัติการ หมายถึง ขอตกลงท่ีใชประเมิน
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันและปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงาน
จราจร และขอตกลงฝายอํานวยการ หมายถึง ขอตกลงท่ีใชประเมินขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกลุมงาน
อํานวยการและสนับสนุน ท้ังนี้ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินทําความตกลงในรายละเอียดใหชัดเจน 
 1.3 การประเมินขาราชการตํารวจใหดําเนินการ  
  ใหผูบังคับบัญชาเหนือผูรับการประเมินข้ึนไป ๑ ระดับ เปนผูประเมิน และผูบังคับบัญชาเหนือ     
ผูประเมิน ๑ ระดับ เปนผูตรวจสอบ 
 1.4 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  

   ใหมีการบันทึก รายงาน รวบรวม จัดเก็บขอมูลหลักฐานผลการปฏิบัติราชการและผลการประเมิน
ไวอยางตอเนื่องและเปนระบบ สําหรับใชเปนขอมูลหลักฐานในการประเมินแทนการใชดุลยพินิจ 
 1.5 การนําผลการประเมินไปใช  
  ใหนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคลของ ตร. ใหเกิดความเปนธรรม 
เชน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาแตงต้ังตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและ
โยกยายขาราชการตํารวจระดับ สว. – จตช. และ รอง ผบ.ตร. เปนตน  

๒. คํานิยาม 
 ๒.๑ การประเมิน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะและให
หมายความรวมถึงการตรวจสอบและรับรองผลการประเมินของผูตรวจสอบดวย 
 2.2 ผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินตามอํานาจหนาท่ี 
และท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา    
 2.3 ความสามารถเชิงสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะผูปฏิบัติราชการซ่ึงเปนคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําใหขาราชการตํารวจสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานอ่ืนๆ  
 2.4 ผูรับการประเมิน หมายถึง ขาราชการตํารวจระดับ ผบ.หมู ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจท่ีอยูใน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ สําหรับลูกจางประจําใหประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 2.5 ผูประเมิน หมายถึง ผูบังคับบัญชาเหนือผูรับการประเมินข้ึนไป ๑ ระดับ หรือผูบังคับบัญชา      
ท่ีรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ดูแล สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน  
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 2.6 ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูบังคับบัญชาเหนือผูประเมิน ๑ ระดับ หรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ    
ในการปกครองบังคับบัญชา ดูแล สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการของผูประเมิน 

 2.7 ตัวช้ีวัด หมายถึง ปจจัยท่ี ตร. กําหนดข้ึน เพ่ือนํามาใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการและ
ใชวัดคุณภาพของความสามารถเชิงสมรรถนะ  
 2.8 ขอตกลง หมายถึง มาตรวัดระดับคุณภาพของตัวชี้วัด ท่ี ตร. กําหนดข้ึน ใหผูรับการประเมิน    
นําหลักฐานการปฏิบัติราชการตามขอตกลงมาแสดง เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
ของขาราชการตํารวจ  
 2.9 ขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงประจํา หมายถึง ขาราชการตํารวจท่ีประจํา ตร. หรือ       
สวนราชการใดตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจํา ตร. หรือสวนราชการใด หรือสํารอง
ราชการในสวนราชการใด และขาราชการตํารวจท่ีมีตําแหนงประจํา เชน รอง ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร., ผบก.
ประจํา บช. หรือ ผบ.หมู ประจํา บก. หรอื บช. เปนตน 

๓. ข้ันตอนและวิธกีารประเมิน 
 3.๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ปละ ๒ ครั้ง ตามรอบระยะเวลา        
การประเมิน คือ  
    ครั้งท่ี ๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ระหวางวันท่ี ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค.    
ของปถัดไป    
    ครั้งท่ี ๒ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ระหวางวันท่ี ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. 
ของปเดียวกัน  

3.2 ตําแหนงขาราชการตํารวจและหนวยงาน ในหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ใหหมายความ
รวมถึงตําแหนงเทียบเทากับตําแหนงนั้น และหนวยงานหรือกลุมงานเทียบเทากับหนวยงานดวย เชน ตําแหนง 
ผบก. หมายความรวมถึง ตําแหนง ลก.ตร. และ รพ.ตร. เปนหนวยงานเทียบเทาระดับ บช. เปนตน   

3.3 ใหขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติตั้งแต ผบ.ตร. – ผบ.หมู นําแบบประเมินและ
รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน ผนวก ก และขอตกลงฝายอํานวยการมาใชเปนแนวทางในการประเมิน สําหรับ   
รอง ผกก. ลงมา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีฝายปฏิบัติการ ไดแก ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีสายงานปองกัน
ปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร ใหนําแบบประเมินและรายละเอียดท่ีกําหนดไว
ในผนวก ก และขอตกลงฝายปฏิบัติการมาใชเปนแนวทางในการประเมิน  
 3.4 การดําเนินการกอนการประเมิน 
  3.4.1 ใหหัวหนาหนวยงานต้ังแตระดับ รอง สว. ข้ึนไป ดําเนินการออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบและการปกครองบังคับบัญชาใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดใหชัดเจน รวมท้ังกําหนดรูปแบบ
และระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยใชแบบรายงานตามผนวก ข 
  3.4.2 ใหผูรับการประเมินมีหนาท่ีบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติราชการนําเสนอผูประเมิน
และผูตรวจสอบ ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในคําสั่งตามขอ 3.4.1 พรอมหลักฐานอางอิง
ประกอบการดําเนินการ เชน เอกสาร ภาพถาย สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 
  3.4.3 ใหผูประเมินและผูตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีผูรับการประเมินเสนอพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ แลวสงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
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รวบรวมไวเปนหลักฐาน นอกจากนี้ใหผูรับการประเมินเก็บสําเนาไวกับตัวเอง จํานวน ๑ ชุด เพ่ือเปนหลักฐาน
ประกอบการประเมินหรือกรณีมีการรองทุกข 
  3.4.4 ใหหัวหนาหนวยงานระดับตํ่าสุดของผูรับการประเมิน ซ่ึงไดแก งาน, กก. จัดเจาหนาท่ี   
เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการของผูรับการประเมิน     
ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองจากผูประเมินและผูตรวจสอบ       

 3.5 การดําเนินการขณะประเมิน  
   3.5.1 ผูประเมิน  ดําเนินการดังนี้  
   3.5.1.1 ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน ตามแบบและขอตกลง    
ท่ี ตร. กําหนด ท้ังนี้ ผูประเมินจะตองพิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานอางอิง
ประกอบการดําเนินการใหตรงกับตัวชี้วัดและขอตกลงท่ีใชประเมินตามท่ี ตร. กําหนด และพึงพิจารณาดวย
ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบทุกหัวขอ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆา ท่ีใด ใหผูประเมินลงลายมือชื่อกํากับไว
ทุกแหง   
   3.5.1.2 ใหความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน เชน การชมเชย
การปฏิบัติราชการ คําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของ
งานดียิ่งข้ึน เปนตน 
   3.5.1.3 สงผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิง
ประกอบการดําเนินการไปยังผูตรวจสอบ  
              3.5.2 ผูตรวจสอบ ดําเนินการดังนี้ 
  3.5.2.1 ใหตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบ     
การดําเนินการและผลการประเมินท่ีผูประเมินไดประเมินไว 
  3.5.2.2 กรณีผูตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นชอบกับผลการประเมินท่ีผูประเมิน           
ไดประเมินไว ใหลงนามรับรองผลการประเมินดังกลาว 
 3.5.2.3 กรณีผูตรวจสอบพิจารณาแลว ไมเห็นชอบกับผลการประเมินท่ีผูประเมิน       
ไดประเมินไว ใหเรียกผูประเมินหรือผูรับการประเมินเขาชี้แจง เพ่ือใหผูประเมินปรับเปลี่ยนผลการประเมิน    
ใหเปนไปตามขอเท็จจริงและขอตกลงท่ีกําหนดไว หากตกลง กันได ใหผูตรวจสอบลงนามรับรองผลการประเมิน
ดังกลาว หรือ ผูตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนผลการประเมินไดตามความเหมาะสมแตใหเปนไปตามขอตกลง  
ท่ีกําหนด โดยมีความเห็นและหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ และตองรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น
(อาจเปนกรณีท่ีผูตรวจสอบพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการของผูรับการประเมินแลวมี
ความเห็นไมตรงกับผูประเมิน เชน ผูประเมินพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการแลวไมตรง
กับขอตกลงตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมิน แตเม่ือผูตรวจสอบพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ
แลววินิจฉัยเขาขายขอตกลงตัวชี้วัดนั้นๆ) 
      ๓.6 การดําเนินการหลังการประเมิน 
              3.6.1 ใหผูประเมิน แจงผลการประเมินตามแบบในผนวก ค พรอมแนบสําเนาแบบประเมิน
ใหผูรับการประเมินทราบโดยเร็วหรืออยางชาไมเกิน 3 วัน ทําการนับแตวันท่ีการประเมินเสร็จสิ้น หรือตาม
แนวทางท่ี ตร. กําหนดในแตละครั้ง  
  3.6.2 ผูรับการประเมิน มีหนาท่ีเอาใจใสติดตามผลการประเมินจากผูประเมิน และเม่ือรับทราบ
ผลการประเมินแลวใหลงลายมือชื่อรับทราบในแบบแจงผลการประเมิน หากเห็นวาผลการประเมินของตน     
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ไมถูกตองตามขอเท็จจริง ใหผูรับการประเมินเขาพบผูประเมินและ/หรือผูตรวจสอบเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริง
เก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ หรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับ       
การประเมินและผลการประเมิน นับแตวันท่ีรับทราบผลการประเมิน ท้ังนี้ ผูประเมินหรือผูตรวจสอบอาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนผลการประเมินใหมได โดยมีความเห็นพรอมหลักฐานประกอบท่ีชัดเจนและตองรับผิดชอบ
ในผลการประเมินและ/หรือผลการตรวจสอบท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี หากผูรับการประเมินยังไมพอใจ
ใหรองทุกขตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี ตร. กําหนด 

  3.6.3 ใหหัวหนาหนวยงานระดับ สว. ข้ึนไป ดําเนินการดังนี้ 
        3.6.3.1  จัดใหมีการบันทึกขอมูลสรุปผลการประเมินของขาราชการตํารวจในสังกัดตาม
แบบท่ี ตร. กําหนด ภายในเดือน เม.ย. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๑ และ เดือน ต.ค. สําหรับ
รอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๒ หรือตามแนวทางท่ี ตร. กําหนดในแตละครั้ง 
 3.6.3.2  ประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลการประเมินอยูในกลุมสูงกวามาตรฐานกลางในท่ี
เปดเผย ตามแบบท่ีกําหนดในผนวก ง  
 3.6.3.3  ใหหัวหนาหนวยงานสามารถมอบหมายใหเจาหนาผูรับผิดชอบงานกําลังพล
ดําเนินการตามขอ 3.6.3.1 และ 3.6.3.2 ท้ังนี้ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย. สําหรับรอบระยะเวลา        
การประเมินครั้งท่ี ๑ และ เดือน ต.ค. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๒ หรือตามแนวทางท่ี ตร. 
กําหนดในแตละครั้ง  

4. หัวขอในการประเมินผลในปจจุบัน มีท้ังหมด 10 หัวขอ ดังนี้ 
 4.1 งานประจําตามระเบียบ ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 
  1) มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ 
  2) มีการวางแผนการทํางานประจําท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยกําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาในการทํางานท่ีชัดเจน 
  3) มีการพัฒนาการทํางานใหรวดเร็วข้ึน มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีสั้นลงอยางมีนัยสําคัญ  
หรือมีชองทางแนวทางวิธีการในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
  4) มีการตรวจสอบกําชับ เสนอแนะการทํางาน เพ่ือปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดความบกพรอง
หรือพัฒนาใหดีข้ึน 

4.2 งานปกครองบังคับบัญชา มี 1 องคประกอบ คือ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางตามขอปฏิบัติ
ของตํารวจในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยตองมีหลักฐาน
แสดงอยางชัดเจนถึงความสามารถในการครองตน ครองคนและครองงาน 

4.3 งานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก  
  1) มีการมอบหมายงานพิเศษใหรับผิดชอบนอกเหนือจากงานประจําปกติ หรือเปนการทํางาน 
โครงการ เชิงรุก ท่ีผูรับการประเมินเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาเห็นชอบใหดําเนินการ 
  2) มีการศึกษาและดําเนินการหรือพัฒนางานพิเศษท่ีไดรับมอบหมายอยางมีแผนเปนข้ันตอน 
จนงานนั้นสําเร็จและเปนประโยชนตอทางราชการ 
 4.4 ความสามารถเชิงสมรรถนะ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก จริยธรรม สภาวะผูนํา และ
ความรวมมือรวมใจ ซ่ึงในตัวชี้วัดเรื่องจริยธรรมไดกําหนดขอตกลงใหสอดคลองกับกฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมของตํารวจ พ.ศ.2551 คือ ตองไดรับประกาศเชิดชูเกียรติขาราชการตํารวจ สวนตัวชี้วัดดานสภาวะผูนํา 
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ไดกําหนดขอตกลงท่ีเปนรูปธรรม คือ ผูรับการประเมินตองกําหนดวิสัยทัศนในการทํางานของตนเอง โดยมี
เปาหมายท่ีชัดเจน และตองกลาหาญท่ีจะนําหนวยหรือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หรือวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
สําหรับตัวชี้วัดดานความรวมมือรวมใจไดกําหนดขอตกลงจากการทํางานพ้ืนฐานในเรื่องการรับฟงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
และ/หรือผูใตบังคับบัญชาดวยความทุมเท เสียสละ จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

5. การแบงกลุมผลการประเมิน  
      ใหแบงกลุมผลการประเมิน ดังนี้ 
      5.1 กลุมสูงกวามาตรฐานกลาง  คือ กลุมท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม (10 ตัวชี้วดั) และ      
             ระดับดี (8  9 ตัวชี้วัด)   
      5.๒ กลุมอยูในมาตรฐานกลาง  คือ กลุมท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน (5  7 ตัวชี้วัด)     
     5.๓ กลุมตํ่ากวามาตรฐานกลาง  คือ กลุมท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (4 ตัวชี้วัดลงมา)  

6. การสงและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน 
      ใหสงผลการประเมินพรอมหลักฐานให ตร. ผานชองทางวิธีการท่ีกําหนด และเก็บรักษาตนฉบับไวท่ี
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

7. การประเมินกรณีอื่น ๆ  
      7.1 กรณีผูรับการประเมินไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการใหดําเนินการ ดังนี้ 
              7.1.1 ผูรับการประเมินชวยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากตนสังกัดหรือนอกสังกัด ตร. 
หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานท่ีจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน กรณีหนวยท่ีจัดทํา
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนไมใชหนวยท่ีผูรับการประเมินไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ ใหหนวยท่ีจัดทํา
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนทําหนังสือประสานไปยังหนวยงานท่ีขาราชการตํารวจไปชวยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ แลวสงผลการประเมินไปยังหนวยงานท่ีจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 หากหนวยที่จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนไมใชหนวยงานตนสังกัดเดิม ใหหนวย
จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนสงผลการประเมินไปยังหนวยงานตนสังกัดเดิมเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานดวย  
               7.1.2 ผูรับการประเมินไปปฏิบัติราชการหรือชวยราชการไมขาดจากตนสังกัดหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานตนสังกัด โดยใหผูบังคับบัญชาหนวยท่ีผูรับการประเมินไปปฏิบัติราชการ
หรือชวยราชการ ทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน แลวสงผลการประเมินไปยัง
หนวยงานตนสังกัดเพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน   
 7.2 กรณีผูรับการประเมินเขารับการศึกษา ฝก หรืออบรมหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตรสารวัตร  
หลักสูตรผูกํากับการ  เปนตน 
               ใหหนวยงานตนสังกัดประสานขอผลคะแนนสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความประพฤติ    
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยฝกอบรมกําหนด มาเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
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 7.3 กรณีผูรับการประเมินอยูปฏิบัติราชการในหนวยงานเดิมไมครบรอบระยะเวลาการประเมิน 
               หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานใหม โดยใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานเดิม
ประเมินในหวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการ แลวสงผลการประเมินไปยังหนวยงานใหมพรอมกับหนังสือสงตัว   
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

8. กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้  
       ใหหัวหนาหนวยงานระดับ บก., บช. หรือ ตร. แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจศึกษาพิจารณาใหไดขอยุติ
เก่ียวกับปญหา โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้  

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  
 2. กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. 2547 
 3. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ (แนบทายหนังสือ ตร.             
ท่ี 0009.26/ว 005 ลง 31 ม.ค. 54)  

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

ผูเช่ียวชาญ 
1. พ.ต.อ.หญิง พิรมยรัตน   ดอนนนท  ผกก.ฝายประเมินบุคคล ทพ. โทร. 089 499 8043 
2. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ      เจริญสุข  สว.ฝายประเมินบุคคล ทพ. โทร. 085 199 3219 
 

 จบ  
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานกำาลังพล

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.บริสุทธิ์   นุศรีวอ ผกก.พท.สกพ.  

2. พ.ต.อ.วัตร์ธนา มีขำา ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.

3. พ.ต.ท.เสรี   วจีสัจจะ    รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. 

4. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ์ เจริญสุข สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ท.หญิง เบญญาพร  ช้างพงษ์

2. ร.ต.ท.หญิง อรัญญา  ค้าวิโส

สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1. พ.ต.ท.ธนชัย  รัตนกระทุ่ม

2. ร.ต.ต.ชัยวัฒน์  เนืองจำานงค์

สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

3 ภ.2
1. พ.ต.ท.นิรุธ  ตันวิมล

2. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.2 ภ.จว.นครนายก

4 ภ.3
1. พ.ต.ท.ชาญทอง  กุยแก้ว

2. พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์  เอื้อวงประเสริฐ

สว.อก.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ

สว.ฝอ.ภ.จว.อำานาจเจริญ

5 ภ.4
1. พ.ต.อ.นวิบูน  บัวสิษห์

2. พ.ต.ท.ศิริชัย  ศรีชัยปัญญา

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4     

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1. พ.ต.ท.หญิง อุรา  คำามาบุตร

2.  พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร

สว.ฝอ. ภ.จว.ลำาปาง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำาปาง

7 ภ.6
1. พ.ต.ต.ปรัชญา  เที่ยงตรง

2. ร.ต.อ.จักกราวุฒิ  สุภาภรณ์ประดับ

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1. พ.ต.ท.พรชัย  จันทนะภาพ

2. พ.ต.ท.ภุชงค์  พงษ์นาค

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

9 ภ.8
1. พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา  คงสุขกาญจนา

2. ร.ต.อ.จารุวัตร  จารุพันธ์

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.อภิชาติ  วงศ์หมัดทอง

2.  พ.ต.ต.ดนุพล  อิแอ

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

11 ศชต.
1. พ.ต.ท.หญิง นันทวรรณ  เจริญวานิช

2. พ.ต.ต.รัมลี  วาเตะ

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.
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คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 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)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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