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ผนวก ก  
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบ       

เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
____________ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 
________________ 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษแกขาราชการซึ่งถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ คณะรัฐมนตรี 
จึงใหวางระเบียบไว  ดังนี้ 

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

ขอ 2  ใหยกเลิก 
(1) ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการ

ปฏิบัติราชการในหนาที่  พ.ศ.2506 
(2) ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการ

ปฏิบัติราชการในหนาที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2511 
ขอ 3  ในระเบียบนี ้  

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย           
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

“การปราบปรามผูกระทําความผิด” หมายความวา การปองกัน ขัดขวาง ระงับ 
หรือปราบปรามการกระทาํอันเปนความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือใหเงิน
เพ่ิมพิเศษและการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน แลวแตกรณี 

 



 

- 75 -

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ1 

ขอ 4  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ” ประกอบดวย 

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

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

 เลขานุการ 
ขอ 5  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

 (1)  พิจารณาและอนุมตัิบาํเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 3 
(2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการตามความเหมาะสมเพื่อ

พิจารณาบําเหน็จความชอบแทนคณะกรรมการ 
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องใดตามที่          

คณะกรรมการมอบหมาย 
(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหสวนราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอ

ขอรับบําเหน็จความชอบ 
(5) ติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือบุคคลที่เก่ียวของเพื่อประโยชนใน

การพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นเนือ่งจากการใชระเบียบนี ้
(7) ดําเนินการอื่นใดที่เห็นวาจําเปนหรือสมควรเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 

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

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

สําหรับ ขอความเดิมนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ขอ 6  เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 5(2) แลว  
ใหเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใดให
ถือเปนที่สุด และใหแจงคําวินิจฉัยใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพื่อ ดําเนินการใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยนั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสั่งแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือจะให
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได 1 

ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือ                 
คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนในเรื่องใดใหม และวินิจฉัยแตกตางจากคําวินิจฉัยครั้งแรก   
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ      
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 

ขอ 7  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายหรือไดรับคําส่ังให
ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถ
รับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อน
ข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผูที่ไดทําการตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจาก
การตอสู ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ข้ัน 

(2) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ  
โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการ  
นอกเหนือไปจากกรณีใน (1) และ (2) ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 3 ข้ัน 

(4) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการโดยมิได
ทําการตอสูหรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซึ่งไมเขาเกณฑตาม (1) (2)หรือ (3)   
ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 8 ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายหรือไดรับคําส่ังให
ชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพหรือพิการ    
แตยังคงไดรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรอืปวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหไดรับบําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับการปราบปราม    
โจรผูรายตามขอ 11   

ขอ 9 ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อน
ข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
________________________ 

1  ขอ 6 วรรคหนึ่ง เดิมแกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 ตอมาถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” 
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(1)  ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิตและ
ไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนได
ไมเกิน 7 ข้ัน 

(2)  ขาราชการซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทพุลภาพ 
หรือพิการเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ  
เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ  เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 

(4)  ข า ร าชการซึ่ งป ฏิบั ติ หน าที่ ใ นลั กษณะตรากตรํ า  เ ร ง รั ดหรื อ           
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ เล่ือนไดไม
เกิน  2 ข้ัน 

(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนได 1 ข้ัน 1 

ขอ 10  การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามขอ 7 และขอ 9 สําหรับขาราชการผูใด 
ใหถือตามขั้นและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่ใชบังคับกับขาราชการผูนั้น 
เวนแต 

(1)  ในกรณีจะไดเล่ือนข้ึนรับเงินเดือนเกินชั้นยศ  ระดับ หรือตําแหนงที่ดํารง
อยู ใหเล่ือนขึ้นโดยอาศัยเงินเดือนของชั้นยศ ระดับหรือตําแหนงที่สูงกวาถัดขึ้นไป สําหรับการ
เล่ือนยศ ระดับหรือตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(2)  ในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนเกินอัตราสูงสุดของขาราชการแตละประเภท ข้ัน
ที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิมเงินเดือนเปนกรณีพิเศษในแตละข้ันในอัตรารอยละหา 

ขอ 10 ทวิ  การเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามขอ 7 และขอ 9 สําหรับ             
ขาราชการที่เสียชีวิต ถาผูนั้นเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาไมนอยกวา 6 เดือน ในรอบ
ปงบประมาณที่เสียชีวิต ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามเกณฑในขอ 7 หรือขอ 9   
เพ่ิมขึ้น 1 ข้ัน 2 

ขอ 11  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือไดรับ
คําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส แตยัง
สามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจไดรับบําเหน็จ
ความชอบพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การปราบปรามผูกระทําความผิดซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ป.ผ.” เปนรายเดือนตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
________________________ 

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

2 ขอ 10 ทวิ   เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชี
เชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 

 
 



 

- 78 -

ก. กรณีปราบปรามหรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด 
(1) ผูที่ไดทําการตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีแกทางราชการและ

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

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

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

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

ข.  กรณีปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต 
(1)  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บ

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

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

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

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

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

ขอ 13  การพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้  ใหพิจารณาใหทันที
ที่มีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการและใหเล่ือนใหตั้งแตวันที่เสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจาก
ราชการ  โดยใหถืออัตราเงินเดือนที่ไดรับอยูในวันดังกลาวเปนเกณฑคํานวณ เวนแตขาราชการที่
ไดรับเงินเดือนนอยกวาอัตราเงินเดือนสิบตํารวจตรีข้ันต่ํา ใหถืออัตราเงินเดือนสิบตํารวจตรีข้ันต่ํา
เปนเกณฑคํานวณ และในกรณีที่ไดรับเงินเดือนไมตรงกับขั้นเงินเดือนของขาราชการที่มียศ      
ใหเล่ือนจากอัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกวาถัดขึ้นไป 

ขอ 14  การพิจารณาให พ.ป.ผ. ใหพิจารณาเมื่อส้ินปงบประมาณหนึ่งๆ โดยใหถือ
อัตราเงินเดือนของเดือนสุดทายของปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับการพิจารณานั้นเปน
เกณฑคํานวณ แตใหไดรับ พ.ป.ผ.ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ 
แตถา ผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เสียชีวิตหรือออกจากราชการไปกอนวันที่จะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้น
ไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันที่เสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการ 
____________________ 

1 ขอ 11 เดิม ถูกยกเลิกท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 และไดพิมพขอความใหม
แทนไวแลว  สําหรับขอความเดิมนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ”  ทายระเบียบนี้ 
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ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษดวย ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษหรือ พ.ป.ผ. แตเพียงอยางเดียว 

 ในกรณีขาราชการผูใดมีกรณีที่จะไดรับการพิจารณาให พ.ป.ผ.หลายครั้ง  
ในปงบประมาณหนึ่งๆ ใหรวมพิจารณาเพียงครั้งเดียวโดยนับกรณีเหลานั้นทุกครั้งเขาดวยกัน 

ขอ 15 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ.สําหรับ     
ปงบประมาณใด ถาปรากฏวาผูที่ไดรับการพิจารณาเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรอง
ในหนาที่ในปงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาใหลดหรืองดการ
เล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือ พ.ป.ผ. สําหรับผูนั้นไดตามควรแกกรณี 

ขอ 16  เมื่อมีกรณีที่ขาราชการผูใดจะไดรับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน       
ตามระเบียบนี้ ใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ 
สงเร่ืองและเอกสารที่เก่ียวของใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี โดยไมชักชา  
ทั้งนี้ ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ตองรอฟงผลคดี ใหนับแตวันที่รู
ผลแหงคดีนั้น และใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และแจง
คําวินิจฉัยใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการรับรองคําวินิจฉัยนั้น 

เมื่อหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม หรือผูวาราชการจังหวัด ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหดําเนินการใหเปนไปตาม         
คําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 1 

ขอ 17   ผูใดมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกัน
ไดหลายทาง ใหเลือกรับไดเพียงทางเดียว 

ผู ใดได รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณอันเดียวกันไปแลว  ไมมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้อีก 

ขอ 18  ขาราชการผูใดมีเหตุที่จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตาม
ระเบียบนี้  แมเหตุนั้นจะเกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  แตไมกอนปงบประมาณ        
ที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ    
ตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จความชอบ   
ตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดไปแลว 

 
 
 

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

แลว สําหรับขอความเดิม โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ขอ 19  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ)  พลเอก  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 

(เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 131 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2521 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป 
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บัญชีเชิงอรรถ  
 

 ความในขอ 3 เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528 ขอ 3 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2528 เปนตนไป และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับ
ขอความในฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปนั้นปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

“การปราบปรามผูกระทําความผิด”  หมายความวา การปองกัน ขัดขวาง 
ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือการ
ใหเงินเพิ่มพิเศษและการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  แลวแตกรณี ” 

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

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

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

ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2544 และ
ไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความในระเบียบฯ ฉบับเดิมทั้ง 2 ฉบับ ปรากฏ ดังนี้ 

ขอความในระเบียบฯ  พ.ศ.2521  คือ 
“ขอ 6 เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 

5(2) แลว ถาเปนกรณีการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหรายงานคณะกรรมการทราบพรอมดวย
ความเห็น เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว  
ถาเปนกรณีอนุมัติใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ใหคณะอนุกรรมการ
แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น แลวรายงานให
คณะกรรมการทราบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสั่งแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือจะ
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได” 
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ขอความในระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 คือ 
“ขอ 6  เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 

5(2) แลว   ถา เปนกรณีการเลื่ อนเงินเดือนกรณี พิ เศษ  การขอพระราชทานยศและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ใหรายงานคณะกรรมการทราบ
พรอมดวยความเห็น เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโดยเร็ว ถาเปนกรณีอนุมัติใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ให
คณะอนุกรรมการแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสั่งแกไข คําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการหรือจะใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได” 

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

ขอความในระเบียบฯ พ.ศ.2521 คือ 
“ขอ 9  ขาราชการผูใดถึงแกความตายเนื่องจากไดรับอันตรายหรือถูก

ประทุษรายหรือไดรับการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจร
ผูรายและความตายนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของ
ตนเอง  ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนเปนกรณีพิเศษตามเกณฑ ดังนี้ 

(1)  ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตไดรับอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 7 ข้ัน 

(2)  ขาราชการซึ่งถูกประทุษรายและไดรับอันตรายถึงแกความตาย
เพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3)  ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 

(4)  ขาราชการซึ่งไดปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย  เล่ือนไดไมเกิน 2 ข้ัน 

(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตายเนื่องจากตองไปปฏิบัติ
ราชการเปนครั้งคราวนอกที่ตั้งสํานักงานประจําหรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดาร     
ที่เส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาเลื่อนได 1 ข้ัน ” 

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

ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการ     
ในทองที่กันดารที่เส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา เล่ือนได 1  ข้ัน” 
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  ขอ 10 ทวิ  ถูกเพ่ิมเติมไวโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2525 เปนตนไป 

  ขอ 11 เดิม ถูกยกเลิกทั้งขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2525 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความเดิมนั้น
ปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 11  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือ
ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส   
แตยังสามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจไดรับ
บําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาใหเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดซึ่งเรียกโดยยอวา  พ.ป.ผ.  เปนรายเดือนตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 

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

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

(3)  ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิดหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิด  
ใหไดรับ พ.ป.ผ.ไมเกิน 2 ข้ัน 

(4)  ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่โดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เส่ียงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดแตไมบาดเจ็บ ใหไดรับ พ.ป.ผ.      
1 ข้ัน”   

  ความในขอ 16 เดิม ถูกยกเลิกทั้งขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 มีผล
บังคับตั้งแต วันที่ 13 ตุลาคม 2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความเดิม
นั้นปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 16  เมื่อมีกรณีที่ขาราชการผูใดจะไดรับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
ตามระเบียบนี้  ใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ
สงเร่ืองและเอกสารที่เก่ียวของใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี  ภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่มีกรณีนั้นเกิดขึ้น หรือในกรณีที่ตองรอฟงผลคดี ใหนับแตวันที่รูผลแหงคดีนั้น  
และใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ
แจงใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่องและเอกสารที่เก่ียวของครบถวน 

เมื่อหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับแจงการ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหดําเนินการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง” 
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ที่ สร 1002/ว 16 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

            22 พฤษภาคม 2522 
 

เ ร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

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

เสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
 

ตามที่ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 131 เมื่อวันที่     
23 พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2522 พรอมทั้งไดกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิตางๆ ตามที่บัญญัติไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 แนบทาย
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดมี
มติในการประชุมครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2522 ใหเวียนประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2522 ใหกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดทราบ
เพ่ือถือปฏิบัติตอไป 

จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2522 มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงประกาศสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย         
จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
(ลงช่ือ)    ปรีชา   โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ)  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี  โทร. 2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 
___________________ 

 

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

ขอ 1  ผูใดมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกัน     
ไดหลายทาง ใหเลือกรับไดเพียงทางเดียว 

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

ขอ 2  ขาราชการผูใดมีเหตุที่จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ให
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามแบบ บ.1 ทายประกาศนี้ 

 ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมอาจรายงานได ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันตนของบุคคลนั้นเปนผูรายงานแทน 

ขอ 3  เมื่อไดรับรายงานตาม ขอ 2 แลว ใหผูบังคับบัญชารวบรวมเอกสารและ
หลักฐานประกอบคําขอตามขอ 9 ถาตนไมมีอํานาจที่จะแสวงหาเอกสารและหลักฐานใหเสนอ
เร่ืองตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อดําเนินการตอไป 

 เมื่อผูบังคับบัญชาไดรวบรวมเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว ใหเสนอเรื่อง
ตอผูรับผิดชอบตาม ขอ 4 เพ่ือดําเนินการตอไปโดยมิชักชา 

ขอ 4  ผูรับผิดชอบสงเร่ืองและเอกสาร ใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ   
ไดแก 
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4.1  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
4.2 หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสังกัดราชการ

บริหารสวนกลาง 
ขอ 5  ใหผูรับผิดชอบตาม ขอ 4 ดําเนินการสงเอกสารและหลักฐานตามขอ 2 และ 

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

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

ขอ 7 การรายงานตามขอ 2 ของผูมีสิทธิหลายรายสําหรับการปฏิบัติการรวมกัน    
ในเหตุการณเดียวกัน ใหรายงานเปนรายบุคคล 

 เมื่อไดรับรายงานตามวรรคแรกแลว ใหผู รับผิดชอบตามขอ 4 รวบรวม      
สงคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพรอมกัน เวนแตในกรณีที่ผูมีสิทธิอยูใตบังคับบัญชา
ของผูรับผิดชอบตามขอ 4 ตางกัน ใหผูรับผิดชอบตามขอ 4 รวบรวมแตเฉพาะรายงานของ        
ผูมีสิทธิในความรับผิดชอบของตน 

ขอ 8 การสงรายงานและเอกสารและหลักฐาน ตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ใหสงไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ขอ 9 เอกสารและหลักฐานที่ตองสงตามขอ 5  ไดแก 
9.1 กรณีขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

 9.1.1 สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย หรือ
หนังสือรับรองจากผูส่ังหรือผูขอใหขาราชการผูนั้นชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจร
ผูราย แตในกรณีที่ผูส่ังหรือผูขอดังกลาวเปนขาราชการ ซึ่งเทียบไดต่ํากวาระดับ 5 หนังสือรับรอง
นั้น ตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูส่ังหรือผูขอตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไปรับรอง
ดวย หรือสําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ราชการ จนเปนเหตุใหถึงแกความตาย 

9.1.2 บันทึกรายละเอียดพฤติการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ  โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป  เปนผูลงช่ือรับรอง
ความถูกตอง 

9.1.3 สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงตั้งข้ึน  เพ่ือสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น 

9.1.4 ในกรณีถึงแกความตายเนื่องจากไดรับการปวยเจ็บ ใหแนบรายงาน
ของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการผูนั้นวาปวยเจ็บถึงตาย
เพราะโรคอะไร  และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 
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9.1.5 ในกรณีเสียชีวิต  ใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียน     
คนตายดวย 

9.1.6 ในกรณีไดรับอันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถรับราชการตอไป
ได ใหแนบรายงานของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการผูนั้น 
วาไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได 

9.1.7  สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทาย 
9.2 กรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.

ป.ผ.) 
9.2.1 สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผดิหรอื

หนังสือรับรองจากผูส่ังหรือผูขอใหขาราชการผูนั้น ชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
แตในกรณีที่ผูส่ังหรือขอดังกลาวเปนขาราชการ ซึ่งเทียบเทาไดต่ํากวา ระดับ 5 หนังสือรับรองนั้น
ตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูส่ังหรือผูขอตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองดวย 

9.2.2 บันทึกรายละเอียดพฤติการณของผูเขาเกณฑ จะไดรับการพิจารณา
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ 5 หรือ
เทียบเทาข้ึนไป  เปนผูรับรองความถูกตอง 

9.2.3 สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงตั้งข้ึน เพ่ือสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น 

9.2.4 ในกรณีที่ไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส  ใหแนบรายงานของ
แพทยของทางราชการแสดงใหทราบลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ จํานวนวันที่รักษาพยาบาล 
และคําวินิจฉัยของแพทย 

9.2.5 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทาย  สําหรับปงบประมาณที่
ปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด 

ขอ 10 เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา หากผูรับผิดชอบตามขอ 4 เห็นสมควรจะสง
เอกสาร และหลักฐานอื่นใด ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ดวยก็ได 

ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงมติของคณะรัฐมนตรีหรือของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ แลวแตกรณี  ใหผูรับผิดชอบตามขอ 4 มีอํานาจสั่ง
เล่ือนเงินเดือนตามรายงาน หรือผูมีอํานาจสั่งใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด และกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป  

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

ขอ 13  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
 

(ลงช่ือ)    ปรีชา  โกศลพันธุ 
        (นายปรีชา  โกศลพันธุ) 

                                                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
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แบบ  บ. 1 
 

แบบรายงานเพื่อขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบยีบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

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

 

เสนอ…………………………….. 
 

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

ขอ 2  เมื่อวันที่……..เดือน…………………..พ.ศ. ………..ถึงวันที่..……………… 
เดือน…………………พ.ศ. ………ไดรับคําส่ังของ……………..…………ที่...………………….. 
ลงวันที่……….เดือน……………………….พ.ศ. ………………….. 

(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(…........) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(…........) ปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

ขอ 3  จากการปฏิบัติหนาทีห่รือไดรับคาํส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติ
ราชการ  เปนเหตุให 

(……….) ตาย 
(……….) ไดรับอนัตรายหรือปวยเจ็บ ไมสามารถรับราชการตอไปได 
(……….) ไดรับอนัตรายถึงบาดเจบ็สาหัส แตยังสามารถรับราชการตอไป

ได 
(……….) ไดรับอนัตรายถึงบาดเจบ็ แตไมสาหัส 
(……….) ไมไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ แตเปนการปฏิบัติหนาที่ในสภาพ

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

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

ขอ 5  ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังมิไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดมากอน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการขอรับบําเหน็จความชอบตอคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบตอไป 
 

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

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

ช้ันตน 
 
 
หมายเหตุ    ทําเครื่องหมาย /  ไวใน (……..)  หนาขอความที่ตองการ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 91 -

              แบบ บ. 2 
 

แบบสงเร่ืองขอเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 และขอ 9 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 

 

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

 

เสนอ   คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

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

ขอ 2  เมื่อวันที่……..เดือน……………………พ.ศ. ………ถึงวันที่………………... 
เดือน………………………..พ.ศ. ……….. ไดรับคาํส่ังของ………………………ที่ ………….…
ลงวันที่…………….เดือน……………………….พ.ศ. …………….. 

(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย 

ขอ 3  จากการปฏิบัติหนาทีห่รือไดรับคาํส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุให 
(……….) ตาย 
(……….) ไดรับอนัตรายหรือปวยเจ็บ  จนไมสามารถรับราชการตอไปได 

ขอ 4  เหตุเกิดที ่……………………………………ตาํบล………….………………. 
อําเภอ……………………………………….  จังหวัด……………………………………………… 

ขอเท็จจริงโดยสรุป…………….…………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….…………
….…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ขอ 5  ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษปรากฏวา    
ผูมีสิทธิ 

(………..) เคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที่ 
(………..) ไมเคยเปนผูมคีวามประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที ่

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

ขอ 7  ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงนิเดือนตามสายงานใหแก…………………..…………… 
คือ ………………………………………………………. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 

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

ตําแหนง ………………………………… 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ทําเครื่องหมาย /  ไวใน (……..)   หนาขอความที่ตองการ  

2.  เงินเดือนทีไ่ดรับไมรวมเงินเพิ่มอื่นดวย 
3.  ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือนตามขอ 7 หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามในคาํส่ัง 

เล่ือนเงินเดือนประจําป 
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แบบ  บ. 3 
 

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

พ.ศ.2521 
 

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

 

เสนอ  คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ 
 

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

ขอ 2  ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาให  พ.ป.ผ. ปรากฏวาผูมีสิทธิได
ปฏิบัติหนาที่ หรือได รับคํา ส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเขาเกณฑที่จะได รับ พ.ป .ผ .         
จํานวน……..ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่…….เดือน……………..พ.ศ. ………ถึงวันที่..……………….... 
เดือน……………. พ.ศ. ……ไดรับคาํส่ังของ……………………ที่…………..…ลงวันที่…..……..
เดือน ……………….. พ.ศ. ………… 

(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

เหตุเกิดที…่………………………………….ตําบล…………………อําเภอ………………………
จังหวัด………………………………………. 

ขอเท็จจริงโดยสรุป..………………………………………………..…………………. 
…………………………………….…………………………………………………………………
.………..………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..………..…
…………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………. 
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ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่……เดือน………….พ.ศ. ……ถึงวันที่……….เดือน..……………
พ.ศ.…… ไดรับคําส่ังของ……………………ที่……………ลงวันที่………เดือน..……………….. 
พ.ศ. ……………… 

(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปราม

โจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทํา

ความผดิ 
เหตุเกิดที…่………………………..……ตําบล……………………อําเภอ………………………..
จังหวัด………………………………………. 

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

ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่……เดือน…………….พ.ศ. ……ถึงวันที่……….เดือน….......….
พ.ศ. ………ไดรับคาํส่ังของ………………ที่………ลงวันที่……..เดือน ………….…พ.ศ.……… 

(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย 
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
(……….) ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

เหตุเกิดที…่………………………………….ตําบล…………………….อําเภอ…………..……….
จังหวัด……………………………………………. 

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

ฯลฯ 
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ขอ 3   (……….)   ผูมีสิทธิไมเคยรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 มากอน 

(.……...) ผูมีสิทธิเคยรับ  พ.ป.ผ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 
ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 
ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ข้ัน 

ขอ 4  ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาใหไดรับ พ.ป.ผ.  ปรากฏวาผูมีสิทธิ 
(………..) เคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที่ 
(………..) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที่ 

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

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

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
(ลงช่ือ) …………………..……………….ผูรับผิดชอบ 

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

 
 
หมายเหตุ 1. ทําเครื่องหมาย /  ไวใน (……..)   หนาขอความที่ตองการ  

2.  เงินเดือนที่ไดรับอยูในขณะปฏิบัติหนาที่  หรือไดรับคําส่ังใหชวยปฏิบัติหนาที่
ไมรวมเงินเพิ่มอื่นดวย  

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

 

                                                           8  มิถุนายน 2522 
 

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

ตามที่ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 131 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และขอไดโปรดแจงมติของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 (ลงช่ือ)         ปรีชา   โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

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

 

   5  กรกฎาคม 2522 
 

เร่ือง การพิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด และการขอ         
พระราชทานยศ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

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

 

ตามที่ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 131 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

ดวยปรากฏวา สวนราชการบางแหงไดสงเร่ืองขออนุมัติเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด และเร่ืองขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการผูมีเหตุที่จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไปเพื่อคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวในการประชุม ครั้งที่ 6/2522 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2522 แลว มีมติดังนี้  

1. การพิจารณาให พ.ป.ผ. 
เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี

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

เงินเดือนของเดือนสุดทายของปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับการพิจารณานั้น เปนเกณฑ
คํานวณ แตใหไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ แตถา  
ผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เสียชีวิต หรือออกจากราชการไปกอนที่จะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้นไดรับ พ.
ป.ผ. ตั้งแตวันที่เสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษดวย   
ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือ พ.ป.ผ. แตเพียงอยางเดียว 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีกรณีที่จะไดรับการพิจารณาให  พ.ป.ผ. หลายครั้งใน
ปงบประมาณหนึ่ง ๆ ใหรวมพิจารณาเพียงครั้งเดียว  โดยนับกรณีเหลานั้นทุกครั้งเขาดวยกัน” 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ           
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 5 (4) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จึงมีมติกําหนด 
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วิธีการเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับ พ.ป.ผ. โดยขอใหสวนราชการตาง ๆ 
สงเร่ืองไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบภายใน     
หกสิบวันนับตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับการพิจารณา 
หากสวนราชการใดเสนอขอรับสิทธิไปกอนหนาระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ก็จะสงเร่ืองกลับคืน
เพ่ือใหสวนราชการนั้น ๆ ดําเนินการใหมใหถูกตอง 

 2. การขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 โดยที่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี

พิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 5 (1) กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ มีหนาที่
พิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ คณะกรรมการจึงมีมติกําหนดหลักการไววาตอไป
คณะกรรมการจะรับพิจารณาแตเฉพาะเร่ืองขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เทานั้น สวนการขอ
พระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการซึ่งมีเหตุที่จะไดรับการพิจารณาให
บําเหน็จความชอบตามระเบียบดังกลาวจะไมพิจารณาให เพราะเปนเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และขอใหสวนราชการนี้ไดโปรดแจง
มติของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและ    
ถือปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 
 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)    ปรีชา   โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

 
กองการเจาหนาที ่  
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 เนื่องจากปฏิบัติราชการ      
ในหนาที่และไมสามารถรับราชการตอไปได 

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 
ตัวอยางเชน นาย ก.เปนขาราชการ รับเงินเดือน 1,000 บาท ไดเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ 
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หนาที่ราชการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผลจากการปฏิบัติหนาที่ นาย ก.ไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษ 5 ข้ัน ข้ึนรับเงินเดือน ข้ัน 1,500 บาท ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม ดังนี้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 
นาย ก.ยอมไดรับเงินเดือนจากอัตรา 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 คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ        
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 มิไดคลุมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจากปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ และไมสามารถรับราชการตอไปได 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2522 มาตรา 6 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 7 และมาตรา 8    
วรรคสอง กอนการจายเงินเดือนแตละป ใหกระทรวง ทบวง กรม ย่ืนบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปตอกรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกตอง ฯลฯ” มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
วา “การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือน เพราะถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
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 เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน” ดังนั้น ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนข้ันเงินเดือน จึงเปนผูมีอํานาจสั่ง
ใหไดรับ พ.ป.ผ. ดวย ตัวอยางเชน กรณีของขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอํานาจสั่งใหไดรับ  
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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 จึงคาด
วา พ.ป.ผ. ก็ควรจายจากหมวดเงินเดือนเชนกัน 

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

“การเบิกเงินเดือน คาจาง เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เงินคาเชาบาน
ขาราชการ หรือการเบิกเงินอื่นใด นอกจากที่ กําหนดไวในระเบียบนี้ ให เปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด” ประกอบกับ พ.ป.ผ. เปนเงินที่ไดกําหนดขึ้นใหม 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
ขณะนี้กฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการแกไข 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  สํ านักนายกรั ฐมนตรี ไดมีหนั ง สือที่  สร .1002/5587 ลงวันที่                
20 พฤศจิกายน 2522 แจงขอหารือของกระทรวงสาธารณสุข พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกลาวไปเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณา 

(1) วาความเห็นชอบของคณะกรรมการดังกลาวถูกตองสมบูรณหรือไม หากเห็นวา
ยังมีขอที่ควรแกไขเปลี่ยนแปลงเปนประการใด ขอใหแจงไปใหทราบดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะ
ถือความเห็นของกระทรวงการคลังเปนยุติและแจงใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป 

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

(3) ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 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. 2862700 
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ที่ สร 1002/ว 10 สํานักนายกรัฐมนตรี  
 

                                                           9 พฤษภาคม 2523  
 

เร่ือง หลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11(4) 

เรียน กระทรวง ทบวง และจังหวัด   
อางถึง หลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต  ตามระเบียบสํานัก          

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

 

โดยที่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.2521 ขอ 11 กําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด      
หรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ
สาหัสแตยังสามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจ
ไดรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาให       
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ซึ่งเรียกโดยยอวา พ.ป.ผ. เปนรายเดือน          
ตามหลักเกณฑดังนี้ 

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

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

(3) ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิด หรือปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิดใหไดรับ พ.
ป.ผ.ไมเกิน 2 ข้ัน  

(4) ผูที่ ได รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติ เหตุตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่            
โดยอุบัติเหตุนั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือปฏิบัติหนาที่   
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด แตไมบาดเจ็บ ใหไดรับ พ.
ป.ผ. 1 ข้ัน” 
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ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 5(4) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ       
จึงกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11(4) ข้ึน 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 
 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)  ปรีชา   โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

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

(ก) กรณีปราบปรามหรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด  
 1. เปนผูที่ไดทําการตอสูโดยไมหวั่นเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก

เพ่ือใหภารกิจสําเร็จหรือเพ่ือแกไขสถานการณใหดีข้ึน  โดยไมตองคํานึงถึงผลของการปราบปราม 
 2. เปนผูที่ไดทําการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกลชิดซึ่งในการตอสูครั้งนั้น

ผูกระทําความผิดถึงแกความตายหรือจับผูกระทําความผิดได เปนอัตราสวนระหวางจํานวน
ผูกระทําความผิดที่ถึงแกความตายหรือจับได 1 คน ตอกําลังของฝายปราบปรามไมเกิน 10 คน 
ถาผูกระทําความผิดที่ถึงแกความตายหรือจับไดเปนระดับหัวหนาเปนอัตราสวนระหวางจํานวน
ผูกระทําความผิดที่ถึงแกความตายหรือจับได 1 คน  ตอกําลังของฝายปราบปรามไมเกิน  20 คน  

 3. เปนผูที่ไดทําการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกลชิด ซึ่งในการตอสู     
ครั้งนั้น ฝายปราบปรามไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต  

 4. เปนผูที่ ไดทําการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกล ชิด โดยที่ฝาย
ปราบปรามไมไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แตมีการตอสูหรือควบคุมการตอสูอยางใกลชิด
รวมกันไมนอยกวา 4 ครั้ง  ในรอบปงบประมาณ 

(ข) กรณีซึ่งมิใชเปนการปราบปรามผูกระทําความผิด 
 1. เปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมหวั่นเกรงอันตราย ดวยการยอมเอาชีวิต     

เขาแลกเพ่ือใหผูอ่ืนพนจากภยันตรายแหงชีวิตที่ใกลจะถึง และไมสามารถหลีกเล่ียงใหพนโดยวิธี
อ่ืนใดไดและภยันตรายนั้นมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ตน  

 2. เปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมหวั่นเกรงอันตราย ดวยการยอมเอาชีวิต      
เขาแลกเพื่อบรรเทาภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ และภัยพิบัตินั้นมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิด
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน 

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

                                                           25 สิงหาคม 2523  
 

เร่ือง การขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการที่เสียชีวิต เนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 
 

ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ซึ่งกําหนด
หลักการไววาคณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินเพิ่ม
พิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ        
พ.ศ.2521 เทานั้น สวนการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการซึ่งมีเหตุที่
จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตามระเบียบดังกลาว จะไมพิจารณาใหเพราะเปนเรื่อง
นอกเหนืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

โดยที่ขณะนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 97 ตอนที่ 102 เมื่อวันที่     
2 กรกฎาคม 2523 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 เปนตนไป ไดขยายอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบออกไป โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือการใหเงินเพิ่มพิเศษและการขอพระราชทานยศและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน แลวแตกรณี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดโปรดแจงเร่ืองนี้ใหสวนราชการในสังกัดทราบ
ตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 
 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

 

(ลงช่ือ)  ปรีชา  โกศลพันธุ 
(นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
โทร. 2822700  
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ที่ สร 1002/ว 26 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

                                                      6 พฤศจิกายน 2523 
 

เร่ือง การใชหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

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

 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมครั้งที่ 15/2523 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2523 ไดพิจารณาเห็นวา ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ใหแกขาราชการ      
ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ นั้น สวนราชการตาง ๆ ไดสงหลักฐาน
ทางการแพทย ไดแก รายงานความเห็นการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย ใบรับรองแพทยหรือ
ใบแสดงความเห็นแพทย ไปเพื่อประกอบการพิจารณา แตเนื่องจากหลักฐานทางการแพทย
ดังกลาว มีรายละเอียดเกี่ยวกับผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บไมชัดเจนเพียงพอแกการพิจารณา 
ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติกําหนดแบบประวัตกิารปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4) ข้ึน 
และใหสวนราชการตาง ๆ ใชแบบประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ. 4)     
เปนหลักฐานประกอบในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติตอไปดวย   
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

(ลงช่ือ)         ชูชาติ    ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 

 
 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 
โทร. 2822700 
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แบบ บ. 4 
 

ประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล 
 

ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล………………...….. 
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……..…… 

 

ช่ือผูปวย…………………………………………………………………….อายุ……..………….ป
สังกัด…………………………………………………………………………………………………
ที่อยู………………………………………………………………………………………………….. 
รับไวรักษาเมือ่วันที่..…เดือน…………….พ.ศ…….เคยเขาปวยเจ็บในสถานพยาบาล………..ครั้ง    
ดวยโรค..……………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ…………………………………………………… 
………………………………………….……………………………….…………………………... 
การวินิจฉัยโรคครั้งสุดทาย.…………………………………………………………….................. 
การรักษา…………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ใหออกจากสถานพยาบาลเมือ่วันที่……เดือน………………..พ.ศ. ………เนื่องจาก.………….… 
…………………………………………………………รวมวันรักษาตัวในสถานพยาบาล.……..วัน 
เมื่อออกจากสถานพยาบาลแลว  แพทยลงความเห็นตองรักษาตออีก…………………………..วัน 
ความเห็นอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………….….……………  

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

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

 
27 กรกฎาคม 2524  

 
เร่ือง การปฏิบัติในกรณีผูมีสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ          

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที่ 
เรียน กระทรวง  ทบวง  และจังหวัด 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 ขอ 15 กําหนดวา ในการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ. สําหรับ
ปงบประมาณใด  ถาปรากฏวาผูที่จะไดรับการพิจารณาเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาที่ในปงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาใหลด
หรืองดการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือ พ.ป.ผ.  สําหรับผูนั้นไดตามควรแกกรณี นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ิมเติมมาดังนี้ 

1. ในการขอรับการพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ. สําหรับ
ปงบประมาณใด ถาปรากฏวาผูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ. 
มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในหนาที่ หรือมีกรณีอ่ืนใดในปงบประมาณนั้น เชน       
ถูกศาลพิพากษาลงโทษ ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย ถูกฟองคดีอาญาตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา ถูกสอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย เปนตน ใหผูรับผิดชอบรายงานให
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ พรอมกันกับการสงเร่ืองขอรับสิทธิดังกลาว  

2. กรณีที่ผูรับผิดชอบสงเร่ืองขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน หรือให 
พ.ป.ผ. ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว เพ่ิงมาปรากฏขึ้นในภายหลังวาผูที่   
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน หรือให พ.ป.ผ. มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาที่ในปงบประมาณนั้น ใหผูรับผิดชอบรายงานเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบเหตุนั้น 

3. เมื่อผูรับผิดชอบไดรายงานกรณีที่ผูขอรับสิทธิ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรองในหนาที่ตามขอ 1 หรือขอ 2 ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว  
ตอมาถาภายหลังผลปรากฏเปนประการใด ใหรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบผลนั้น 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอไดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ดวย 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

 (ลงช่ือ)        ชูชาติ    ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

  ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 
 

    4  มิถุนายน 2528  
 

เร่ือง การเสนอขอบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ           
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521  

เรียน กระทรวง  ทบวง  และจังหวัด 
อางถึง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ       

พ.ศ.2521 
2.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับ

บําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ   
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2528 เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2528 ไดพิจารณาเห็นวา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 16 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรม หรือผูวาราชการจังหวัดของขาราชการผูมีกรณีจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษตามระเบียบฯดังกลาว เปนผู รับผิดชอบสงเ ร่ืองและเอกสารที่ เ ก่ียวของให
คณะกรรมการฯ พิจารณานั้น หากผูรับผิดชอบดังกลาวไดพิจารณาเห็นวา พฤติกรรมของผูขอรับ
สิทธิ ไมเขาหลักเกณฑเปนความชอบที่สมควรจะเสนอขอบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบฯ แลว   
ก็ไมจําตองสงเร่ืองและเอกสารที่เก่ียวของใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ดวย 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)         ชูชาติ    ประมูลผล 
(นายชูชาติ  ประมูลผล) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
โทร. 2822700 
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มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
ครั้งที ่9/2530  

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530  
_______________ 

 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2540 ไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ดังนี้  

1. ทําการตอสูหรือปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่เส่ียงอันตรายตอชีวิต เปนเหตุใหไดรับ
อันตรายถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพ หรือไมสามารถรับราชการตอไปไดจากการตอสูหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามระเบียบฯ ขอ 7(1) หรือขอ 9(1) และ 

2. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหตามชั้นยศ ข้ันและอัตราเงินเดือนตามที่
กําหนดไวในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

3. สําหรับขาราชการฝายอื่น ๆ ซึ่งมิใชขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจ เมื่อไดรับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษเทากับหรือสูงกวาข้ันต่ําของเงินเดือนระดับใด ใหขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหในระดับนั้น 
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ที่ นร 0201/15886  สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 

 

  6  ตุลาคม 2532 
 

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

 
ตามที่ไดพิจารณาเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหการรับเงินเพิ่ม

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

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532 อนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ไดแจงใหกระทรวงการคลังทราบดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                   (ลงช่ือ) พันตํารวจตร ียงยุทธ  สาระสมบัต ิ
(ยงยุทธ  สาระสมบัติ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

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

 

    11  กรกฎาคม 2516 
 

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

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2512 
 

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

บัดนี้ หนวยราชการตาง ๆ ไดเสนอหารือปญหาขอขัดของเก่ียวกับเรื่องเงินเพิ่มพิเศษ
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
ราชการไดมีคําส่ังไวแลวนั้นตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป” 
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จึงเรียนยืนยันมา 
ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 

 
(ลงช่ือ)          สวนะ  ศุภวรรณกิจ 

(นายสวนะ  ศภุวรรณกิจ) 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรฝีายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
โทร.812209 
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คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ที่  1/2538 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 
_____________________________ 

 
ดวยกรมตํารวจไดปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในกรมตํารวจ ทําใหภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบของผูชวยอธิบดีกรมตํารวจฝายบริหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมตํารวจพิจารณาเห็นวา จะทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ไมไดผลเทาที่ควร 
เพราะภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมสูงข้ึนดังกลาว ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2538 พิจารณา เห็นวา 
สมควรจะได เ พ่ิม เติมผู แทนแพทย โรงพยาบาลตํ ารวจเปนอนุกรรมการแพทย  ใน
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1  

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

1. ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล ประธานอนุกรรมการ 
2. ผูแทนกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 
3. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
4. ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนุกรรมการ 
5. ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ 
6. ผูแทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
7. ผูแทนจเรตํารวจ กรมตํารวจ อนุกรรมการ 
8. ผูแทนกองวิชาการ กรมตํารวจ อนุกรรมการ 
9. ผูแทนกองคดี กรมตํารวจ อนุกรรมการ 
10.ผูแทนกองวินัย กรมตํารวจ อนุกรรมการ 
11.ผูแทนแพทย สํานักงานแพทยใหญ  
 กรมตํารวจ อนุกรรมการ 
12.ผูบังคับการกองทะเบียนพล  กรมตํารวจ  

หรือผูแทน อนุกรรมการและเลขานุการ 
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13. ผูกํากับการ 3 กองทะเบียนพล  กรมตํารวจ  
 หรือผูแทน ผูชวยเลขานุการ 
14. สารวัตรงาน 3 กองกํากับการ 3   
 กองทะเบียนพล  กรมตํารวจ ผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 มีอํานาจหนาที่พิจารณาบําเหน็จ

ความชอบใหกับขาราชการตํารวจแทนคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  20  กุมภาพันธ  2538  เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่  27  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2538 
 

(ลงช่ือ)    อภิลาศ  โอสถานนท 
(นายอภิลาศ   โอสถานนท) 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
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                          บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  ตร. โทร. 2524921 
ที่ 0522.343/ว 14135 วันที ่20 ตุลาคม 2538  
เรื่อง  กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ผูชวย อ.ตร. หน.ภาค 1- 9 , ผบช. ( ยกเวน ผบช.-รอง หน.ภาค ), ผบก.หนวยขึ้นตรง  และ 
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน 

 
ดวยปรากฏขอเท็จจริงวา ในการเสนอเรื่องขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
มักจะมีความลาชา, การจัดสงเอกสารที่เก่ียวของไมครบถวน, เอกสารตาง ๆ ที่สงไปมีสาระสําคัญ
ขัดกัน อีกทั้งสําเนาภาพถายเอกสารไมชัดเจน ทําใหการพิจารณาใหไดรับบําเหน็จความชอบ     
ในข้ันตอนตาง ๆ เกิดความลาชา อันอาจสงผลตอขวัญ กําลังใจ ของขาราชการตํารวจหรือทายาท
ของผูขอรับสิทธิได 

ฉะนั้น  เพ่ือใหการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ เปนไปดวยความ
รวดเร็ว  ถูกตอง  จึงกําชับการปฏิบัติในการเสนอขอ ฯ ดังนี้ 

1. ใหผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวย สอดสอง ดูแลภายในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
หากมีขาราชการตํารวจในสังกัดปฏิบัติหนาที่เขาหลักเกณฑเปนความชอบกรณีพิเศษตาม   
ระเบียบ ฯ ก็ใหแจงเจาตัวหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบ แลวรีบเสนอขอความชอบเปนกรณี
พิเศษใหกับขาราชการตํารวจผูนั้น ภายในเวลาที่ระเบียบ ฯ กําหนด 

2. การรวบรวมและสงเอกสารประกอบการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบ ฯ และหากตองมีการสงสําเนาภาพถาย
เอกสารที่เก่ียวของ ขอใหสงสําเนาภาพถายที่ชัดเจน สามารถอานไดโดยงาย และมีการรับรอง
สําเนาตามระเบียบ ฯ ดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

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

ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
 

20  ตุลาคม 2538 
 
เร่ือง  การเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือกรมตํารวจ ที่ 0522.343/ว 14135 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2538 

 
ดวยปรากฏขอเท็จจริงวา ในการเสนอเรื่องขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
มักจะมีความลาชา, การจัดสงเอกสารที่เก่ียวของไมครบถวน, เอกสารตาง ๆ ที่สงไปมีสาระสําคัญ
ขัดกัน อีกทั้งสําเนาภาพถายเอกสารไมชัดเจน ทําใหการพิจารณาใหไดรับบําเหน็จความชอบ     
ในข้ันตอนตาง ๆ เกิดความลาชา อันอาจสงผลตอขวัญ กําลังใจ ของขาราชการตํารวจหรือทายาท
ของผูขอรับสิทธิได ดังนั้น เพ่ือใหการถือปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย      
กรมตํารวจ จึงไดมีหนังสือกําชับการปฏิบัติไปยังทุกหนวยงานในสังกัด ปรากฏรายละเอียด     
ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเปนทางประสานราชการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) พลตํารวจเอกวิสุทธิ์  กิตติวัฒน 
(วิสุทธิ์  กิตติวัฒน) 

รองอธิบดี ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมตํารวจ 

 
 
 
 
สํานักงานกําลังพล  
โทร. 2524921 
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ที่ นร 0215/8947 สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กท 10300 

 

    5  กรกฎาคม 2539 
 

เร่ือง  การพิจารณาใหช้ันยศแกขาราชการที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อางถึง  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1203/4603 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 

 

ตามที่ไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบที่อนุมัติหลักเกณฑการใหช้ันยศแกขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และอนุมัติใชหลักเกณฑใหมบังคับกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เปนตนไป กับพระราชทานยศโดยใชหลักเกณฑใหมใหแกขาราชการ       
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหรอการพิจารณาชั้นยศไว จํานวน 27 ราย ความละเอียดแจงแลว นั้น 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2539 ลงมติวา 
1. อนุมัติหลักเกณฑการใหช้ันยศแกขาราชการทหารและขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต

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

2. อนุมัติการใหช้ันยศแกผูขอรับสิทธิ จํานวน 27 ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบไดพิจารณาใหช้ันยศตามหลักเกณฑใหมแลว ตามที่เสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ไดแจงใหกระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.พ. ทราบ 
และขอไดโปรดแจงใหผูที่เก่ียวของทราบดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)    นพดล  เฮงเจริญ 
(นายนพดล  เฮงเจริญ) 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. 2800391 
โทรสาร. 2822708  
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ขอชี้แจงตารางหลักเกณฑการใหชั้นยศแกขาราชการทหาร ตํารวจ 
 

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

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

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

(กรณีปวยเจ็บถึงแกความตายเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกที่ตั้งสํานักงาน
ประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่เส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ เล่ือนเงินเดือนได  
1 ข้ัน)  

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

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

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

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

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

 เชน รอยตรี เปน พันโท และ รอยตํารวจตรี เปน พันตํารวจโท เปนตน 
(กรณีปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต โดยการกระทําของผูกระทําความผิด หรือ กรณี
ถูกประทุษรายจนถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนเงินเดือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

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

 เชน รอยตรี เปน พันเอก และ รอยตํารวจตรี เปน พันตํารวจเอก เปนตน 
(กรณีปฏิบัติหนาที่ในการตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตจากการตอสู หรือกรณีปฏิบัติหนาที่   
ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิต และไดรับอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เล่ือนเงินเดือนไดไมเกิน 7 ข้ัน) 
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ตารางหลักเกณฑการพิจารณาใหช้ันยศแกขาราชการตํารวจ 
(สัดสวน 1,2,3,4และ 5 ช้ันยศ) 

 

ระเบียบฯ ขอ 9(5) 
ขอ 7(4) 
ขอ 9(4) 

ขอ 7(3)  
ขอ 9(3) 

ขอ 7(2) 
ขอ 9(2) 

ขอ 7(1) 
ขอ 9(1) 

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

สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี 

สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท 
สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก 
จาสิบตํารวจ นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตร ี
นายดาบตํารวจ รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตร ี พันตํารวจโท 
รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตร ี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก 
รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตร ี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตร ี
รอยตํารวจเอก พันตํารวจตร ี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท 
พันตํารวจตร ี พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก 
พันตํารวจโท พันตํารวจเอก พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 
พันตํารวจเอก 
พันตํารวจเอก

(พิเศษ) 
พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 

พลตํารวจตร ี พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 
พลตํารวจโท พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก พลตํารวจเอก 
พลตํารวจเอก - - - - - 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กองการเจาหนาที่    โทร. 2239353 
ที่  มท 0203.2/ว 1653                         วันที ่26 พฤษภาคม 2540 
เรื่อง   การพิจารณาปรับเพิ่มเงินพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
เรียน   อธิบดีกรมตํารวจ 
 

ดวยสํานักนายกรัฐมนตรีแจงวา คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 
อนุมัติปรับเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามขอเสนอของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี     
ที่ นร 1303/ว 4678 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 ที่สงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

(ลงช่ือ)  บรรจง  กันตวิรุฒ 
(นายบรรจง  กันตวิรุฒ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ที่ นร 1303/ว 4678 สํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กท 10300 
 

 14  พฤษภาคม 2540 
 

เร่ือง   การพิจารณาปรับเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  (พ.ป.ผ.) 
เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/4380 ลงวันที่ 27 

มีนาคม 2540 
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  พ.ศ.2521 ไดพิจารณาเห็นควรปรับเพิ่มเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ใหแกขาราชการที่ไดรับเงิน พ.ป.ผ. 
ตามระเบียบดังกลาว เนื่องจากเงิน พ.ป.ผ. เปนบําเหน็จความชอบที่ทางราชการตอบแทนใหกับ       
ผูปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
หรือไดรับบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว เชนเดียวกับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ    
การสูรบ (พ.ส.ร.) ซึ่งทางราชการไดพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นตามสัดสวนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2536      
ไปกอนแลว  สําหรับเงิน พ.ป.ผ. ยังมิไดปรับเพิ่มแตอยางใด และไดเสนอความเห็นให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 แลว คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติใหปรับเพิ่มเงิน พ.ป.ผ. ตามสัดสวนเชนเดียวกับการปรับเพิ่มเงิน พ.ส.ร. เมื่อวันที่          
1 ตุลาคม 2536 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบเสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติใหปรับเพิ่มเงิน พ.ป.ผ. ใหแกขาราชการผูที่ไดรับเงิน พ.ป.ผ. ตามสัดสวน
เชนเดียวกับการปรับเพิ่มเงิน พ.ส.ร. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

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

2. เงินที่ตองใชในการปรับเพิ่มตามขอ 1 ใหสวนราชการเบิกจายจากเงินงบประมาณ
ของสวนราชการนั้น 

3. เห็นชอบในหลักการวา ในโอกาสตอไปการปรับเพิ่มเงิน พ.ส.ร. และ พ.ป.ผ. ควร
พิจารณาปรับเพิ่มในสัดสวนหรืออัตราเดียวกัน  และในคราวเดียวกัน  โดยกระทรวงการคลังเปนผู
พิจารณา ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย 
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อนึ่งในการปรับเพิ่มเงิน พ.ป.ผ.นั้น ใหปรับเพิ่มใหแกผูที่ไดรับเงิน พ.ป.ผ. สําหรับ
พฤติกรรมที่เกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2537 (กอนวันที่บัญชีอัตราเงินเดือนปจจุบันของขาราชการ
ใชบังคับ) แตใหมีสิทธิไดรับนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณมาก ทั้งนี้ ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)     ลิขิต  เทอดสถีรศักดิ์ 
(นายลิขิต  เทอดสถีรศักดิ์) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
กองการเจาหนาที่  
โทร. 2822700  
โทรสาร 2810512 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ ตร. โทร. 2524921 , 2052438 
ที่ 0604.343/ว 6683 วันที่ 3 มิถุนายน 2541  
เรื่อง   กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ผบช., ผบก.,ผกก. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน 

ดวยปรากฏวา ในการเสนอเรื่องขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษใหแก
ขาราชการตํารวจผูเสียชีวิตและไดรับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชกการหรือปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือ
ราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีบาง
หนวยงานมิไดดําเนินการเสนอขอรับสิทธิใหแกขาราชการตํารวจผูมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือการดําเนินการเปนไปอยางลาชา อันเปนอุปสรรคตอการรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับพยานบุคคล ซึ่งอาจรวบรวมไดไมครบถวนสมบูรณ 
สงผลเสียตอสิทธิอันพึงไดรับของผูขอรับสิทธิ อีกทั้งเจาหนาที่ผูเก่ียวของมักจะมอบใหผูขอรับ
สิทธิ หรือทายาทไปดําเนินการดวยตนเอง ซึ่งถือไดวาไมกระทําการตอบสนองในเรื่องการสราง
ขวัญและกําลังใจ ใหแกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตราย หรือลําบาก
ตรากตรํา ทั้งในสวนตัวของขาราชการตํารวจผูประสบเหตุการณเอง และขาราชการตํารวจโดย
สวนรวม อันเปนเจตนารมณของระเบียบฯ        

ดังนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร. ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ช้ีแจงสรางความเขาใจใหแกขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบเกี่ยวกับ “ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาทีแ่ละ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521” และ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521” ที่ไดวางไวเพ่ือตอบแทนขาราชการตํารวจที่ตอง
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตราย หรือลําบากตรากตรํา จนเปนเหตุใหตองเสียชีวิต บาดเจ็บ
หรือไมไดรับบาดเจ็บก็ตาม โดยการใหบําเหน็จความชอบในลักษณะตางๆ  

2. เมื่อมีกรณีขาราชการตํารวจซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ราชการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตราย อยูในหลักเกณฑที่อาจจะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวขางตนเกิดขึ้น ใหถือวาเปน
หนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นตนของขาราชการตํารวจนั้นๆ ที่จะตองพิจารณาดําเนินการเสนอ   
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คําขอรับสิทธิไปตามระเบียบฯ ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จสามารถเสนอเรื่องไปตามลําดับชั้น
ไดภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่สิทธิในการเสนอขอรับสิทธิตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่ระเบียบฯ และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ ได
วางไวเกิดขึ้นครบถวนบริบูรณ กรณีเกิดปญหาขอขัดของไมอาจดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด จะตองรายงานชี้แจงโดยแสดงเหตุผลความจําเปน เพ่ือขอผัดเสนอไปตามลําดับชั้นถึงผูมี
อํานาจสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบทราบ 

สําหรับกรณีที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ และยังไมไดดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแลว
เสร็จ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด 90 วัน โดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาวไวขางตน
โดยอนุโลม 

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

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
   

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

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

 

    3  มิถุนายน 2541 
 

เร่ือง   การเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือกรมตํารวจ ที่ 0604.343/ว 6683 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2541 

 

ดวยปรากฏวา ในการเสนอเรื่องขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาทีแ่ละ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีบางหนวยงานมิไดดําเนินการเสนอขอรับสิทธิ
ใหแก ขาราชการตํารวจผูมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือการ
ดําเนินการเปนไปอยางลาชา อันเปนอุปสรรคตอการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิง
เก่ียวกับพยานบุคคล ซึ่งอาจรวบรวมไดไมครบถวนสมบูรณ สงผลเสียตอสิทธิอันพึงไดรับของ    
ผูขอรับสิทธิ อีกทั้งเจาหนาที่ผูเก่ียวของมัก 

จะมอบใหผูขอรับสิทธิ หรือทายาทไปดําเนินการ    ดวยตนเอง ซึ่งถือไดวาไมกระทํา
การตอบสนองในเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจ ใหแกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เส่ียงอันตราย หรือลําบากตรากตรํา ทั้งในสวนตัวของขาราชการตํารวจผูประสบเหตุการณเอง 
และขาราชการตํารวจโดยสวนรวม อันเปนเจตนารมณของระเบียบฯ ดังนั้น เพ่ือใหการถือปฏิบัติ
ในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย กรมตํารวจ จึงไดมีหนังสือกําชับการปฏิบัติไป
ยังทุกหนวยงานในสังกัด ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเปนทางประสานราชการ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)    พลตํารวจโท โกวิท  วัฒนะ 
(โกวิท  วัฒนะ) 

ผูชวยอธิบดี ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมตํารวจ 

สํานักงานกําลังพล 
โทร. 2524921 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร. โทร. 2524921 
ที่ 0006.343/ว 7743 วันที ่16 กรกฎาคม 2542 
เรื่อง กําชับการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ 
ผบช.,  ผบก.,  ผกก.  และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน 

 

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

เนื่องจากปจจุบันมักปรากฏขาวทางสื่อมวลชนวา มีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือ
ไดรับอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด หรือปฏิบัติหนาที่ใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเปนจํานวนมาก บอยครั้งที่เหตุการณเปนไปดวยความรุนแรง ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ปราศจากยุทธวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เจาหนาที่ผู
ปฏิบัติขาดความรู ความชํานาญ และทักษะการฝกฝนที่เพียงพอ อีกสวนหนึ่งเกิดจากความ
ประมาทปราศจากความระมัดระวังอันพึงมีตามวิสัยและพฤติการณหรือเกิดจากความผิดของ
ตนเอง อาทิ กรณีการเขาทําการตรวจคนสถานที่เพ่ือพบและจับกุมผูตองหาตามหมายจับ  โดย
ทราบลวงหนาดวยวาเปนผูตองหาคดีสําคัญที่พึงสันนิษฐานไดวา ผูตองหานาจะมีอาวุธรายแรงอยู
ดวย แตเจาหนาที่ไดใชวิธีเขาเคาะประตูเรียก จนถูกผูตองหาใชอาวุธปนยิงสวนออกมาจนถึงแก
ความตาย หรือกรณีเจาหนาที่เขาชวยเหลือตัวประกันโดยปราศจากหลักการและยุทธวิธีที่ใชในการ
เจรจาตอรอง จนเปนเหตุใหเจาหนาที่หรือตัวประกันไดรับอันตรายตอชีวิต  เปนตน โดยลักษณะ
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว นอกจากจะเปนสาเหตุทําใหขาราชการตํารวจไมไดรับการพิจารณา         
ปูนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแลว ยังถือวาเปนความบกพรองในหนาที่และเปนการสูญเสียทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนขวัญกําลังใจของขาราชการตํารวจโดยสวนรวม สงผล
กระทบตอความเชื่อถือศรัทธา และทัศนคติของประชาชนที่พึงมีแกขาราชการตํารวจในฐานะของ
ผูพิทักษสันติราษฎร 

ดังนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานในสังกัด ตร.ดําเนินการดังนี้ 
1. ช้ีแจง สรางความเขาใจใหแกขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบเกี่ยวกับคูมือ 

“ยุทธวิธีตํารวจพื้นฐาน” และคูมือ “การเจรจาตอรองชวยเหลือตัวประกัน” โดยใหถือวาเปนหนาที่
ของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น พึงจะตองดําเนินการ 
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2. กําชับ กวดขัน และสอดสองดูแลใหขาราชการตํารวจในสังกัด เตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามอยางจริงจังและตอเนื่องอยูเสมอ 

3. จัดใหมีการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจใหเกิดทักษะและความชํานาญ 
สามารถนําหลักการและวิธีปฏิบัติตามคูมือดังกลาวไปใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 

4. หนวยงานใดมีความตองการคูมือดังกลาวเพิ่มเติม ใหติดตอโดยตรงไปยัง 
รร.นรต.เพ่ือขอรับคูมือดังกลาว 

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

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

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 131 -

 
 
ที่ ตช  0006.343/ว 7744 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ถนนพระรามที่ 1  
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 16  กรกฎาคม 2542 
 

เร่ือง   การฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0006.343/ว 7743 ลงวันที่16 กรกฎาคม 

2542 
 

ดวยปรากฏวา ปจจุบันมีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือไดรับอันตรายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด หรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
เปนจํานวนมาก  บอยครั้งที่เหตุการณเปนไปดวยความรุนแรง ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ปราศจากยุทธวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรู ความชํานาญ 
และทักษะการฝกฝนที่เพียงพอ อีกสวนหนึ่งเกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวัง   
อันพึงมีตามวิสัยและพฤติการณหรือเกิดจากความผิดของตนเอง  อาทิ กรณีการเขาทําการตรวจ
คนสถานที่เพ่ือพบและจับกุมผูตองหาตามหมายจับโดยทราบลวงหนาดวยวาเปนผูตองหาคดี
สําคัญที่พึงสันนิษฐานไดวา  ผูตองหานาจะมีอาวุธรายแรงอยูดวยแตเจาหนาที่ ไดใชวิธีเขาเคาะ
ประตูเรียก จนถูกผูตองหาใชอาวุธปนยิงสวนออกมาจนถึงแกความตาย หรือกรณีเจาหนาที่      
เขาชวยเหลือตัวประกันโดยปราศจากหลักการและยุทธวิธีที่ใชในการเจรจาตอรอง จนเปนเหตุให
เจาหนาที่หรือ ตัวประกันไดรับอันตรายตอชีวิต เปนตน โดยลักษณะการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
นอกจากจะเปนสาเหตุทําใหขาราชการตํารวจไมไดรับการพิจารณาปูนบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษแลว ยังถือวาเปนความบกพรองในหนาที่และเปนการสูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ ตลอดจนขวัญกําลังใจของขาราชการตํารวจโดยสวนรวม สงผลกระทบตอความ
เ ช่ือ ถือศ รัทธา  และทัศนคติของประชาชนที่ พึ งมีแก ข า ราชการตํ ารวจในฐานะของ
ผูพิทักษสันติราษฎร ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมี
หนังสือกําชับการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจไปยังทุกหนวยงานในสังกัด ปรากฏรายละเอียด
ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเปนทางประสานราชการ 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  พลตํารวจเอก ณรงควิช  ไทยทอง 
(ณรงควิช  ไทยทอง) 

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติราชการแทน  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

สํานักงานกําลังพล โทร. 2524921  
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มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ  
ครั้งที ่2/2543  

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 
________________ 

 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 20 

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

1. กรณีเร่ืองที่เสนอขอรับสิทธิ ยังมิไดดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามขั้นตอนของ
ระเบียบฯ และประกาศฯ ในขอสาระสําคัญ ใหพิจารณาสงเร่ืองคืนไดทันที ทั้งนี้ หากเร่ืองดังกลาว
ยังขาดเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา ใหขอเพิ่มเติมไปในคราว
เดียวกัน 

2. กรณีเร่ืองที่เสนอขอรับสิทธิ ยังขาดเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ใหมีหนังสือแจงใหหนวยตนสังกัดดําเนินการเพิ่มเติมใหครบถวน และแจงผลภายใน 
15-30 วัน ตามควรแกกรณี ถายังมิไดรับแจง ใหมีหนังสือเรงรัดใหแจงผลภายใน 15 วัน      
หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวยังมิไดรับแจงผล ใหสงเร่ืองคืนหนวยตนสังกัดนั้นตอไป 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ ตร. โทร. 2524921, 2052438 
ที่ 0006.343/ว 10090 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543  
เรื่อง   ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ผบช., และ ผบก. หนวยขึ้นตรงตอ ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 

ตามหนังสือ ตร. ที่ 0604.343/ว 6683 ลง 3 มิ.ย.41 แจงใหทุกหนวยงานในสังกัด
ดําเนินการชี้แจงทําความเขาใจใหกับขาราชการตํารวจในสังกัด ไดทราบระเบียบที่เก่ียวของกับการ
เสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ขาราชการตํารวจ นั้น ๆ ที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จสามารถเสนอเรื่องไปตาม   
ลําดับชั้นไดภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่ไดมีสิทธิในการเสนอขอรับสิทธิเกิดขึ้นครบถวน
บริบูรณ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่ระเบียบและคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบไดวางไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

แตปรากฏวา ไดมีบางหนวยงานเสนอขอรับสิทธิใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด
ลวงเลยระยะเวลาที่กําหนดไวขางตนอีก อันทําใหกระทบตอขวัญกําลังใจและกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูมีสิทธิ ประกอบกับในการเสนอขอรับสิทธิ มักพบวามีการจัดทําเอกสารหลักฐาน  
ในลักษณะบิดเบือน หรือสรางขอเท็จจริงในสํานวนเรื่อง ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจ
ระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด โดยคิดวาการจัดทําเอกสารหลักฐานดังกลาวนาจะเปนประโยชน
แกผูมีสิทธิ แตกลับสงผลใหการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบรับฟงวา เปนความขัดแยงหรือไมสอดคลองกับความเปนจริง ซึ่งกรณีดังกลาว
นอกจากจะไมสนับสนุนใหเช่ือไดวาเปนกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการแลว        
ยังกระทบตอสิทธิอันพึงไดรับของผูมีสิทธิดวย และอีกสวนหนึ่งเกิดจากความตองการจะชวยเหลือ
ใหผูมิไดมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่เปนบําเหน็จความชอบไดรับสิทธิ ซึ่งการกระทําเชนวานี้
นอกจากจะเปนการสรางภาระผูกพันตาง ๆ ที่ทางราชการจะตองรับผิดชอบโดยไมชอบธรรมแลว 
ยังเปนการขัดตอเจตนารมณของระเบียบดวย 

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

ขอรับสิทธิดวยความถูกตองรวดเร็ว โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางตามนัยหนังสือ                   
ตร.ที่ 0604.343/ว 6683 ลง 3 มิ.ย.41 ที่แนบมาพรอมนี้ 

2. ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องเสนอขอรับสิทธิของขาราชการตํารวจในสังกัด       
ดวยความละเอียดรอบคอบ หากเรื่องใดมีสาเหตุเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือความผิด หรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูขอรับสิทธิ ซึ่งถือวาเปนกรณีไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ     
ก็ไมสมควรเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา 
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3. กําชับใหผูมีหนาที่ในการเสนอขอรับสิทธิ พึงตระหนักถึงผลกระทบและความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทําในลักษณะบิดเบือนหรือสรางขอเท็จจริงดังกลาวขางตนอยางจริงจัง
และตอเนื่องอยูเสมอ 

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

จึงแจงมาเพื่อกําชับใหชาราชการตํารวจในสังกัด ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติราชการ
โดยเครงครัดตอไป 

 
(ลงชื่อ) พล.ต.อ. ณรงควิช  ไทยทอง 

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

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

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ผบช.และ ผบก.หนวยขึ้นตรงตอ ตร.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 

ดวยยังปรากฏอยู เนืองๆ  ว า  ในการสง เ ร่ืองและเอกสารที่ เ ก่ียวของไปให
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติสิทธิใหแกขาราชการตํารวจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521      
หลายหนวยงานมิไดตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่เกิดขึ้นอยางละเอียดรอบคอบวา เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือไม หรือเปนกรณีมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ซึ่งไมเขาเกณฑที่จะไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฯ และยังพบวาเอกสารหลักฐานมีความขัดแยงไมตรงตามขอเท็จจริง อันเปนการจัดทําข้ึน         
เพ่ือชวยเหลือผูที่มิไดมีพฤติกรรมจากการปฏิบัติหนาที่ใหไดรับสิทธิ ทั้งยังมิไดปฏิบัติตาม       
กฎระเบียบ ที่ทางราชการไดกําหนดไว เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 เปนตน นอกจากนี้ ในกรณี
ตองนําผลคดีอาญามาประกอบการพิจารณาดวย ก็มิไดแจงใหทราบถึงผลคดีวายุติเปนประการใด 
ทั้งๆ ที่  ตร. ไดเคยมีหนังสือที่ 0006.343/ว 10090 ลง 24 พ.ย.43 เวียนกําชับการปฏิบัติ     
ไวแลว ฉะนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยไปกําชับ ควบคุม กํากับและดูแลการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในหนังสือดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง อยาใหเกิด
ความบกพรองข้ึนอีก และหากเร่ืองใดไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิก็อยาไดเสนอเร่ืองขอรับสิทธิ
ไปเปนอันขาด ไมเชนนั้น ตร. จะพิจารณาลงทัณฑตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือดังกลาว         
อยางเครงครัดตอไป 

จึงแจงมาเพื่อถือปฏิบัต ิ
 

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

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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                          บันทึกขอความ 
 

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

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

 
ดวยปรากฏวาในการสงเร่ืองและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปใหคณะกรรมการ

พิจารณาบําเหน็จความชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติสิทธิใหแกขาราชการตํารวจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 หลายหนวยงานมิได
ตระหนักถึงหลักการและเจตนารมณของระเบียบเปนสําคัญรวมตลอดถึงพิจารณากลั่นกรอง
ตรวจสอบเรื่องหรือกรณีที่เกิดขึ้นวาเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม หรือเกิด
จากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ซึ่งไมเขาเกณฑที่จะไดรับ
สิทธิตามระเบียบฯ และยังพบวาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนการใหถอยคําของบุคคล        
ที่เก่ียวของมีความไมสมเหตุสมผลและมีความขัดแยงไมตรงกับสภาพการณที่เกิดขึ้นอยูเนืองๆ 
อันเปนการจัดทําข้ึน เพ่ือชวยเหลือผูที่มิไดมีพฤติกรรมจากการปฏิบัติราชการใหไดรับสิทธิ ทั้งยัง
มิไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่ทางราชการ ไดกําหนดไว ทั้งๆ ที่ ตร.ไดเคยมี
หนังสือที่ 0006.343/ว 10090 ลง 24 พ.ย.43 และที่ 0006.343/11779 ลง 27 ธ.ค.44 
เวียนกําชับการปฏิบัติไวแลว ฉะนั้น จึงใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยไปกําชับ ควบคุม กํากับ
และดูแลการปฏิบัติของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในหนังสือดังกลาวอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง อยาใหเกิดความบกพรองข้ึนอีก และหากเรื่องใดไมอยูในเกณฑที่จะไดรับสิทธิก็อยาได
เสนอเร่ืองขอรับสิทธิไปเปนอันขาด ไมเชนนั้น ตร. จะพิจารณาลงทัณฑตามที่ไดกําหนดไวใน
หนังสือดังกลาวอยางเครงครัดตอไป 

จึงแจงมาเพื่อถือปฏิบัติ 
 

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

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

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 
____________________ 

 
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ในการประชุม ครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่             

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

เรียน  ผูชวย ผบ.ตร.(บร 1) 

 
1. ตนเร่ือง  

บช.ตชด. มีหนังสือที่ 0024.513/4147 ลง 26 ก.ย.45 เสนอขอบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษใหแก พลฯ อนิคม แกวทันคํา ลูกแถว กก.ตชด.32 กรณีประสบอุบัติเหตุ  
ถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ เหตุเกิดเมื่อ 14 ก.ย.40 เวลาประมาณ 16.00 น. 
ที่ ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย (เอกสารหมายเลข 1) 

2.  ขอเท็จจริง 
 2.1 พฤติการณโดยสรุปกลาวคือ กอนเกิดเหตุ พลฯ อนิคมฯ ไดรับคําส่ังจาก

ผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ประจําหมวดรักษาความปลอดภัยพระตําหนักดอยตุง พลฯ อนิคมฯ 
ไดปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังดังกลาวเรื่อยมา ตอมาวันที่ 14 ก.ย.40 หมวดรักษาความปลอดภัย  
พระตําหนักดอยตุง ไดส่ังการให พลฯ อนิคมฯ ข้ึนไปทําการตรวจสอบพื้นที่บริเวณสวนรุกขชาติ
ดอยผาชางมูบ เพ่ือเตรียมการจัดกําลังพลไปรักษาความปลอดภัยเนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่และ
มีอุปกรณราคาสูงอยูในพื้นที่จํานวนมาก หลังรับทราบคําส่ัง ในเวลาประมาณ 13.00 น.ของวัน
เดียวกัน พลฯ อนิคมฯ ไดขับขี่รถจักรยานยนตสวนตัวออกไปปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวและตอมา
เวลาประมาณ 16.00 น. ขณะที่ พลฯ อนิคมฯ ไดขับขี่รถจักรยานยนตกลับมาจากสวนรุกขชาติ
ดอยผาชางมูบ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไดมีรถจักรยานยนต ทราบชื่อผูขับขี่ภายหลังวานายเอกพจน 
อภิสุนทรกุล ขับขี่สวนทางมาและไดแลนล้ําเขาไปในชองทางเดินรถของ พลฯ อนิคมฯ ทําใหรถ  
ทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันเปนเหตุใหนายเอกพจนฯ ไดรับบาดเจ็บ สวน พลฯ อนิคมฯ ไดรับบาดเจ็บ
สาหัสและถึงแกความตายในเวลาตอมา      

 2.2 สกพ.(ทพ.)ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวแลวปรากฏวายังขาดขอเท็จจริงที่เปน
ประเด็นสําคัญสําหรับประกอบการพิจารณา จึงไดมีหนังสือดวนที่ 0006.343/11039 ลง        
8 พ.ย.45ประสานขอให บช.ตชด. ดําเนินการสอบสวนและจัดสงเอกสารเพิ่มเติมโดยใหจัดสงผล
การดําเนินการมายัง ทพ. ภายใน 12 ธ.ค.45 (เอกสารหมายเลข 2)  แต บช.ตชด. มิไดดําเนินการ
ใหแตอยางใด 
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 2.3  ตามขอ 2.2  สกพ.(ทพ.)  จึงมีหนังสือดวนที่ 0006.343/11565 ลง 25 
ธ.ค.45 เรงรัดให บช.ตชด. รีบดําเนินการแลวแจงผลภายใน 10 ม.ค.46 เปนอยางชา   พรอมทั้ง
แจงดวยวาหากพนกําหนดดังกลาวแลวจําเปนตองนําขอเท็จจริงพรอมประเด็นปญหาหรือ
ขอขัดของที่เกิดขึ้นเสนอตอ ตร. เพ่ือพิจารณาสงเร่ืองคืนให บช.ตชด. นํากลับไปดําเนินการใน
สวนที่เก่ียวของตามแนวทางที่ ตร.กําหนดไว แตปรากฏวาขณะนี้ (22 ม.ค.46)  สกพ. ยังมิไดรับ
แจงผลการดําเนินการดังกลาวแตอยางใด (รวมเวลาที่ใหตนสังกัดดําเนินการ 2 เดือน 14 วัน นับ
แต 8 พ.ย.45-22 ม.ค.46)  (เอกสารหมายเลข 3) 

3. ขอระเบียบ  
 3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

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

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

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

4.  ขอพิจารณา 
4.1 เปนกรณี บช.ตชด. เสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกพลฯอนิคมฯ 

โดยอางวา พลฯ อนิคมฯ ประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ แต
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ บช.ตชด. จัดสงมาประกอบการพิจารณา ปรากฏวายังไมมี
ความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาไดวาการประสบอุบัติเหตุดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการจริงหรือไม กรณีดังกลาว สกพ. (ทพ.) ไดประสานงานให บช.ตชด. ทําการ
สอบสวนและจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมตามระยะเวลาที่กําหนดไวแลว แต บช.ตชด. ยังไมดําเนินการ
ใหแตอยางใด  ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาสิทธิในสวนของ ตร. เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมไม
เกิดขอผิดพลาดและสงผลเสียหายตอทางราชการประกอบกับเพื่อใหสอดคลองตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบและเปนไปตามบันทึกส่ังการของ  ตร. ในขอ 3.3 ที่
ตองการใหการดําเนินการเสนอขอรับสิทธิเปนไปอยางรวดเร็ว ในชั้นนี้ จึงสมควรสงเร่ืองเสนอ
ขอรับสิทธิของ พลฯ อนิคมฯ คืน บช.ตชด.เพ่ือนํากลับไปรวบรวมเอกสารหลักฐาน    
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ที่เก่ียวของทั้งหมดใหถูกตองครบถวนแลวใหพิจารณาทบทวนวา พฤติกรรมของ พลฯ อนิคมฯ  
เขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษหรือไม หากเห็นวาเขาหลักเกณฑก็ใหเสนอเร่ือง
ขอรับสิทธิมายัง ตร. อีกครั้งเพ่ือพิจารณาตอไป 

4.2 การสงเร่ืองคืนตนสังกัดในลักษณะตามขอ 4.1 เนื่องจากเปนเรื่องที่มีสาเหตุ          
มาจากหนวยตนสังกัดไมดําเนินการสอบสวนและจัดสงเอกสารเพิ่มเติมมาภายในระยะเวลา        
ที่กําหนดเทานั้น ไมมีประเด็นที่ ตร.จําตองพิจารณาแตอยางใด ดังนั้น เพ่ือเปนการลดภาระ ตร. 
จึงสมควรอนุมัติในหลักการให ทพ. เปนผูพิจารณาและสงเร่ืองคืนตนสังกัดไดโดยไมตองนําเสนอ 
ตร.พิจารณาสั่งการสงเร่ืองคืน  

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

5. ขอเสนอ 
 เห็นควรดําเนนิการดังนี ้

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

5.2 อนุมัติในหลักการตามขอ 4.2 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

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

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

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

ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.  
31 ม.ค.46  
   

 
 

 
 
 



 

- 141 -

 
 
 
ที่ นร 0102/ว 17708                                         สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
                                                                ทําเนียบรัฐบาล กทม.01300 

17 สิงหาคม 2547 
เร่ือง  หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา 
        ความผิด (พ.ป.ผ.) 
เรียน   ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
อางถึง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร. 1203/ว799 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2535 
ส่ิงที่สงมาดวย หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร 1203/ว799 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2535 
                   

ตามหนังสือที่อางถึง  สํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงหลักเกณฑใหสวนราชการตาง ๆ 
ถือปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) กรณี
ในระหวางปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่หากขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับ พ.ป.ผ ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสังกัดใหม ดังนี ้

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

มติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบใหสังกัดเดิมแจงผลการพิจารณาใหสังกัดใหม
ดําเนินการออกคําส่ังตามอํานาจหนาที่ และใหผูออกคําส่ังสงสําเนาคําส่ังใหประธานกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบทราบดวยดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางถึงที่สงมาดวย นั้น 

โดยที่ปรากฏวา ในปจจุบันมีการสงเ ร่ืองเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด(พ.ป.ผ.)ใหกับขาราชการตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนซึ่งมีกรณี
ปญหาที่ขาราชการหลายรายรวมอยูในเหตุการณการปฏิบัติหนาที่เดียวกันและมีสิทธิไดรับ        
พ.ป.ผ.บางรายไดยายหรือโอนไปอยูสังกัดใหมกอนสิ้นปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสวน
ราชการสังกัดเดิมและสวนราชการสังกัดใหมก็มิไดเสนอขอ พ.ป.ผ. ใหมาในคราวเดียวกัน หรือ
กรณีสวนราชการสังกัดใดจะเปนผูรับผิดชอบในการขอรับสิทธิใหหรือกรณีที่มิไดยายสังกัดแตมี
การเสนอขอใหไมพรอมกันทําใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบตองพิจารณาเรื่อง
เดียวกันหลายครั้งหลายหนมีผลใหขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ไดรับสิทธิลาชาซึ่งกระทบถึงขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการผูนั้น จากกรณีปญหาดังกลาว เพ่ือใหการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ มีความคลองตัวและชัดเจนยิ่งข้ึน บังเกิดความเปนธรรมและเปนการบํารุงขวัญ
กําลังใจใหแกขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ใหไดรับสิทธิโดยเร็วและพรอมกัน คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2547  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547  จึงใหกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
เพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
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1. เมื่อมีกรณีเหตุการณเกิดขึ้นอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  หรือจังหวัด
ใดใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการหรือจังหวัดนั้น (สังกัดเดิม) เปนผูรับผิดชอบในการเสนอขอ 
พ.ป.ผ.ใหแกขาราชการที่รวมปฏิบัติหนาที่ในเหตุการณเดียวกันนั้นทั้งหมด ยกเวนในกรณีที่ผล
ของการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการรายใดจําตองรอผลทางคดี ก็ใหเสนอขอ  พ.ป.ผ. เมื่อผลทาง
คดีเสร็จสิ้น 

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

3. เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  พิจารณาบําเหน็จความชอบแลว 
ใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหสวนราชการหรือจังหวัดที่ขาราชการ
ผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตอไป 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถอื 
ปฏิบัตติอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) หมอมหลวงปาณสาร  หัสดนิทร 
 (หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร)     

รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
กองการเจาหนาที ่
โทร. 0 2298 6917 
โทรสาร 0 2298 6905 
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บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ       ทพ.                               โทร. 0 2252 4921(2438) 
ที่ 0006.343/ว 3944                                     วันที่  9  กันยายน 2547 
เรื่อง   หลักเกณฑแนวทางปฏิบัตใินการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา 
          ความผิด (พ.ป.ผ.) 
เรียน  ผบช. และ ผบก. หนวยขึ้นตรงตอ ตร. หรือผูดํารงตาํแนงเทียบเทา 
 

ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0102/ว17708 ลง        
18 ส.ค.47 กําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ              
การปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) กรณีขาราชการหลายรายรวมอยูในเหตุการณเดียวกัน
และมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.โดยใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เมื่อมีกรณีเหตุการณเกิดขึ้นอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการหรือจังหวัดใด
ใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการหรือจังหวัดนั้น (สังกัดเดิม) เปนผูรับผิดชอบในการเสนอขอ  
พ.ป.ผ. ใหแกขาราชการที่รวมปฏิบัติหนาที่ในเหตุการณเดียวกันนั้นทั้งหมด ยกเวนในกรณีที่ผล
ของการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการรายใด จําตองรอผลทางคดีก็ใหเสนอขอ พ.ป.ผ. เมื่อผลทาง
คดีเสร็จสิ้น 

2. ภายหลังจากสงเร่ืองเสนอขอ พ.ป.ผ. แลวใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นสําเนา
หนังสือแจงสวนราชการหรือจังหวัดที่ขาราชการผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบดวย 

3. เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว
ใหสวนราชการหรือจังหวัดนั้นแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหสวนราชการหรือจังหวัดที่ขาราชการ
ผูนั้นยายไปสังกัดใหมทราบ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตอไป 

4.การเสนอขอ  พ.ป.ผ. ใหสวนราชการหรือจังหวัดสงเร่ืองภายใน 60 วัน นับตั้งแต
วันที่ตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ หรือเมื่อผลคดีถึงที่สุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป พรอมนี้ไดแนบสําเนาหนังสือ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมาดวยแลว 
 

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

รอง ผบก.ฯปรท.ผบก.ทพ. 
 
 
 
 
 



 

- 144 -

ที่  นร 0507/6859 

ถึง  สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

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
ไมสมควรควรดําเนินการเปนวาระเพียงปละครั้งหรือสองครั้ง  ดังเชน การขอพระราชทานแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง อันจะเปนเหตุผลเหมาะสมและสอดคลองกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดกําหนดใหขอพระราชทานยศไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกประมาณเดือนเมษายน และ
ครั้งที่สองประมาณเดือนตุลาคม  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดพระราชภารกิจในการนําความกราบ
บังคมทูลฯ จึงขอความรวมมือใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการขอพระราชทานยศ                     
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษโดยกําหนดปละสองครั้งคือ ครั้งแรกประมาณเดือน
เมษายน และครั้งที่สองประมาณเดือนตุลาคม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

 
สํานักอาลักษณะและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
โทร.  0 2280 9000 ตอ 415 
โทรสาร  0 2282 8224 
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คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ที่  1/2548 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 
_____________________________ 

 
อนุสนธิคําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่ 1/2538 ลงวันที่ 27 

กุมภาพันธ 2538 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 จํานวน 14 ราย นั้น 
เนื่ อ งจากสํ านั ก ง านตํ า รวจแห งชาติมี ก ารแบ งส วนราชการขึ้ น ใหมต าม               

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ประกอบกับกฎกระทรวง
แบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
พ.ศ.2548 สงผลใหองคประกอบของคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ดังกลาว    
ไมสอดคลองตามโครงสรางใหม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการ
ประจําสวนราชการคณะที่ 1 ใหสอดคลองตามโครงสรางที่เปลี่ยนแปลง 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5(2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 จึงใหยกเลิกคําส่ัง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่ 1/2538 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2538 และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ใหม ดังนี้ 

1.  ผูบังคับการกองกําลังพล   ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผูอํานวยการกองบริหารกําลังพล    อนุกรรมการ 
 สํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม หรือผูแทน 
3.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    อนุกรรมการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน 
4.  ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  อนุกรรมการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผูแทน 
5.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    อนุกรรมการ 
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน 
6.  ผูอํานวยการสํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง  อนุกรรมการ 
 บําเหน็จบํานาญ  กรมบัญชีกลาง หรือผูแทน 
7.  ผูแทนสํานักงานจเรตํารวจ   อนุกรรมการ 
8.  ผูแทนกองนิติการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
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9.  ผูแทนกองคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
10. ผูแทนกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
11. ผูแทนแพทย โรงพยาบาลตํารวจ   อนุกรรมการ 
12. ผูกํากับการฝายกําลังพล 3 กองกําลังพล   อนุกรรมการ 
   และเลขานุการ 
13. สารวัตรฝายกําลังพล 3 กองกําลังพล   ผูชวยเลขานุการ 

ที่รับผิดชอบงานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
14. รองสารวัตรฝายกําลังพล 3 กองกําลังพล  ผูชวยเลขานกุาร 

ที่รับผิดชอบงานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 มีอํานาจหนาที่พิจารณาบําเหน็จ

ความชอบใหกับขาราชการตํารวจแทนคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่  10  สิงหาคม พ.ศ.2548 
 

(ลงช่ือ)    รองพล เจริญพันธุ 
(นายรองพล เจริญพันธุ) 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพจิารณาบําเหน็จความชอบ 
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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  ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี 

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 
แบบคําสั่งใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (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 
แบบคําสั่งใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (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 

ชอง (4) = จํานวนขั้น พ.ส.ร.ท่ีไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ท.ช. 
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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 
เรื่อง  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  ที่ผานๆมาปรากฏวา  ที่ประชุมไดใหความสําคัญ
กับหลักฐานการลาปวยสําหรับกรณีขาราชการตํารวจที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาที่ราชการซึ่งขอรับสิทธิประโยชนตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับขางตน โดยหากหนวยตนสังกัดไม
แนบใบอนุญาตลาปวยของผูขอรับสิทธิไปประกอบการพิจารณาดวย คณะกรรมการฯ จะไมอนุมัติ
สิทธิตามที่พึงไดรับ เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) หรือเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวันแตอยางใด   ดังนั้น 
เพ่ือเปนการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงไดของขาราชการตํารวจผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจาก
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  จึงใหแตละหนวยถือปฏิบัติโดยเมื่อมีกรณีสงเร่ืองขอรับสิทธิไปยังคณะ
กรรมการฯ 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
ปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 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
การพิจารณาที่สงมาดวยนี ้

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 
 

ลําดบั ช้ันยศที่ขอพระราชทาน 
หลักเกณฑตามระเบียบฯ 

บัญชี 9 
ความเห็นเบื้องตนของ สลค. 

1. รอยตํารวจตร ี เร่ิมตนขอ บ.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

2. รอยตํารวจโท เร่ิมตนขอ จ.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

3. รอยตํารวจเอก เร่ิมตนขอ จ.ช. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

4. พันตาํรวจตร ี เร่ิมตนขอ ต.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

5. พันตาํรวจโท เร่ิมตนขอ ต.ช. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

6. พันตาํรวจเอก เร่ิมตนขอ ท.ม. อนุโลมใหขอตามชั้นยศ 

7. พลตํารวจตร ี เล่ือนไดถึง ม.ว.ม. เห็นควรขอ ป.ม. 

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

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

 
หมายเหตุ กรณีช้ันยศพลตํารวจตรีข้ึนไป 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 เปนกรณีท่ีจะตองดําเนินการให
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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รายละเอียดการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการทหารและ
ตํารวจที่เสียชีวิต ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย) เห็นชอบแลว 

 
ลําดับ ช้ันยศที่ขอพระราชทาน หลักเกณฑตามระเบียบฯ 

บัญชี 8 และ 9 
ช้ันตราที่ขอพระราชทาน 

1 รอยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี และ 
รอยตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ บ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

2 รอยโท, เรือโท, เรืออากาศโท และ 
รอยตํารวจโท 

เริ่มตนขอ จ.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

3 รอยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก และ 
รอยตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ จ.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

4 พันตรี, นาวาตรี, นาวาอากาศตรี และ 
พันตํารวจตรี 

เริ่มตนขอ ต.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

5 พันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท และ 
พันตํารวจโท 

เริ่มตนขอ ต.ช. ใหขอตามชั้นยศ 

6 พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และ 
พันตํารวจเอก 

เริ่มตนขอ ท.ม. ใหขอตามชั้นยศ 

7 พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี และ 
พลตํารวจตรี 

เลื่อนไดถึง ม.ว.ม. ใหขอ ป.ม. 

8 พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท และ 
พลตํารวจโท 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. 
 

ใหขอ ป.ม. 

9 พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก และ 
พลตํารวจเอก 

เลื่อนไดถึง ม.ป.ช. ใหขอ ป.ม. 

 
หมายเหตุ  กรณีช้ันยศ  พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี และพลตํารวจตร ีข้ึนไป  หากไมเคย
ไดรับพระราชทานชั้นสายสะพาย 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 

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

ที่  0004.33/12860               วันที ่  13  ธันวาคม 2549     
เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

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

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทาง            
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแกขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะ
ตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตใุหถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือ
พิการตามระเบียบฯ ขอ 9(4) และขาราชการตํารวจที่ปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือ
พิการเพราะเหตุจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามระเบียบฯ ขอ 9(5) ข้ึนไวเพ่ือเปนกรอบในการ
พิจารณาสิทธิใหถูกตองเหมาะสม ดังนี้ 

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

 1.1 ปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา 
และ 

 1.2 ถึงแกความตายทุพพลภาพหรือพิการโดยแพทยซึ่งราชการรับรอง           
ใหความเห็นวา เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 1.1 

2. คําวา เกินกวาปกติธรรมดา หมายความวา ปฏิบัติงานที่มีสภาพ ปริมาณ            
และความเรงดวนของงานเกินกวาที่เคยปฏิบัติอยูตามปกติ ทั้งนี้ตองเปรียบเทียบระหวางสภาพ
ปริมาณ และความเรงดวนของงานตามปกติกับสภาพปริมาณและความเรงดวนของงานที่เพ่ิมขึ้น   
เชน ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานพิเศษเพิ่มขึ้น, เปนชวงระยะเวลาที่มีงานมากกวาปกติธรรมดา,     
จํานวนเจาหนาที่ลดนอยลงกวาปกติธรรมดา หรือสภาวการณหรือสถานการณทําใหงานเพิ่มขึ้น     
หรือยากขึ้น ทั้งนี้ ใหนําพฤติกรรมยอนหลังกอนเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการเปนเวลาไมนอย
กวา 1 เดือน มาประกอบการพิจารณาดวย 

3. คําวา ปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ เพราะเหตุจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ตามระเบียบฯ ขอ 9(5) ใหถือเกณฑการพิจารณาเรื่องการปวยเจ็บเปนหลัก และ
การปวยเจ็บตองสามารถพิสูจนไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการที่มิไดเกิดจาก
โรคประจําตัวหรือเกิดจากการเจ็บปวยตามปกติ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

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

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.กพ. 
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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
ประกาศใชบังคับตอไป ซึ่งขอ 17(3) ของรางระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตและมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ 

 
 



 

- 166 -

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิด
ชูย่ิงชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยหรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณีแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษ
ไดไมเกินสองชั้น  จึงสมควรนําแนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มาบังคับใชแกขาราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอขอพระราชทาน
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 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ครั้งที่ 13/2550 

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

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
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 
 ผลการปฏิบัติราชการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ผูแทนกระทรวงการคลัง 
5. นายสุภชัย  ทาวกลาง หัวหนางานความชอบและเครื่องราช กรรมการ 
 อิสริยาภรณ 
 สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
 ผูแทนกรมการปกครอง 
6. นายสมชาย  พฤฒิกัลป ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ  กรรมการ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ไมม ี
 
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 
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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  ขณะข้ึนบินรวมไปกับนักบินเพื่อปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวงบนเครื่องบิน 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 

 ไมม ี

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ตร. โทร. 0 2205 2438, 0 2252 4921 
ที่ 0004.33/ว 0065 วันที ่ 31 สิงหาคม 2552 
เรื่อง กําชับการเสนอขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 

ดวยปรากฏวา 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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คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ที่  1/2552 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 
_____________________________ 

 
อนุสนธิคําส่ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่ 1/2548 ลงวันที่ 10 

สิงหาคม 2548 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 จํานวน 14 ราย นั้น 
เนื่ อ งจากสํ านั ก ง านตํ า รวจแห งชาติมี ก ารแบ งส วนราชการขึ้ น ใหมต าม               

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2552 ประกอบกับกฎกระทรวง
แบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2552 สงผลใหองคประกอบของคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ดังกลาวไม
สอดคลองตามโครงสรางที่ เปลี่ยนแปลงใหม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ใหสอดคลองตามโครงสรางที่เปลี่ยนแปลง 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5(2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 จึงใหยกเลิกคําส่ัง
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบที่ 1/2548 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548 และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ใหม ดังนี้ 

1.  ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล   ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผูแทนกระทรวงกลาโหม หรือผูแทน    อนุกรรมการ 
3.  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน    อนุกรรมการ 
4.  ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
5.  ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
6.  ผูแทนกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
7.  ผูแทนสํานักงานจเรตํารวจ   อนุกรรมการ 
8.  ผูแทนกองกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
9.  ผูแทนกองคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
10. ผูแทนกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
11. ผูแทนแพทย โรงพยาบาลตํารวจ   อนุกรรมการ 
12. ผูบังคับการกองทะเบียนพล หรือผูแทน   อนุกรรมการ 
   และเลขานุการ 
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13. ผูกํากับการฝายความชอบ กองทะเบียนพล หรือผูแทน   ผูชวยเลขานุการ 
14. สารวัตรฝายความชอบ กองทะเบียนพล   ผูชวยเลขานุการ 
 ที่รับผิดชอบงานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ใหคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 มีอํานาจหนาที่พิจารณาบําเหน็จ

ความชอบใหกับขาราชการตํารวจแทนคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่  16  กันยายน พ.ศ.2552 
 

(ลงช่ือ)   นัที  เปรมรัศมี 
(นายนัที  เปรมรัศมี) 

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

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

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

บัดนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 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                                                         สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
  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 
 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที ่ - 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 ดังนี ้

  - 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. สําเนาคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนครั้งสุดทายกอนเสียชีวิต
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 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที ่ กรณีขอเท็จจริงยังไมชัดเจน กลาวคือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น    

ยังไมสามารถบงช้ีไดวาเหตุที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือไม เชน กรณีที่ไมรูวาเปนการกระทําของ
กลุมบุคคลหรือขบวนการใด 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ได รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปได 

เอกสารหลักฐานที่ใชในการเสนอขอรับสิทธ ิ
  1. ใชเอกสารหลักฐานตามรายการที่กําหนดไวในกลุมที่ 1

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

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

และผลการปฏิบัติหนาที่พรอมแผนที่สังเขป             
แสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑที่ไดรับการพิจารณา 
พ.ส.ร. เปนรายบุคคล 

 
--------------------------------------- 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ สกพ. โทร. 0 2205 2438 
ที่ 0009.253/ว 183 วันที ่ 12 มกราคม 2553 
เรื่อง การเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
เรียน   ผบช., ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

ตามหนังสือ ตร. ที่ 0604.343/ว 6683 ลง 3 มิ.ย.41 แจงใหทุกหนวยงานในสังกัด
ดําเนินการชี้แจงทําความเขาใจใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบระเบียบที่เก่ียวของกับการ
เสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ขาราชการตํารวจนั้นๆ ที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จสามารถเสนอเรื่องไปตามลําดับ
ช้ันไดภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่ไดมีสิทธิในการเสนอขอรับสิทธิเกิดขึ้นครบถวนบริบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่ระเบียบและคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ไดวางไว  ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจากปรากฏวาปจจุบัน เมื่อมีเหตุขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่ปราบปราม
ผูกระทําความผิดในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต โดยไดตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิด   
เปนเหตุใหผูกระทําความผิดถึงแกความตายและทางคดีอัยการสูงสุดไดมีคําส่ังไมฟองขาราชการ
ตํารวจดังกลาวเนื่องจากเปนการปฏิบัติราชการตามหนาที่และเปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย (คดีฆาตกรรมซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตาย) ซึ่งอยูใน
เกณฑที่จะเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ได ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 
ข(3) หลายกรณี หนวยมิไดเสนอเรื่องขอรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือ ตร.
ดังกลาวแตอยางใด  ดังนั้น จึงประสานงานมาเพื่อขอใหแตละหนวยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบวามีขาราชการตํารวจในสังกัดรายใดหรือไม ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาที่อยูในหลักเกณฑดังกลาว แตยังมิไดเสนอขอรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน    
หากมี ขอใหดําเนินการเสนอเรื่องขอรับสิทธิภายใน 12 มี.ค.53  

2. ภายหลังดําเนินการตามขอ 1 แลว  หากมีขาราชการตํารวจรายใดอยูใน
หลักเกณฑขางตนอีก ขอใหเสนอขอรับสิทธิภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือ ตร.ดังกลาวดวย 

3. การเสนอขอรับสิทธิในกรณีมีขาราชการตํารวจหลายนายรวมอยูในเหตุการณ
เดียวกัน ขอใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ทพ.ที่ 0006.343/ว 3944 ลง 9 ก.ย.47  

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  พรอมนี้ ไดแนบสําเนาหนังสือ ตร.
และ ทพ.ดังกลาวมาดวยแลว 

(ลงช่ือ)  พล.ต.ต.สมโชค เจริญพร 
(สมโชค เจริญพร) 

รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ. 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ สกพ. โทร. 0 2205 2438 
ที่ 0009.253/784 วันที ่ 3 กุมภาพันธ 2553 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ  

เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
เรียน  ผบช.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
 ผบก.หนวยในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 

ตามหนังสือ กพ.ที่ 0004.31/ว 21026  ลง 6 พ.ย.51 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551 เก่ียวกับการเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ใหทุกหนวยงานถือ
ปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 

เนื่องจากไดรับการประสานงานจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี วามีบาง
หนวยงานมิไดปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ดังกลาว อีกทั้งมิไดใชหนังสือภายนอกในการนําสงแบบ
รายงานและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิดวย  ดังนั้น จึงประสานงานมาเพื่อขอให
หนวยดําเนินการ ดังนี้ 

1. การเสนอขอรับสิทธิสําหรับหนวยระดับ บช. ให ผบช.เปนผูเสนอเรื่องขอรับสิทธิ
ไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยใช
หนังสือภายนอกในการนําสง 

2. สําหรับการขอรับสิทธิกรณีหนวยระดับ บก. ซึ่งมิไดสังกัด บช.ใด ให ผบก.เสนอ
เร่ืองไปยัง ตร. (ผาน ทพ.) เพ่ือพิจารณาเสนอขอรับสิทธิใหตอไป 

อนึ่ง กรณีคูมือการเสนอเรื่องขอรับสิทธิดังกลาว สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต 
www.personnel.police.go.th (กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

(ลงช่ือ) พล.ต.ต. สมโชค เจริญพร 
(สมโชค เจริญพร) 

รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สกพ. 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ กพ. โทร. 0 2205 2437 ภายใน 1400 
ที่ 0004.31/ว 21026 วันที ่ 6 พฤศจิกายน 2551 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของ         

ผูบัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551  
ผบช.หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 
ตามหนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ 0015.3/ว 0083 ลง 8 ต.ค.51 เวียนแจงแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี 
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551 นั้น 

กรณีดังกลาวขางตน สงผลใหอํานาจการสั่งเล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ, การลด
จํานวนเงินเบิกลด, การใหไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน หรือการให
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว, การเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ, การแตงตั้ง      
วาที่ยศ, การเสนอขอพระราชทานยศ หรือการถอดยศ เปนของ ผบช. หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา กพ.จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหถือปฏิบัติเปนแบบอยาง
เดียวกัน ดังนี้ 

1. อํานาจการสั่งเล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ และอํานาจการสั่งเล่ือนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําของสวนราชการ ใหพิจารณาดําเนนิการตาม ผนวก ก 

2. การลดจํานวนเงินเบิกลด ใหถือหลักเกณฑการปฏิบัติตาม ผนวก ข 
3. การใหไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ

ลูกจางประจํา หรือการใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ใหใชรูปแบบคําส่ังตาม ผนวก ค 
4. การเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ใหถือปฏิบัติตาม ผนวก ง* 
5. การแตงตั้งวาที่ยศ เสนอขอพระราชทานยศ หรือการถอดยศ ใหถือปฏิบัติตาม 

ผนวก จ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
(ลงช่ือ) พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ 

(ชนาภัทร เชยสมบัติ) 
ผบก.กพ. 
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ผนวก ง : แนบทายหนังสือ กพ.ที่ 0004.31/ว 21026 ลง 6 พ.ย.51  ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี 
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2551  

 
การเสนอขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     

วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เดิม ผบ.ตร.เปนผูมีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการเสนอเรื่องขอรับสิทธิไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  แตเนื่องจากปจจุบัน ไดมีระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2551 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.51 เปนตนไป  ดังนั้น ในการเสนอเรื่องขอรับสิทธิ
ดังกลาว ผบช.จึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการเสนอเรื่องในฐานะแทน ผบ.ตร. 
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยตรง โดย
ไมตองเสนอผาน ตร.แตอยางใด 

 
 

--------------- 
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 บันทกึขอความ 
สวนราชการ             สกพ.  โทร.  0 2205 2438 
ที่  0009.253/ 3935             วันที่  20 กรกฎาคม  2553 
เรื่อง  การฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจ  
เรียน  ผบช. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ตามหนังสือ ตร. ที่ 0006.343/ว 7743 ลง 16 ก.ค.42 เวียนแจงหนวยตางๆ              

ใหช้ีแจงสรางความเขาใจใหขาราชการตํารวจไดทราบเกี่ยวกับคูมือยุทธวิธีตํารวจพื้นฐาน 
และคูมือการเจรจาตอรองชวยเหลือตัวประกัน พรอมทั้งใหกําชับ กวดขัน สอดสองดูแล
ขาราชการตํารวจใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปราม
อยางจริงจังและตอเนื่องอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการฝกและปฏิบัติตามยุทธวิธีตํารวจเพื่อให
เกิดทักษะความชํานาญสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ ไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

เนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 ครั้งที่ 
5/2553 เมื่อ 8 ก.ค.53 ซ่ึงเปนการประชุมพิจารณากลั่นกรองสํานวนเรื่องการขอบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ที่ประชุมไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บของขาราชการตํารวจที่หนวยตางๆ เสนอเรื่องขอรับสิทธิในหวงเวลาที่ผานๆ มา
วา บางรายการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีสาเหตุมาจากการขาดยุทธวิธีที่เหมาะสม ขณะที่
บางรายขาดความระมัดระวังอยางเพียงพอตามวิสัยและพฤติการณที่พึงมีพึงปฏิบัติใน
การปฏิบัติหนาที่ทําใหตองเกิดการสูญเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บโดยที่ไมควรเกิดขึ้น ที่
ประชุมจึงมีมติวา ควรที่จะดําเนินการเวียนประสานงานไปยังหนวยตางๆ ขอใหกําชับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธวิธีตํารวจตามที่กําหนดไวในหนังสือเวียนสั่งการ ตร.ขางตน  ดังนั้น 
เพื่อใหไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และเปนการปองกันปญหาดังกลาว     
จึงประสานงานมาเพื่อขอใหแตละหนวยกําชับใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธวิธีตํารวจ
ตามที่กําหนดไวในหนังสือเวียนสั่งการ ตร.ขางตนอยางเครงครัดดวย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

(ลงชื่อ) พล.ต.ต. สมโชค  เจริญพร 
 (สมโชค  เจริญพร) 

รอง ผบช.ฯ ปรท. ผบช.สกพ. /     
ประธานคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการคณะที่ 1 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ                ตร.         โทร. 0 2205 2438 
ที่  0009.253/ว 0091                                   วันที่ 8 กันยายน 2553 
เรื่อง กําชับการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 

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

 
ตามหนังสือ ทพ. ที่ 0006.343/ว 3944 ลง 9 ก.ย.47 แจงเวียนเงื่อนเวลาการ

เสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามระเบียบ สร.
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ไวสรุปไดวา ใหหนวยตนสังกัด
เสนอเรื่องขอรับสิทธิไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับแตวันตน
ปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่เขาหลักเกณฑ หรือเมื่อคดีถึงที่สุด ตามที่
กําหนดไวในหนังสือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว 17708 ลง 18 
ส.ค.47 ความละเอียดแจงแลว นั้น 

กรณีดังกลาวในทางปฏิบัติที่ผานมา เมื่อมีขาราชการตํารวจอยูในเกณฑที่จะ
ไดรับการเสนอขอ พ.ป.ผ.  บางกรณี หนวยไดเสนอขอรับสิทธิลวงเลยระยะเวลาตามที่
กําหนด โดยไมมีเหตุผลและความจําเปนแตอยางใด ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขและปองกัน
ปญหา จึงใหแตละหนวยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ช้ีแจง สรางความเขาใจ ใหขาราชการตํารวจในสังกัดไดทราบถึงสิทธิ พ.ป.ผ. 
ที่จะพึงไดรับตามลักษณะของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนกระบวนการหรือ
ข้ันตอนการขอรับสิทธิที่ถูกตองและรวดเร็ว รวมทั้งเอกสารที่ตองใชในการขอรับสิทธิ ตามท่ี
กําหนดไวในคูมือสิทธิประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจและ
ลูกจางที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ กองทะเบียนพล 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับจัดพิมพ ป พ.ศ.2547  

2. ตรวจสอบวา มีขาราชการตํารวจในสังกัดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ พ.ป.ผ. 
แตยังมิไดเสนอขอรับสิทธิภายในเวลาที่กําหนดขางตนหรือไม หากมี ใหรีบดําเนินการเสนอ
ขอรับสิทธิไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน 31 ต.ค.53  

3. นอกเหนือจากขอ 2 หากมีรายใดอยูในเกณฑที่จะไดรับ พ.ป.ผ. อีก ใหเสนอ
ขอรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตนดวย 

 
/ อนึ่ง คูมือ ... 
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อนึ่ง คูมือดังกลาว สามารถดาวนโหลดไดที่ www.personnel.police.go.th.            
(กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หรือ หากมีปญหาขอสงสัยประการใด ให
ติดตอประสานงานไปยัง ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ช้ัน 6 ตร. โทรศัพท หมายเลข 0 
2252 4921 หรือ 0 2205 2438  หรืออีเมล FKP3KP@Hotmail.com 

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

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

 ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. 
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