
 
 

ผนวก ข 
  

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ  

ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 194 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 195 -

 
 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  

พ.ศ.2521 
_________________ 

 
โดยที่เปนการสมควรใหเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ

ราชการ ในกรณีปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศไดรับบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ คณะรัฐมนตรีใหวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ    
คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521” เรียกยอวา 
“ระเบียบ บ.ท.ช.” 

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 ความทั่วไป 

ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
4.1  การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ไดแก 

การปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้ 
  4.1.1   การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกราน
ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร หรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึง    
การรักษาความปลอดภัยชายแดนนานน้ําภายในทะเลอาณาเขต ทะเลหลวงและทางอากาศ 
  4.1.2  การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปน
ภัยรายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ 
  4.1.3   การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกอความ      
ไมสงบเรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือวินาศกรรม 
  4.1.4   การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง หรือขนาดใหญ อันเกิด
จากการกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรู ตามที่คณะกรรมการในขอ 5 ประกาศกําหนด 
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4.2   บําเหน็จความชอบ ไดแก การปูนบําเหน็จ ดังนี้ 
  4.2.1  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

4.2.2  บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 
4.3   คาทดแทน ไดแก เงินทดแทน กรณีดังนี้ 

4.3.1  เสียชีวิต 
4.3.2  ทุพพลภาพ 
4.3.3  พิการหรือสูญเสียอวัยวะ  

1 4.4 การชวยเหลือ ไดแก การชวยเหลือและการสงเคราะห ดังนี้ 
4.4.1  เงินชวยเหลือเปนคาทําศพ 
4.4.2  เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
4.4.3  เงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล 
4.4.4  เงินสงเคราะหขณะเจ็บปวย 

4.5 เจาหนาที่และประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ไดแกบุคคลดังนี้ 

4.5.1 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางประจํา           
ในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชา และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชน ซึ่งทางราชการไดแตงตั้ง หรือมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือ 

4.5.2  บุคคลซึ่งเจาหนาที่ตามที่คณะกรรมการในขอ 5 กําหนดไวได
รับรองวา เปนผูซึ่งไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย     
ของประเทศ 

ขอ 5  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ เรียกยอวา “ก.บ.ท.ช.” 

5.1   ก.บ.ท.ช. ประกอบดวย 
5.1.1  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
5.1.2  ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานกรรมการ 
5.1.3   ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ 
5.1.4 ผูแทนกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ 
5.1.5 ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 
5.1.6  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
5.1.7  ผูแทนสํานักงานสภา    
 ความมั่นคงแหงชาติ  เปนกรรมการ 
5.1.8 ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ 
5.1.9  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการ 

____________________ 
1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 
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  5.1.10  ผูแทนกองอํานวยการ  
   รักษาความมั่นคงภายใน เปนกรรมการ 
   5.1.11  ผูแทนกองบญัชาการ  
   ทหารสูงสุด เปนกรรมการ 

 5.1.12  ผูแทนกองทัพบก เปนกรรมการ 
 5.1.13  ผูแทนกองทัพเรือ เปนกรรมการ 
 5.1.14  ผูแทนกองทัพอากาศ เปนกรรมการ 
 5.1.15  ผูแทนกรมตาํรวจ เปนกรรมการ 
 5.1.16  ผูอํานวยการกองการ  

 เจาหนาที่ สํานักงานปลัด 
 สํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

5.2   ก.บ.ท.ช. มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
5.2.1   พิจารณาและอนุมั ติ  บํ า เหน็ จความชอบ  ค าทดแทน             

และการชวยเหลือ ตามระเบียบนี้ 
5.2.2  ประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญตามขอ 4.1.4 
5.2.3  ประกาศกําหนดยานอันตราย ตามขอ 10.5 
5.2.4  กําหนดเจาหนาที่ซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ   

ตามขอ 4.5.2 
5.2.5 แตงตั้ งคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ          

คาทดแทน และการชวยเหลือ เรียกยอวา “อ.บ.ท.ช.” คณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติหรือดําเนินการตามที่ ก.บ.ท.ช. มอบหมาย เมื่อ อ.บ.ท.ช. พิจารณาและอนุมัติ           
หรือดําเนินการตามที่ ก.บ.ท.ช. มอบหมายแลว ใหรายงาน ก.บ.ท.ช. ทราบ 

5.2.6  กําหนดรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการ
เสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

5.2.7 แจงผลของการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน      
และการชวยเหลือ เพ่ือหนวยราชการที่เก่ียวของดําเนินการใหบังเกิดผลตามมติของ ก.บ.ท.ช.  

5.2.8  ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ หรือบุคคลที่เก่ียวของ 
เพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

5.2.9  ดําเนินการอื่นใดที่เห็นวาจําเปนหรือสมควรเพื่อใหเปนไป       
ตามระเบียบนี้ 

5.3  คําวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบนี้ถือเปนที่สุด  
ขอ 6   ผูที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการชวยเหลือ ตามระเบียบนี้

จะตองเปนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ 
_____________________________ 

1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25249 
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หมวด 2  บําเหน็จความชอบ 
ขอ 7 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางของ

ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของ
รัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเสียชีวิตหรือ  
ไมสามารถรับราชการ หรือปฏิบัติงานตอไปได ซึ่งการเสียชีวิตหรือการปวยเจ็บนั้น มิไดเกิดจาก          
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง โดยถือหลักเกณฑการพิจารณา
ดังตอไปนี้ 
 7.1  ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสู จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือพิการ จากการสูรบหรือการตอสู ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 9 ช้ันหรือข้ัน 
 7.2  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ จนไดรับอันตราย    
ถึงชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยการกระทําของศัตรู ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง    
ไมเกิน 7 ช้ันหรือข้ัน 
 7.3  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ จนไดรับอันตราย    
ถึงชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ นอกเหนือจากกรณีในขอ 7.1 หรือขอ 7.2 ใหพิจารณา        
เล่ือนเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 5 ช้ันหรือข้ัน 
 7.4  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ จนปวยเจ็บถึง
เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยมิไดทําการสูรบหรือตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของศัตรู ให
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 3 ช้ันหรือข้ัน 
 7.5  ผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการ จนถึงเสียชีวิต ไมวากรณีใดๆ    
ถาผูนั้นเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาไมนอยกวา 6 เดือนในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต หรือ
ไดปฏิบัติภารกิจทางอากาศในยานอันตรายมาไมนอยกวาเที่ยวบินตามที่กําหนดไวในขอ 10.7 
กรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวแลว ใหไดรับบําเหน็จความชอบตามเกณฑในขอ 7.1 ขอ 7.2 ขอ 7.3 
หรือขอ 7.4 เพ่ิมขึ้นอีก 1 ช้ันหรือข้ัน 
 7.6  ผูใดจะไดรับบําเหน็จความชอบตามเกณฑในขอ 7.1 ขอ 7.2 ขอ 7.3 
หรือขอ 7.4 หากไดรับราชการตอไป ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหคิดบําเหน็จความชอบเปนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบตามหลักเกณฑในขอ 10 

ขอ 8   ช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางที่จะเลื่อนตามขอ 7 ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น แตถาช้ันหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไมมีหรือมีแตไมพอ    
ที่จะเลื่อนใหใชวิธีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ดังนี้ 

8.1  กรณีไดเ ล่ือนข้ึนรับเงินเดือนหรือคาจางเกินชั้นยศ ระดับ หรือ
ตําแหนงที่ดํารงอยู ใหใชช้ันหรือขั้นเงินเดือนหรือคาจางของช้ันยศ ระดับ หรือตําแหนงที่สูงกวา
ถัดไปมาเพิ่มให แตถาการเลื่อนนั้นจะขัดกับการขอชั้นยศหรือระดับตําแหนง ก็ใหเล่ือนไดเพียง
เทาที่ไมขัด สวนชั้นหรือข้ันที่เหลืออยู ใหเปลี่ยนเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
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1 8.2   สําหรับขาราชการการเมือง ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ใหใชข้ันเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม 

กรณีที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมตรงกับขั้นเงินเดือนของขาราชการ  
พลเรือน ใหเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ จากอัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกวาถัดไป 

2 8.3   ในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางเกินอัตราสูงสุดของทหาร ตํารวจ 
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ช้ันหรือข้ันที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิมเงินเดือนหรือคาจางเปนพิเศษ            
ในแตละช้ันหรือข้ันในอัตรารอยละหา 

ขอ 9  ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผูใดที่ไดเล่ือนชั้นหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางตามระเบียบนี้      
ใหปรับชั้นยศ ระดับ หรือตําแหนง เพ่ือใหตรงกับชั้นหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการนั้น 

3 ขอ 10  การใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหไดรับเปนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 
เรียกวา เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) โดยไดรับเพิ่มตามอัตราชั้นหรือข้ันเงินเดือน 
หรือคาจาง และในกรณีที่ไดรับ พ.ส.ร. เกินกวาอัตราเงินเดือนหรือคาจางช้ันหรือข้ันสูงสุด      
ของทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการ
ของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ช้ันหรือข้ันที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิม พ.ส.ร. เปนพิเศษในแตละ
ช้ันหรือข้ันในอัตรารอยละหา โดยถือหลักเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้ 

10.1  ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูดวยความกลาหาญ หรือทําการสูรบหรือ
ตอสูเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการสูรบหรือตอสูใหไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน      
4 ช้ันหรือข้ัน 

10.2  ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูจนเปนผลดีแกหนวย หรือไดรับบาดเจ็บ
สาหัสจากการสูรบหรือตอสู ใหไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 3 ช้ันหรือข้ัน 

10.3  ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส
จากการกระทําของศัตรู ใหไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 2 ช้ันหรือข้ัน 

4 10.4  ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของศัตรู หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ โดยอุบัติเหตุนั้นมิได  
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ชั้น
หรือข้ัน 

 ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสู แตมิไดรับบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร.   
1 ช้ันหรือข้ัน ตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ท.ช. กําหนด 
    

1,2  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523  
3   แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2525  
4   แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523  
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1 10.5  ผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการดวยความเรียบรอย   
ในยานอันตรายตามที่ ก.บ.ท.ช. กําหนดติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ัน 
หรือข้ัน 

 ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในยานอันตรายซึ่งได   
ทําการสูรบหรือตอสู หรือใหการสนับสนุนหนวยภาคพื้นดินในการสูรบหรือตอสูโดยมีระยะเวลา
รวมกันในรอบปงบประมาณไมนอยกวา 6 เดือน ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน 

 ผูที่ออกปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในยานอันตราย  
ไมถึง 6 เดือน ใหนําผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการไปประกอบการพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําป 

10.6  ผูปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของตํารวจน้ํา ซึ่งได
ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในขณะที่เรือนั้นทําการสูรบ จนเจาหนาที่ประจําเรือไดรับอันตรายถึง
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากการสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน 

10.7 ผูปฏิบัติงานในอากาศ ซึ่งทําการในอากาศและทําการบนอากาศยาน
เปนประจําที่ทําการบินเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอันตราย ตามขอ 10.5 หรือในพื้นที่ที่หนวย
ภาคพื้นกําลังสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ันตามจํานวนเที่ยวบิน ดังนี้ 

10.7.1  การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพื้น การลาดตระเวน 
การบินคุมกัน และการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพื้น ตองมี
จํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 20 เที่ยวบิน 

10.7.2  การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา 
การทิ้งวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา         
30 เที่ยวบิน 

10.7.3  การปฏิบัติภารกิจทางธุรการ หรือภารกิจอื่นๆ ตองมีจํานวน
เที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา 40 เที่ยวบิน 

10.8  ผูปฏิบัติงานในอากาศ หรือผูที่ไปปฏิบัติการตามหนาที่ซึ่งอยูใน 
อากาศยานที่ไดทําการสูรบ หรือไดทําการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีรองรอยเปน
หลักฐาน 1 ครั้ง หรือหลายครั้งในรอบปงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน 

10.9 ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานในอากาศยานใด ปฏิบัติทั้งภารกิจการรบ     
และภารกิจสนับสนุนการรบ การนับเที่ยวบินรวม ใหนับเที่ยวบินของแตละประเภททดแทนกันได 
โดยเปลี่ยนใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเที่ยวบินภารกิจการรบตอเที่ยวบินภารกิจ
สนับสนุนการรบเปน 2 ตอ 3 

2 ขอ 11  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับ พ.
ส.ร. ตามระเบียบนี้ แตไมมีโอกาสใชสิทธิก็ใหไดรับเงินตอบแทน เรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสู
รบ” โดยถือหลักเกณฑดังนี้ 
    

1 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523  
2 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532  
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11.1 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 4 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 4,800 บาท 

11.2 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 3 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 3,600 บาท  

11.3 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 2 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 2,400 บาท  

11.4 ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับ
การสูรบ คนละ 1,200 บาท   
 ผูที่ไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ เมื่อเขารับราชการหรือทํางาน       
ในองคการของรัฐ หรือกิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหไดรับ พ.ส.ร. ตามสิทธิเดิม   
ในอัตรา 1 สวนใน 12 สวนของเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และใหไดรับหลังวันที่มีสิทธิรับเงิน
รางวัลสําหรับการสูรบไมนอยกวา 1 ป 

ขอ 12 ผูใดไดรับ พ.ส.ร. ครั้งใดครั้งหนึ่งตามระเบียบนี้เกินกวา 1 ช้ันหรือข้ัน           
ก็ใหพิจารณาลด พ.ส.ร. สําหรับครั้งตอไปลงคราวละ 1 ช้ันหรือข้ัน ทุกๆ รอบปงบประมาณ     
แตถาลดแลวจะไดรับนอยกวา 1 ช้ันหรือข้ัน ก็ใหไดรับ 1 ช้ันหรือข้ัน และเมื่อรวมกันแลวให
ไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 4 ครั้ง ทั้งนี้ เวนแตกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินเลื่อนชั้นหรือข้ันกรณีพิเศษ
เปน พ.ส.ร.  

ขอ 13 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหไดรับตั้งแตวันที่เสียชีวิตหรือวันกอนวันพน
จากหนาที่ราชการ 

การใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหไดรับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัด
จากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 

ในกรณีผูที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบแตเสียชีวิตหรือพนจาก
หนาที่ราชการไปกอนที่จะไดรับบําเหน็จตามวรรคกอน ใหผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษสําหรับ     
การสูรบตั้งแตวันที่เสียชีวิต หรือวันกอนวันพนจากหนาที่ราชการ 

ภายใตบังคับขอ 8.1 ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษดวย
ใหเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ถาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบสูงกวาใหนําบําเหน็จพิเศษสําหรับ
การสูรบมาเปลี่ยนเปนการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแทน 

ขอ 14 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหพิจารณาไดทันทีที่มีกรณีเสียชีวิต
หรือพิการ ทุพพลภาพ 

ขอ 15 ใหพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบทุกรอบปงบประมาณถาผูใดปฏบิตัิ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการหลายครั้ง ใหรวมพิจารณาเพียงคร้ังเดียว โดยนับเวลาและ
การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการนั้นทุกครั้งเขาดวยกัน 

ขอ 16 การพิจารณาบําเหน็จความชอบ ประจําปงบประมาณใด ถาปรากฏมีผู
ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที่ ก.บ.ท.ช. อาจพิจารณาใหลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบสําหรับผูนั้นเสียไดตามควรแกกรณี 
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ขอ 17 ผูมีสิทธิที่จะขอรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกันได
หลายทางใหเลือกขอรับไดเพียงทางเดียว 

ผูไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว หมดสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 

ขอ 18 การพิจารณาใหไดรับ พ.ส.ร. ใหถืออัตราเงินเดือนหรือคาจางในเดือน
สุดทายของเดือนที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการเปนเกณฑในการคํานวณ 

1 ขอ 19 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 ใหถือเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยู
ในวันที่ไดรับบําเหน็จความชอบเปนเกณฑในการคํานวณ เวนแต ทหารกองประจําการและทหาร
ประจําการ พลตํารวจ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทา ที่ไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางนอยกวาอัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.1 ช้ัน 1 ใหถืออัตราเงินเดือนทหาร 
ระดับ ป.1 ช้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ 

หมวด  3  คาทดแทน 

ขอ 20 ผูใดไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ เนื่องจากการตอสู หรือจากการกระทําของ
ศัตรู ใหไดรับเงินคาทดแทน โดยจายครั้งเดียวในอัตราดังนี้ 
 (1) เสียชีวิตได 25 เทา ของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (2) ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการได 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (3) แขนขาดขางหนึ่งได 24 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (4) ขาขาดขางหนึ่งได 22 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (5) มือขาดขางหนึ่งได 18 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (6) เทาขาดขางหนึ่งได 15 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (7) ตาบอดขางหนึ่งได 11 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (8) หูหนวกทั้งสองขางได 9 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (9) หูหนวกขางหนึ่งได 4 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (10) นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่งได 4 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (11) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (12) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (13) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่งได 2 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (14) นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (15) นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (16) นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 (17) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุได 25 เทาของ
เงินเดือนหรือคาจาง 
_____________________________ 

1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532  
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 (18) การสูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวไวใน (3) ถึง (17)    
จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนดพิจารณา
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้นกับผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามที่กลาวไวใน 
(3) ถึง (17) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน 
 (19) การสูญเสียอวัยวะหลายสวนใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน แตเมื่อ
รวมกันแลวเงินคาทดแทนตองไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินคาทดแทน ตามระเบียบนี้ แขนขาด
หมายความวาขาดเหนือขอศอกขึ้นมา ขาขาดหมายความวาขาดเหนือหัวเขาข้ึนมา มือขาด
หมายความวาขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแตขอมือถึงขอศอก เทาขาดหมายความวาขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแต 
ขอเทาถึงหัวเขา นิ้วขาดหมายความวาขาดอยางนอย 1 ขอ ในกรณีฝามือหรือฝาเทาขาด ให
คํานวณตามจํานวนนิ้วที่ขาด 

การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของมือ แขน เทา ขา หรือนิ้ว โดย
ส้ินเชิง ซึ่งไมสามารถจะรักษาใหหายเปนปกติได ใหถือเสมือนหนึ่งอวัยวะสวนนั้นขาด 

ขอ 21 ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการ แตมิใชเนื่องมาจากการตอสูกับ
ศัตรูหรือจากการกระทําของศัตรู ก็ใหไดรับเงินคาทดแทนเปนเงินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวใน    
ขอ 20 

ขอ 22 ในกรณีที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บตามขอ 20 (3) ถึง (18) และไดรับ  
เงินคาทดแทนไปแลว ภายในกําหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ  
ใหไดรับเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

22.1 การปวยเจ็บลุกลามขึ้น จนเปลี่ยนสภาพเปนการสูญเสียอวัยวะใหม 
หรือตองสูญเสียอวัยวะอื่นอีก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให
ไดรับเงินคาทดแทนเฉพาะสวนที่เพ่ิมตามเกณฑที่สูงข้ึน แตเมื่อรวมกับที่ไดรับไปแลวตองไมเกิน 
30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

22.2 ผูนั้นไดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงาน
ได อันเนื่องมาจากการที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ใหไดรับเงินคาทดแทน       
ตามเกณฑในขอ 20 (1) หรือ (2) แลวแตกรณีแตอยางเดียว และหากเงินคาทดแทนที่ไดรับ   
ไปกอนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เปนจํานวนสูงกวาเกณฑที่กําหนดในขอ 20 (1) หรือ (2) ก็ให
ไดรับเงินคาทดแทนตามเกณฑที่ไดรับไปกอนแลวไมตองเรียกคืน 

1 ขอ 23 เงินเดือนหรือคาจางที่จะคํานวณเงินคาทดแทนตามขอ 20 ใหรวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือสําหรับเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตอง
ฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด
ดวย 

 
     

1 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529  
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1 ผูที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการนอยกวาอัตราเงินเดือนทหาร 
ระดับ ป.1 ช้ัน 1 หรือไมมีเงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการใหถืออัตราเงินเดือนทหาร ระดับ 
ป.1 ช้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ  

ขอ 24 ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ 
ถา 

(1) อันตรายหรือความปวยเจ็บ เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือจากความผิดของตนเอง หรือ 

(2) ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการแลว 

หมวด  4  การชวยเหลือ 
2 ขอ 25  การชวยเหลือกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ

ราชการ ใหไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละไมเกิน 20,000 บาท 
3 ขอ 25 ทวิ  ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและ

รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการปวยเจ็บ
นั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ถาปรากฏวาผูนั้น
พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ ใหไดรับเงินชวยเหลือ
ดํารงชีพเปนรายเดือนไมเกินเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา แตทั้งนี้ 
ผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมกับเงินเพิ่มรายเดือนตางๆ ที่ผูรับบํานาญจะพึงมี
สิทธิไดรับแลว เปนเงินตั้งแตเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ําข้ึนไป 
หรือผูที่ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่งถา
คํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ควรจะไดรับเทาใดแลว ถามีจํานวนบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตั้งแตเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา   
ข้ึนไป หรือผูที่ไดรับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตั้งแตเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนข้ันต่ําข้ึนไป ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพตามวรรคนี้ 

ผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมกับเงินเพิ่มรายเดือนตางๆ 
ที่ผูรับบํานาญจะพึงมีสิทธิไดรับแลวเปนเงินไมถึงเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการ   
พลเรือนขั้นต่ํา หรือผูที่ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ ซึ่งถาคํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ควรจะไดรับเทาใดแลว 
ถามีจํานวนบํานาญพิเศษเพราะเหตุ ทุพพลภาพ เปนเงินไมถึงเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา หรือผูที่ไดรับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเปนเงินไมถึงเดือนละสองเทา
ของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา ใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพเมื่อรวมกับบํานาญ 
_______________________ 

1  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532 
2 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2534 
3  เพ่ิมความเปนขอ 25 ทวิ โดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 และแกไขเพิ่มเติมโดย

ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 
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พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพและเงินเพิ่มรายเดือนตางๆ ที่ผูรับบํานาญ จะพึงมีสิทธิไดรับหรือเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกันที่ไดรับอยูแลว หรือควรไดรับไมเกินเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา   

ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ 
ไดแก ผูที่มีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ ดังนี้ 

(1) อัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) 
(2) อัมพาตครึ่งตัว (Paraplegia)  
(3) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดสิ้นสุดแลวยังไมสามารถ

เดินได หรือเดินไดโดยตองใชเครื่องชวยเครื่องพยุง และไมสามารถใชแขนและมือขางที่เปน
อัมพาตได   

(4) ตาบอดสองขาง 
(5) แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
(6) แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดอีกขางหนึ่ง 
(7) ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
(8) เทาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 
(9) สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไมสามารถ

รักษาใหดีข้ึนได 
(10) เปนลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure) ซึ่งพิสูจนไดแนชัดทางการ

แพทยแลววา เนื่องมาจากบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัวรวมกันไมต่ํา
กวา 7 ครั้งในรอบป แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชักและดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทย
โดยสม่ําเสมอแลวก็ตาม 

(11)  เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (psychotic attack) รวมกันไมต่ํา
กวา 60 วันขึ้นไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวา ไมสามารถรักษาไดหายขาดได 

(12) โรค หรือความพิการที่มีสภาพอาการไมตรงตาม (1) – (11) รวมทั้ง
โรคหรือความพิการอื่น ที่มิไดกลาวไวแตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัด ใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แตงตั้งข้ึน โดยประกอบดวยอยางนอยแพทย 3 นาย 
พิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช.อนุมัติเปนรายๆ ไป  

ผูมีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพตาม (5), (6), (7), (8) ใหถือ
ความหมายเชนเดียวกับขอ 20 วรรคสองของระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 

เงินชวยเหลือดํารงชีพใหได รับตั้งแตวันที่ผูนั้นตกอยู ในสภาพพิการ     
ทุพพลภาพตามความในวรรคสามและใหหมดสิทธิเมื่อพนสภาพพิการทุพพลภาพดังกลาว     
หรือตาย 
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ขอ 26 ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการปวยเจ็บ
นั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ตองเขารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ และใหไดรับเงินคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตลอดเวลา ที่เขารับการรักษาพยาบาล เวนแตจะมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการหรือหนวยงานอื่น  

ถาไมมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีจําเปน
ฉุกเฉิน ก็ใหเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเอกชนได โดยให
ไดรับเงินคาใชจายในการรักษาพยาบาลเต็มจํานวน 

ขอ 27 คาใชจายสําหรับคาหองและอาหารของผูปวย คาพยาบาลพิเศษ ตลอดจน     
คาซื้ออวัยวะเทียมใหเบิกไดตามที่จายจริง แตไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ 28 ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ เนื่องจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู
ใหไดรับเงินสงเคราะห เรียกวา เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ในอัตราดังนี้ 

(1) หนึ่งในสามสิบของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง ในกรณีที่อยูรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(2) หนึ่งในหกสิบของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง ในกรณีตองอยูพักฟน    
ตามคําส่ังของแพทยที่รักษา 

เงินเดือนหรือคาจางที่จะคํานวณเงินชดเชยกรปวยเจ็บใหถือเกณฑตามขอ 
23 

การคํานวณเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ถามีเศษของบาท ใหปดเปน
หนึ่งบาท สวนการนับวันใหถือการนับวันของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือแพทยที่รักษา
เปนเกณฑ 

ขอ 29 เงินชวยเหลือดํารงชีพตามขอ 25 ทวิ เงินคารักษาพยาบาลตามขอ 26 เงิน
ชดเชยการปวยเจ็บตามขอ 28 เงินทดแทนตามขอ 20 (2) ถึง (19) และขอ 21 นอกจากกรณี
เสียชีวิตที่กําหนดจายใหแกผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ขณะยังมีชีวิตอยูเปนทรัพยสินของผูนั้น
ในขณะเสียชีวิตใหจายใหแกผูรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย 

สวนเงินทดแทนตามขอ 20 (1) และขอ 21 กรณีเสียชีวิตใหจายแกบุคคล 
ซึ่งผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตไดแสดงเจตนาระบุไวในกรณีที่ผูเสียชีวิตมิไดแสดง
เจตนาระบุไวก็ใหจายใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสําหรับผูที่ไดรับบํานาญพิเศษ 

ขอ 30 การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับรองการชวยเหลือของผูเสียชีวิตหรือปวยเจ็บ ดําเนินการทันที
ที่ไดรับรายงาน หรือไดรับทราบผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการชวยเหลือราชการของผูนั้น 
ใหเจาหนาที่สวนราชการหรือหนวยตางๆ ที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องนี้         
ทุกประการ  
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บทเฉพาะกาล 

ขอ 31 บรรดาเจาหนาที่และประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ผูใดมีสิทธิไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบนี้ แตได
ขอรับความชวยเหลือตามระเบียบของทางราชการอื่นไวแลว และยังมิไดรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบดังกลาวในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากผูนั้นประสงคจะขอรับความ
ชวยเหลือตามระเบียบนี้ ใหย่ืนคําขอรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน  
นับแตวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อไดย่ืนคําขอรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบนี้แลว ใหผูนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือตามระเบียบของทางราชการที่ไดย่ืน      
คําขอไวกอนแลว 

ขอ 32 กรณีทีเก่ียวของกับการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศที่เกิดขึ้นกอนวันที่ใชระเบียบนี้ แตไมกอนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2518    เมื่อ ก.บ.ท.ช. 
เห็นวา กรณีนั้นสมควรใชระเบียบนี้บังคับ ให ก.บ.ท.ช. มีอํานาจพิจารณาใหเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการดังกลาว ไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ แตทั้งนี้ 
ผูรองของรับสิทธดิังกลาวจะตองย่ืนคําขอรับความชวยเหลือกอนสิ้นปงบประมาณ 2521 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ  พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ)  พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 

(เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) 
นายกรัฐมนตรี    
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ที่ สร 1002/ว 15 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
7  ธันวาคม 2521 

 
เร่ือง  กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพ่ือใหหนวย

ราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน  เวียนกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดและสวนราชการในสังกัด สร.ตามบัญชีแนบทาย 
อางถึง  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002/ ว 8 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2521 
สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะ

รับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ 
ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ  คาทดแทน และการชวยเหลือ ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2521 1 ชุด 

   
ตามหนังสือที่อางอิง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ     

การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.)     
มีมติใหเวียนระเบียบ บ.ท.ช. เพ่ือกระทรวง ทบวง กรม  และจังหวัดทราบ ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

บัดนี้ ก.บ.ท.ช. ไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนด
เจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ และรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ 
ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช.  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2521พรอมทั้งกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิตางๆ ตามที่บัญญัติไวใน
ระเบียบ บ.ท.ช. ทายประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ก.บ.ท.ช. ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2521 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2521 ใหเวียนประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 ใหกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดทราบเพื่อปฏิบัติ
ตอไป 

จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 
2521 มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงเวียนประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 
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อนึ่ง กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค 0502/37844 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2521 แจงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหกระทรวง 
ทบวง กรม และจังหวัดทราบและถือปฏิบัติดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลทีไ่ดชวยเหลือราชการและ 
รายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จ 

ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. 
_____________________ 

 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ           

คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ซึ่งเรียกยอวา 
“บ.ท.ช.” 

อาศัยอํานาจตามระเบียบ  บ.ท.ช. ขอ 5.2.4 และขอ 5.2.6 คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ซึ่งเรียกยอวา “ ก.บ.ท.ช. ” จึงกําหนดเจาหนาที่
ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียดเพื่อให หนวยราชการตางๆ ปฏิบัติ    
ในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ดังตอไปนี้ 

1. เจาหนาที่ซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 
4.5.2  คือ ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองพัน ผูกํากับการตํารวจ หัวหนากอง นายอําเภอ หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทาข้ึนไป ที่บุคคลนั้นไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรองของประเทศ ภายใตความรับผิดชอบหรืออํานวยการของตนหรือของหนวยรอง 

2. เมื่อมีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ          
การชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหดําเนินการยื่นคําขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือ ตามแบบคําขอที่กําหนดไวทายประกาศนี้ ยกเวนผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ              
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืนอยูแลว ใหดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบหรือคําส่ังนั้นๆ 

3.  ผูย่ืนคําขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
3.1 สําหรับทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ 

องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกของกองอาสา
รักษาดินแดน และประชาชน ซึ่งทางราชการไดแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ใหผูบังคับบัญชาของผูเขาเกณฑ        
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ตาม 2. ตั้งแตตําแหนง ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทาข้ึนไปเปนผูย่ืนคําขอตอ ก.บ.ท.ช. 

3.2 สําหรับผูซึ่งชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ  ใหเจาหนาที่ตาม 1. หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ตาม 1. ของประกาศ
นี้ตั้งแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือตําแหนง
ที่เทียบเทาข้ึนไปเปนผูย่ืนคําขอตอ ก.บ.ท.ช. 

4.  ผูย่ืนคําขอตอ ก.บ.ท.ช. อาจจะกําหนดวิธีการยื่นขอ การสงเอกสาร ตลอดจนการ
ตรวจสอบหลักฐานในการขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ภายในหนวย
ของตนไดตามความเหมาะสม 

5.การขอ  ใหแยกคํ าขอ เปนรายบุคคล  และในกรณีที่ มี คํ า ขอหลายราย                
อันเนื่องมาจากปฏิบัติการรวมกันในเหตุการณเดียวกันใหขอพรอมกัน เวนแตผูที่มีความจําเปน
จะตองขอภายหลังใหช้ีแจงมาดวย 

6. การสงคําขอตอ ก.บ.ท.ช. ใหสงถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประธาน ก.บ.ท.ช. 
7. การยื่นคําขอรับบําเหน็จความชอบตอ ก.บ.ท.ช. ใหแนบหลักฐานประกอบ

ดังตอไปนี้ 
7.1  ขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

7.1.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนังสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือ
ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

7.1.2  สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงาน
การสูญเสีย 

7.1.3 ในกรณีไมมีรายงานตาม 7.1.2 ใหแนบบันทึกรายละเอียด
พฤติการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยผูย่ืนคําขอเปนผูลงช่ือ
รับรองความถูกตอง  

7.1.4 ในกรณีไมใชการสูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของศัตรู ให
แนบสําเนาสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งข้ึนหรือสําเนาสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน สําเนาคําพิพากษาแลวแตกรณี 

7.1.5 ในกรณีเสียชีวิตใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตาย 
7.1.6 ในกรณีไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานตอไปไดใหแนบสําเนา

หลักฐานทางการแพทย และหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงวาทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ 

7.1.7 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทาย 
7.1.8 คํารับรองของผูบังคับบัญชาวา ผูเสียชีวิตเปนผูมีคุณสมบัติตามที่

ระบุไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 7.5 
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7.2  ขอบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
7.2.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน

อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนังสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือ
ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

7.2.2 สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงาน
การสูญเสีย ถามี 

7.2.3 บันทึกรายละเอียดแสดงพฤติการณและผลการปฏิบัติพรอมทั้ง 
แผนที่สังเขปแสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ         
ซึ่งหนวยจัดทําข้ึนโดยผูย่ืนคําขอเปนผูลงช่ือรับรองความถูกตอง 

7.2.4 ในกรณี อุบัติ เหตุ  ใหแนบสํา เนาสํานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งข้ึน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
หรือสําเนาคําพิพากษา แลวแตกรณี  

7.2.5 ในกรณีได รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส ใหแนบหลักฐาน          
ทางการแพทยแสดงใหทราบลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ คําวินิจฉัยของแพทย จํานวนวันที่
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยมีนายแพทยผูรักษาลงนามรับรอง 

7.2.6 ในกรณีปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ในยานอันตราย ตามที่ ก.บ.ท.ช. กําหนด
ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน ใหแนบสําเนาคําส่ังพนจากการปฏิบัติหนาที่มาดวย ถามี 

7.2.7 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทายในรอบปงบประมาณที่ปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 

7.2.8 หนังสือชมเชยของหนวยเหนือ ถามี 
8. การขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ในรายที่ขอมาหลายกรณีนั้น ถา

เห็นสมควร ผูย่ืนคําขออาจแยกคําขอรับคาจัดการศพผูเสียชีวิต คาใชจายในการรักษาพยาบาล
ผูปวยเจ็บ หรือเงินชดเชยการปวยเจ็บไปกอนก็ได แตใหช้ีแจงเหตุผลไวในคําของนั้นดวย 

9. การขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในกรณีตองปวยเจ็บเกินกวาหกสิบวัน อาจยื่น
ขอรับการชวยเหลือเปนงวด งวดละไมนอยกวาหกสิบวัน 

10.  การยื่นคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือตอ ก.บ.ท.ช. ใหแนบหลักฐาน
ประกอบ ดังตอไปนี้ 

10.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนังสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือ
ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

10.2 สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงานการ
สูญเสีย 

10.3 ในกรณีไมมีรายงานตาม 10.2 ใหแนบบันทึกรายละเอียดพฤติการณ
ของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาคาทดแทนและการชวยเหลือ โดยผูย่ืนคําขอเปนผูลงช่ือ
รับรองความถูกตอง 
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10.4 ในกรณีไมใชการสูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของศัตรู ใหแนบ
สําเนาสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งข้ึน หรือสําเนาสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานการสอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษา แลวแตกรณี 

10.5  ในกรณีไดเสียชีวิต ใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตาย  
10.6  ในกรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะ หรือ 

ปวยเจ็บตองเขารับการรักษาพยาบาล หรือตองพักฟน ใหแนบสําเนาหลักฐานทางการแพทย หรือ    
คํารับรองของแพทยผูตรวจรักษา หรือหนังสือรับรองของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล แสดงวา
ผูนั้นทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะหรือคํา ส่ังหรือคําวินิจฉัยของแพทย ใหผูนั้น               
อยูรักษาพยาบาลหรือพักฟน แลวแตกรณี 

10.7 การขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาล        
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเกินกวา 365 วัน ใหแนบหนังสือรับรองของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลวา ผูปวยยังคงอยูรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตลอดเวลา 

10.8 หนังสือรับรองของเจาสังกัดหรือหัวหนาหนวยงานวาในวันที่ไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บ ผูเขาเกณฑตาม 2. ไดรับเงินเดือนหรือคาจางรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ           
รายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือสําหรับเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตอง          
ฝาอันตรายเปนปกติ หรือสําหรับการสูรบอยูเปนเงินเทาใด ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย       
วาดวยบําเหน็จขาราชการ แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอ่ืนๆ 

11. เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา ผูใดเขาเกณฑที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ        
คาทดแทน และการชวยเหลือ ใหสงหลักฐานประกอบคําขอตาม 7. และ 10. คาขอละ 1 ชุด 

นอกจากนี้ หากผู ย่ืนคําขอเห็นสมควร จะสงหลักฐานเอกสารอื่นใดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ดวยก็ได 

12. การปฏิบัติเมื่อ ก.บ.ท.ช. พิจารณาคําขอแลว 
12.1 คําขอที่ ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติแลว 

12.1.1 การขอรับบําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูย่ืนคําขอ 1 ชุด ผูมีอํานาจอนุมัติเล่ือนเงินเดือนหรือเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ตามสายงาน 1 ชุด และกรมบัญชีกลางหรือ       
คลังจังหวัด 1 ชุด เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

เมื่อสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินการออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน
กรณีพิเศษ หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบแลวใหสง
สําเนาคําส่ังใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

12.1.2 การขอรับคาทดแทน และการชวยเหลือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิกกับกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดผูจายทราบ 
และจะไดสงคําขอคืนแกผู ย่ืนคําขอเพื่อดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังตอไป 
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12.2 คําขอที่ ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได
แจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

12.3 การพิจารณาจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ 
12.3.1 การจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 

ใหจายแกหนวยราชการหรือบุคคลที่จัดการศพของผูเสียชีวิต 
12.3.2 การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรก ใหผูย่ืนคําขอ

พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือ

แสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจายตามที่แสดงเจตนาระบุ แตถาไมมี ใหผูย่ืนคํา
ขอพิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สําหรับผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

12.3.3 เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคําขอและจายเงิน          
คาทดแทนกรณีเสียชีวิต ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จัดทําหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทน ตามแบบ บ.ท.ช. 4 ทายประกาศนี้ เก็บรักษาไวที่หนวย เพ่ือใช
เปนหลักฐานประกอบการยื่นคําขอไดทันที 

12.3.4 เมื่อไดจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแกผูมีสิทธิรับเงินแลว 
ใหผูย่ืนคําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

13. ประกาศนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2521 เปนตนไป 
14. เร่ืองราวที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับไวกอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2521 ก.บ.ท.ช. จะไดพิจารณาใหตามหลักฐานเทาที่มีอยู เวนแตรายใดที่มีหลักฐานไมเพียงพอ
แกการพิจารณา จะไดสงคืนใหดําเนินการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ) พลตรี ประกอบ  จารุมณี 

(ประกอบ  จารุมณี) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
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แบบ บ.ท.ช. 4 
หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับเงินคาทดแทน 

ที่................................................................. 
วันที่..................เดือน……………… พ.ศ.......................... 

ขาพเจา...................................................................อายุ............................ป 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขที่..............หมูที่................ตําบล....................................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.............................อาชีพ................................... 

ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนโดยหนังสือนี้วา ในกรณีที่ขาพเจาถึงแก      
ความตายในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ และทางราชการจะจายเงินคาทดแทนใหตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2521 ขอ 20 (1) หรือขอ 21 กรณี
เสียชีวิต ขาพเจาประสงคใหจายเงินคาทดแทนดังกลาวใหแก 

1............................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา
อยูบานเลขที่...................หมูที่..................ตําบล.........................อําเภอ........................... 
จังหวัด...................................... 

เปนจํานวน...................................................................สวน 
2............................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา

อยูบานเลขที่...................หมูที่..................ตําบล.........................อําเภอ........................... 
จังหวัด....................................... 

เปนจํานวน...................................................................สวน 
ฯ ล ฯ 

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

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

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

หมายเหต ุ
 1 การระบุช่ือผูรับเงิน จะแสดงเจตนาระบุก่ีคนก็ได ถาประสงคจะระบุช่ือผูรับ

เงินเกินกวา 1 คน ใหระบุอัตราสวนที่จะใหแตละคนไดรับไวดวย 
 2. การเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินคาทดแทน ใหกระทําโดยนําหนังสือแสดงเจตนา

ระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนฉบับใหมมาเปลี่ยน  
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ที่ สร 0202/ว.63  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

   11  กรกฎาคม 2516 
 

เร่ือง   สิทธิการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
เรียน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
อางถึง หนังสือ น.ว.32/2504 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2504 และหนังสือ สร.0402/ว.42 ลงวันที่ 

18 มิถุนายน 2512 
 

ตามที่ไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเรื่องเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ของผูกลับเขารับราชการ มาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ ความแจงอยูแลว นั้น 

บัดนี้ หนวยราชการตาง ๆ ไดเสนอหารือขอขัดของเก่ียวกับเรื่องเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบของพนักงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มา ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเพ่ิมเติม ดังนี้ “ผูที่เคยไดรับเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบทุกกรณีหรือผูที่ทางราชการไดมีคําส่ังใหรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบทุกกรณี 
แตยังไมเคยไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เพราะมิไดรับราชการหรือทํางานเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงานของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ เมื่อเขารับราชการหรือทํางานหรือกลับเขารับราชการหรือทํางานเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงานของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจ ก็ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามเดิมหรือตามที่ทางราชการไดมีคําส่ังไว
แลวนั้นตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2516 ลงมติเห็นชอบดวย
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหเพ่ิมเติมมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ดังตอไปนี้ “ผูที่เคย
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบทุกกรณี หรือผูที่ทางราชการไดมีคําส่ังใหรับเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบทุกกรณีแตยังไมเคยไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เพราะมิไดรับราชการ
หรือทํางานเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือ
สํานักงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เมื่อเขารับราชการหรือทํางาน หรือกลับเขารับราชการหรือ
ทํางานเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางหรือคนงานประจําในสวนราชการ องคการหรือสํานักงาน
ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตามเดิมหรือตามที่ทาง
ราชการไดมคีําส่ังไวแลวนั้นตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 
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จึงเรียนยืนยันมา 

ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 
 

(ลงช่ือ)    สวนะ  ศุภวรรณกิจ 
(นายสวนะ  ศภุวรรณกิจ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรฝีายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
โทร.812209 
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ที่ นร 0201/15886  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

 

 6  ตุลาคม 2532 
 

เร่ือง   การใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูกลับเขารับราชการ 
เรียน   ปลัดสํานักนายกรัฐมาตรี 
อางถึง   หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1003/7926 ลงวันที่ 19 กันยายน 2532 

 
ตามที่ไดพิจารณาเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหการรับเงินเพิ่ม

พิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ของผูกลับเขารับราชการ เปนหลักการ
ทํานองเดียวกับการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532 อนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ไดแจงใหกระทรวงการคลังทราบดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
พันตาํรวจตรี   ยงยุทธ  สาระสมบัต ิ

(ยงยุทธ  สาระสมบัติ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร.2813240 
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ที่  กค.0502/37844    กระทรวงการคลัง 
 

9    พฤศจิกายน   2521 
 
เร่ือง  การเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ

การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่
และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

  
ดวยกระทรวงการคลัง ไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่
และประชาชนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 ตามสําเนาที่สงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของถือปฏิบัติตอไปดวย      
จะขอบคุณมาก 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  มนตรี  ดวงเดน 

(นายมนตรี  ดวงเดน) 
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 

กองระบบบญัชีและการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
โทร.  2213820 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

บําเหน็จความชอบคาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน 
ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและ 

รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2523 

_________________ 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.
2521 จึงวางระเบียบการเบิกจายขึ้นไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่
และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521” 

ขอ 2 การเบิกจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายแกผูที่มี สิทธิได รับตามระเบียบ       
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการและชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ตามรายการดังนี้ 

(1) เงินบําเหน็จความชอบในกรณีผูที่ปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการซึ่ง
อยูในเกณฑที่จะไดรับ พ.ส.ร. แตไมมีโอกาสใชสิทธิโดยใหไดรับเงินตอบแทน เรียกวา “เงิน
รางวัลสําหรับการสูรบ” 

(2) เงินทดแทนผูไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ 
(3) เงินชวยเหลือในกรณีเสียชีวิต หรือปวยเจ็บ คารักษาพยาบาลและเงิน

ดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
ขอ 3 การเบิกจายเงินชวยเหลือหรือคารักษาพยาบาลเปนคาหอง คาอาหาร            

คาพยาบาลพิเศษ และคาอวัยวะเทียม ใหเบิกเทาที่จายจริง ดังนี้ 
(1) คาหองและคาอาหาร ใหเบิกรวมกันไดไมเกินวันละ 120 บาท 
(2) คาพยาบาล ไมเกิน 200 บาท ตอ 12 ช่ัวโมง 
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(3) อวัยวะเทียม ใหเบิกไดตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม 

(4) คาซอมแซมอวัยวะเทียม ใหเบิกไดเทาที่จายจริง 
ขอ 4 ใหสวนราชการผูเบิกใชฎีกาเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญแบบ 35 ก. 

ขอเบิกกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอซึ่งเปนสํานักเบิก
เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายงบกลาง รายการคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยใชรหัสหนวยงานของสวนราชการผูเบิก รหัสบัญชียอย 937 

ในชอง “หมวดรายจาย” หนาฎีกาและชอง “ประเภทเงิน” หลังฎีกาใหเขียนวา 
“เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” 

ขอ 5 ใหสวนราชการผูเบิกย่ืนหลักฐานคาขอซึ่งผูมีอํานาจไดอนุมัติแลวตามประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือ
ราชการและรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. ประกอบฎีกาขอเบิกเงินไปดวย 

ขอ 6 การจายเงินใหผูมีสิทธิไดรับตามขอ 2 ใหผู รับเงินลงลายมือช่ือในแบบ
ใบสําคัญรับเงินของกระทรวงการคลัง 

ขอ 7 ใหสวนราชการผูเบิกทํางบเดือนตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง และ
รวบรวมใบสําคัญคูจายพรอมกับสําเนาคําขอที่ไดรับอนุมัติแลวสงไปดวย 

ในกรณีขอรับเงินคารักษาพยาบาล ถาใบเสร็จรับเงินไมมีรายละเอียดก็ใหมี   
งบสรุปคารักษาพยาบาลตามแบบทายระเบียบนี้ 

ขอ 8 การเบิกจายเงินสําหรับผูมีสิทธิไดรับกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหเบิกจายได 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ 9 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2521 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ.2521 
 
(ลงช่ือ)  สุพัฒน  สุธาธรรม 

(นายสุพัฒน  สุธาธรรม) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ใบหนางบสรุปรายการคารักษาพยาบาล 
(ระเบียบ บ.ท.ช.) 

โรงพยาบาล.................................................... 
(ที่ตั้งสถานพยาบาล).......................................... 

วันที่...............เดือน................................พ.ศ............................. 
โรงพยาบาลไดรับเงินคาธรรมเนียมการรักษาพยาบาลจาก.................................... 

..................................................................ซึ่งปวยเปนโรค........................................... 
และไดมาขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนี้ ตั้งแตวันที่.................เดือน....................
พ.ศ............ถึงวันที่........เดือน......................พ.ศ.............รวม........................วัน         
ดังรายการตอไปนี้ 
 

จํานวนเงนิ อันดบั รายการ 
บาท สตางค 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

คาหองและคาอาหาร รวม...............วัน 
วันละ.............................บาท 
คาอวัยวะเทียม (ระบุประเภท) 
คาซอมแซมอวัยวะเทียม 
คาอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค (ระบุประเภท) 
คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค 
คาเลือด และสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน 
คายา 
คาพยาบาลพิเศษ 

  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน    
 

...................................................................... 
   (ตัวอักษร) 

หมายเหต ุ
 1. ใบเสร็จทุกฉบับถามีรอยขีด ฆา แก ผูรับเงินตองลงช่ือกํากับ 
 2. รายการใดที่ไมใชใหขีดฆาออก 
 3. แมเปนสถานพยาบาลของเอกชนก็ใหใชแบบหนางบสรุปนี้ดวย 

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

ตําแหนง)....................................... 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ 
ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ 

เรียบรอยของประเทศ (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ.2523 

____________________ 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบ บ.ท.ช. โดยวางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน    
ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2523 
กระทรวงการคลังวางระเบียบการเบิกจายขึ้นไว ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่
และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 2(3) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) เงินชวยเหลือในกรณีเสียชีวิต หรือปวยเจ็บ คารักษาพยาบาลและ       
เงินดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ” 

ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  30  กรกฎาคม  2523 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21 พฤศจิกายน  2523 
 

(ลงช่ือ)   อํานวย  วีรวรรณ 
(นายอํานวย  วีรวรรณ) 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ที่ สร 1002/ว 31 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
28   พฤศจิกายน  2523 

 
เร่ือง  การขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2523 
เรียน  สวนราชการในสังกัด สร. ตามบัญชีแนบทาย 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนาระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 

 2.  สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ.2523 เร่ือง กําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการเสนอขอรับเงิน
ชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 3.  สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่อง
ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2523 

 
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ

ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 
2521 (ระเบียบ บ.ท.ช. ) โดยวางระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ซึ่งไดประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 97 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2523 และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 30 กรกฎาคม 2523  

เนื่องจากระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ไดเพ่ิมการใหสิทธิทางดานการ 
ใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเพ่ิมการใหสิทธิทางดานการชวยเหลือข้ึนอีก
ลักษณะหนึ่ง เรียกวา “เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ” คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) จึงไดออกประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2523 เร่ือง กําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการ
เสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. พรอมทั้งกําหนด
แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ไวทายประกาศสํานักงาน       
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวดวย 
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จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 
2523 มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงเวียนประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัตติอไปดวย 

อนึ่ง กระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน     
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 เพ่ือใหสวนราชการตางๆ 
ทราบและถือปฏิบัติดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

  ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร.  2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง กําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการเสนอขอรับ 

เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
______________________ 

  
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 

และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 

อาศัยอํานาจตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 5.2.6 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ซึ่งเรียกวา “ก.บ.ท.ช.” จึงกําหนดรายละเอียดเพื่อให
หนวยราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ดังตอไปนี้ 

1. เมื่อมีผูเขาเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
ตามขอ 25 ทวิ แหงระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2523 ใหย่ืนคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามแบบคําขอที่กําหนดไว
ทายประกาศนี้ตั้งแตวันที่ผูนั้นพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการ
ประกอบอาชีพ 

ในกรณีที่ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบ
อาชีพอยูกอนวันที่ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ใชบังคับใหย่ืนคําขอไดตั้งแตวันที่ 30 
กรกฎาคม 2523 เปนตนไป 

2.  ผูย่ืนคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ไดแก 
2.1 ผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก หรือ 
2.2 ผูบังคับบัญชาของผูเขาเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเงินชวยเหลือดํารงชีพ      

ผูพิการทุพพลภาพ ตั้งแตตําแหนงผูบังคับบัญชากองพล ผูบังคับบัญชาการตํารวจ อธิบดี          
ผูวาราชการจังหวัด หรือตําแหนงที่เทียบเทาข้ึนไปหรือ 

2.3 เจาหนาที่ซึ่งรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ ตามระเบียบ บ.ท.ช.       
ขอ 4.5.2 หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ดังกลาว ตั้งแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับ
การตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือตําแหนงที่เทียบเทาข้ึนไป 

3. การขอใหแยกคําขอเปนรายบุคคล 
4. การสงคําขอตอ ก.บ.ท.ช. ใหสงถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช. 
5. การยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพตอ ก.บ.ท.ช. ใหแนบ

หลักฐานดังตอไปนี้ คําขอละ 1 ชุด 
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5.1 หลักฐานรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
หรือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือศูนยปฏิบัติการกองทัพบก เวนแตในรายที่ไดรับ
เงินคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. แลว ไมตองแนบหลักฐานดังกลาว  

5.2 หลักฐานทางการแพทยหรือคํารับรองของแพทยผูตรวจหรือรักษาหนังสือ
รับรองของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอาการของการพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ ตามขอ 25 ทวิ (1)       
ถึง (12) แหงระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ. 2521 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2523  

5.3 หนังสือรับรองของผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญวาผูเขาเกณฑไดรับบําเหน็จ
บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอื่นใด จากสังกัดใด จํานวนเทาใด และเร่ิมรับตั้งแต
เมื่อใด 

5.4 หากผูย่ืนคําขอเห็นสมควร อาจสงหลักฐานเอกสารอื่นใด เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ดวยก็ได 

6.  การปฏิบัติ เมื่อ ก.บ.ท.ช. พิจารณาคําขอแลว  
6.1  คําขอที่ ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติแลว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     

จะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดหรือคลัง
อําเภอผูจายเงินและผูไดรับการชวยเหลือทราบ พรอมทั้งสงคําขอคืนใหผูย่ืนคําขอเพื่อดําเนินการ
เบิกจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตอไป 

6.2  คําขอที่ ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะได
แจงมติใหผูย่ืนคําขอทราบ 

7.  ประกาศนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.2523 
 

(ลงช่ือ) ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา โกศลพันธุ) 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 
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แบบ บ.ท.ช. 7 

แบบคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
 
เลขที่คําขอ........................................... ที่.......................... 

 
วันที่............เดือน...................พ.ศ.................. 

เสนอ  ก.บ.ท.ช. 
 
ขอที่ 1  ดวย...................(ยศ, ช่ือ)........................................อายุ...............ป 

ที่อยู.........................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................
ตําแหนงครั้งสุดทาย....................................กอง/อําเภอ/เขต..........................................
กรม/จังหวัด.......................................กระทรวง.............................................................. 
(.......) ไดรับบํานาญปกต ิ เดือนละ..............................บาท 
(.......) ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ เดือนละ..............................บาท 
(.......) ไดรับเงินเพิ่มรายเดือนตางๆ ที่ผูรับ  
         บํานาญ มีสิทธิไดรับ เดือนละ..............................บาท 
 (.......) ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
        แทนบาํนาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

 ซึ่งถาคํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะ 
   เหตุทุพพลภาพแลวควรจะไดรับ เดือนละ..............................บาท 

(.......) ไดรับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันกับบาํนาญ 
   พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพคือ.........................เดือนละ..............................บาท 

(.......) ปฏิบัติหนาที่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียนรอยของ 
   ประเทศใน 
(.......) ชวยเหลือ  
(.......) ตําแหนง 
(.......) หนาที ่ .......................................สังกัด................................................. 
ระหวางวันที่........เดือน..................พ.ศ...............ถึงวันที่.......เดือน...................พ.ศ.......... 

ขอ 2  จากการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุใหพิการทุพพลภาพขนาดหนกัจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่ง
ในการประกอบอาชีพ โดยมสีภาพอาการพิการทุพพลภาพ ตามขอ 25 ทวิ  (.......) ดังนี้
............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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ขอ 3  เหตุเกิดที่........................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด............................................... 
เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ................เวลา....................น. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป....................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

ขอ 4  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้น 
 (........) ปูนบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
ไดรับ (........)   การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 
 (........)   เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ 
 (........)   ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ ในเวลา 
ตาม  เหตุฉุกเฉิน 
 (........)   ระเบียบ บ.ท.ช. 
 (........)  กฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ 
  ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 
จาก (........)   กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 (........)   ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก 
 (........)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
 (........) กระทรวงการคลัง 

 ขอ 5   มีความประสงคจะขอรับเ งินชวยเหลือดํารงชีพผู พิการทุพพลภาพ           
เดือนละ...........................บาท (.....................................................................) 

 ขอ 6  ผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญใหแกผูขอรับการชวยเหลือตามขอ 1  
(.......)กรมบญัชีกลาง 

คือ.................................................โดยขอเบิกกับ (.......)สํานักงานคลังจังหวดั........... 
(ตําแหนงผูเบกิจายบาํเหน็จบํานาญ)           (.......)สํานักงานคลังอําเภอ............ 
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 ขอ 7  คาํช้ีแจงของผูย่ืนคําขอที่เห็นสมควรเพิ่มเติม............................................ 
.................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนมุัต ิ

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

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

______________________________________________________________________________ 
 
เลขที่อนุมัติคาํขอ..................................... 
  

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุมครั้งที่..................เมื่อวันที่...........เดือน
.................พ.ศ..................อนุมัติใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ เดือนละ
..........................................บาท ตั้งแตวันที่.......เดือน.................พ.ศ................ 

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

(....................................) 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

วันที่......เดือน..................พ.ศ........... 
 
 

หมายเหตุ ทําเครื่องหมาย / ไวใน (........) หนาขอความที่ตองการ ยกเวนในขอ 2 
ใหลงหมายเลขขอยอยของขอ 25 ทวิ แหงระเบียบ บ.ท.ช. 
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แบบ บ.ท.ช. 8 
หนังสือรับรองการรับบําเหน็จบํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ 

หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 

ขาพเจาขอรับรองวา...................................................................................... 
ไดรับ (      ) บํานาญปกต ิ เดือนละ...............บาท 
 (      ) บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ เดือนละ...............บาท ตั้งแต
............................ 
 (      ) บําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ เดือนละ...............บาท ตั้งแต
................................ 

(      ) เงินเพิ่ม เดือนละ...............บาท  
ตั้งแต............................ 

(      ) เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน คอื..........................................................บาท 
ทางสังกัด (      )  กระทรวง....................................... (      ) กรม......................... 
 (      )  จังหวัด.......................................... (      ) ............................... 
 

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

ตําแหนง............................................ผูเบิก  
 
 
หมายเหต ุ 1.  ใสเครื่องหมาย / ในชอง (      ) ที่ตองการ 
 2.  เงินเพิ่ม หมายถึง เงินเพิ่มรายเดือน เชนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวฯ 
 3.  ผูรับรองจะตองเปนผูเบิกเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ 
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ที่ สร 1002/ ว 15 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
22  พฤษภาคม  2522 

 
เร่ือง  การซอมขอความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จ

ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
พ.ศ.2521 

เรียน  เวียนกระทรวง ทบวง กรม ตามบัญชีแนบทาย 
อางถึง 1.  ระเบียบ บ.ท.ช. 
 2.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 

 
เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ไดปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 

ตามระเบียบ บ.ท.ช. เปนไปโดยถูกตอง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียนซอมความเขาใจวาการพิจารณา

จายเงินตามสิทธิตางๆ ในระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูมีสิทธิรับเงินนั้น สวนราชการจะตองเปนผู
พิจารณาตรวจสอบและจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตามที่บัญญัติไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 และ
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 ใน 12.3 คือ 

ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29  “เงินคารักษาพยาบาลตามขอ 26 เงินชดเชยการปวยเจ็บ
ตามขอ 28 เงินคาทดแทนตามขอ 20 (2) ถึง (19) และขอ 21 นอกจากกรณีเสียชีวิตที่กําหนด
จายใหแกผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บขณะยังมีชีวิตอยูเปนทรัพยสินของผูนั้นในขณะเสียชีวิต ให
จายใหแกผูรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย 

สวนเงินคาทดแทนตามขอ 20 (1) และ ขอ 21 กรณีเสียชีวิตใหจายแกบุคคล      
ซึ่งผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ไดแสดงเจตนาระบุไวในกรณีที่ผูเสียชีวิตมิไดแสดง
เจตนาระบุไว ก็ใหจายใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสําหรับผูที่ไดรับบํานาญพิเศษ”  

ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน  2521  ใน 12.3 
“การพิจารณาจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ” 

12.3.1 การจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 ใหจาย
แกหนวยราชการหรือบุคคลที่จัดการศพของผูเสียชีวิต 
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12.3.2 การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรกใหผู ย่ืนคําขอ
พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจายตามที่แสดงเจตนาระบุ แตถาไมมีใหผูย่ืนคําขอ
พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสําหรับผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 

12.3.3 เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคําขอและจายเงินคาทดแทนกรณี
เสียชีวิต ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ ชวยเหลือราชการในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ
เงินคาทดแทนตามแบบ บ.ท.ช. 4 ทายประกาศนี้ เก็บรักษาไวที่หนวยเพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอไดทันที 

12.3.4 เมื่อไดจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแกผูมีสิทธิรับเงินแลวให    
ผูย่ืนคําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบดวย 

อนึ่ง ในการยื่นคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ  ตามแบบ บ.ท.ช. 3 ที่กําหนด
ไวในประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 ขอใหผูย่ืนคําขอ
ระบุเพ่ิมในขอ 6 ของแบบ บ.ท.ช. 3 ดวยวาการเบิกคาทดแทนและการชวยเหลือนั้น จะเบิกจาก
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดใด ทั้งนี้ เพ่ือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดแจงเร่ืองให
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดนั้นๆ ทราบและดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองตอไปดวย 

 
 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ) ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 
กองการเจาหนาที่ 
โทร. 2822700 
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ที่ สร 1002/ ว 3170  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

12 กรกฎาคม 2522 
เร่ือง การพิจารณาใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 
เรียน 
อางถึง ระเบียบ บ.ท.ช. 

ดวยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ 15 
กําหนดวา “ใหพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบทุกรอบปงบประมาณ ถาผูใดปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการหลายครั้งใหรวมพิจารณาเพียงครั้งเดียว โดยนับเวลาและการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการนั้นทุกครั้งเขาดวยกัน” และเพ่ือใหการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 2522 ก.บ.ท.ช. จึงไดอาศัยอํานาจตามความในขอ 5.2.6 แหงระเบียบ บ.ท.ช. 
กําหนดระยะเวลาในการเสนอขอรับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ และใหสวนราชการตางๆ      
ถือปฏิบัติดังนี้ 

1.  เมื่อมีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหผูย่ืนคํา
ขอดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช. โดยเร็วที่สุด
นับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ หากผูย่ืนคําขอไดดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิไปกอนระยะเวลาที่กําหนดไวดังกลาว 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดสงเร่ืองคืนเพื่อใหดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว 

2.  กรณีที่ผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ไดเสียชีวิต
หรือพนจากหนาที่ราชการไปกอนวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ผูนั้นปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการ ใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิไปยังปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช. หลังจากวันที่ผูนั้นเสียชีวิตหรือพนจากหนาที่ราชการเปนตนไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี /ประธาน ก.บ.ท.ช. 

กองการเจาหนาที่  โทร.  2822700 
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ที่ สร.1002/1464  สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

26 มีนาคม 2523 
 

เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สส .0203/7/21237 ลงวันที่             

17 กันยายน 2522 
 

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

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2522 ไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

1. การเลื่อนเงินเดือนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 13 ก็เพ่ือที่จะเบิกจายใหและเพ่ือประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญในการเบิกจายให ไมตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) ยกเวนการจายเงินเดือน
ของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติราชการใน
หนาที่และไมสามารถรับราชการตอไปได 

2. เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 13 กําหนดวา “การพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้ ให
พิจารณาใหทันทีที่มีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการ และใหเล่ือนใหตั้งแตวันที่เสียชีวิต หรือ 
วันกอนวันออกจากราชการ ฯลฯ” ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกับ พ.ศ.2522 มาตรา 17 บัญญัติวา “ขาราชการผูใดตาย    
ในระหวางรับราชการใหจายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแกความตาย” และมาตรา 18 บัญญัติวา     
“การจายเงินเดือนกรณี (1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดการลาออก ... (2) ใหออก       
ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวันที่ระบุในคําส่ัง ฯลฯ” ดังนั้น ในวันที่เสียชีวิต      
หรือวันกอนวันออกจากราชการ ผูเสียชีวิตก็ดี ผูพิการทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ            
และไมสามารถรับราชการตอไปไดก็ดี ยอมมีสิทธิที่จะไดรับเงินเดือนในอัตราใหมเพียงหนึ่งวัน  
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ตัวอยางเชน นาย ก.เปนขาราชการ รับเงินเดือน 1,000 บาท ไดเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผลจากการปฏิบัติหนาที่ นาย ก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษ 5 ข้ัน ข้ึนรับเงินเดือน ขั้น 1,500 บาท ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม ดังนี้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 
นาย ก.ยอมไดรับเงินจากอัตรา 1,500 บาท สวนวันที่ 1-9 ตุลาคม นาย ก. ไดรับเงินเดือน     
ในอัตราเดิม คือ 1,000 บาท เปนตน และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน    
พ.ศ.2518 มาตรา 64 บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ        
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ.2521 มาตรา 36 บัญญัติวา “ขาราชการตํารวจผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ            
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได” ฉะนั้น การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ จึงเพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย แตมีขอนาสังเกตวา มาตรา 64 และ มาตรา 38     
ที่กลาวนี้ กลาวถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะกรณีถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการเทานั้น มิไดคุมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ และไมสามารถรับราชการตอไปได 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 6 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 7 และมาตรา 8    
วรรคสอง กอนการจายเงินเดือนแตละป ใหกระทรวง ทบวง กรม ย่ืนบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปตอกรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกตอง ฯลฯ” มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
วา “การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือน เพราะถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ใหจายจากอัตราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยู หรือเงินเดือนเหลือจาย หรือใหโอนเงิน
หมวดอื่นมาตั้งจาย” และมาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติวา “การจายจากเงินเดือนเหลือจายหรือ   
การโอนเงินหมวดอื่นมาตั้งจายตามวรรคหนึ่ง ใหจายไดโดยไมตองย่ืนบัญชีถือจาย” ดังนั้น       
การจายเงินเดือนใหแกขาราชการที่ไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเนื่องจากเสียชีวิต เพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ จึงไมตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) แตเปนที่นาสังเกตวาการจายเงินเดือนใหขาราชการที่
ไดเล่ือนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการและ         
ไมสามารถรับราชการตอไปได ตองทําบัญชีถือจาย (จ.18) เพราะมาตรา 8 ดังกลาวมิไดบัญญัติ
คลุมถึงการจายเงินเดือนในกรณีนี้ 

2.1 ผูมีอํานาจสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ.ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคไดแก ผูมีอํานาจ
ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยที่ พ.ป.ผ.เปนเงินที่จายในลักษณะเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา     
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 4        
ซึ่งบัญญัติวา “เงินเดือนหมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจาก 
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เงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน” ดังนั้น ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือน จึงเปนผูมีอํานาจสั่ง
ใหไดรับ พ.ป.ผ. ดวย ตัวอยางเชน กรณีของขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอํานาจสั่งใหไดรับ พ.
ป.ผ. ไดแก ผูมีอํานาจตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน       พ.ศ.
2518 สําหรับกรณีของขาราชการตํารวจ ผูมีอํานาจสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. ไดแก ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 37 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 เปนตน 

2.2 เมื่อส่ังใหไดรับ พ.ป.ผ. แลว จะตองทําบัญชีถือจายดวย เหตุที่ตองทําบัญชี
ถือจาย เพราะ พ.ป.ผ. เปนเงินที่จายในลักษณะเงินเดือนดังที่กลาวแลวในขอ 2.1 ประกอบกับ
พระราชกฤฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน         
พ.ศ.2522 มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติวา “การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือนใหจายไปตามบัญชี  
ถือจายเงินเดือน ฯลฯ” 

2.3 เงินที่จะนํามาถือจายเปน พ.ป.ผ. ใชเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน โดยที่ 
พ.ป.ผ. เปนเงินที่จายเปนรายเดือนและจายควบกับเงินเดือน เชนเดียวกับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสูรบ (พ.ส.ร.) และ พ.ส.ร. นี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดใหจายจากหมวดเงินเดือน จึงเห็น
วา พ.ป.ผ. ก็ควรจายจากหมวดเงินเดือนเชนกัน 

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

“การเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เงินคาเชาบาน
ขาราชการ หรือการเบิกเงินอื่นใด นอกจากที่ กําหนดไวในระเบียบนี้ ให เปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด” ประกอบกับ พ.ป.ผ. เปนเงินที่ไดกําหนดขึ้นไหม ยังไมมีระเบียบของ
กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายเชนไร ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอให
กระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. เพ่ือปองกัน
ปญหาในการเบิกจายตอไป 

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

เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับ พ.ส.ร. ซึ่งตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ เงินเดือนเดือนสุดทาย
หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจาก
ราชการรวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือ
สําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ ฯลฯ” แตเนื่องจาก
ขณะนี้กฎหมายดังกลาวยังมไิดมีการแกไข โดยเพิ่มเติมคําวาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด เขาไปในคําจํากัดความของคําวาเงินเดือนเดือนสุดทาย แตอยางใด อยางไร     
ก็ตาม ตราบใดที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 4 ที่กลาวยังไม
แกไข ก็จะนํา พ.ป.ผ. ไปรวมกับเงินเดือนเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย เพ่ือประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญไมได ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอใหกระทรวงการคลังพิจารณา
ดําเนินการแกไขกฎหมายบําเหน็จบํานาญดังกลาวตอไป 
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ในการนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ สร .1002/5587 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2532 แจงขอหารือของกระทรวงสาธารณสุข พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกลาวไปเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณา 

(1) วาความเห็นชอบของคณะกรรมการดังกลาวถูกตองสมบูรณหรือไม หากเห็นวา
ยังมีขอที่ควรแกไขเปลี่ยนแปลงเปนประการใด ขอใหแจงไปใหทราบดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะ
ถือความเห็นของกระทรวงการคลังเปนยุติและแจงใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป 

(2) ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย พ.ป.ผ. ตามนัยที่กลาวในขอ 
2.4 

(3) ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494   มาตรา 4 
ตามนัยที่กลาวในขอ 3 

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

1. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ รวม 3 ประการดังกลาว
ถูกตองแลว 

2. การเบิกจาย พ.ป.ผ. ใหดําเนินการทํานองเดียวกับการเบิกจายเงินเดือน            
ซึ่งกระทรวงการคลังจะไดทําหนังสือแจงสวนราชการตอไป 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)      ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 0 2286 2700 
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ที่ สร  1002/ ว 2360  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

22  พฤษภาคม  2523 
 
เร่ือง  การเสนอขอรับคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
อางถึง  ระเบียบ บ.ท.ช. 

   
เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ไดปฏิบัติในเรื่องการเสนอขอรับเงิน คาทดแทนตาม

ระเบียบ บ.ท.ช. เปนไปโดยถูกตอง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียนซอมความเขาใจวา เนื่องจากระเบียบ 

บ.ท.ช. ขอ 20 (18) ไดบัญญัติวา “การสูญเสียอวัยวะอื่นใด นอกเหนือจากที่กลาวไวใน (3) ถึง 
(17) จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปน          
ผูกําหนดพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลที่เกิดจากการสูญเสีย
อวัยวะตามที่กลาวไวใน (3) ถึง (17) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน” ดังนั้น ในกรณี   
ผูที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ สูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 
20 (3) ถึง (17) เชน กรณีถูกตัดมาม เปนตน ก็อาจไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินคาทดแทน
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 20(18) และถามีกรณีเปนที่สังสัยวากรณีนั้นๆ จะไดรับเงินคาทดแทน
ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม ขอไดกรุณาสงเร่ืองไปยัง ก.บ.ท.ช. เพ่ือพิจารณาตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปและขอไดกรุณาแจงให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบดวย 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ) ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 

กองการเจาหนาที่ 
โทร.  2822700 
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ที่ สร 1002/ 3781   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

11 สิงหาคม 2523 
 

เร่ือง   หลักเกณฑและการขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามระเบียบ 
บ.ท.ช. 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อางถึง  ระเบียบ บ.ท.ช. 
สิ่งที่สงมาดวย แบบคําขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามระเบียบ 

บ.ท.ช. ขอ 5.2.2 
   

ตามระเบียบที่อางถึง ขอ 5.2.2 กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) มีอํานาจประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาด
ใหญ อันจะมีผลใหผูที่เขาไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ตามขอ 4.1.4 ในพื้นที่   
ที่มีภัยพิบัติดังกลาว เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ซึ่งจะไดรับสิทธิตางๆ ตามระเบียบ บ.ท.ช. กําหนดไว 

ก.บ.ท.ช. ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อประกาศกําหนดภัยพิบัติ
รายแรงหรือขนาดใหญไวดังนี้ 

1.  ความมุงหมาย มุงหมายใหเปนการการตอบแทนผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
2. ภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ควรประกอบดวยลักษณะดังนี้ 
 2.1 ภัยพิบัติ ไดแก ภัยอันเกิดจากการกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรู 

ที่จะมีผลใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือรางกายของคน หรือสัตวเล้ียง หรือทรัพยสินจํานวนมาก 
 2.2  ภัยพิบัติเกิดขึ้นเปนบริเวณกวาง หรืออาจขยายเปนบริเวณกวาง 
 2.3  การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัตินั้น ตองเส่ียงตอการไดรับอันตรายตอชีวิต 

หรือรางกายของผูที่จะเขาไปปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ 
3.  การกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ อาจกําหนดเปนพื้นที่สวนหนึ่งหรือ

ทั้งหมดของบริเวณหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด หรืออาจกําหนดเปนพิกัดแผนที่ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส่ังการใหจังหวัดและกรมตํารวจถือปฏิบัติ โดยเมื่อ

เห็นวา พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบเปนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะตามหลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อ
ประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญที่ ก.บ.ท.ช. ไดกําหนดไวดังกลาวขางตน และ
เห็นสมควรให ก.บ.ท.ช. ประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญในพื้นที่นั้น ให        
ผูวาราชการจังหวัดในราชการบริหารสวนภูมิภาค และอธิบดีกรมตํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร 
เสนอเรื่องราวตามแบบคําขอในประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ  ตามระเบียบ 
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บ.ท.ช. ขอ 5.2.2 (แบบ บ.ท.ช. 5) ที่แนบมาพรอมนี้ สงไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
เสนอ ก.บ.ท.ช. ดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)      ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
กองการเจาหนาที่ 
โทร. 2822700 
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แบบ บ.ท.ช. 5 
แบบคําขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามขอ 5.2.2 แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

 
เลขที่คําขอ........................................ ที่....................................... 

 
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ............... 

 
เสนอ   ก.บ.ท.ช. (ผานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

 
ขอ 1  ชนิดของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น.................................................................... 

................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
ภัยพิบตัินี้เกิดจาก......................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

ขอ 2  ภัยพิบัติเกิดขึ้นตั้งแตวันที่.........เดือน..........พ.ศ....................................  
เวลา.........................น. 
(.......)  ถึงวันที่.........เดือน........................พ.ศ..................เวลา..................น.  
(.......) คาดวาจะถึง 
 

ขอ 3  ภัยพบิตัิเกิดขึ้นในบริเวณ.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
หรืออาจขยายถึงบริเวณ...............................................................ดังแผนทีแ่สดงบริเวณ       
ที่เกิดภัยพิบตัแินบทาย 
 

ขอ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับภัยพิบตัิที่เกิดขึ้นและความเสียหาย............................. 
..................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  
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ขอ 5  การดําเนินการระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติที่ไดกระทําไปแลวและกําลังจะ
กระทําตอไป................................................................................................................ 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 
ขอ 6 คําช้ีแจงเพิ่มเติมของผูย่ืนคาํขอ............................................................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ภัยพิบัติรายแรงหรือ

ขนาดใหญตอไปดวย 
 

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

ตําแหนง............................................. 
 

หมายเหต ุ 1. ทําเครื่องหมาย / ไวใน (.....) หนาขอความที่ตองการ 
 2. ชนิดของภัยพิบัติ : เชน อุทกภัย อัคคีภัย การใชสารพิษ ฯลฯ  

 3. ภัยพิบัติเกิดจาก : ใหระบุวาภัยพิบัตินี้เกิดจาก การกระทําของขบวนการหรือ 
   ศัตรูใด ดวยวิธีการอยางใด โดยยอ 
 4.  เวลาเกิดภัยพบิัติ : ใหระบุโดยชัดเจนวา ภัยพิบตัินั้นไดเกิดตั้งแตวันเวลาใด 
   ถึงวันเวลาใด และในกรณีทีภ่ัยพิบตัิยังไมส้ินสุด ขอใหลงวันเวลาที่อาจ 
   คาดหมายไดวาภัยพิบตัินัน้จะสิ้นสุดประมาณวันเวลาใด 
 5. บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ : ใหระบุโดยชัดเจนวา ภัยพิบัตินั้นไดเกิดขึ้น 
   ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ของหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดใด หรืออาจระบุ 
   เปนสถานที่หรือพิกัดแผนที่ 

 6. รายละเอียดเกี่ยวกับภัยพิบตัทิี่เกิดขึ้น : ขอใหช้ีแจงสาเหตุและรายละเอียด 
   ของภัยพิบัตติัง้แตเร่ิมตนจนสิ้นสุดภัยพบิตัินั้นหรือในกรณีที่ภัยพิบัตยัิงไม 
   ส้ินสุด ขอใหช้ีแจงรายละเอียดของภัยพิบตัติั้งแตเร่ิมตนจนถึงวันเวลาทีย่ื่น 
   คําขอ 
   ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ : ใหระบุโดยชัดเจน กรณีที่มีสัตวเล้ียง 
   เสียหายใหระบุจํานวน หรือทรัพยสินเสียหายใหประเมินมูลคาความเสียหาย 
   ดวย 
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 7. คําช้ีแจงเพิ่มเติม : ถาผูย่ืนคําขอพิจารณาเห็นวา ยังมีขอเท็จจริงหรือ 
   รายละเอียดหรือขอคิดเห็นอยางใดเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนประโยชนในการ 
   พิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ใหกรอกขอความนั้นดวย 
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ที่ สร 1002/ ว 5705 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

29  กันยายน  2523 
 
เร่ือง การใชหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย  หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) 

 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) พิจารณาเห็นวา ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ นั้น สวนราชการตางๆ ไดสงสรุปประวัติการปวยเจ็บและการ
รักษาพยาบาล หรือใบแสดงความเห็นแพทยไปเพ่ือประกอบการพิจารณา แตเนื่องจากปรากฏวา
หลักฐานทางการแพทยดังกลาวมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยเจ็บไมชัดเจนเพียงพอแกการพิจารณา
ใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ดังนั้น ในการประชุม ก.บ.ท.ช. ครั้งที่ 12/2523 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2523 ก.บ.ท.ช. จึงไดมีมติกําหนดหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) และให
สวนราชการตาง ๆ ใชหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) ในการเสนอขอรับสิทธิ ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตอไปดวย 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 
(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 

 
กองการเจาหนาที่ 
โทร.  2822700 
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แบบ บ.ท.ช. 6 
หลักฐานทางการแพทย 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล..................................... 
อําเภอ.................................จังหวัด........................... 

1. ยศ ช่ือ ผูปวยเจ็บ......................................อายุ......................ป สังกัด........................ 
 ภูมิลําเนา............................................................................................................... 
 รับไวรักษาเมือ่วันที่............เดือน.................พ.ศ...................โดย (หนวยที่รับ)............ 
 เคยเขาปวยเจ็บในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล...............ครั้ง ดวยโรค......................... 
2. ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ............................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
3. การวินิจฉัยโรคครั้งสุดทาย........................................................................................ 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................ 
4. การรักษา.............................................................................................................. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
5. จําหนายผูปวยเจ็บโดย (.....) หาย  (.....) ทุเลา (.....) ไมทุเลา 
  (.....) หนี (.....) ปลดพนราชการ 
  (.....) ถึงแกกรรม (.....) ผูปวยเจ็บไมสมคัรใจรักษาตอ 
  (.....) สงผูปวยเจ็บไปรักษาตัวที่.................................. 
 จําหนายเมื่อวันที่.............เดือน...................พ.ศ........................ 
6. วันรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  รวม.............วัน 
 รักษาโดยแผนก....................................................กอง............................................ 
 หนวย.............................................................................. 
 เมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแลว แพทยใหความเห็นใหรักษาตัวนอก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล.......................................วัน 
7. วันพักฟนตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล............................วัน            

นอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล............................วัน 
8. ความเห็นอื่นๆ ...................................................................................................... 
 ............................................................................................................................ 

(ลงช่ือแพทยผูตรวจหรือรักษา)......................................... 
(....................................) 

ตําแหนง............................................. 
.........../............../............... 
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หมายเหตุ 
 1. ทําเครื่องหมาย / ไวใน (.......) หนาขอความที่ตองการ 
 2. ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ  : ใหระบุลักษณะบาดแผลและ 
  อาการบาดเจ็บ (ถามี) 
 3. ความเห็นอื่นๆ :  ใหระบุเร่ืองราวอื่นๆ เชน มีความพิการทางอวัยวะใดบาง หรือ
อวัยวะใดเสียหนาที่โดยสิ้นเชิงบาง ตั้งแตวัน เดือน ปใด หากผูปวยเจ็บมีสภาพรางกายพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 
25 ทวิ ดังตอไปนี้ ตั้งแตวัน เดือน ปใด ขอใหระบุใหชัดเจน 

  (1) สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไมสามารถรักษาให
ดีข้ึนได 

  (2) อัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) 
 (3) ตาบอดสองขาง 
 (4) ขาขาดสองขางหรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
 (5) อัมพาตครึ่งทอน (Paraplegia) 
 (6) แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
 (7)  แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดขางหนึ่ง 
 (8) ขาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 

  (9) อัมพาตครึ่งซีก (Homiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดสิ้นสุดลงแลว ยังไมสามารถเดิน
ได แมจะใชเครื่องชวยเครื่องพยุงแลวก็ตาม 

  (10) เปนลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure) ที่มีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัว 
ไมต่ํากวาเดือนละครั้งในรอบ 1 ป 

  (11) เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกันไมต่ํากวา 60 
วันขึ้นไปในรอบปและแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
 ในกรณีที่โรคหรือความพิการอยางอ่ืนนอกเหนือจากที่ไดกลาวแลวแตมีอาการทาง
ทุพพลภาพอยางเดนชัด ขอใหช้ีแจงลักษณะของโรคหรือความพิการมาโดยละเอียด 
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ที่ สร 1002/ ว 17  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

5  มิถุนายน 2524 
 
เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 

 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) ไดมีมติกําหนดหลักการในการพิจารณาเรื่องที่สวนราชการตาง ๆ ไดเสนอขอรับสิทธิ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. วา ก.บ.ท.ช. จะรับเรื่องดังตอไปนี้ไวพิจารณา คือ 

1. เร่ืองที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการนอกเหนือจากกรณี
การปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) โจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) ขบวนการโจร
การเมือง (ขจก.) เร่ืองเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความสงบภายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เร่ืองที่อยูในอํานาจของศูนยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก เวนแตเร่ืองที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการของตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจํา
ในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชา และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กรณีปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม 
ผกค. จคม. และ ขจก. ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเฉพาะการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ ก.บ.ท.ช. จะรับเรื่องไวพิจารณาตามระเบียบ บ.ท.ช. 

2. กรณีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการของกําลังดานจันทบุรี ตราด ในทุกเร่ือง 
3. กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 1 และ 2 ถามีปญหา ก.บ.ท.ช. จะไดช้ีขาดวา  ควรจะรับ

เร่ืองไวพิจารณาหรือไม ซึ่งหลักการดังกลาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 
เห็นชอบดวยแลว 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อมีกรณีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค. จคม.  และ ขจก. เกิดขึ้น 
สวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการเสนอเรื่องให กอ.รมน. พิจารณาเชนที่เคยปฏิบัติ เมื่อ      
กอ.รมน. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวและเห็นวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
ในการปราบปราม ผกค. จคม. ขจก. จริง กอ.รมน. จะออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการให และสงเร่ืองคืนสวนราชการตนสังกัด พรอมทั้งแนบรายละเอียด
พฤติกรรมของการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในกรณีดังกลาว เพ่ือใหสวนราชการ
ตนสังกัดดําเนินการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามระเบียบ บ.ท.ช. ตอไป 
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สําหรับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกตํารวจ 
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กรณีปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค.จคม. และ ขจก. นอกจากสวนราชการตางๆ 
จะตองย่ืนแบบคําขอและสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002/ว 15 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2521 แลว ขอใหสวนราชการ สงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ และ
รายละเอียดพฤติกรรมฯ ซึ่ง กอ.รมน. สงคืนสวนราชการตนสังกัดไปใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

อนึ่ง เพ่ือมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
ดังกลาว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนวา วิธีปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิใหแก
เจาหนาที่ในสังกัด สวนราชการควรจัดทําเอกสารหลักฐานในการเสนอขอรับสิทธิไว 2 ชุด ชุดหนึ่ง
จัดทําตามวิธีการที่ กอ.รมน. กําหนดไว โดยแนบพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ไป 2 ชุด และสงให 
กอ.รมน. ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ให สวนอีกชุดหนึ่งจัดทําตามที่ประกาศสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 กําหนด และเก็บไวที่สวนราชการ เมื่อ    
กอ.รมน. พิจารณาเรื่องการปฏิบัติหนาที่แลว และสงหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการฯ พรอมทั้งแนบรายละเอียดพฤติกรรมฯ คืนไปยังสวนราชการตนสังกัดแลว 
สวนราชการตนสังกัดจะไดนําหลักฐานทั้งสอง ที่ กอ.รมน. สงมาใหแนบเรื่องที่ไดจัดทําไว แลวสง
ให ก.บ.ท.ช. เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษไดทันที 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)      ชูชาติ  ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 

กองการเจาหนาที่ 
โทร.  2822700 
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ที่ สร 1002/ ว 39 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 27  ตุลาคม  2524 
เร่ือง  การซอมความเขาใจกรณีการเขียนหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. 6) 
เรียน อางถึง  หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ สร 1002/ว 5705 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2523 
ตามหนังสือที่อางถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ

ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไดแจงใหสวนราชการตางๆ ใชหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) 
ในการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจาก ก.บ.ท.ช. พิจารณาแลวเห็นวา ตามที่สวนราชการตางๆ ไดเสนอขอรับสิทธิ
มายัง ก.บ.ท.ช. นั้น ปรากฏวา หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) ที่แนบมาพรอมคําขอ
มักจะมีรายละเอียดไมชัดเจนเพียงพอ หรือมิไดกรอกขอความทั้งหมด ตามที่ไดกําหนดไวใน
หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) และโดยที่การพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. เชน 
การใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับสูรบ (พ.ส.ร.) เปนตน ก.บ.ท.ช. จะพิจารณาหลักฐานทางการแพทย 
(แบบ บ.ท.ช.6) ประกอบดวย เมื่อหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) มีรายละเอียด      
ไมชัดเจนหรือครบถวน จึงทําใหยากแกการพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ได ดังนั้น จึง
ขอใหกรอกขอความในหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) ใหละเอียดทุกขอ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในชองประวัติการปวยเจ็บ การตรวจรางกายหรือการวินิจฉัยโรค ใหแพทยผูตรวจหรือ
รักษา กรอกประวัติดังกลาวมาโดยละเอียด เชน การไดรับบาดเจ็บใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขนาดของบาดแผลหรืออาการของโรคมาโดยชัดเจน และในชองวันรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาล วันรักษาตัวนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และวันพักฟนตามคําส่ังแพทย  
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้น ขอใหแพทยผูตรวจ
หรือรักษา รอกขอความมาโดยละเอียด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยแพทยในสังกัดทราบเพื่อปฏิบัติ
ตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 
(ลงช่ือ)  ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ประธาน ก.บ.ท.ช. 

กองการเจาหนาที่  โทร.  2822700 
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ที่ สร 1002/ ว 17   สํานักนายกรัฐมนตรี 

10  สิงหาคม  2525 

เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 
 

ดวยกรมกํ า ลังพลทหารบก  ไดมีหนั ง สือหา รือมายั ง สํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีวา ตามที่ไดปรากฏวามีผูไมหวังดีตอประเทศชาติ ไดนําวัตถุระเบิดไปลอบวางตาม
สถานที่ราชการ สถานที่สําคัญ รวมทั้งยานชุมชนตางๆ เพ่ือสรางสถานการณใหเกิดการสับสน
วุนวายในประเทศ ทําใหประชาชนเกิดความไมมั่นใจตอเจาหนาที่หรือผูบริหารประเทศ การลอบ
วางระเบิดดังกลาวนั้น นอกจากจะเกิดในกรุงเทพมหานครแลว ยังขยายออกไปหลายจังหวัด และ
เมื่อมีการตรวจพบหรือมีการระเบิดขึ้นแลว ทางฝายทหารมักจะไดรับการรองขอจากเจาหนาที่ฝาย
บานเมืองที่เก่ียวของ ขอใหฝายทหารสงเจาหนาที่ไปทําการเก็บกูวัตถุระเบิดเหลานั้น ซึ่งเมื่อได
ดําเนินการตามที่รองขอแลว เจาหนาที่ฝายทหารอาจจะไดรับอันตรายจากการระเบิดของวัตถุ
ระเบิดที่เกิดระเบิดขึ้น ทําใหไดรับบาดเจ็บอาจถึงเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัตกิาร
เก็บกูวัตถุระเบิดเหลานั้น ซึ่งทางราชการจะตองพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตามควรแกกรณี
ตอไป ดังนั้น ถาหากไดปรากฏเหตุการณในทํานองนี้แลว กรมกําลังพลทหารบก จะอาศัย
หลักเกณฑการใหบําเหน็จความชอบตามระเบียบ บ.ท.ช. แกเจาหนาที่ผายทหารที่ไดประสบ
อันตรายจากการเก็บกูวัตถุระเบิดเหลานั้นเพียงใด 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  คาทดแทน  และการชวยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.) ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุม ครั้งที่ 8/2525 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2525 
เห็นวา ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 6 ไดบัญญัติ “ผูที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการ
ชวยเหลือ ตามระเบียบนี้ จะตองเปนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ” และระเบียบฯ ขอ 4.1 ไดกําหนดการปฏิบัติ
ในลักษณะที่ถือวาเปนการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศไวส่ีขอ 
ก.บ.ท.ช. จึงมีมติวา การปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาที่ฝายทหารและไดประสบ
อันตรายจากการเก็บวัตถุระเบิดเหลานั้นตามที่เจาหนาที่ฝายบานเมืองรองขอในกรณีเชนที่กรม
กําลังพลทหารบกหารือมา ถือวาเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ ตามระเบียบฯ ขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3 ซึ่งจะขอรับสิทธิ         
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ได 
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อนึ่ง นอกจากเจาหนาที่ฝายทหาร ตามที่กรมกําลังพลทหารบกหารือมาแลวบุคคล
อ่ืนๆ ถาไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในลักษณะเดียวกันกับเจาหนาที่ฝายทหาร
ดังกลาวแลว ก็ถือวาเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ตามระเบียบฯ ขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3 ซึ่งจะขอรับสิทธิ 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ได 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไป 

 
ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

   
(ลงช่ือ)    ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
กองการเจาหนาที่ 
โทร.  2822700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- 253 -

 
 
ที่ นร 0902/ ว 18 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

4  กรกฎาคม  2526 
เร่ือง การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002/ ว 17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 

2524 
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือเวียนชี้แจงการ

เสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ       
ในการปองกันและปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) โจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) 
ขบวนการโจรการเมือง (ขจก.) ซึ่งอยูในอํานาจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน    
(กอ.รมน.) ศูนยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก (ศปก.ทบ.) และกองอํานวยการรักษาความสงบ
ภายในจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.รส.ต.) ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
เฉพาะการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ซึ่งจะตองสงหนังสือรับรองการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ พรอมทั้งแนบรายละเอียดพฤติกรรมในการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาเงินคาทดแทนและบําเหน็จความชอบ กอ.รมน. ที่ไดพิจารณาใหเงิน        
คาทดแทนไปพรอมกับเรื่องการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ดวยนั้น เพ่ือมิใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินการขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.) จึงมีมติใหถือเปนแนวทางปฏิบัติใหมวา เมื่อ กอ.รมน. ไดออกหนังสือรับรอง      
การเสียชีวิตหรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแลว ก็เปนการเพียงพอไมตองแนบ
รายละเอียดพฤติกรรมในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงินคาทดแทนและบําเหน็จ
ความชอบ กอ.รมน. ไปอีก ดังนั้น การเสนอขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว เมื่อ กอ.รมน. ไดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่
ราชการใหแลวใหเสนอเรื่องขอรับสิทธิไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเลย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติตอไป 
 
ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงช่ือ)  ชูชาติ  ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

กองการเจาหนาที่  โทร.  2822700 
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ที่ นร 0902/ ว 53    สํานักนายกรัฐมนตรี 
     ทําเนียบรัฐบาลกทม. 10300 
      

19 ตุลาคม 2527 
 
เร่ือง    การขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 

และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

เรียน 
อางถึง    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ

เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2525 

 
ตามระเบียบที่อางถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ

ชวยเหลือ ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2527 ไดมีมติเก่ียวกับการเสนอขอรับสิทธิตาม
ระเบียบดังกลาว กรณีเจาหนาที่ไดออกปฏิบัติหนาที่ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศวา “ในกรณีหนวยราชการใดออกปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศในพื้นที่ใด นอกจากจะไดรับอนุญาตจากหนวย
เหนือตนสังกัดของตน หรือแจงใหหนวยเหนือตนสังกัดของตนทราบแลว ควรแจงใหหนวย
ราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นทราบดวย” 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ลงช่ือ)     ชูชาติ  ประมูลผล 

(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
กองการเจาหนาที่ โทร. 2822700 
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    (ดวนที่สุด)  
ที่ กค 0502/4456   กระทรวงการคลัง 
 ถนนพระรามที่ 6 กท 10400 

  

 7 กุมภาพันธ 2537  

เร่ือง การพิจารณาปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0502/43301 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2536 

 2. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0201/17405 ลงวนัที่ 4 พฤศจิกายน  

  2536 

ส่ิงที่สงมาดวย  หลักเกณฑการปรับเงินเพิม่พิเศษสําหรับการสูรบ 

  ตามหนังสือที่อางถึง 1 กระทรวงการคลังไดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหมขอปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ        
(พ.ส.ร.) โดยใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และเห็นวาหากมีการปรับเงิน     
พ.ส.ร. ใหกับขาราชการทหารแลว ควรปรับเงิน พ.ส.ร. ใหกับขาราชการประเภทอื่นดวย และ
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติตามนัยหนังสือที่อางถึง 2 อนุมัติ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ความ
ละเอียดแจงแลว นั้น 

  กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นวา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดอนุมัติ
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ จึงมีผลใหปรับเงิน พ.ส.ร. เฉพาะขาราชการทหารเทานั้น โดยไม
ครอบคลุมถึงขาราชการประเภทอื่นและลูกจาง ดังนั้น เมื่อมีการปรับเงิน พ.ส.ร. ใหกับขาราชการ
ทหารแลว เห็นสมควรปรับเงิน พ.ส.ร. ใหกับขาราชการประเภทอื่นและลูกจางผูมีสิทธิไดรับ     
พ.ส.ร. ในหลักเกณฑและอัตราเดียวกันดวย ดังนี้  

1. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1 บาท ถึง 1,000 บาท ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 200 บาท 

2. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1,001 บาท ถึง 3,000 บาท ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 300 บาท 

3. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 3,001 บาท ข้ึนไป  ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 400 บาท  
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 ทั้งนี้ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2536 เปนตนไป และในการปรับเงิน พ.ส.ร. ครั้งนี้ ใชเงิน
งบประมาณเพิ่มขึ้นปละประมาณ 14 ลานบาท  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัตติอไป 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

  (ลงช่ือ)  นายธารินทร  นิมมานเหมินท 

  (นายธารินทร  นิมมานเหมนิท) 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง 
โทร. 2739573 
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หลักเกณฑการปรับเงินเพิ่มสําหรับการสูรบ 

 
พ.ส.ร.ท่ีรับอยู
เดิม/เดือน 

 

จํานวนเงินที่
ไดรับ 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

ปรับเพ่ิมให
เดือนละ 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช
ปรับเพ่ิม/เดือน 

(บาท) 

งบประมาณที่ใช
ปรับเพ่ิม/ป 

(บาท) 

1-1,000 บาท 

1,001-3,000 บาท 

3,001 บาทขึ้นไป 

5,877 

    23 

      1 

1,010,721.5 

30,020 

  3,400 

200 

300 

400 

1,175,400 

      8,900 

         400 

14,104,800 

      82,800 

        4,800 

รวมเปน 5,901 1,044,141.5 - 1,182,700 14,192,400 
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    (ดวนที่สุด) 
 
ที่ นร 0201/ว 35 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10100 
 

18 กุมภาพันธ 2537 

 
เร่ือง การพิจารณาปรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0502/4456 
 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2533 
 
  เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (2 พฤศจิกายน 2536) อนุมัติใหมีการปรับเงิน     
พ.ส.ร. ของขาราชการทหารประจําการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2536 เปนตนไป ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอซึ่งไดหารือกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณแลว โดยใหใช
หลักเกณฑการปรับเงิน พ.ส.ร. ดังนี้ 

1. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1 บาท ถึง 1,000 บาท ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 200 
บาท 

2. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 1,001 บาท ถึง 3,000 บาท ปรับ พ.ส.ร.            
เพ่ิม 300 บาท 

3. ผูไดรับเงิน พ.ส.ร. ตั้งแต 3,001 บาทขึ้นไป ปรับ พ.ส.ร. เพ่ิม 400 บาท  
บัดนี้ กระทรวงการคลังไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหปรับเงิน

เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกขาราชการประเภทอื่นและลูกจางผูมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.         
ในหลักเกณฑและอัตราเดียวกันกับขาราชการทหาร ตั้งแต 1 ตุลาคม 2536 เปนตนไป ความ
ละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือที่ไดสงมาพรอมนี้  

คณะรัฐมนตรี ไดลงมติ เมื่ อวันที่  15 กุมภาพันธ  2537 อนุมัติตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  

จึงเรียนยืนยันมา  
      ขอแสดงความนับถือ 
    (ลงช่ือ) นายวิษณุ  เครืองาม 
     (นายวิษณุ  เครืองาม) 

         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กองกลาง 
โทร. 2512240  โทรสาร 2828148 
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ที่ นร 1302/ ว 1777  สํานักนายกรัฐมนตรี 
   ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 
 

9  มีนาคม  2541 
 
เร่ือง   การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ

ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

 2.  คูมือปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
   

ดวยปรากฏวาในการเสนอขอรับสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน   
ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศฯ ใหกับผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการในภารกิจดังกลาว สวนราชการ
เจาของเรื่องยังไมไดดําเนินการใหทันทวงที ตามความเหมาะสมดังจะเห็นไดวาในหลายๆ เร่ือง
เวลาลวงเลยไปเกินกวาสามปหลังจากเกิดเหตุการณที่จะไดรับการพิจารณาสิทธิเกิดขึ้นจึงไดเสนอ
เร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณา การพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนดังกลาวจึงไมเปนไปตาม
เจตนารมณของระเบียบในอันที่จะมุงหมายตอบแทนแกผลของการปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจแกผูปฏิบัติงานอยางทันทวงที ประกอบกับการปลอยใหเวลาลวงเลยไปมาก เมื่อจะเสนอ
เร่ืองก็ขาดเอกสารพยานหลักฐานที่จําเปนสําคัญตอการพิจารณาและแมในชั้นการพิจารณา      
ของคณะกรรมการเองก็ทําให ไมอาจไดขอเท็จจริงตรงตามสภาพของเหตุการณที่เกิดขึ้น เปน
ปญหาตอการพิจารณาของคณะกรรมการอยูเนืองๆ  

จากสาเหตุในหลายๆ ประการที่เกิดขึ้น คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 
2541 ไดพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ที่จะเสนอเรื่องไป ใหพิจารณาสิทธิประโยชน
ตอบแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดตระหนักถึงความจําเปนสําคัญดังกลาว และเพ่ือเปนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ และเปนขวัญกําลังใจแกทายาทและครอบครัวของผูปฏิบัติหนาที่
หรือชวยเหลือราชการดังกลาว จึงมีมติใหสวนราชการตางๆ ที่จะเสนอเรื่องไดกําชับ ติดตาม 
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เรงรัดการดําเนินการในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจะเสนอใหพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. เกิดมีข้ึน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร แตทั้งนี้อยางชาไมเกิน 1 ป 
นับแตวันที่เกิดเหตุแหงการเสนอขอรับสิทธิเกิดขึ้น หากสวนราชการใดไมอาจดําเนินการสงเร่ือง
ใหคณะกรรมการพิจารณาไดทันในกําหนดดังกลาว จะตองทําคําช้ีแจงแสดงเหตุผลถึงสาเหตุที่ไม
อาจดําเนินการใหทันในกําหนดใหคณะกรรมการทราบดวย เพ่ือคณะกรรมการจะไดดําเนินการ
ตามความเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือเปน
แนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป พรอมนี้ไดสงระเบียบ คูมือปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. มาเพื่อใชประกอบการดําเนินการเสนอเรื่องดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ)   จิระศักดิ์  พูนผล 

   (นายจิรศักดิ์  พูนผล) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาที่ 
โทร.  2822700 
โทรสาร  2810512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 261 -

 
 

 
ที่ นร 1302/ ว 3968                                               สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300  
 

   3   พฤษภาคม   2543 
 
เร่ือง  การเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน เวียนสวนราชการทุกกระทรวงและจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1002/ว 15 ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 2521 

สิ่งที่สงมาดวย แบบ บ.ท.ช. 1-3 ทายประกาศสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
  ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 
                    
  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักนายกรัฐมนตรีไดสงสําเนาประกาศสํานักงาน      
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและ
รายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตางๆปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ  
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) พรอม
ทั้งแบบฟอรมคําขอรับสิทธิ ทายสําเนาประกาศดังกลาว เพ่ือใหหนวยราชการตางๆทราบ และถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 
  เนื่องจากในการปฏิบัติ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ                 
คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) พิจารณาคําขอรับสิทธิแลว สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะไดแจงมติของ ก.บ.ท.ช.ใหหนวยราชการที่เก่ียวของทราบและดําเนินการให 
บังเกิดผลตามมติ ซึ่งไดแก ผูย่ืนคําขอ ผูมีอํานาจอนุมัติบําเหน็จความชอบ ผูมีอํานาจเบิกเงิน          
คาทดแทนและการชวยเหลือ และหนวยเบิกจายเงิน พรอมทั้งสงคําขอคืนใหแกผู ย่ืนคําขอ              
เพ่ือดําเนินการตอไป ดังนั้น เพ่ือใหการแจงผลการรพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. เปนไปอยางถูกตอง
และรวดเร็ว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอปรับปรุงแบบคําขอเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษ (แบบ บ.ท.ช.1) แบบคําขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
(แบบ บ.ท.ช.2)และแบบคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ (แบบ บ.ท.ช.3) โดยเพิ่มเติม
หนวยเบิกจายเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบตัใิช
แบบฟอรมคําขอรับสิทธิดังกลาว เปนแบบคําขอยื่นเรื่องในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ 
บ.ท.ช. ตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)   อโนทัย  สิงคาลวณิช 
             (นายอโนทัย  สิงคาลวณิช) 
        รองปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
             ปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. 2822700 
โทรสาร 2810512 
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แบบ บ.ท.ช. 1 

แบบคําขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 
 
เลขที่คําขอ...................................                              ที่............................................ 

วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................... 

เสนอ   ก.บ.ท.ช. 

ขอ 1 ดวย................(ยศ/ช่ือ)...................ตําแหนง......................................
กอง/อําเภอ................................................. กรม/จังหวัด..............................................  
กระทรวง................................................รับ   (........)  เงินเดือน..............................บาท 
  (........)  คาจาง..................................บาท                     
(........) ปฏิบัติหนาที่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ 
(........) ชวยเหลือ ประเทศใน 
(........) ตําแหนง ..............................................สังกัด......................................                      
(........) หนาที่ 
ระหวางวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่...........เดือน...............พ.ศ.........      

ขอ 2 จากการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุให 
(........) เสียชีวิต 
(........) ทุพพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานตอไปได 

ขอ 3 เหตุเกิดที่.........................................................................................                       
ตําบล.............................อําเภอ..........................จังหวัด............................................... 
เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............เวลา.........................น. 
เนื่องจาก 
(.........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.1 
(.........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.2 
(.........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.3 
(.........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.4 
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ขอเท็จจริงโดยสรุป.......................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................          

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................          
ขอ 4 ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตองตาม

ความเปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจที่จะไดรับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางกรณีพิเศษในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระ เบี ยบ  หรือคํ า ส่ั ง อ่ืน  จึ ง เ ห็นสมควรให เ ล่ื อน เ งิ น เดื อนหรื อค า จ า ง . . . . . . . . . . . . . .
(ตัวหนังสือ)...............ช้ันหรือข้ัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ........................ 

ขอ 5 ผูมีอํานาจอนุมตัิเล่ือนเงินเดือนตามสายงานใหแก......................................  
.................(ยศ/ช่ือ).................คือ..............(ตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ)........................... 
โดยขอเบิกกับ (......) กรมบัญชีกลาง 
 (......) สํานักงานคลังจังหวัด................................................................. 
 (......) สํานักงานคลังอําเภอ................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

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

ตําแหนง........................................ 
 

 
เลขที่อนุมัติคําขอ............................................................... 

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุม ครั้ง............................................................. 
เมื่อวันที่.............................เดือน..................................พ.ศ..........................................                     
อนุมัติใหเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ................................(ตัวหนังสือ)....................ช้ันหรือข้ัน 
ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ.................................ตั้งแตวนัที่................................................... 

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

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
วันที่..........เดือน................พ.ศ.................. 
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หมายเหตุ 

1.  ทําเครื่องหมาย / ไวใน (........) หนาขอความที่ตองการ 
2.  เงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับ ไมรวมเงินเพิ่มอื่นดวย 
3.  ผูมีอํานาจอนุมัติเล่ือนเงนิเดือนตามขอ 5 เพ่ือประโยชนในการสงมติของ 

ก.บ.ท.ช.  ไปเพ่ือตรวจสอบและดาํเนินการ 
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แบบ บ.ท.ช. 2 

แบบคําขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ตามขอ 10            
และขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ      
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ             
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรกัษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 

 
เลขที่คําขอ............................ ที่...................................... 

วันที่..........เดือน...................พ.ศ.................... 

เสนอ   ก.บ.ท.ช. 

ขอ 1   ดวย..............(ยศ ช่ือ)..............................ตําแหนง........................... 
กอง/อําเภอ..............................................กรม/จังหวัด................................................. 
กระทรวง............................................รับ   (.......) เงินเดือน.............................บาท 

                                (.......) คาจาง.................................บาท 
(.......)  ปฏิบัติหนาที่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย
(.......) ชวยเหลือ ของประเทศ 
(.......)  ตําแหนง ................................สังกัด.......................................... 
(.......)  หนาที ่
ระหวางวันที่......เดือน...................พ.ศ..........ถึงวันที่......เดือน...................พ.ศ................. 

ขอ 2  จากการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เขาเกณฑตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ............(ขอยอยของขอ 10 
หรือขอ 11) 

ขอ 3  เหตุเกิดที่..........................................................................................
ตําบล..........................................อําเภอ......................................จังหวัด....................... 
เมื่อวันที่.......เดือน........................พ.ศ...................เวลา...........................น. 
เนื่องจาก 
(........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.1 
(........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.2 
(........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.3 
(........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.4 
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ขอเท็จจริงโดยสรุป....................................................................................... 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

ขอ 4   (.......)  ผูเขาเกณฑไมเคยรับ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช.มากอน 
 (.......)  ผูเขาเกณฑเคยรับ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
ครั้งที่  1  เมือ่วันที่.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   
ครั้งที่  2  เมือ่วันที่.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   
ครั้งที่  3  เมือ่วันที่.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   
ครั้งที่  4  เมือ่วันที่.............เดือน..................พ.ศ...................ไดรับ...................ช้ันหรือข้ัน   

ขอ 5  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจที่จะ
ไดรับการพิจารณา พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืน จังเห็นสมควรใหไดรับ 

(........) พ.ส.ร. ..............(ตัวหนังสือ).......ข้ันหรือช้ัน 
(........) พ.ส.ร. ..............(ตัวหนังสือ).......ข้ันหรือช้ัน  แตไมมีโอกาสใชสิทธิ  

จึงใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ....................................................
(ตัวหนังสือ)..............บาท 

ขอ 6 ผูมีอํานาจอนุมัติใหไดรับ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบใหแก
. . . . . . . . . . . . (ยศ  ช่ื อผู เ ข า เกณฑ) . . . . . . . . . . . . . .คือ . . . . . . . . . . . . . . . (ตํ าแหน งผู มี อํ านาจ
อนุมัติ)........................... 
โดยขอเบิกกับ   (.......) กรมบัญชีกลาง 
 (.......)  สํานกังานคลังจังหวัด............................. 

 (.......)  สํานกังานคลังอําเภอ............................. 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

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

 ตําแหนง........................................... 
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 เลขที่อนุมัติคําขอ................................................... 

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุม ครั้งที่............................................................ 
เมื่อวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ............................................ 
อนุมัติใหไดรับ.............................................................................................................. 
ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ.................................ตั้งแตวนัที่................................................... 

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

       (....................................) 
  ประธาน ก.บ.ท.ช. 

วันที่..........เดือน................พ.ศ................... 
 
หมายเหตุ 

1.  ทําเครื่องหมาย / ไวใน (..........) หนาขอความที่ตองการ 
2.  เงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูขณะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการฯ   

แตไมรวมเงินเพิ่มอื่นดวย 
3. ผูมีอํานาจอนุมัติใหไดรับ พ.ส.ร. หรือจายเงินรางวัลสําหรับการสูรบตามขอ 6               

เพ่ือประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช. ไปเพื่อตรวจสอบและดําเนินการ   
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แบบ บ.ท.ช. 3 
แบบคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ตามขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 
27 และขอ 28 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 
 
เลขที่คําขอ................................ ที่................................... 

วันที่............เดือน...........พ.ศ................. 
เสนอ  ก.บ.ท.ช. 
 

ขอ 1  ดวย.............................(ยศ ช่ือ)........................อายุ.......................ป 
ที่อยู....................................................................ตําบล............................................... 
อําเภอ..............................................................จังหวัด................................................. 
ตําแหนง.......................................................กอง/อําเภอ.............................................. 
กรม/จังหวัด..................................................กระทรวง.................................................. 
รับเงินเดือนและหรือเงินอื่น คือ 
(..........)  เงินเดือนหรือคาจาง เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  พ.ค.ว. เดือนละ..........................................บาท  
(..........)  พ.ล.ฐ. เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  เงินเพิ่มตําแหนงฝาอันตราย เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  พ.ส.ร. เดือนละ..........................................บาท 
(..........)  ปฏิบัติหนาที ่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ 
(..........)  ชวยเหลือ ประเทศ 
(..........)  ตําแหนง .................................................สังกัด.............................. 
(..........)  หนาที ่
ระหวางวันที่......เดือน................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน.................พ.ศ....................... 

ขอ 2  จากการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุให 
(..........)  เสียชีวิต 
(..........)  ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการ หรือปฏิบัติงานตอไปได 
(..........)  พิการสูญเสียอวัยวะ 
(..........)  ตองเขารับการรักษาพยาบาล 
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ขอ 3 เหตุเกิดที่........................................................................................
ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด............................... 
เมื่อวันที่.......เดือน.......................พ.ศ............เวลา...........................น. 
เนื่องจาก 
(..........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.1 
(..........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.2 
(..........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.3 
(..........)  ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 4.1.4 

 
ขอเท็จจริงโดยสรุป....................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

ขอ 4   ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจที่จะ
ไดรับการพิจารณาคาทดแทนหรือการชวยเหลือในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืน 

ขอ 5   มีความประสงคจะขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ดังนี้ 
(........) คาทดแทน    

 กรณี.............................................................................. 
 ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ................................................... 
  เปนเงิน...................................................................บาท 
  (..................................ตัวหนังสือ.................................) 

(.........) การชวยเหลือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
  ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 26 และ ขอ 27 
  เปนคา........................................................................ 
 เปนเงิน....................................................................บาท 
 (..................................ตัวหนังสือ.................................) 
  หรือตามหลักฐานซึ่งจะไดสงเจาหนาที่ผูเบิกจายตอไป 
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(..........) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 28 
 (1) กรณีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 ตั้งแตวันที่........เดือน...................พ.ศ. ........................... 
 ถึงวันที่........เดือน....................พ.ศ. .............................. 
 รวม.............................วัน 
 เปนเงิน...................................................................บาท 

(....................ตัวหนังสือ...............................................) 
ไดขอรับแลวตั้งแตวันที่........เดือน.................พ.ศ. ............. 
ถึงวันที่.......เดือน...................พ.ศ. ............................... 
เปนเงิน...................................................................บาท 
(.......................ตัวหนังสือ..........................................) 
(2) กรณีพักฟนตามคําส่ังแพทย 
ตั้งแตวันที่........เดือน.................พ.ศ. ............................. 
ถึงวันที่............เดือน................พ.ศ. .............................. 
รวม.........................วัน 
เปนเงิน...................................................................บาท 
(....................ตัวหนังสือ...............................................) 

(..........) เงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 
เปนเงิน...................................................................บาท 
(....................ตัวหนังสือ...............................................) 

ขอ 6   เจาหนาทีผู่เบกิคาทดแทนและการชวยเหลือใหแก.................................. 
..............(ยศ ช่ือผูเขาเกณฑ)...........คือ.........(ตําแหนงหัวหนาสวนราชการผูเบิก)............... 

โดยขอเบิกกับ (........)  กรมบัญชีกลาง 
(........)  สํานกังานคลังจังหวัด................................. 
(........)  สํานกังานคลังอําเภอ.................................. 

ขอ 7  คาํช้ีแจงของผูย่ืนคําขอที่เห็นควรเพิ่มเติม................................................ 
................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 

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

ตําแหนง........................................ 
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เลขที่อนุมัติคําขอ................................................. 

ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุมครั้งที่ .......................................................... 
เมื่อวันที่........เดือน..........................พ.ศ...............................อนุมัติให รับ                   
คาทดแทนและการชวยเหลือ ดังนี้ 

1. คาทดแทน 
กรณี....................................................................................... 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ............................................................ 
เปนเงิน............................(ตัวหนังสือ).................................บาท 

2. การชวยเหลือเปนคาใชจายรักษาพยาบาลตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 26  
 และ ขอ 27 

 เปนคา.................................................................................... 
 เปนเงิน...........................(ตัวหนังสือ)...................................บาท 
 หรือตามหลักฐานจาย 

3. เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 28 
 (1) กรณีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 ตั้งแตวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ...................................  

 ถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ......................................... 
 รวม....................................วัน 
 เปนเงิน.................................................................................. 
 (....................................(ตัวหนังสือ).......................................) 
 ไดขอรับแลวตั้งแตวันที่........เดือน...................พ.ศ........................ 
 ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ........................................... 
 เปนเงิน.............................................................................บาท 
 (....................................(ตัวหนังสือ)......................................) 
 (2)  กรณีพักฟนตามคําส่ังแพทย 

 ตั้งแตวันที่........เดือน..................พ.ศ. ........................................ 
 ถึงวันที่........เดือน...................พ.ศ............................................ 
 รวม .................................................วนั 
 เปนเงิน............................................................................บาท 
 (....................................(ตัวหนังสือ)......................................) 
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4. เงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 25 
 เปนเงิน............................................................................บาท 
 (...................................(ตัวหนังสือ).......................................) 
 

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

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
  วันที่..........เดือน...................พ.ศ................... 

 
หมายเหต ุ
 1. ทําเครื่องหมาย / ไวใน (........) หนาขอความที่ตองการ 
 2. เงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูขณะปฏิบัตหินาที่ราชการหรือชวยเหลือ

ราชการฯ แตไมรวมเงินเพิ่มอื่น 
 3. เจาหนาทีผู่เบกิตามขอ 5 เพ่ือประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช. ไปเพื่อ

ตรวจสอบและดําเนินการ 
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บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ               ตร.                     โทร.2524921 (ภายใน 2438) 
ที่  0006.343/ว  6541 วันที ่  16     สิงหาคม   2543 
เรื่อง  การเสนอขอรับสิทธติามระเบียบ บ.ท.ช. 

ผบช. และ ผบก.หนวยขึ้นตรงตอ ตร. หรือผูดํารงตาํแหนงเทียบเทา 
ตามที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียด
เพ่ือใหหนวยราชการตางๆปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ          
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) พรอม
ทั้งกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิไวทายประกาศดังกลาวนั้น บัดนี้ไดมีการปรับปรุงแบบฟอรม
คําขอรับสิทธิข้ึนใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไปยังหนวยราชการที่
เก่ียวของไดทราบ และดําเนินการใหบังเกิดผลตามมติเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วประกอบกับ   
ในการดําเนินการที่ผานมามักพบวาภายหลังจากไดรับแจงมติ ก.บ.ท.ช. แลว ยังมีบางหนวยงาน      
ที่ปฏิบัติไมถูกตอง ครบถวน หรือดําเนินการลาชา อีกทั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมักจะมอบใหเปน
หนาที่ของผูไดรับสิทธิ หรือทายาทไปติดตามการดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งกรณีดังกลาวถือไดวา
ไมกระทําการสนองตอบในเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจทั้งในสวนตัวของขาราชการตํารวจ       
ผูปฏิบัติหนาที่และขาราชการตํารวจโดยสวนรวม อันเปนเจตนารมณของระเบียบ 

ฉะนั้น เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการตามมติ ก.บ.ท.ช. ของหนวยงานตางๆ ใน
สังกัดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามเจตนารมณของระเบียบ จึงให
ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร. ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงใหขาราชการตํารวจในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติใชแบบฟอรมคําขอรับสิทธิ
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงข้ึนใหม (แบบ บ.ท.ช.1-3) เปนแบบคําขอยื่น
เร่ืองในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

2. เมื่อมีกรณีไดรับแจงผลการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือตามมติ ก.บ.ท.ช. ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคบับัญชาชั้นตันของขาราชการตํารวจผูไดรับ
สิทธินั้นๆ จะตองตรวจสอบวาเปนกรณีอยูในอํานาจของผูใด และหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เบิกจายไดแกหนวยงานใด แลวใหรีบพิจารณาเสนอเรื่องพรอมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปยัง  
ผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบแลวแตกรณีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงมติ 
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3. เฉพาะกรณี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมุติใหเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแก
ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปไดนั้น นอกจาก
จะตองเสนอเรื่องใหผูมีอํานาจมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษตามมติ ก.บ.ท.ช. แลว       
ยังจะตองเสนอเรื่องขอแตงตั้งยศเปนกรณีพิเศษไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) โดยเร็วภายหลังจากผูมี
อํานาจลงนามในคําส่ังเล่ือนเงินเดือนดังกลาวอีกดวย 

4. การเสนอขอแตงตั้งยศเปนกรณีพิเศษ ตามขอ 3 ใหจัดสงเอกสารหลักฐานไป
ประกอบการดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1 สําเนาหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจงมติ ก.บ.ท.ช. ที่
อนุมัติใหเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
  4.2 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
  4.3 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนในปงบประมาณที่เสียชีวิตหรือออกจากราชการ
แลวแตกรณี 
  4.4 สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการและทุพพลภาพหรือพิการ 

อนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกอนหนานี้และยังไมไดดําเนินการ หรือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดยอนุโลม 

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

 (ลงช่ือ) พล.ต.ท. อํานวย  เพชรศิริ 

(อํานวย  เพชรศิริ) 
ผูชวย ผบ.ตร. ปรท. ผบ.ตร.  
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ที่ นร 1302/ว 8733     สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 
 

13  กันยายน  2543 

เร่ือง การซอมความเขาใจเกีย่วการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน เวียนสวนราชการทุกกระทรวงและจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1302/ว 1777 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2541 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือที่อางถึง 

  ตามหนังสือที่อางถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2541 ไดแจง
ใหสวนราชการตางๆ ที่จะเสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทน       
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดตระหนักถึงความจําเปนสําคัญและเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย       
ของประเทศ และเปนขวัญกําลังใจแกทายาทและครอบครัวของผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือ
ราชการดังกลาว โดยใหสวนราชการตางๆ ที่จะเสนอเรื่องการขอรับสิทธิไดกําชับ ติดตามเรงรัด         
การดําเนินการในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจะเสนอใหพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบ 
บ.ท.ช. เกิดมีข้ึน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลากําหนด 1 ป นับแตวันที่เกิดเหตุแหงการเสนอ
ขอรับสิทธิเกิดขึ้น ความละเอียดแจงแลว นั้น 
  เนื่องจากปจจุบันมีบางสวนราชการเสนอขอรับสิทธิใหแกผูปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือชวยเหลือราชการลวงเลยระยะเวลาที่กําหนดไวดังกลาว ทําใหกระทบตอขวัญกําลังใจและ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูปฏิบัติหนาที่ ฉะนั้น เพ่ือมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเสนอ
เร่ืองการขอรับสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไดนําเร่ือง
ดังกลาวมาพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 แลวมีมติให  
สวนราชการตางๆ กําชับติดตามเรงรัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิ
ดังกลาวใหเปนไปโดยถูกตองและรวดเร็วอยูเสมอ และใหถือปฏิบัติตามแนวทางตามนัยหนังสือ        
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1302/ว 1777  ลงวันที่  9  มีนาคม  2541 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาใหหนวยงานในสังกัดไดทราบและถือเปน
แนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)   อโนทัย  สิงคาลวณิช 
 (นายอโนทัย  สิงคาลวณิช) 

                รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. 2822700 
โทรสาร 2810512 
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ที่  นร 0507/6859 

ถึง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ตช 0006.343(3)/5537 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2547 

 2.  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ตช 0006.343(3)/8803 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2547 

ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ใหแก ขาราชการตํารวจ ที่ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
และตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 รวม 2 ครั้ง จํานวน 23 ราย ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอให  นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในรอบปที่ผานมาหลายครั้ง นาจะเปนการ
ไมสมควร  ควรดําเนินการเปนวาระเพียงปละคร้ังหรือสองคร้ัง  ดังเชน การขอพระราชทาน
แตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง อันจะเปนเหตุผลเหมาะสมและสอดคลองกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ   ไดกําหนดใหขอพระราชทานยศไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกประมาณเดือน
เมษายน และครั้งที่สองประมาณเดือนตุลาคม  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดพระราชภารกิจในการนํา
ความกราบบังคมทูลฯ จึงขอความรวมมือใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการขอพระราชทาน
ยศและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษโดยกําหนดปละสองครั้งคือ ครั้งแรกประมาณเดือน
เมษายน และครั้งที่สองประมาณเดือนตุลาคม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 
สํานักอาลักษณะและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224 
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ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง กําหนดใหพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปตตาน ีและจงัหวัดนราธิวาส 
เปนพื้นที่ในยานอันตราย 

_______________ 
 
 ตามที่ไดเกิดปญหาความไมสงบในพื้นที่บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก   
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส รัฐบาลจึงไดประกาศใชนโยบายเสริมสรางสันติ
สุข โดยไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 260/2547 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 และคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 261/2547 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 จัดตั้งกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) โดยใหกําลังพลที่ปฏิบัติงานใน กอ.สสส.จชต. เปนกําลัง
พลที่ปฏิบัติงานประเภทเสี่ยงอันตรายตามแผนปฏิบัติการของสวนราชการ ใหไดรับการพิจารณา
สิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ระเบียบ บ.ท.ช.)  

  เนื่องจากระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10.5 กําหนดให ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการดวยความเรียบรอยในยานอันตราย ตามที่คณะกรรมการพิจาณาบําเหน็จความชอบ           
คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) กําหนดติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน ใหไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 1 ข้ัน หรือข้ัน ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ ใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน กอ.สสส.จชต. คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547   
อนุมัติตามที่ผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอให ก.บ.ท.ช. กําหนดให
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส เปนยานอันตรายและใหถือวาผูปฏิบัติงาน         
ใน กอ.สสส.จชต. เปนผูปฏิบัติงานในยานอันตราย 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 5.2.3 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ก.บ.ท.ช. จึงกําหนดใหพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และ         
จังหวัดนราธิวาส เปนยานอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช.  

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2547 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547    

นายรองพล เจริญพันธุ 
(ลงช่ือ)นายรองพล เจริญพันธุ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.บ.ท.ช. 
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 (ดวนมาก) สํานักนายกรัฐมนตร ี  
ที่ นร 0102/ว 1366 ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 
   

31 พฤษภาคม 2548 

เร่ือง แนวทางการปฏิบัติสําหรับการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ในกรณีที่กําลังพล 
 ถูกประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยยังไมทราบผลคดี   

เรียน   เวียน กระทรวง จังหวัด และสวนราชการที่เก่ียวของ 

   ดวยปรากฏวาในปจจุบันการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ     
หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ       
พ.ศ. 2521 และที่แกไขเพิ่มเติม(ระเบียบ บ.ท.ช.) ใหแก กําลังพลที่ไดรับการสูญเสียจากการที่
ถูกลอบทํารายจนไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตายจากกการปฏิบัติหนาที่ หลักฐานที่สําคัญที่จะ
ประกอบการพิจารณาสิทธิของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) อยางหนึ่ง คือ สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลทางคดี     
ซึ่งรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลทางคดีที่สวนราชการแนบเสนอเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาไมชัดเจนวาการไดรับความสูญเสียของกําลังพลนั้น เกิดจากปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนยังจับกุม
ผูกระทําความผิดไมไดหรือไมรูตัวผูกระทําความผิด และบางกรณีสวนราชการก็มิไดแนบรายงาน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไปเพื่อประกอบการพิจารณา 

   ฉะนั้น เพ่ือจะใหการพิจาณาสิทธิตอบแทนใหแกกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่จนไดรับ
ความสูญเสียเปนไปอยางรวดเร็ว และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกกําลังพลดังกลาว ก.บ.ท.ช. ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 พิจารณาแลวเห็นวา ตามประกาศ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2521 ไดกําหนดหลักเกณฑในการยื่น
คําขอรับสิทธิ  ในกรณีที่เจาหนาที่ถูกประทุษรายจนไดรับอันตราย กรณีไมใชการสูรบ การตอสู
หรือโดยการกระทําของศัตรู ใหแนบสําเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการที่หนวยแตงตั้ง
ข้ึน หรือสําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษา แลวแตกรณี 
เมื่อนํากรณีดังกลาวมาเปรียบเทียบกับหลักฐานในการยื่นคําขอบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2527 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม เห็นวา ในสวนของผลคดีระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไดกําหนดใหแนบหลักฐาน
ตางๆ เชน รายงานการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ หรือหลักฐานการสอบสวน พรอมสรุป 
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ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งข้ึน เพ่ือประกอบการพิจารณา
บําเหน็จบํานาญ ดังนั้น จึงสามารถใชหลักฐานทางคดีประกอบการพิจาณาของ ก.บ.ท.ช. ได คือ 
รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ที่หนวยแตงตั้งข้ึน หรือผูบังคับบัญชาแตงตั้งข้ึน   ในการนี้หากพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
มาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลวยังไมทราบวา เจาหนาที่ที่ถูกประทุษรายถูกผูใดเปนผูกระทํา
และยังไมสามารถจะสรุปผลคดีไดหรือตองงดการสอบสวน ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ 
บ.ท.ช. หากขอเท็จจริงเปนเรื่องที่ชัดแจงวา เจาหนาที่ถูกประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
สืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ ขอความรวมมือใหหนวยงานตนสังกัดสงสําเนารายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งข้ึน โดยใหปรากฏขอเท็จจริงวาการที่
เจาหนาที่ถูกประทุษรายเกิดจากสาเหตุใดประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. หากรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการยังไมสามารถสรุปผลไดชัดแจงวาคดีเกิดจากสาเหตุใด ขอใหผูวา
ราชการจังหวัด แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือตําแหนงที่เทียบเทาข้ึนไป แลวแต
กรณี เปนผูพิจารณามีความเห็นรับรองผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่
หนวยแตงตั้งข้ึนอีกช้ันหนึ่งวา คดีดังกลาวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัดตอไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

             (ลงช่ือ)  นายรองพล เจริญพันธุ 
               (นายรองพล เจริญพันธุ) 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาที่ 
โทร 0 2282 2693 
โทรสาร 0 2281 0512  
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บันทึกขอความ 
 

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

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

 
ดวยปรากฏวาในออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่

เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  การออกคําส่ังใหขาราชการตํารวจไดรับ พ.ป.ผ. และ     
พ.ส.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2521  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ บ.ท.ช.) ของ
หนวยตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน บางหนวยอางขอกฎหมายระเบียบที่เก่ียวของไม
ครบถวน และบางหนวยไมอางขอระเบียบที่ระบุพฤติกรรมแหงสิทธิใหชัดเจนเพียงพอสําหรับการ
นําไปใชประกอบการยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่เก่ียวของ ประกอบกับปจจุบันอํานาจ
การสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดเปลี่ยนแปลงมาเปนอํานาจของ  ก.ตร. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ม.65  
และ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อ 28 ก.ย.48 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการไววา 
กรณีคณะกรรมการตามระเบียบขางตนมีมติอนุมัติเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการ
ตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการรายใดแลว ใหถือวา ก.ตร.ใหความเห็นชอบ
ตามนั้น โดยไมตองนําเสนอ ก.ตร.เพ่ือพิจารณาอนุมัติอีก  ดังนั้น ตร. จึงไดกําหนดรูปแบบใน
การออกคําส่ังแตละคําส่ังดังกลาวมาเพื่อใหแตละหนวยถือเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังปรากฏตาม
แบบ 1- 4 ที่แนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
     

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

ผบก.กพ. 
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แบบ 1 

แบบคําสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  

 

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

ที่....../........... 
เร่ือง   เล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตาํรวจ 

ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิหนาที่ราชการ 
___________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548                  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521              
ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ในการประชุมครั้งที่....../.......เมื่อ
วันที่.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่............/................
ลงวันที่.................... ประกอบกับ.............(3)...............จึงเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
ใหแก...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน
.......ข้ัน จากอัตราเงินเดือน ระดับ.....ข้ัน......(........บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือน ระดับ.......ข้ัน
........(..........บาท)  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.............(4)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันที.่.......เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

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

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

ชอง (4) = วันเดือนปท่ีเสียชีวิต 
ชอง (5) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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แบบ 2 
แบบคําสั่งเล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 

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

ที่....../........... 
เร่ือง   เล่ือนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตาํรวจ 

ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิหนาที่ราชการ 
___________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.2547 มติ ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ 12/2548  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548                  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมครั้งที่
....../.......เมื่อวันที่.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
............/................ลงวันที่.................... ประกอบกับ............(3)............จึงเล่ือนเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษใหแก...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ จํานวน.......ข้ัน จากอัตราเงินเดือน ระดับ.....ข้ัน......(........บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือน 
ระดับ......ข้ัน........(..........บาท)  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.............(4)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันที.่.......เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

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

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

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

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  
 

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

ที่....../........... 
เร่ือง   ใหขาราชการตาํรวจไดรับเงินเพิ่มพเิศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผดิ (พ.ป.ผ.) 

___________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ..(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุม
ครั้งที่....../.......เมื่อวันที่.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
............/................ลงวันที่.................... ประกอบกับ.............(3)...............จึงให...(ยศ/
เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด     
(พ.ป.ผ.) จํานวน..(4)...ข้ัน  เดือนละ....(5).....บาท   

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.............(6)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันที.่.......เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

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

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

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

 

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

ที่....../........... 
เร่ือง   ใหขาราชการตาํรวจไดรับเงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

___________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ....
(2)....และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมครั้งที่....../.......เมื่อวันที่.....................แจงตามหนังสือสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่............/................ลงวันที่.................... ประกอบกับ.............              
(3)...............จึงให...(ยศ/เพศ/ช่ือ/ช่ือสกุล/ตําแหนง)...ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
(พ.ส.ร.) จํานวน..(4)...ข้ัน  เดือนละ   ....(5).....บาท   

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.............(6)...............เปนตนไป  
 

ส่ัง   ณ   วันที.่.......เดือน.....................พ.ศ........... 
 

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

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

เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 หรือ คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี 613/2547 ลง
วันที่ 20 กันยายน 2547 เรื่อง มอบหมายอํานาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ เปนตน 
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ชอง (4) = จํานวนขั้น พ.ส.ร.ท่ีไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ท.ช. 
ชอง (5) = จํานวนเงิน พ.ส.ร. ท่ีไดรับ 
ชอง (6) = วันเดือนปใหมีผลไดรับ พ.ส.ร. 
ชอง (7) = ตําแหนงของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ         ตร.                                        โทร.0 2252 4921 
ที่ 0004.33/6889                                   วันที่  14  ธันวาคม  2548 
เร่ือง  การใชหลักฐานประกอบการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ผบช. และ ผบก.หนวยในสงักัด สง.ผบ.ตร.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 

ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.) 
และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  ที่ผานๆ มาปรากฏวา  ที่ประชุมไดใหความสําคัญ
กับหลักฐานการลาปวยสําหรับกรณีขาราชการตํารวจที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาที่ราชการซึ่งขอรับสิทธิประโยชนตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับขางตน โดยหากหนวยตนสังกัดไม
แนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไปประกอบการพิจารณาดวย คณะกรรมการฯ จะไมอนุมัติ
สิทธิตามที่พึงไดรับ เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)       
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) หรือเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวันแตอยางใด   
ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงไดของขาราชการตํารวจผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ
เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ  จึงใหแตละหนวยถือปฏิบัติโดยเมื่อมีกรณีสงเร่ืองขอรับสิทธิไปยัง
คณะกรรมการฯ ตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับขางตนใหแนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไป
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดวยทุกครั้ง  

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 

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

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

                                                  13  มีนาคม  2549 
เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
อางถึง หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ตช 0004.33/1388 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549  
ส่ิงที่สงมาดวย รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ

ขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิต 

ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเสนอเรื่องขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ(ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 51 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 12 ราย ความละเอียดแจงแลว นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต เปนกรณีที่จะตอง
ดําเนินการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 
30 ซึ่งกําหนดให สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาที่ดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จึงสงรายชื่อไปใหสํานักราชเลขาธิการตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาตอไป ดังรายละเอียด
การพิจารณาที่ไดสงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  โฉมศรี  อารยะศิริ 
(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ   
โทร. 0 2280 9000 ตอ 415  โทรสาร  0 2282 8224 www.cabinet.thaigov.go.th  
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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิต 
 
ลําดับ ชั้นยศที่ขอพระราชทาน หลักเกณฑตามระเบียบฯ บัญชี 9 ความเห็นเบื้องตนของ สลค. 

1. รอยตํารวจตรี เริ่มตนขอ บ.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

2. รอยตํารวจโท เริ่มตนขอ จ.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

3. รอยตํารวจเอก เริ่มตนขอ จ.ช. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

4. พันตํารวจตรี เริ่มตนขอ ต.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

5. พันตํารวจโท เริ่มตนขอ ต.ช. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

6. พันตํารวจเอก เริ่มตนขอ ท.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

7. พลตํารวจตรี เลื่อนไดถึง ม.ว.ม. เห็นควรขอ ป.ม. 

8. พลตํารวจโท เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. เห็นควรขอ ป.ม. 

9. พลตํารวจเอก เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. เห็นควรขอ ป.ม. 

 
หมายเหตุ กรณีชั้นยศพลตํารวจตรีขึ้นไป หากไมเคยไดรับพระราชทานชั้นสายสะพาย 
 ใหขอพระราชทานชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย 
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ที่ นร 0507/1858   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล  กทม.10300 
 
 23 มีนาคม 2549 
 
เร่ือง  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
อางถึง  1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอันเปนที่

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

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

ส่ิงที่สงมาดวย   รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ
ขาราชการทหารและตาํรวจที่เสียชีวิต 

 
ดวย กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเสนอเรื่องขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิตโดยอางระเบียบฯ 
ตามที่อางถึง 1-3 เพ่ือขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดําเนินการนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหาร
และตํารวจดังกลาวตอไป 

สํ านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล ว เห็นว า  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ   มิไดเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง เปนกรณีที่จะตองดําเนินการให
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 30 ซึ่งกําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนาที่
ดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  จึงสงรายชื่อไปให
สํานักราชเลขาธิการตอไป  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดพิจารณาเสนอรองนายกรัฐมนตรี  
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(พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอกชิดชัย  วรรณสถิตย) พิจารณาเห็นชอบดวย
แลว  ตามรายละเอียดที่สงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกทหารและตํารวจที่เสียชีวิตตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ) โฉมศรี  อารยะศิริ 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
สํานักอาลักษณ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
โทร. 0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร 0 2282 8224 
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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจที่

เสียชีวิต ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย) เห็นชอบแลว 
 

ลําดับ ช้ันยศที่ขอพระราชทาน หลักเกณฑตามระเบียบฯ 
บัญชี 8 และ 9 

ช้ันตราที่ขอพระราชทาน 

1 รอยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี และ 
รอยตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ บ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

2 รอยโท, เรือโท, เรืออากาศโท และ 
รอยตํารวจโท 

เริ่มตนขอ จ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

3 รอยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก และ 
รอยตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ จ.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

4 พันตรี, นาวาตรี, นาวาอากาศตรี และ 
พันตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ ต.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

5 พันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท และ 
พันตํารวจโท 

เริ่มตนขอ ต.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

6 พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และ 
พันตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ ท.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

7 พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี และ 
พลตํารวจตรี 

เลื่อนไดถึง ม.ว.ม. ใหขอ ป.ม. 

8 พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท และ 
พลตํารวจโท 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. 
 

ใหขอ ป.ม. 

9 พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก และ 
พลตํารวจเอก 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. ใหขอ ป.ม. 

 
หมายเหตุ  กรณีชั้นยศ  พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตรี ขึ้นไป  หากไมเคยไดรับ
พระราชทานชั้นสายสะพาย ใหขอพระราชทานชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย 
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ที่ นร 0102/1041   คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  
  สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล  กทม.10300 
 21 เมษายน 2549 
เร่ือง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 
ส่ิงที่สงมาดวย   สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/1858 ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2549 
ดวย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0507/1858 ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2549 แจงแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการทหารและขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มาเพื่อทราบ 
และถือปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันมี เ กียรติยศยิ่ งมง กุฎไทย  พ .ศ .2536  โดยมี รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ดังนี้ 

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

2. กรณีช้ันยศ พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตรี  ข้ึนไป  หากไม
เคยได รับพระราชทานชั้นสายสะพาย ช้ันตราที่ขอพระราชทาน  ใหขอพระราชทานชั้น
ประถมาภรณมงกุฎไทย  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ไดนําเร่ืองดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2549 แลว  คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกลาวและใหแจงคณะอนุกรรมการฯ 
ทราบเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ) สุรินทร  เงินรูปงาม 

(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่/ กรรมการและเลขานุการ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ                ตร.        โทร. 0 2252 4921 
ที่  0004.33/ว 135                                 วันที่  6  ธันวาคม 2549 
เร่ือง   หลักเกณฑการใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินชดเชยการปวยเจ็บ      

เปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 และขอ 28 
ผบช. และ ผบก. หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดาํรงตําแหนงเทยีบเทา 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
(ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ได
กําหนดหลักเกณฑแนวทางการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินชดเชย
การปวยเจ็บเปนรายวัน ใหแกขาราชการตํารวจที่ไดทําการสูรบหรือตอสูหรือบาดเจ็บจากการสูรบ
หรือตอสูหรือจากศัตรูตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 และขอ 28 ข้ึนไวเพ่ือเปนกรอบในการ
พิจารณาสิทธิใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงในปจจุบัน ดังนี้ 

1.  ทําการสูรบหรือตอสูดวยความกลาหาญ หมายถึง ทําการสูรบหรือตอสูโดยไม      
หวั่นเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก เพ่ือใหภารกิจสําเร็จ หรือเพ่ือแกไขสถานการณ       
ใหดีข้ึน ทั้งนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคล โดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จของหนวย 

2.  ทําการสูรบหรือตอสูเปนผลดีแกหนวย หมายถึง การตอสูกับศัตรู เมื่อฝายเรา
เปนฝายเขาปราบปราม หรือเมื่อฝายเราเปนฝายถูกโจมตี โดยคํานึงถึงกําลังพลทั้ง 2 ฝาย 
ลักษณะภูมิประเทศ ระยะเวลาในการตอสูและผลดีที่ปรากฏ ดังนี้ 

 (1) สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 (2) สามารถยึดยุทโธปกรณที่สําคัญ หรืออาวุธสงครามไดเปนจํานวนมาก หรือ

เอกสารลับที่สุดที่มีความสําคัญอยางย่ิง หรือ 
 (3) สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการที่สําคัญๆ ไดหลายแหง หรือ 
 (4) กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1), (2) หรือ (3) ใหอยูในดุลยพินิจของ 

ก.บ.ท.ช.   ที่จะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณีๆ ไป 
3. ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูแตมิไดรับบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรอืข้ัน ให

ถือเกณฑ ดังนี้ 
 (1) เปนผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูหรือควบคุมการสูรบหรือตอสูอยางใกลชิด 

ซึ่งในการสูรบหรือตอสูครั้งนั้น ฝายเราไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หรือ 
 (2) เปนผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูหรือควบคุมการสูรบหรือตอสูอยางใกลชิด      

โดยที่ฝายเราไมไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แตมีจํานวนการสูรบหรือตอสูหรือควบคุมการสู
รบหรือตอสูอยางใกลชิดหลายครั้ง รวมกันไมนอยกวา 4 ครั้งในรอบปงบประมาณ 

 



 

 

- 298 -

4. บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ไดรับบาดเจ็บจนตองรับการรักษาพยาบาลเกินกวา 20 
วัน ทั้งนี้ ใหรวมถึงเวลารักษาพยาบาลนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทยที่รักษานั้นดวย 
โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่จะพิจารณาจากลักษณะบาดแผล 
อาการบาดเจ็บและอาการทุกขเวทนาประกอบดวย 

5. บาดเจ็บ ใหถือเกณฑตองรับการรักษาพยาบาลเกินกวา 7 วัน ทั้งนี้ ใหรวมถึง      
เวลารักษาพยาบาลนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทยที่รักษานั้นดวย และหากบาดเจ็บ             
ตองรักษาพยาบาลไมเกิน 7 วัน อาจพิจารณาใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ช้ันหรือข้ัน หรือไมก็ได 

6. การนับวันปวย (สําหรับการคิดคํานวณเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน) 
 (1) ใหนับตั้งแตวันเขารักษาตัวในโรงพยาบาล แตวันออกไมนับ 
 (2) กรณีผูปวยเจ็บยายโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจากแหงหนึ่งไปอีกแหง

หนึ่งใหนับวันระหวางการเคลื่อนยายเปนวันปวยเจ็บดวย 
 (3) ชวงระยะเวลาหลังจากที่แพทยใหรักษาตัวนอกโรงพยาบาลจนถึงวันที่เขา

รักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งตอไป ใหถือวาชวงระยะเวลานั้นเปนวันรักษาตัวนอกโรงพยาบาล มี
สิทธิไดรับเงินชดเชยการปวยเจ็บ กรณีพักฟนตามคําส่ังแพทยที่รักษา 

ทั้งนี้ กรณีขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เมื่อมีกรณีสง
เร่ืองขอรับสิทธิไปยัง ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบ ใหแนบหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6) 
และใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไปประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช. ดวยทุกครั้ง 

จึงแจงมาเพื่อทราบและนําไปเปนกรอบในการพิจารณาเสนอขอรับสิทธิตอไป 
 

(ลงช่ือ)        พล.ต.อ. อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช 
 

(อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช) 
รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ที่  นร 0102/2254 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ 
 ความชอบ คาทดแทนและ 
 การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
             สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

26 มิถุนายน 2550 
เร่ือง ตอบขอหารือการคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
 

เรียน ผูบังคับการกองกําลังพล/ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติใน ก.บ.ท.ช. 
 

อางถึง หนังสือ กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ตช 0004.33/4812 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2550 

 
ตามหนังสือที่อางถึง กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ หารือวา การออกคําส่ัง

ให พลตํารวจตรี ปริญญา  ขวัญยืน ไดรับ พ.ส.ร. กรณีมีอัตราเงินเดือนระดับ ส.6 ข้ัน 19 
(54,730 บาท) เปนอัตราเงินเดือนเต็มขั้น ซึ่งเมื่อคิดคํานวณใหไดรับ พ.ส.ร. ในแตละข้ันใน
อัตรารอยละหา ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 แลว จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 2,736.50 บาท หรือ
ใหปดเศษของบาทใหเปนหนึ่งบาท คือ 2,737 บาท ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เร่ืองนี้พิจารณาแลว ขอเรียนวา ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 มิไดกําหนดวิธีการ
คํานวณ พ.ส.ร. ไววา ถามีเศษของบาท ใหปดเศษเปนหนึ่งบาท  ดังนั้น หากมีกรณีเจาหนาที่
ตํารวจรายใด มีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. และมีอัตราเงินเดือนเต็มขั้น เมื่อคิดคํานวณใหไดรับ พ.ส.ร. 
ในแตละข้ันในอัตรารอยละหา ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 แลว ไดจํานวนเทาใด ก็ใหเจาหนาที่
ตํารวจรายนั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามจํานวนที่คํานวณออกมาไดนั้น โดยไมตองปดเศษของบาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงช่ือ) นายสุรินทร  เงินรูปงาม 
 

(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
กรรมการและเลขานุการ 

กองการเจาหนาที ่
โทร.0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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ที่ นร 0508/4834                                    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300                         

                                                  27  กรกฎาคม  2550 

เร่ือง ขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

เรียน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

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

2550 

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว  มาเพื่ อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิตตอไป ตามหนังสือที่อางถึง 1 
และตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเสนอเรื่องขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษใหแก
ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 3 ราย ตามหนังสือที่อางถึง 2 นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล        
พระกรุณาขอพระราชทานยศตํารวจและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ใหแกขาราชการ
ตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน 13 ราย ดังกลาวตอไปแลว และไดรับ
แจงจาก   สํานักราชเลขาธิการวา ไดพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตทั้ง 13 รายดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุกรายในชั้นตราที่เหมาะสมตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวา 

1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบรางระเบียบ    
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.... และขณะนี้อยูระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีลงนาม  ในรางระเบียบดังกลาวเพื่อประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของราง 
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ระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจาก
สาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเองให
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราช อิส ริยาภรณ   อัน เปนที่ เ ชิดชู ย่ิ งช า ง เผือก 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ ไดไมเกินสองชั้น 
จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานท่ีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มาบังคับ
ใชแกขาราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทั้ง 
13 รายดังกลาว 

2. เพ่ือมิไดเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอื่นๆ ที่ไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการที่สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวของจึงเห็นควรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พิจารณาเรื่องที่สวนราชการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ทั้งที่เสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีพฤติกรรมการตอสู และกรณีถูกประทุษรายหรือ
เหตุอ่ืน ไดไมเกินสองชั้น จากที่ไดรับพระราชทานครั้งสุดทาย สวนผูที่ยังไมเคยไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรมงกุฎไทย (บ.ม.) 
เนื่องจากเปนชั้นตราเริ่มตนที่ผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
และประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความเทาเทียมกันและเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แลว เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ดังนั้น จึงขอใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือที่อางถึง 1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  โฉมศรี  อารยะศิริ 
(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

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

                                                  27  กรกฎาคม  2550 

เร่ือง ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/1858 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว   มาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิตตอไป ความละเอียดแจงแลว 
นั้น 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนวา 
1. ไดมีกรณีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง

ขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษ
ใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต ตามมติคณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตย  และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่ง
ในจํานวนนี้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดวย จํานวน 3 ราย ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตามที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติแจงความประสงคแลว และไดรับแจง
จากสํานักราชเลขาธิการวา เห็นสมควร ไดพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตทั้ง 13 รายดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุกรายในชั้นตราที่เหมาะสมตอไป 

2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวา โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ          
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ....และขณะนี้อยูระหวางสํานักงาน      
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในรางระเบียบดังกลาว เพ่ือ 
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ประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตและมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิด
ชูย่ิงชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองชั้น  จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มาบังคับใชแกขาราชการตํารวจที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณทั้ง 13 รายดังกลาว 

3. เพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอื่นๆ ที่ไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการที่สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวของ จึงเห็นควรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่                    
และความรับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พิจารณาเรื่องที่สวนราชการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ทั้งที่
เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีพฤติกรรมตอสู และกรณีถูกประทุษราย
หรือเหตุอ่ืนไดไมเกินสองชั้น จากที่ไดรับพระราชทานครั้งสุดทาย สวนผูที่ยังไมเคยไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรณ
มงกุฎไทย (บ.ม.) เนื่องจากเปนชั้นตราเริ่มตนที่ผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอ
พระราชทานเพลิงศพและประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความ
เทาเทียมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ดังนั้น จึงขอให
ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนประเภทอื่นๆ ที่
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงช่ือ)   โฉมศรี  อารยะศิริ 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบตัิราชการแทน 

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



 

 

- 304 -

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ครั้งที่ 13/2550 

เมื่อวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2550 
ณ หองประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ มุข 3 ช้ัน 1 

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล 

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

ผูมาประชุม 
1. นายสุทธิศักดิ์  เอ่ียมประสิทธิ์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 
2. พันเอก เฉลิมพล  เต็งศิริ รองผูอํานวยการ สํานักงานกําลังพล   กรรมการ 
 กรมเสมียนตรา  ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
3. นางเพชรี  เขมวิรัตน หน.กลุมงานสวัสดิการฯลฯ  กรรมการ 
 กองการเจาหนาที่ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
4. นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการกลุมวิชาการและติดตาม กรรมการ 
 ผลการปฏิบัตริาชการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ผูแทนกระทรวงการคลัง 
5. นายสุภชัย  ทาวกลาง หัวหนางานความชอบและเครื่องราช กรรมการ 
 อิสริยาภรณ 
 สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
 ผูแทนกรมการปกครอง 
6. นายสมชาย  พฤฒิกัลป ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ  กรรมการ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ไมมี 
 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
วาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

 เร่ืองที่ 1  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
 

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0507/1858 ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2549 แจงรายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกขาราชการทหารและตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มาเพื่อถือเปน  
แนวทางปฏิบัติ นั้น 

บัดนี้  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร 0508/4835 ลงวันที่ 
27 กรกฎาคม 2550 แจงวา 

1. ไดมีกรณีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาเสนอขอพระราชทานยศเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต ตามมติ
คณะกรรมการบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบ         
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และ
ประชาชน ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 จํานวน 13 ราย ซึ่งในจํานวนนี้ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณดวย จํานวน  3 ราย ซึ่ ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให                
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานไปแลว และไดรับแจงจาก   
สํานักราชเลขาธิการวา เห็นสมควรไดพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปน
กรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตทั้ง 13 ราย ดังกลาว เนื่องจากเปนกรณีที่เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการเชนเดียวกัน จึงขอใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุกรายในชั้นตราที่เหมาะสมตอไป 
 2. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ....  และขณะนี้อยูระหวางนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในรางระเบียบ
ดังกลาวเพื่อประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน 
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จังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิด
ชูย่ิงชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองชั้น 
 3. เพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางขาราชการทหารและตํารวจกับขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครู และขาราชการประเภทอื่นๆ ที่ไดกระทําความดีความชอบและเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการที่สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวของ จึงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พิจารณาเรื่องที่สวนราชการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการที่เสียชีวิตดังกลาวในทุกกรณี ทั้งที่เสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีพฤติกรรมตอสู และกรณีถูกประทุษรายหรือเหตุอ่ืน ได
ไมเกินสองชั้นจากที่ได รับพระราชทานครั้งสุดทาย สวนผูที่ ยังไมเคยได รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันตราใดมากอน ใหเร่ิมขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
เนื่องจากเปนชั้นตราเริ่มตนที่ผูไดรับพระราชทานจะไดรับสิทธิในการขอพระราชทานเพลิงศพ 
และประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความเทาเทียมกันและเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป 
 ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว 
เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหถือเปนแนวทางปฏิบัติในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือนประเภท
อ่ืนๆ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป และใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 
 ฝายเลขานุการฯ ไดนําเรียนประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ
แลวและเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมทราบเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะ
ไดแจงใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 และคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการ
คณะที่ 2 ทราบตอไปดวย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ในการนี้  ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย  พฤฒิกัลป) ได
ช้ีแจงซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/4835 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ฉบับนี้
วา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะเปนหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้นับแตวันที่มีหนังสือแจง
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยในสวนของมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่ไดพิจารณา 
 
 



 

 

- 307 -

บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และบางรายอยูในเกณฑที่ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามหลักเกณฑ
และแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขอ 7(1) และขอ 9(1) ที่คณะกรรมการฯ มีมติ
อยูเดิม ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดรวบรวมสงเร่ืองไปใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังเชนที่เคยปฏิบัติ โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได
ประสานการพิจารณากับสํานักราชเลขาธิการวา สมควรจะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราใดตอไป อยางไรก็ดี สําหรับการพิจารณาพฤติกรรมในคราวตอไป
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวาขาราชการที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการและอยูใน
เกณฑการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามหลักเกณฑแนวทางที่
คณะกรรมการฯ กําหนดไวในขอ 7(1) และขอ 9(1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณก็ใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/4835 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 
 ประธานกรรมการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในคราวตอไปการแจงมติของ       
คณะกรรมการฯ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบใน
กรณีที่มีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาในชั้นตราใด ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกลาว                     
.ของนายใหญฯ  ขณะขึ้นบินรวมไปกับนักบินเพื่อปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวงบนเครื่องบิน เมื่อ
เครื่องบินไดประสบเหตุตกลงพื้นดินขณะทําการข้ึนบินจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย  ถือไดวา
เปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย  พฤติกรรม
จึงเขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบฯ ขอ 9(1) มีสิทธิไดรับการเลือ่น
เงินเดือนกรณีพิเศษ ไมเกิน 7 ข้ัน (เจ็ดขั้น) 
 จึงอนุมัติเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแก นายใหญ ศิลปรายะ จํานวน 7 ข้ัน       
(เจ็ดขั้น) จากอัตราเงินเดือนอันดับ ท.6 ข้ัน 4 (14,120 บาท) ข้ึนรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.6 
ข้ัน 11 (19,020) ตั้งแตวันที่ถึงแกความตาย (ถึงแกความตายเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549) 
 สําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  เมื่ออยูในเกณฑเปนผูปฏิบัติหนาที่
ในลักษณะเส่ียงอันตรายตอชีวิตจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย ตามระเบียบฯ ขอ 9(1) คณะ
กรรมการฯ ไดวางแนวทางการพิจารณาใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหผูนั้นดวย 
และเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การจะไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใดชั้นตราใด เปนอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่จะได 
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พิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ 

 ไมมี 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
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ที่  นร 0102/3361 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ 
 ความชอบ คาทดแทนและ 
 การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
             สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

25 กันยายน 2550 
เร่ือง ตอบขอหารือการคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
เรียน ผูบังคับการกองกําลังพล ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติใน ก.บ.ท.ช. 
อางถึง หนังสือ กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ตช 0004.33/7472 ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2550 
 

ตามหนังสือที่อางถึง กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ หารือหลักเกณฑ วิธีการ
คํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10 และขอ 18 ใน
ประเด็นตางๆ รวม 3 ประเด็น ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เร่ืองนี้ พิจารณาแลวขอเรียนวา เนื่องจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ มิไดระบุมาวา       
ฐานอัตราเงินเดือนที่ยกตัวอยางมาประกอบขอหารือไดใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจใน
ปใด  ในการนี้จึงขอใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจที่บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
2547 ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดยกตัวอยางเปนฐานในการตอบขอหารือ ดังนี้ 

1. กรณีไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) ฐานเงินเดือนที่ใชคิดคํานวณ     
เปนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 (20,020 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มขั้น จะคิดคํานวณ พ.ส.ร. 
ก็ใหเล่ือนข้ึนไปถึงระดับ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) เมื่อเต็มขั้นแลวก็ใหคิดรอยละหาของอัตรา
เงินเดือนที่เต็มขั้น คือ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) พ.ส.ร. ที่ไดรับ คือ 1,017 บาท (20,340 x 
5/100 = 1,017 บาท) 

2. กรณีตามขอ 1 หากผูนั้นไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามขั้น) จะคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ก็ใหเล่ือนขึ้นไปถึงระดับ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) เมื่อเต็มขั้นแลวก็ใหคิด
รอยละหา ของอัตราเงินเดือนที่เต็มขั้น คือ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) พ.ส.ร. ที่ไดรับ คือ 
3,051 บาท (3 x (20,340 x 5/100) = 3,051 บาท) 
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3. กรณีไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามขั้น) ฐานเงินเดือนที่ใชคิดคํานวณ     
เปนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5 (19,380 บาท) จะคิดคํานวณ พ.ส.ร. ที่จะไดรับโดยใชวิธีเพ่ิม พ.ส.ร.    
โดยใชอัตราเงินเดือนขั้นที่สูงกวาข้ึนไปในแตละข้ัน คือ ระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 (20,020 บาท) ลบ
ดวยเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5 (19,380 บาท) สวนขั้นหรือช้ันที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิม     
พ.ส.ร.    เปนพิเศษในแตละข้ันหรือช้ันในอัตรารอยละหา ดังนั้นจึงคํานวณเพิ่ม พ.ส.ร. ที่ไดรับ
คือ 2,674 บาท ((20,020 - 19,380 = 640 บาท) + (20,340 x 5/100 = 1,017 บาท) + 
(20,340 x 5/100 = 1,017 บาท) = 2,674 บาท) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) นายสุรินทร  เงินรูปงาม 
(นายสุรินทร  เงินรูปงาม) 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาที่ 
โทร.0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ                กพ.        โทร. 0 2205 2438 
ที่  0004.33/10297                                 วันที่  2  พฤศจิกายน 2550 
เร่ือง   การคิดคํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน    ผบช. และ ผบก. หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดาํรงตําแหนงเทยีบเทา 

 
ดวย คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  คาทดแทนและชวยเหลือ 

(ก.บ.ท.ช.) ไดมีหนังสือที่ นร 0102/2254 ลง 26 มิ.ย.50 และที่ นร 0102/3361 ลง 25 
ก.ย.50  แจงหลักเกณฑและวิธีการคิดคํานวณเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) กรณีคิด
คํานวณ พ.ส.ร. แลว มีเศษของบาท และกรณีผูมีเงินเดือนเต็มขั้น รวมทั้งจะเต็มขั้น ใหหนวย
ตางๆ ถือปฏิบัติสรุปได ดังนี้ 

1. กรณีเจาหนาที่ตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. และมีอัตราเงินเดือนเต็มขั้น เมื่อคิด
คํานวณใหไดรับ พ.ส.ร. ในแตละข้ันในอัตรารอยละ 5 ไดจํานวนเทาใด ก็ใหเจาหนาที่ตํารวจราย
นั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามจํานวนเงินที่คํานวณออกมาได โดยไมตองปดเศษของบาท เชน ไดรับ
อนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) และรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.6 ข้ัน 19 (54,730 บาท) 
อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มขั้นเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่งเมื่อคิดคํานวณในอัตราขั้นละรอยละ 5 
จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 2,736.50 บาท โดยไมตองปดเศษของบาท เปนตน 

2. กรณีเจาหนาที่ตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) แตฐาน
เงินเดือน  ยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มขั้น ก็ใหคิดขั้นละรอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนที่เต็มแลว 
เชน ไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 1 ข้ัน (หนึ่งข้ัน) และรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 
(20,020 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มขั้น ก็ใหเล่ือนไปใชอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 
21 (20,340 บาท) อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มขั้นเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่งเมื่อคิดคํานวณใน
อัตราขั้นละรอยละ 5 จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 1,017 บาท (20,340 x 5/100 = 1,017 บาท) 
เปนตน 

3. กรณีเจาหนาที่ตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามขั้น) แตฐาน
เงินเดือน  ยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มขั้น ก็ใหคิดขั้นละรอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนที่เต็มแลว 
เชน ไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามขั้น) และรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 
(20,020 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 0.5 ข้ัน จะเต็มขั้น ก็ใหเล่ือนไปใชอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 
21 (20,340 บาท) อันเปนอตัราเงินเดือนเต็มขั้นเปนฐานในการคิดคํานวณ ซึ่งเมื่อคิดคํานวณใน
อัตราขั้นละรอยละ 5 จะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 3,051 บาท (3 x (20,340 x 5/100) = 
3,051 บาท) เปนตน 
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4. กรณีเจาหนาที่ตํารวจไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามขั้น) แตฐาน
เงินเดือน  ยังขาดอยู 1.5 ข้ัน จะเต็มขั้น การคิดคํานวณใหใชวิธีนําอัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกวาข้ึน
ไปในแตละข้ันลบดวยฐานเงนิเดือน สวนขั้นที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิม พ.ส.ร. ในแตละข้ันในอัตรา
รอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนที่เต็มแลว เชน ไดรับอนุมัติ พ.ส.ร. จํานวน 3 ข้ัน (สามขั้น) และรับ
อัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5 (19,380 บาท) ซึ่งยังขาดอยู 1.5 ข้ัน จะเต็มขั้น ก็ใหนํา
อัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 20.5 (20,020 บาท) ลบดวยอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ข้ัน 19.5  
(19,380 บาท) อันเปนฐานในการคิดคํานวณ สวนขั้นที่เหลือ (2 ข้ัน) ใหเล่ือนไปใชเงินเดือน
ระดับ ป.3 ข้ัน 21 (20,340 บาท) อันเปนอัตราเงินเดือนเต็มขั้นเปนฐานในการคิดคํานวณใน
อัตราขั้นละรอยละ 5 เมื่อนํามารวมกันจะไดรับ พ.ส.ร. เดือนละ 2,674 บาท ((20,020 - 
19,380 = 640 บาท) + (2 x (20,340 x 5/100) = 2,034 บาท) = 2,674 บาท) เปนตน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 
 

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

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.กพ. 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร. โทร. 0 2205 2438, 0 2252 4921 
ที่ 0004.33/ว 0065 วันที ่ 31 สิงหาคม 2552 
เรื่อง กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 
ดวยปรากฏวา เมื่อมีเหตุขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่

ราชการ  ซึ่ งอยู ในเกณฑที่ จะเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  ตามระเบียบ           
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 บางกรณี  หนวยมิไดดําเนินการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานตางๆ สําหรับประกอบการเสนอขอรับสิทธิตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด 
เปนเหตุใหการเสนอขอรับสิทธิตลอดจนการพิจารณาอนุมัติสิทธิไมเปนไปดวยความรวดเร็ว
เทาที่ควร   ดังนั้น เพ่ือใหการเสนอขอรับสิทธิเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว จึงใหแตละหนวย
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ ใหหนวยมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับแตมีเหตุการณเสียชีวิต แลวสําเนา
คําส่ังสงไปยัง ตร. (ผาน กพ.) ดวย 

2. การรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ประกอบการเสนอขอรับสิทธิในทุกกรณี       
ใหปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวในคูมือการเสนอขอสิทธิประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษ
สําหรับขาราชการตํารวจและลูกจางที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ฉบับ
จัดพิมพป พ.ศ.2547 ซึ่ง กพ. ไดแจกจายแกหนวยนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไวแลวอยาง
เครงครัด อยาใหเกิดขอบกพรองข้ึนไดเปนอันขาด   

อนึ่ง กรณีคูมือการเสนอเรื่องขอรับสิทธินั้น สามารถดาวนโหลดไดที่ เว็บไซต 
www.personnel.police.go.th (กองกําลังพล ตร.)  

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

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

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

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

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

บัดนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0102/ว 6500                     
ลง 30 ก.ย.52 กําหนดแนวทางการเสนอขอรับสิทธิดังกลาวเพิ่มเติม โดยมุงลดข้ันตอนการขอรับ
สิทธิและเอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการขอรับสิทธิใหเหลือเทาที่จําเปน  ทั้งนี้ เพ่ือใหการ
เสนอขอรับสิทธิเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งข้ึน รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือดังกลาวที่
แนบมาพรอมนี้  
   จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

 
(ลงช่ือ) พล.ต.ท. สุวัฒน จันทรอิทธิกุล 

(สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล) 
 ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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ที่ นร 0102/ว 6500                                                         สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
  ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300   
 

30 กันยายน 2552 
 
เร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ    
เรียน ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
อางถึง 1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.

2521 
2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ

เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ 
บ.ท.ช.) 

ส่ิงที่สงมาดวย   1.  ผนวก ก : แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

2.  ผนวก ข : แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่อางถึง 1 ไดกําหนดหลักเกณฑการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการซึ่งถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายเพราะเหตุจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่อางถึง 2 กําหนดใหเจาหนาที่และ
ประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในกรณีปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ ไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ โดยที่ระเบียบฯ 
ทั้งสองฉบับดังกลาวกําหนดใหผูบังคับบัญชาของผูมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษเปนผูสงเร่ืองเสนอขอรับสิทธิ พรอมเอกสารหลักฐานไปยังปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือประธานกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ประธาน ก.บ.ท.ช.) แลวแตกรณี นั้น 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอแจงใหทราบวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 และคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมครั้งที่ 
9/2552 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อมีกรณีที่ขาราชการ เจาหนาที่
หรือประชาชนไดรับอันตรายถึงแกความตาย หรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ โดยเฉพาะเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอยูในเกณฑที่
จะเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบฯ ทั้งสอง แลวแตกรณี เปนไปดวย
ความสะดวดและความรวดเร็ว สอดคลองกับสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น และเพ่ือเปนการเสริมสราง
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ รวมตลอดถึงทายาทและครอบครัว
ของผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการดังกลาวดวย  คณะกรรมการฯ จึงไดมีมติใหสวน
ราชการตางๆ ที่เสนอเรื่อง ไดกําชับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิใหแกผูปฏิบัติ
หนาที่ทันทีที่ไดรับรายงาน หรือไดรับทราบผลจากการปฏิบัติหนาที่ และไดกําหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติในการสงเร่ืองเสนอขอรับสิทธิและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปใหคณะกรรมการฯ 
เพ่ือใหสวนราชการไดถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ดังปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย     
1 และ 2  

อนึ่ง หากมีประเด็นปญหาขอสงสัยหรือความไมชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติประการใด 
ขอไดกรุณาติดตอประสานไปที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือจะไดดําเนินการไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไปดวย   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)      นัที  เปรมรัศมี 
(นายนัที  เปรมรัศมี) 

ปลัดสํานกนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. 0 2282 2700 
โทรสาร 0 2281 0512 
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ผนวก ก 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
------------------ 

 
ลักษณะการปฏิบัติหนาที ่ -  ปราบปรามผูกระทําความผดิ หรือปราบปรามโจรผูราย 
  -   ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทั่วๆ ไป 

 
การปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิกรณเีหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต     

แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
 

กลุมที่ 1 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ -   มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยมีลักษณะและพฤติกรรมการ

ป ฏิบั ติ หน าที่ อ ย า ง ใดอย า งหนึ่ งห รือหลายอย า ง  เ ช น               
กรณีทําการปะทะตอสู กรณีถูกลอบยิงหรือถูกลอบทําราย                  
กรณี ถูกลอบวางระ เบิ ดขณะปฏิบั ติหน าที่  กรณี เ ก็บกู             
วัตถุระเบิดที่คนรายวางดักไวและไดเกิดระเบิดขึ้น เปนตน 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ - ไดรับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไมสามารถ
รับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธิ   
  1. แบบสงเร่ืองขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ บ.2)                 

แยกเปนรายบุคคล 
  2. สําเนาคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่ หรือรายงานประจําวันธุรการ

หรือตารางวันและเวลาการปฏิบัติหนาที่ 
  3. สําเนารายงานเหตุการณหรือสําเนารายงานการสูญเสีย 
  4. สําเนามรณบตัร 
  5. สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทายกอนเสียชีวิต หรือ

สําเนาสมุดประวัติ (ก.พ.7) 
  6. สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ (กรณีพิการทุพพลภาพจน

ไมสามารถรับราชการตอไปได) 
  7. สําเนาหนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาที่

รับรองวาไมเปนผูที่มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรอง
ในหนาที่ในปงบประมาณที่กระทําความชอบ 
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กลุมที่ 2 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ - กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ ราชการหรือไม  หรือเปนกรณีไม รูตัวผูกระทํา
ความผิด หรือเปนกรณีไมทราบสาเหตุ เชน กรณีถูก
ประทุษราย  ขณะพักผอนอยูที่บานพักหรือระหวางเดินทาง 
หรือกรณีประสบอุบัติเหตุ เปนตน 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ - ไดรับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. เอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดในกลุมที่ 1 

นอกเหนือจากนี้ ตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี ้
  2. สําเนารายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ

สอบสวนที่หนวยแตงตั้งข้ึน 
  3. สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
  4. สําเนาผลทางคด ี
  5. หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับผูวาราชการจังหวัด 

แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือตําแหนงที่
เทียบเทา ข้ึนไปแลวแตกรณีว า เหตุดังกลาวเกิดจาก     
สาเหตุใด  

 
กลุมที่ 3 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ - มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยรวมปฏิบัติหนาที่อยูใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นในกลุมที่ 1 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ - ไดรับอนัตรายจนบาดเจบ็ หรือบาดเจบ็สาหัส หรือไม

บาดเจ็บ แตมผีลจากพฤติกรรมที่ชัดเจนจากการปฏิบตัิ
หนาที ่

เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. แบบสงเร่ืองขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม

ผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามแบบ บ.3                    
(แยกเปนรายบุคคล) 

  2. เอกสารหลักฐานตามรายการที่ กํ าหนดในกลุมที่  1 
นอกเหนือจากนี้ เอกสารที่ตองสงเพ่ิมเติม คือ 
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  3. กรณีบาดเจบ็สาหัสหรือบาดเจ็บ 
   - สําเนาประวัตกิารปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล

(แบบ บ.4) 
   - หลักฐานการลาปวย 
  4. สําเนาคําใหการของผูที่รวมอยูในเหตุการณ 
  5. รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของผูเขาเกณฑ        

ที่ไดรับการพิจารณา พ.ป.ผ. เปนรายบคุคล และ           
สําเนารายงานการใชกระสุนปน เปนรายบคุคล  

 
-------------------------- 
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ผนวก ข 
แนวทางและวธิีการปฏิบตัิในการเสนอขอรับบําเหนจ็ความชอบ  

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
เจาหนาทีแ่ละประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521(ระเบียบ บ.ท.ช.)   
-------------------------                                                         

 
ลักษณะการปฏิบัติหนาที่  การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประเทศ  ไดแก  การปฏิบัติ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง              
หรือหลายลักษณะ ดังนี้ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปราม ภัยรุกราน
ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร 
หรือกลุมบุคคลถืออาวุ ธ  รวมตลอดถึ งการรักษา              
ความปลอดภัยชายแดน นานน้ําภายในทะเลอาณาเขต 
ทะเลหลวง และทางอากาศ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทํา 
อันเปนภัยรายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึม    
บอนทําลายความมั่งคงของชาติ 

  - การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกอ               
ความไมสงบเรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือ
วินาศกรรม 

 
การปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิกรณเีปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต        

แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
 

กลุมที่ 1 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ มีความชัดเจนอยางแทจริง เชน กรณีทําการสูรบหรือ                

หรือตอสู กรณีถูกลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหนาที่             
กรณีถูกลอบยิงหรือถูกลอบทํารายขณะปฏิบัติหนาที่ เปนตน  

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธิ   
  1. แบบคําขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (แบบ บ.ท.ช.1)                 

แยกเปนรายบุคคล 
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  2. แ บ บ คํ า ข อ เ งิ น ค า ท ด แ ท น แ ล ะ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ                   
(แบบ บ.ท.ช.3) แยกเปนรายบุคคล 

  3. สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ เชน หนังสือหรือวิทยุส่ังการ
หรือกระดาษเขียนขาว หรือรายงานประจําวันธุรการ  
หรือคําส่ังที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 

  4. สําเนาใบมรณบัตร 
  5. สํ า เ น า ร า ย ง า น เ หตุ ก า รณ ต อ หน ว ย เ หนื อ ขณ ะ                  

เกิดเหตุและหรือรายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.3 และ
แบบ กพ.4) 

  6. สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ (ในกรณีปลดพิการ 
ทุพพลภาพ และหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.
6) ฉบับตนฉบับ 

  7. สําเนาคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทายกอนเสียชีวิต
และสําเนาคําส่ังเงินเพิ่มพิเศษ อ่ืนๆ เชน พ.ส.ร. หรือ  
พ.ด.ร. 

  8. สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 
  9. หนั ง สือ รับรองความประพฤติของผู บั งคับบัญชา                

ในปงบประมาณที่กระทําความชอบ 
  10. กรณีปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ กอ.รมน.

ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ใหสวน
ราชการดังกลาวเปนผูออกหนังสือรับรองและเปน
ผูรับผิดชอบในการยื่นคําขอรับสิทธิ 

 
กลุมที่ 2 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น    

ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือไม เชน กรณีที่ไมรูวาเปนการกระทําของ
กลุมบุคคลหรือขบวนการใด 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. ใชเอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดไวในกลุมที่ 1

และใหสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี ้
   - สํ า เน า ร าย ง านการสอบสวนข อ เท็ จ จ ริ ง ของ

คณะกรรมการหนวยงานที่ส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่หรือ            
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กรณีปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ กอ.
รมน.ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา               
ใหสวนราชการดังกลาวเปนผู รับผิดชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นสอบสวนขอเท็จจริง 

   - สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
   - สําเนาผลทางคดีหรือสําเนาคําพิพากษา 

   - หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาระดับผูวาราชการ 
จังหวัด แมทัพภาค ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือ
ตํ า แ ห น ง ที่ เ ที ย บ เ ท า ข้ึ น ไ ป  แ ล ว แ ต ก ร ณี                     
วาเหตุดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 

    - กรณีปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ัง กอ.รมน. และหรือ            
กอ.รมน.ภาค 4 และหรือ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา
ใหสวนราชการดังกลาวเปนผูออกหนังสือรับรอง                   
และเปนผูรับผิดชอบในการยื่นคําขอรับสิทธิ 

 
กลุมที่ 3 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ มีความชัดเจนอยางแทจริง โดยรวมปฏิบัติหนาที่อยูใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นในกลุมที่ 1 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ไดรับอนัตรายจนบาดเจบ็ หรือบาดเจบ็สาหัส หรือไมบาดเจ็บ 

แตมีผลจากพฤติกรรมที่ชัดเจนจากการปฏบิัติหนาที ่
เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. แบบคําขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)              

หรือเ งินรางวัล สําหรับการสู รบ  (แบบ  บ .ท .ช .2)                    
(แยกเปนรายบุคคล) 

  2. แบบคําขอเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ                   
(แบบ บ.ท.ช.3) แยกเปนรายบุคคล 

3. เอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดไวในกลุมที่ 1  
และกลุมที่ 2 และใหสงเอกสารหลักฐานประกอบ            
การพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี ้

   - รายงานการใชกระสุนปน และวัตถุระเบดิทีใ่ชทั้งหมด
เปนรายบุคคล 

   - หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.6)                  
ฉบับตนฉบับ  

   - สําเนาบัตรบันทึกการตรวจรักษาผูปวย O.P.D 
CARD 
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   - หลักฐานการลาปวย 
   - คําใหการของผูที่รวมอยูในเหตุการณ 
   - รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่                    

และผลการปฏิบัติหนาที่พรอมแผนที่สังเขป             
แสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑที่ไดรับการพิจารณา 
พ.ส.ร. เปนรายบุคคล 

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