
งานสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่น

เล่ม ๕

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

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



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

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

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

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

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

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

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

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

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

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

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

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

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

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

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

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

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

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

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

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



 

สารบัญ 
 

เรื่อง          หนา 
ความหมายของ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน” ๑ 

ขอบเขตการบรรยาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน ๑ 

รายละเอียดเนื้อหา  

เม่ือเริ่มรับราชการตํารวจ 

 เงินสวัสดิการคาเชาบาน ๑  
 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ๓ 
 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ๔ 

ระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจ  

 เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน ๗ 
 เงินรางวัลเจาหนาท่ี ๘ 
 เงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ๙ 
 เงินสวัสดิการเบี้ยกันดาร ๙ 
 เงินทําขวัญ ๑๐ 
 เงินสงเคราะหผูประสบภัย ๑๒ 
 การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ 
 ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๑๔ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ ๑๖ 
 การลา ๑๙ 
 การแตงกาย ๒๙ 
 สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยของทางราชการ ๒๙ 
 
 
 
 



เรื่อง          หนา 
เม่ือเกษียณอายุราชการ 

 เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ ๓๑ 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ๓๔ 
 เงินบําเหน็จตกทอด ๓๘ 
 บําเหน็จดํารงชีพ ๔๐ 
 บําเหน็จคํ้าประกัน ๔๐ 

เม่ือเสียชีวิต 

 เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ๔๐ 
 กรณีเสียชีวิตปกติ ๔๑ 

สวัสดิการท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให  

 สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ๔๒ 
 สวัสดิการการเงิน ๔๘ 
 เงินชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี ๕๔ 
 พิธีการและการบริการ ๕๕ 
 การฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๕๘ 
 ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (วัดตรีทศเทพวรวิหาร) ๖๓ 
 การขอพระราชทานเพลิงศพหรือขอพระราชทานดิน และการขอพระราชทาน 
 น้ําหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ ๖๔ 
 สหกรณออมทรัพย ๖๕ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนๆ  

 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ ๖๘ 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.) ๖๙ 
 กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ๗๐ 
 มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด ๗๑ 
 มูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัว ๗๒ 
 สมาคมแมบานตํารวจ ๗๔ 

ภาคผนวก 

 เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 



- 1 -

เนื้อหาวิชา 
 

หลักสูตร  การฝกอบรมขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 
หัวขอวิชา  สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน 
 
 ๑. ความหมายของ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน” 

 
  ๒. ขอบเขตการบรรยาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 ๑. เม่ือเริ่มรับราชการตํารวจ 
 ๒. ระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจ 
 ๓. เม่ือเกษียณอายุราชการหรือพนจากราชการ 
 ๔. เม่ือเสียชีวิต 
 ๕. สวัสดิการภายในสวนราชการ 
 

       ๓. รายละเอียดเนื้อหา 
        ๑. เมื่อเร่ิมรับราชการตํารวจ 
                ขาราชการตํารวจเม่ือเขารับราชการจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน ดังนี้ 

                ๑.๑ เงินสวัสดิการคาเชาบาน 

ความหมาย และหลักเกณฑการเบิกจาย 

 คาเชาบานราชการ หมายถึง เงินคาตอบแทนอยางหนึ่งท่ีทางราชการไดใหแกขาราชการ
นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนอ่ืนท่ีไดรับจากทางราชการ เพ่ือเปนการชวยเหลือขาราชการ
ท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานแหงใหมในตางทองท่ีท่ีขาราชการผูนั้นไดปฏิบัติราชการ 
อยู ซ่ึงจะตองไปเชาบานเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย โดยท่ีทางราชการไมสามารถจัดหาท่ีพักอาศัยใหได 
และไมมีเคหสถานเปนของตนเอง หรือของคูสมรสท่ีพักอาศัยรวมกันไดในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงาน
แหงใหม และมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดเทาท่ีจายจริงตามท่ีสมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกิน
จํานวนเงินท่ีกําหนดไวในอัตราคาเชาบานราชการ ยกเวน 
  ๑. ทางราชการไดจัดหาท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
    ๒. มีเคหสถานเปนของตนเอง/ท่ีพักอาศัยเปนของตนเอง หรือของคูสมรส ในทองท่ี 
ท่ีไปประจําสํานักงานใหม 
    ๓. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือ
ทองท่ีกลับเขารับราชการใหม 
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    ๔. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ีตามคํารองขอของตนเอง 
    ๕. ขาราชการท่ีเชาซ้ือบาน หรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระหนี้บานท่ีคางชําระอยูในทองท่ี 
ท่ีไปประจําหนวยใหมเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย 
ผูมีสิทธิในการเบิกคาเชาบาน 
  ๑. เปนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองท่ี 
    ๒. เปนผูท่ีตองไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ี เนื่องจากสํานักงาน 
ท่ีปฏิบัติราชการอยูเดิมไดยายสถานท่ีทําการไปต้ังในทองท่ีแหงใหม 

    ๓. กรณีเคหสถานถูกทําลาย/เสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยได 
ประเภทคาเชาบานราชการ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. คาเชาบาน 
    ๒. คาเชาซ้ือบาน 
    ๓. การกูยืมเงินเพ่ือชําระราคาบาน (ซ้ือบาน และจางปลูกสรางบาน)  
อัตราการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ  
  ตามบัญชีอัตราการเบิกจายคาเชาบานราชการ หมายเลข ๔ และ ๕ ทายพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
หลักฐานประกอบการขอเบิกคาเชาบาน 
    ๑. แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) 

   ๒. แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) 
   ๓. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน 
   ๔. เอกสารการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือขออนุมัติเบิกคาเชาบาน 
    ๕. สัญญาเชาบาน สัญญาเชาซ้ือ หรือสัญญากูเงินเพ่ือชําระคาบาน 
   ๖. ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระคาบาน  
   ๗. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการขอเบิกคาเชาบาน 
    ๑. ผูมีสิทธิยื่นแบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ประกอบการขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการ 
ในสังกัด เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การเบิกคาเชาบาน พิจารณาแตงต้ังขาราชการจํานวนไมนอยกวา ๓ คน เปนคณะกรรมการ 
เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง 

  ๒. คณะกรรมการ ตามขอ ๑ จัดทํารายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน 
สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย 

  ๓. เม่ือไดรับอนุมัติแลว ผูมีสิทธิย่ืนแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) พรอมแนบ
เอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการขอเบิก 
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  ๔. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS 
 

หมายเหตุ  
  พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงิน 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๙                          

        ๑.๒ เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
 ขาราชการและลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับเงินเดือน หรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ
รายจายหมวดเงินเดือน และคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม และขาราชการบํานาญ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

หลักเกณฑการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
 ๑. เปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย คนท่ี ๑ – ๓ อายุต้ังแต ๓ ป ถึง ๒๕ ปบริบูรณ (ไมรวม 

บุตรบุญธรรม และบุตรท่ีบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน) 
 ๒. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไมสูงกวา
อนุปริญญา หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี 
     ๓. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีไมไดรับการอุดหนุน 
และไดรับการอุดหนุนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 ๔. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีไมไดรับการอุดหนุน 
และไดรับการอุดหนุนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา แตไมสูงกวา
อนุปริญญาหรือเทียบเทาและหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี 
 ๕. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษาของเอกชน 
ในหลักสตูรปริญญาตรี 

ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของสถานศึกษาของทางราชการ 
และสถานศึกษาของเอกชน 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๒๓/ว ๓๙๐ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

หลักฐานประกอบการเบิก 
    ๑. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓)  
   ๒. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา (ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี)  
      ๓. หนังสือรับรอง หรือประกาศของสถานศึกษา ไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีสังกัด 
ใหเรียกเก็บคาใชจายตามรายการในใบเสร็จรบัเงิน 
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   ๓.๑ กรณีคูสมรสของผูมีสิทธิปฏิบัติในหนวยงานอ่ืน และใชสิทธิเบิกเฉพาะสวน 
ท่ีขาดอยูตามสิทธิใหแนบหนังสือรับรองการจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ของหนวยงาน 
ตนสังกัดคูสมรส 
   ๓.๒ กรณีผูมีสิทธิ  คูสมรส ตางรับราชการใหรับรองตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการฯ แตเพียงฝายเดียว 
   ๔. สําเนาใบสูติบัตร 
    ๕. สําเนาทะเบียนบานบุตร 
   ๖. สําเนาทะเบียนสมรส บิดา, มารดา 
   ๗. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ระยะเวลาในการย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

   ๑. ภายใน ๑ ป นับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาคหรือภาคตนของปการศึกษากรณี
สถานศึกษาเรียกเก็บคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป 
   ๒. ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีกรณีถึงท่ีสุด กรณีผูมีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนตอมาภายหลังปรากฏวามีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางนั้น 
   ๓. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา กรณีผูมีสิทธิ 
มีความจําเปนตองขอผอนผันตอสถานศึกษาในการชําระเงินลาชา 

ข้ันตอนการขอเบิกเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
   ๑. ขาราชการ หรือลูกจางประจําผูมีสิทธิย่ืนแบบขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
(แบบ ๗๒๒๓) พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น 
โดยใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร  
    ๒. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS 
 

หมายเหตุ    
  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ.๒๕๕๑  
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๒๓/ว ๓๙๐ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๙๖ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

    ๑.๓ เงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

 เปนการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแกผู มีสิทธิ และบุคคล 
ในครอบครัวของผูมีสิทธิเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ
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และการดํารงชีวิต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 
เพ่ือประโยชนดานสาธารณสุข ท้ังนี้ ตามกระทรวงการคลั งกําหนด แต ไมรวมถึงการเสริมความงาม 
ของสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

         ๑. ขาราชการ และลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน และคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม และขาราชการบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ๒. บุตรชอบดวยกฎหมาย (คนท่ี ๑ – ๓) ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ
แลวแตเปนคนไรความสามารถซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดา หรือมารดาซ่ึงเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล ยกเวน บุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอ่ืนแลว 
   ๓. คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 
   ๔. บิดาหรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

อัตราการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 

  ผูมีสิทธิเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังประเภทผูปวย
ภายนอกและผูปวยภายในใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนท่ีจายจริงตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และหากผูมีสิทธิเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผูปวย
ภายในเฉพาะกรณีท่ีผูมีสิทธิประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนรีบดวน ซ่ึงหากมิไดรับ 
การรักษาพยาบาลในทันทีอาจเปนอันตรายตอชีวิต เม่ือไดใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาล 
ของเอกชนมาประกอบ ใหเบิกคารักษาได ดังนี้ 

  ๑. คาหอง และคาอาหาร คาอวัยวะเทียม และอุปกรณท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค 
ใหเบิกจายไดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราคาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับ 
การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
   ๒. คารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ ใหเบิกตามกระทรวงการคลังกําหนด 

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
   ๑. แบบฟอรมขอรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) 
    ๒. ใบเสรจ็รับเงินคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
   ๓. สําเนาทะเบียนบาน 
   ๔. สําเนาใบสูติบัตร    
   ๕. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 



- 6 -
 ๖  

 

ข้ันตอนการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
   ขาราชการหรือลูกจางประจําผู มีสิทธิ ย่ืนแบบขอรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) 
พรอมเอกสารท่ีเ ก่ียวของประกอบการขอเบิก เสนอผู บังคับบัญชาตนสังกัดตามลํา ดับชั้น  
โดยใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การเงินคารักษาพยาบาล โดยหนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS 

หมายเหตุ  
    พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ 

   http//www.cgd.go.th 
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         ๒. ระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ 
              สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีไดรับระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจ  
มีดังนี้ 

                 ๒.๑ เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน  

                      เปนเงินท่ีไดรับนอกเหนือจากเงินเดือน ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
เงินเพ่ิมพิเศษนอกจากเงินเดือนใหจายเงินจากหมวดเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง, เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.), เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.), เงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานปองกันปราบปราม (ต.ป.ป.), เงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานสืบสวน (ต.ส.ส.), เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ
พิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานจราจร (ต.จ.ร.), เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.),
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิด (ต.ท.บ.) เปนตน  

คําจํากัดความ 
  “ต.ป.ป.” หมายความวา เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานปองกันและปราบปราม 
  “ต.ส.ส.” หมายความวา เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฎิบัติหนาท่ี
ดานสืบสวน 
  “ต.จ.ร.” หมายความวา เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานจราจร 
 

หลักเกณฑการจายเงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., และ ต.จ.ร. 
 ตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานปองกันปราบปราม ดานสืบสวน และดานจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูไดรับการแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ, สารวัตร, รองสารวัตรและผูบังคับหมู ไดรับเงินดังกลาวรายเดือน 
นับต้ังแตวันท่ีไดรับการแตงต้ังและเขาปฏิบัติหนาท่ีดานการปองกันปราบปราม ดานการสืบสวน 
และดานจราจร  
หลักฐานประกอบการขอสิทธิ 
 ๑. แบบฟอรมรับรองเงินเดือนเหลือจาย 
 ๒. สําเนาคําสั่งแตงต้ังขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ
ตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานปองกันปราบปราม ดานสืบสวน และดานจราจร 
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หมายเหตุ  
   หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๐๐๐๔.๔๔/ว.๑๔ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เรื่อง การขอรับรองเงินเดือนเหลือจายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติ
หนาท่ีดานปองกันและปราบปราม ดานสืบสวนและดานจราจร (กรณีเหลือจายขามป) 
  http://www.cgd.go.th 

      ๒.๒ เงินรางวัลเจาหนาท่ี 

           เปนเงินท่ีเจาหนาท่ีไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ แบงออกไดดังนี้ 

เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจติดตามอารักขา 
 เจาหนาท่ีตํารวจติดตามอารักขา หมายถึง เจาหนาท่ี ตํารวจท่ีติดตามอารักขา 
บรรดาคณะรัฐมนตรี ตลอดจนชาวตางประเทศท่ีเปนประมุขแหงรัฐ หรือบุคคลท่ีสวนราชการ
เห็นสมควรใหอารักขา 
 การจายเงินรางวัลจายไดเฉพาะกรณีจําเปนท่ีเจาหนาท่ีตํารวจติดตามอารักขาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ๓ ชั่วโมงข้ึนไป/วัน โดยแบงเปนอัตราขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
และขาราชการตํารวจชั้นประทวน   

เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจรักษาการณ 
 เจาหนาท่ีตํารวจรักษาการณ หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจท่ีเฝาดูแลเหตุการณรักษา 
ความปลอดภัย หรืออํานวยความสะดวก หรือเพ่ือเฝาสถานท่ีเฉพาะระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  การจายเงินรางวัลฯ ใหจายเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกัน ๖ ชั่วโมงข้ึนไป/วัน 
เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมเงิน 
 เจาหนาท่ีตํารวจควบคุมเงิน หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ในระหวางเดินทางไปเบิกเงิน หรือนําเงินสงธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด หรือ สํานักงานคลังอําเภอ
ของสวนราชการการจายเงินแบงเปน 
 ๑. สวนราชการท่ีอยูในเขตอําเภอเดียวกันกับธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงาน
คลังอําเภอ  
 ๒. สวนราชการอยูตางอําเภอกับธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังอําเภอ 

เงินรางวัลเจาหนาท่ีในการขนยายเงินคงคลัง 
 เจาหนาท่ีในการขนยายเงินคงคลัง หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีควบคุมเงิน 
เจาหนาท่ีควบคุมยานพาหนะ และพนักงานขับรถยนตซ่ึงไดรับคําสั่งจากทางราชการใหเดินทาง 
ไปรักษาความปลอดภัยและควบคุมการขนยายเงินคงคลัง 
 การจายเงินรางวัลเจาหนาท่ีในการขนยายเงินคงคลังระหวางสํานักงานคลังจังหวัดกับ 
ธนาคารแหงประเทศไทย กองคลังกลางกับสํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังอําเภอกับสํานักงานคลัง
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จังหวัดสงขลากับธนาคารแหงประเทศไทย สาขาหาดใหญ หรือระหวางสํานักงานคลังจังหวัด 
การจายเงินขาราชการตํารวจแบงเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร 
หมายเหตุ  

  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
พ.ศ.๒๕๓๔        

   http://www.cgd.go.th 

            ๒.๓ เงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

 เปนเงินคาตอบแทนท่ีขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ท่ีปฏิบัติการ
สอบสวนแลวเสร็จโดยมีวัตถุ ผูตองหา และสงสํานวนใหอัยการแลว 
การเบิกจาย  
  แบงตามลักษณะคดีท่ีมีอัตราโทษ ดังนี้ 
   ๑. คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป 
   ๒. คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๓ ป แตไมเกิน ๑๐ ป 
   ๓. คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๑๐ ปข้ึนไป 
   ๔. คดีท่ีสอบสวนเสร็จสิ้นแลวและรูตัวผูกระทําผิด แตยังเรียกหรือจับกุมตัวผูกระทําผิด
ไมได และสงสํานวนใหพนักงานอัยการแลว 

ข้ันตอนการขอเบิกจาย 
  ๑. ยื่นแบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันท่ี
พนักงานอัยการรับสํานวนการสอบสวนไว 
  ๒. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นรับรอง หัวหนาหนวยงาน หรือรองหัวหนาหนวยงาน              
ท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติลงนามอนุมัติเบิกจาย 
  ๓. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายเงินตามระบบ GFMIS 
หมายเหตุ 
   ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  http:// www.cgd.go.th 

            ๒.๔ เงินสวัสดิการเบ้ียกันดาร 

   เปนเงินสวัสดิการท่ีเก่ียวกับเบ้ียกันดาร เพ่ือจายใหสําหรับขาราชการหรือ
ลูกจางประจําท่ีปฏิบัติราชการประจําอยูในทองท่ีกันดารตามท่ีราชการกําหนด ซ่ึงไดแก ทองท่ีกันดาร 
ทองถ่ินท่ีทางคมนาคมไมสะดวกไมมีรถยนต หรือเรือยนตโดยสารไปมาไดตลอดป มีโรคภัยไขเจ็บชุกชุม  
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โดยกระทรวงการคลังจะประกาศทุก ๓ ป จะไดรับการชวยเหลือเงินเบี้ยกันดารในอัตราสวน รอยละ ๑๐ 
ของเงินเดือน แตไมนอยกวาเดือนละ ๒๐๐ บาท 
หมายเหตุ  
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

                ๒.๕ เงินทําขวัญ  
          “ขาราชการและลูกจาง” ท่ีจะไดรับ “เ งินทําขวัญ” ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองเปนผูท่ีไดรับอันตราย 
หรือปวยเจ็บจนพิการถึงข้ันสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือ 
ถูกประทุษรายเพราะเหตุท่ีไดกระทําตามหนาท่ี แตยังคงสามารถรับราชการตอไปได (กรณีพิการ 
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได หรือเสียชีวิตจะไมไดรับสิทธินี้รวมท้ังผู ท่ีไดรับ 
การสงเคราะหใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย) 
 “เงินทําขวัญ” ท่ีจะไดรับนั้นจะไดรับเปนกอนในอัตราดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ ๔) 
 ๑.  แขนขาดขางหนึ่ง   ไดรับ ๒๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๒.  ขาขาดขางหนึ่ง  ไดรับ ๒๒ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๓.  มือขาดขางหนึ่ง  ไดรับ ๑๘ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๔.  เทาขาดขางหนึ่ง  ไดรับ ๑๕ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๕.  สูญเสียลูกตาหนึ่งขาง  ไดรับ ๑๑ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๖.  สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ ๙๐ ข้ึนไป หรือความสามารถในการมองเห็น
ต้ังแต ๓/๖๐ หรือมากกวาของตาขางหนึ่ง หรือความสามารถในการใชสายตา ๒ ขางรวมกัน  
ไดรับ ๑๑  เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๗.  หูหนวก  ๒ ขาง  ไดรับ ๙ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
  ๘.  หูหนวก ๑ ขาง  ไดรับ ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๙.  นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๐. นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๓ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๑. นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๒. นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๒ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๓. นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๑ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๔. นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๕. นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๑ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๖.  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ ไดรับ ๒๕ เทาของเงินเดือนหรือ
คาจาง 
  ๑๗.  การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกจากท่ีกลาวมา จะไดรับเงินทําขวัญจํานวนเทาใด 
อยูในอํานาจของกรมบัญชีกลางกําหนด 
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 ๑๑  

 

 ผูสูญเสียอวัยวะหลายสวน ใหคํานวณเงินทําขวัญทุกสวนแตรวมกันแลวตองไมเกิน ๓๐ 
เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 
 อยางไรก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ผูนั้นจะไมไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้ 
แตอยางใด (ระเบียบฯ ขอ ๕) 
 ๑.  เหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 
 ๒.  ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืน 
ท่ีทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงาน เชน ไดรับเงินคาทดแทนการสูญเสียอวัยวะตามระเบียบ บ.ท.ช. แลว 
เปนตน 
 ๓.  มีสิทธิ ไดรับ  “บํานาญพิเศษ” เ ม่ือออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวย 
การสงเคราะหขาราชการ ฯลฯ พ.ศ.๒๔๙๘ ปจจุบันคือฉบับ พ.ศ.๒๕๔๖ (คือ ผูท่ีไดรับการสงเคราะห
ใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงเม่ือออกจากราชการในโอกาสตอไปจะไดรับ
บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือกลาวอยางสามัญ คือ หากไดรับการสงเคราะหใหรับราชการตอไป
ไดโดยรัฐมนตรีเจาสังกัดแลว จะไมไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้) 

การเสนอขอรับสิทธิ 
 การเสนอขอรับ “เงินทําขวัญ” เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการยื่นเรื่องราว
ขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.๒๕๔๘ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 ๑.  ใหขาราชการหรือลูกจางผูมีสิทธิ ยื่นคําขอตามแบบคําขอ และตามแบบใบรับรองแพทย
ท่ีกําหนดทายคูมือนี้ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
 ๒.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีไดรับเรื่อง แลวควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือ
สืบสวนขอเท็จจริงข้ึนรวบรวมหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ เม่ือดําเนินการแลวเห็นวา 
เขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอรับสิทธิตามลําดับชั้นไปจนถึงหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทา
ข้ึนไป (กรณีขาราชการตํารวจ คือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (สําหรับกองบังคับการในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หรือ ผูบัญชาการ (สําหรับหนวยระดับกองบัญชาการ))   
 ๓.  เม่ือหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒. ไดรับเรื่อง และพิจารณาเห็นวาเขาหลักเกณฑ 
ตามระเบียบฯ ใหสงเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือดําเนินการพิจารณาอนุมัต ิ
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
 เอกสารประกอบการขอรับเงินทําขวัญ สรุปได ดังนี้ 
 ๑.  คําขอรับสิทธิ (ตามแบบท่ีกําหนด) 
 ๒.  ใบรับรองแพทย (ตามแบบท่ีกําหนด) 
 ๓.  เนื่องจากระเบียบวาดวยเงินทําขวัญไมกําหนดรายละเอียดเอกสารท่ีจําเปนสําหรับ
การพิจารณามากนัก ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาเสนอขอรับเงินทําขวัญเปนไปดวยความถูกตอง 
เรียบรอย และรวดเร็ว จึงควรนําหลักเกณฑวิธีการรวบรวมเอกสารหลักฐานเรื่องการขอบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษมาปรับใช เนื่องจากมีลักษณะคลายคลึงกัน 



- 12 -
 ๑๒  

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สวนบริหารการรับและจายเงิน 2 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๙, ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๓๔, ๐ ๒๒๗๑ ๐๗๘๓, 
๐ ๒๒๗๓ ๙๕๓๐, ๐ ๒๒๗๓ ๙๖๑๓ ตอ ๔๔๔๓ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔ ตอ ๔๒๔๔ 
หมายเหตุ 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.๒๕๔๖  
  กรณีคูมือการขอรับสิทธิโดยละเอียดตลอดจนกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  http://www.personnel.police.go.th  
               ๒.๖ การสงเคราะหผูประสบภัย 

 ตามพระราชบัญญัติการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือปฏิบัติหนาท่ีมนุษยธรรม 

หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 

การปฏิบัติหนาท่ี 
สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

เงินชดเชย เงินดํารงชีพ คารักษาพยาบาล คาจัดการศพ 
ชวยเหลือราชการ/
ปฏิบัติงานของชาติ/
ปฏิบัติตามหนาท่ี/
ชวยเหลือคนอ่ืน    
ตามหนาท่ีท่ีกฏหมาย
กําหนด หรือ ปฏิบตัิ
ตามหนาท่ีมนุษยธรรม
จนเปนเหตุใหเสียชีวิต 

บาดเจ็บไมถึงข้ัน
สูญเสียอวัยวะ 

  ตามเกณฑ  

บาดเจ็บโดยสูญเสีย
อวัยวะท่ัวๆ ไป 

ตามเกณฑ  ตามเกณฑ  

ทุพพลภาพหนัก
เปนอุปสรรคยิ่งตอ
อาชีพ 

๓๐ เทาของ
เงินเดือน 

เดือนละ 
๕๐% ของ
เงินเดือน 

ตามเกณฑ ๒๐,๐๐๐ 
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หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 

กรณีขอรับเงินชดเชย           
และเงินดํารงชีพ 

กรณีขอรับเงินคารักษา กรณีขอรับเงินชวยเหลือ 
คาจัดการศพ 

๑.  แบบคําขอรับเงินสงเคราะห 

๒.  หลักฐานคําสั่งชวยเหลือราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติ/การปฏิบตัิ
หนาท่ี 
 
๓.  รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง
ของนายอําเภอทองท่ีเกิดเหต/ุผอ.เขต 
 
๔.  รายงานการสอบสวน/ผลคดีของศาล 
 
๕.  หลักฐานการสอบสวนพยานผูรูเห็น 
 
๖.  หลักฐานเก่ียวกับตัวผูประสบภัย 
เชน บัตรประจําตัว, ทะเบียนบาน 
 
๗.  ใบรับรองแพทยท่ีทางราชการรับรอง 
 
๘.  สําเนาใบมรณบัตร (ถามี) 
 
๙.  หลักฐานเก่ียวกับการเปนบิดา
มารดา 
 
๑๐. หลักฐานเก่ียวกับคูสมรสทายาท 

๑.  แบบขอรับคาใชจาย
เก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

๒.  หลักฐาน/คําสั่งชวยเหลือ
ราชการการปฏิบัติงานของชาติ/
การปฏิบัตหินาท่ีตามหนาท่ี
มนุษยธรรม 
 
๓.  หนังสือรับรอสถานพยาบาล 
 
๔.  หลักฐานการรับเงินของ  
สถานพยาบาล 
 
๕.  รายงานการสอบสวน 
ขอเท็จจริงของนายอําเภอ 
ทองท่ีเกิดเหตุ/ผอ.เขต 
 
๖.  สําเนาใบมรณบัตร (ถามี) 
 
๗.  คําสั่งแตงตั้งผูจัดการมรดก 
 
๘.  หลักฐานเก่ียวกับทายาท    
(ถามี) 
 
๙.  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑.  แบบขอรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ 
 
๒.  หลักฐาน/คําสั่งชวยเหลือราชการ
การปฏิบัติของชาต/ิการปฏิบัติหนาท่ี
ตามหนาท่ีมนุษยธรรม 
 
๓.  สําเนาใบมรณบัตรของผูประสบภัย 
 
๔.  หนังสือมอบหมายใหทายาท/ 
ผูจัดการศพผูหน่ึงผูใดเปนผูรับเงิน 
คาจัดการศพ 
 
๕.  หลักฐานแสดงการเปนผูจดัการศพ 
พรอมหนังสือมอบหมายใหเปน 
ผูจัดการศพ 
 
๖.  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและเปน
ประโยชนตอการพิจารณา (ถามี) 
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ข้ันตอนการขอรับสิทธิประโยชน  
 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัติ 

๑ ผูมีสิทธิ/ทายาท ยื่นคําขอรับสิทธิตามแบบพรอมหลักฐานท่ีกําหนด ตามขอ ๒. 
 เหตุเกิดใน กทม. ยื่นตอ ผอ.เขต 
 เหตุเกิดในตางจังหวัด ยื่นตอ นายอําเภอทองท่ีเกิดเหตุ 

๒ ผอ.เขต/นายอําเภอ 
แลวแตกรณี 

 ตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานเสนอ ผวจ. 

๓ ผวจ.  ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติคาจัดการศพ/คารักษา แลววางฎีกาเบิกจาย  
ท่ีกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เวนแตคารักษาเกินอํานาจใหเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

 เงินชดเชยและเงินดํารงชีพ ใหเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๔ คณะอนุกรรมการ
สงเคราะห
ผูประสบภยั 

 ตรวจสอบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ (กรณีคารักษาเกิดอํานาจของ
ผวจ. หรือกรณีเงินชดเชยกับเงินดํารงชีพ) 

๕ คณะกรรมการ
สงเคราะห
ผูประสบภยั
(กระทรวงการคลัง) 

 อนุมัติเงินชดเชย/เงินดํารงชีพ แลวแจงกรมบัญชีกลางดําเนินการสั่งจาย 
 อนุมัติเงินคารักษา (กรณีเกินอํานาจของ ผวจ.) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการสงเคราะหผูประสบภัย กระทรวงการคลัง 
 
หมายเหตุ 
 พ.ร.บ.สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

            ๒.๗ การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการใหการสงเคราะหชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบ 
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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ประเภทการสงเคราะห 

 ๑. ผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการประจําในพ้ืนท่ี หรือประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
(รวมถึงประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ 

หลักเกณฑการชวยเหลือ 

หลักเกณฑ จํานวนเงิน 
๑. กรณีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
๒. กรณีไดรับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ 
๓. กรณีบาดเจ็บสาหัส (ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.๒๙๗ วรรคสอง) 
๔. กรณีบาดเจ็บ (ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.๒๙๕) 
๕. กรณีบาดเจ็บเล็กนอย 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. ทุนการศึกษารายปและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสืบเนื่อง
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

หลักเกณฑการชวยเหลือ 

รายการ กรณีการใหความ
ชวยเหลือ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หนวยงานที่ให

ความชวยเหลือ 

๑. เงินยังชีพรายเดือน  บุตรผูเสียชีวิตหรือ
ทุ พ พ ล ภ า พ จ น    
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 อนุบาล/ประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
 เด็กเล็ก/กศน./ปวช. ๑,๕๐๐ บาท/เดือน 
 อุดมศึกษา (ปริญญา/อนุปริญญา/ปวส.) 

๒,๕๐๐ บาท/เดือน 
 

หนวยงานตนสังกัด 

๒. เงินทุนการศึกษา
รายปตอเน่ือง 

 บุตรผูเสียชีวิตหรือ
ทุ พ พ ล ภ า พ จ น    
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 

 เด็กเล็ก/กศน. ๕,๐๐๐ บาท/ป 
 อนุบาล/ประถมศึกษา ๖,๐๐๐ บาท/ป 
 มัธยมศึกษา/ปวช. ๑๐,๐๐๐ บาท/ป 
 อุดมศึกษา (ปริญญา/อนุปริญญา/ปวส.) 

๒๐,๐๐๐ บาท/ป 
 

หนวยงานตนสังกัด 

๓. เ งินอุดหนุนราย
เดือนแกครอบครั ว    
ท่ีรับอุปการะเด็ก 

 เ ป น ค ร อ บ ค รั ว     
ท่ีรับอุปการะเด็ก 
ท่ีบิดาและมารดา
เสียชีวิตท้ังคู 
 

 กรณี รับ อุปการะเด็ ก  ๑ คน ให ไ ด รั บ 
๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

 

หนวยงานตนสังกัด 
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 ๑๖  

 

ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 

 

 

 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๔๙๕ ตอ ๑๘๕, 
๐ ๒๒๘๒ ๕๓๖๗ 

ผูมีอํานาจพิจารณา 
 คณะกรรมการนโยบาย และอํานวยการเยียวยาผู ไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (กยต.) 
หมายเหตุ   
 หลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ 
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
และ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

           ๒.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู จะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๔๙ ตามบัญชี หมายเลข ๙   
 สวนขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจะดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได โดยจะไดรับพระราชทาน 
ในชั้นตราท่ีผูเสียชีวิตไดรับยศตามชั้นยศ 
 
 
 
 
 

สน./ 

กก. ตนสังกัด 

บก. กยต.สปน. 



  รวบรวมหลักฐาน 
  รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

ตรวจสอบ/พิจารณา 
 

ตรวจสอบ/พิจารณา 



- 17 -
 ๑๗  

 

คุณสมบัติผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. เปนผูประพฤติดีและปฏิบั ติงานราชการหรือปฏิบั ติงานท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตยและเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง และ 
 ๓. เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 
 
หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ผูท่ีไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ จะตอง
เปนผูท่ีมีเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับแตวันเขารับราชการถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน สวนผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนตํารวจ ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันเริ่มเขารับราชการตํารวจในระหวางท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน เกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ 
ใหถือปฏิบัติดังนี้  
 

ลําดับ ยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ 
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

๑ สิบตาํรวจตรี ร.ง.ม.  
ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทาน้ัน 

 
๒ สิบตํารวจโท ร.ง.ช.  
๓ สิบตํารวจเอก ร.ท.ม.  
๔ จาสิบตํารวจ ร.ท.ช. บ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. 

๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
บริบูรณ ขอ บ.ม. 

 

๕  จาสิบตาํรวจ 
อัตราเงินเดือน 
จ า สิ บ ตํ า ร ว จ
พิเศษ 

 ดาบตํารวจ 

ร.ท.ช. จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. 
๒. ได ร.ท.ช. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ บ.ม. 
๓. ได บ.ม. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ บ.ช. 
๔. ได บ.ช. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ จ.ม. 
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ลําดับ ยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ 
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

๖ รอยตํารวจตรี บ.ม. จ.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ดํารงตําแหนงรอยตาํรวจตรีมาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
๓. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕  ป

บริบูรณ ขอ จ.ม. 

๑. ตองมรีะยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 
๕ ปบริบูรณ 
นับตั้งแตเขารับ
ราชการจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม 
พรรษาของปท่ีขอ

พระราช ทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน 
๒.ผูสําเร็จ

การศึกษาจาก
โรงเรียนตํารวจให
นับเวลาราชการ
ตั้งแตวันเริ่มเขารับ
ราชการตํารวจใน
ระหวางท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน 
๓.เกณฑการขอ

พระราชทานท่ี
กําหนดไวตามช้ันยศ 
ใหรวมถึงวาท่ียศ
น้ันๆดวย 
๔.ลําดับ ๖ ซึ่ง

กําหนดระยะเวลา
เลื่อนช้ันตรา ๕ ป
หมายถึงตองดํารง
ตําแหนงในระดับ
น้ันๆรวมเปนเวลา 
ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปท่ีจะขอ
พระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน 

๗ รอยตํารวจโท จ.ม.   
๘ รอยตํารวจเอก จ.ช.   
๙ พันตํารวจตรี ต.ม.   

๑๐ พันตํารวจโท ต.ช.   

๑๑ พันตํารวจเอก ท.ม.   
 

๑๒ พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพัน
ตํารวจเอกพิเศษ 

ท.ช.   

๑๓ 
 
 
 
 
 
 

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

 ป.ม. ๑. ดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา 
๒. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

ขอ ป.ม. 
๓. ใหขอไดในปกอนปเกษียณอายรุาชการ

หรือในปท่ีเกษียณอายรุาชการเทาน้ัน 
 
 

๑๔ พันตํารวจเอกอัตรา
เงินเดือน 
พั น ตํ า ร ว จ เ อ ก
พิเศษข้ันตนของ 
พลตํารวจตรี 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ ป.ม. 
๓. ไดรับเงินเดือนข้ันตนของพลตํารวจตรี

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๑๕ พันตํารวจเอก 

อัตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอก
พิเศษเงินเดือน
ข้ันตนของ 
พลตํารวจตร ี

ดํารงตําแหนงรอง
ผูบังคับการ 

 

ท.ช. ป.ม. 1. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ ป.ม. 
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ลําดับ ยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ 
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

๑๖ พลตํารวจตรี  ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ม. 
๒. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช. 
๓. ได ป.ช. มาไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปท่ีเกษียณอายรุาชการใหขอสูงข้ึนอีก 

๑ ช้ันตราแตไมเกิน ป.ช. เวนกรณลีาออก 

 ลําดับ ๑๖  
๑๘ การขอกรณี
ปท่ีเกษียณอายุ
ราชการตาม     
ขอ ๔ ใหขอป
ติดกันได 
 
 
 
 
 

๑๗ พลตํารวจโท  ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช. 
๒. ได ป.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได ม.ว.ม. มาไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ป.ช. 
๔. ในปท่ีเกษียณอายรุาชการใหขอสูงข้ึนอีก 

๑ ช้ันตราแตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณี
ลาออก 

๑๘ พลตํารวจเอก  ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช. 
๒. ได ป.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได ม.ว.ม. มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ป.ช. 
๔. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงข้ึนอีก 

๑ ช้ันตรา 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฝายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระรามท่ี ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓ 
 
หมายเหตุ   
 หนังสือสํานักงานกําลังพล ท่ี ๐๐๐๙.๒๒๔/๐๐๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

     ๒.๙ การลา 
          ขาราชการมีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาภายใตพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ ตามประเภทของ 
การลาแหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ซ่ึงกําหนดการลาออกเปน ๑๑ ประเภท
 ๑.  การลาปวย 
 ๒.  การลาคลอดบุตร  
 ๓.  การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
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 ๔.  การลากิจสวนตัว 
 ๕.  การลาพักผอน  
 ๖.  การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย  
 ๗.  การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล  
 ๘.  การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
 ๙.  การลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 
              ๑๐.  การลาติดตามคูสมรส 
             ๑๑.  ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 
หลักเกณฑในการลา 
 ๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอ หรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา ใหนับ
ตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เชน ขอลา 
ศุกร เสาร อาทิตย และจันทร ใหนับวันเสารและอาทิตย รวมเปนวันลาดวย จํานวน ๔ วัน แตหาก   
ขอลาศุกร เสาร และอาทิตย เชนนี้มิใชอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันนับไมไดนับไดเพียงวันศุกร
วันเดียว   
 ๒. การคํานวณวันลา สําหรับลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ
การตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน  
ในองคการระหวางประเทศ และลาติดตามคูสมรสใหนับตอเนื่อง   

๓.  การคํานวณวันลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ สําหรับวันลาปวยตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหนับตอเนื่อง
 ๔.  การคํานวณวันลาสําหรบัวันลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจสวนตัวและ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ 

๕.  การลาปวย ลากิจสวนตัว ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  

๖.  ขาราชการท่ีถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป  

๗.  การลาครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบายใหนับเปนการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของ
การลา ประเภทนั้น ๆ)  

๘. ขาราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลา ใหเสนอขอยกเลิกวัน
ลา และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ  

๙.  ผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจ ใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยทําเปนหนังสือ 



- 21 -
 ๒๑  

 

 ๑. การลาปวย  
 ๑.  ใหเสนอใบลาปวย กอน หรือในวันท่ีลา เวนแตกรณีจําเปนจะสงใบลาในวันแรก 
ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได  

๒.  ในกรณีท่ีปวยจนไมสามารถลงชื่อในใบลาได ใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถ 
ลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  

๓.  การลาปวยต้ังแต ๓๐ วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย 
๔.  การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน 

ผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบใบลา หรือสั่งใหไปรับการตรวจจากแพทย 
ของทางราชการก็ได  

๕.  ในปงบประมาณหนึ่ง การลาปวยธรรมดาโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ๖๐ วันทําการ 
แตหากตองรักษาตัวเกินกวา ๖๐ วันทําการ อธิบดีจะอนุญาตใหลาปวยตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน 
๖๐ วันทําการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๓๙) 

๖. ลูกจางชั่วคราวท่ีเริ่มปฏิบัติงานในปแรกมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางไดไมเกิน ๘ วัน
ทําการ ยกเวนกรณีท่ีปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๖ เดือน และในปถัดไปลูกจางชั่วคราวซ่ึงจางไว
ปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิ ลาปวยโดยไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน ๑๕ วันทําการ (ระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)   
 

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

 
 ๒. การลาคลอดบุตร   
 ๑.  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาคลอดบุตรกอนหรือในวันท่ีลา กรณีไมสามารถลงชื่อในใบลาได
ใหผูอ่ืนลาแทนก็ไดแตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือสงใบลาโดยเร็ว 
 ๒.  ขาราชการและลูกจางประจํา มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 
ครั้งหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน (นับตามปงบประมาณ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย (ตาม พ.ร.ฎ.การจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบวาดวย 
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)    
 ๓.  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด วันกอน หรือหลังคลอดก็ได แตรวมแลว 
ตองไมเกิน ๙๐ วัน  
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๔.  กรณีท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมคลอด 
ตามท่ีกําหนดไว สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได โดยถือเอาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลา
กิจสวนตัว  

๕. การลาคลอดบุตรท่ีคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดการลานั้น 
ใหถือวาการลานั้นสิ้นสุดลงและนับเปนการลาคลอดบุตรนับแตวันท่ีเริ่มลาคลอดบุตร เชน ขาราชการ
สตรีอยูระหวางการลาศึกษาตอเม่ือมีครรภและประสงคจะลาคลอดบุตร เม่ือไดรับอนุญาตใหลา 
คลอดบุตรไดแลว การลาศึกษาตอยอมสิ้นสุดลง แตหากไมประสงคจะใหการศึกษาตอสิ้นสุดลง ก็ไม
ตองใชสิทธิการลาคลอดบุตรในระหวางลาศึกษาตอ  

๖. หากประสงคจะเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ตอไปไดอีก ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 

๗. ลูกจางชั่วคราวรายเดือนท่ีจางไวปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิลาคลอดบุตรปหนึ่งไมเกิน 
๙๐ วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางการลาจากสวนราชการไมเกิน ๔๕ วัน เวนแตกรณีท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๗ เดือน ไมมีสิทธิไดรับการลาคลอดบุตร (ตามระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)    
 

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

บุตรตอเนื่องตอไปอีกไดไมเกิน 
๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน/คาจาง  

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

 
 ๓. การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
 ๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ
ในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันคลอดบุตร และมีสิทธิลาไดติดตอกันไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
 ๒. ตองเปนภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 ๓. ผูมีอํานาจอนุญาตอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได 
 ๔. ขาราชการซ่ึงลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตรภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีภริยาคลอด
บุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตถาเปนการลาเม่ือพน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตผูบังคับบัญชาต้ังแตตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนระหวางการลานั้นก็ไดแตไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
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ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 
ผบช. (ไดรับมอบอํานาจจาก 
ผบ.ตร. ตามคําสั่ง ตร.ท่ี ๒๗๑/
๒๕๕๕ ลง  
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕) 

๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 

 
 ๔. การลากิจสวนตัว  
 ๑.  ใหเสนอหรือจัดสงใบลากิจสวนตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เม่ือไดรับอนุญาตแลว
จึงหยุดราชการได  

๒.  กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน หรือไมสามารถจัดสงใบลาไดกอน  
ใหหยุดราชการไปกอนไดแตตองชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบและจัดสงหรือ
เสนอใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน  

๓.  ขาราชการมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ  
๔.  ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา

คลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน 
๕.  ลูกจางประจําท่ีลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมเติมไดอีก   

ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีก      
ไมเกิน ๓๐ วันทําการ และใหนับรวมอยูในวันลากิจสวนตัว ๔๕ วันทําการดวย (ตามระเบียบวาดวย
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)  

๖.  ลูกจางชั่วคราวหากจะลากิจสวนตัว จะตองถูกหักเงินเดือนตามวันท่ีลา  
๗. ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัวแลว หากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือ 

ผูมีอํานาจอนุญาต จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได ยกเวน ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  ขาราชการลากิจสวนตัว เ พ่ือเลี้ ยงดูบุตร

เพ่ิมเติมไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน 

ผบช. ไมเกิน ๔๕ วัน 

ผบก. ไมเกิน ๓๐ วัน  
ผกก./หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๓๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๑๕ วัน   
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 ๕. การลาพักผอน  
 ๑. ในปงบประมาณหนึ่ง ขาราชการและลูกจางประจํามีสิทธิลาพักผอนได ๑๐ วัน 
ทําการ  
 ๒. การสะสมวันลาพักผอนในปใด ถามิไดใชสิทธิลาพักผอนประจําป หรือลาไมครบ 
๑๐ วันทําการใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมกับปตอๆ ไปได แตรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบัน
ตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ 
 ๓. ผู ท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป (ปงบประมาณ) ใหมีสิทธิ 
นําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 
 ๔.  ขาราชการและลูกจางประจําท่ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรกท่ีไดรับการบรรจุ
ราชการและปฏิบัติราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไดแก  

   ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
   ผูลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก  
   ผูลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง
แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแตวันท่ีออกจากราชการ  

  ผู ถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนๆ ยกเวนกรณีไปรับราชการทหาร       
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ     
(มีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณท่ีไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการต้ังแตวันแรกท่ีบรรจุกลับ)   
 ๕. เม่ือไดรับอนุญาตใหลาพักผอนแลวหากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือ          
ผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได  

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

 ๖. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 ๑.  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถ
ยื่นใบลากอน ๖๐ วันไดใหชี้แจงเหตุผลตามความจําเปนและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา  
 ๒.  การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาอุปสมบทใหผูบังคับบัญชาของผูลาเสนอความเห็นวา
สมควรจะอนุญาตใหลาอุปสมบทไดหรือไม โดยพิจารณาถึงหนาท่ีและการงานของผูลาวาจะเสียหาย
เพียงใดหรือไม  
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 ๓.  เม่ือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายไดอนุญาตใหขาราชการตํารวจลาอุปสมบท   
แลวใหออกหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบทตามแบบ  
ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑  
 ๔.  เม่ือไดรับอนุญาตแลว ตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน    
๑๐ วันนับแตวันท่ีเริ่มลา และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแตวันท่ี 
ลาสิกขา (นับวันท่ีลาสิกขาเปนวันท่ี ๑) หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย พรอมหนังสือรับรอง
จากวัดซ่ึงแสดงวาผูลาไดอุปสมบทและลาสิกขาตามท่ีไดรับอนุญาต  
 ๕.  กรณีท่ีผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาต    
ใหลาไปประกอบพิธีฮัจยหากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาตามแบบใบขอยกเลิกวันลา 
พรอม ท้ังส งหนั งสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหข าราชการอุปสมบท 
ตอผูบังคับบญัชาท่ีพิจารณาอนุญาตเพ่ืออนุญาตใหถอนวันลา โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลว
เปนวันลากิจสวนตัว    
 ๖.  ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน ๑๒๐ วัน ท้ังนี้ ตองรับราชการมาแลว 
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน และยังไมเคยอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยมากอน 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี ตามท่ีขอลา  มีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือน/คาจางไม

เกิน ๑๒๐ วัน  
 รับราชการมาแลวไมนอยกวา ๑๒ 
เดือน  
 ขณะรับราชการยังมิเคยอุปสมบทหรือ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 

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

ตามท่ีขอลา 

 
 ๗. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
 ๑.  การเขารับการตรวจเลือก หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการ 
เปนทหารกองประจําการ  
 ๒.  เขารับการเตรียมพล หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล 
เขาฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
 ๓.  เม่ือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหรายงาน    
การลาตอผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล  
 ๔.  ใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองรอ
คําสั่งอนุญาต  
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 ๕.  การลาเขารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพลเปนการหยุดราชการซ่ึงไมนาน
จนเกินไป จึงใหลาหยุดราชการได แตหากถูกเลือกแลวถูกเกณฑใหเขากองประจําการ (การรับราชการ
ทหาร) ซ่ึงมีกําหนดอยางชา ๒ ป จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 
 ๖.  เม่ือพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลใหมารายงานตัว 
กลับเขาปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีจําเปนจะขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน 
(พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๖)   

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบ.ตร. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบช. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  

 
 ๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  
 ลาไดไมเกิน ๔ ป นับแตวันไปจนถึงวันกอนมารายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติราชการ ท้ังนี้
โดยไดรับเงินเดือนหากผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหลาเกิน ๔ ป โดยไดรับเงินเดือนก็ไดแตรวมกันแลว
ตองไมเกิน  ๖ ป 
 
 ๙. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
 ถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ใหนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๔ ป ท้ังนี้ระหวางการลานี้ไมได
รับเงินเดือน แตรับเงินเดือนจากองคการนั้น ๆ 
 ๑๐. การลาติดตามคูสมรส  
 (ไมไดรับเงินเดือน) ซ่ึงตองอยูปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในตางประเทศเปน
ระยะเวลาติดตอกัน ในประเทศเดียวกันหรือไมก็ตาม ลาได ๒ ป และในกรณีจําเปนลาตอไดอีก แต
เม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน ๔ ป ถาเกินกวานี้ตองลาออกจากราชการ 
 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 
 ๑๑. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
      ๑.  การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มี ๒ กรณี คือ 
                ๑.๑ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือ 
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ สามารถลา 



- 27 -
 ๒๗  

 

ไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือ 
ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ 
               ๑.๒ ไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอ่ืน และผูมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาสามารถรับราชการตอไปได สามารถลาไปเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 
 ๒. มีสิทธิลาไดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลาซ่ึงตองเปนหลักสูตร 
ท่ีสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะ หรือสถาบันท่ีไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของทางราชการเปนผูจัดหรือรวมจัด แตไมเกิน ๑๒ เดือน 
            ๓.  ใหเสนอใบลาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา พรอมท้ังแสดงหลักสูตรท่ีประสงค
จะลา เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ๑๒ เดือน  
ผบช. ๖ เดือน  

 
การใหขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบใหขาราชการ เจาหนาท่ี และ
ลูกจางของหนวยงานรัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน 
แตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน  
 หลักเกณฑการใหขาราชการสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมถือเสมือนเปนวันปฏิบัติ
ราชการ   
 ๑.  ถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหถือเปนวันปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้ จะตองยื่นคําขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษไมอาจเสนอขออนุญาตลวงหนาได ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการขออนุญาต 
และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะพิจารณาใหหรือไมใหก็ได 
 ๒.  ถือศีลแลวตองอยูสํานักปฏิบัติธรรม  
 ๓.  ถือศีล ๘  
 ๔.  นุงขาว หมขาว  
 ๕.  การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ   

 โกนผม เรียกวา นักบวช  
 ไมโกนผม เรียกวา บวชศีลจาริณี  
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แนวทางปฏิบัติ  
๑. ทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดลวงหนาอยางนอย  

๓๐ วัน  
๒.  ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาใหการรับรอง 
๓.  ติดตอขอใบสมัคร กรอกรายละเอียดแลวย่ืนใบสมัครไปท่ีสํานักปฏิบัติธรรม 

ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแหง 
๔.  เดินทางไปปฏิบัติธรรม ท่ีสํานักปฏิบัติธรรม และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

หรือขอกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเครงครัด  
๕. รับวุฒิบัตรเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพ่ือเปนหลักฐานแสดงตอ

ผูบังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ  
๖.  หนวยงานตนสังกัดแจงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาทราบ    

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓  
 
หมายเหตุ  
 ๑  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  
 ๒.  พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๓.  พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ๔.  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ๕.  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙   
 ๖.  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
    ๗. ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการของผูบัญชาการ
ในฐานะอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๘.  ประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๒๑ การลาของขาราชการ
ตํารวจ  
  ๙. ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง แนวทางและข้ันตอนการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไป 
ถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง   
 ๑๐.  คําสั่ง ตร. ท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจพิจารณาและอนุญาตการลาของ
ขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา 

  ๑๑. เอกสารประกอบคําบรรยายงานธุรการและกําลังพล พ.ต.อ.บริสุทธิ์  นุศรีวอ  
ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. พ.ศ.๒๕๕ 



- 29 -
 ๒๙  

 

 ๒.๑๐ การแตงกาย 
               ขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดรับอนุมัติคาเครื่องแตงกายในอัตราเหมาจาย
รายละ 2,000 บาทตอป สวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให 
  ๒.๑๑ สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยของทางราชการ 

                สํานักงานตํารวจแหงชาติ เล็งเห็นความเปนอยูของขาราชการตํารวจ ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพราะเม่ือขาราชการตํารวจมีท่ีอยูอาศัย
ของตนเองแลวก็จะเปนกําลังใจเสริมในการปฏิบัติหนาท่ีอยางทุมเท ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงสนับสนุนในการจัดสวัสดิการเพ่ือจัดหาท่ีอยูอาศัยใหขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยโดยมีโครงการดังนี้  

   

อาคารบานพัก    
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดอาคารบานพักเปน ๒ ประเภท คือ 
    ๑.  อาคารบานพักอิสระ คือ อาคารบานพักซ่ึงกําหนดใหการบังคับบัญชาอาคาร

ข้ึนอยูกับหนวยงานนั้น 
  ๒.  อาคารบานพักสวนกลาง คือ อาคารบานพักท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนดใหเปนท่ีพักอาศัยของขาราชการตํารวจและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อาคารบานพักสวนกลางเปนอาคารสําหรับท่ีพักอาศัยของขาราชการตํารวจ และลูกจางประจํา ท่ีมี
ท่ีตั้งท่ีทําการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด ๗ แหง ดังนี้ 

     ๒.๑ บานพักสวนกลาง – ลือชา ถนนพหลโยธิน ๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
     ๒.๒ บานพักสวนกลาง – เฉลิมลาภ ถนนพหลโยธิน ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

                ๒.๓ บานพักสวนกลาง  ลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต (หลัง บช.ศ.) แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร              
                ๒.๔  บานพักสวนกลาง – วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงขามตํารวจภูธร ภาค ๑)   
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

     ๒.๕ บานพักสวนกลาง  ทุงสองหอง ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงขามสโมสรตํารวจ)             
แขวงทุงสองหอง  เขตดอนเมือง 

     ๒.๖ บานพักสวนกลาง  อุดมสุข ถนนสุขุมวิท ๑๐๓  แขวงดอกไม เขตประเวศ 
               ๒.๗ บานพักสวนกลางถนอมมิตร ถนนรามอินทรา เขตบางเขน 
 
หลักเกณฑการขอสิทธิเขาพักอาศัย  
 พิจารณาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 ขาราชการตํารวจทุกนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําในสวนกลาง สามารถขอสิทธิ์ในการเขาพัก
อาศัยในอาคารบานพักสวนกลาง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติได ซ่ึงทางกองสวัสดิการจะจัดสรรให
ขาราชการตํารวจตามความจําเปนเรงดวน ตามลําดับดังนี้ 
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 ๑. บานพักของตนเอง คูสมรสหรือบิดามารดาของผูขอสิทธิเขาพักอาศัย ซ่ึงผูขอ
สิทธิในการเขาพักอาศัยไดพักอาศัยอยูในบานนั้นเปนประจํา และเปนปกติวิสัยไดถูกเพลิงไหม หรือไดเกิด
ภัยธรรมชาติทําใหเสียหาย ถูกฟองรองขับไลโดยคําพิพากษาของศาลถูกเวนคืน หรือเม่ือถูกคําสั่งเรียกตัว
กลับเขารับราชการ ในกรณีท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
  กรณีนี้ถือเปนกรณีเรงดวนใหย่ืนคํารองผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ถึงผูบังคับบัญชาอาคารเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
คํารองในทุกๆ ระดับ สําหรับอาคารบานพักสวนกลาง ใหเสนอผานกองสวัสดิการ เพ่ือเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตอไป 

 ๒. นอกจากกรณีตามหลักเกณฑท่ีกลาวในขอ ๑ แลวใหถือวาอยูในหลักเกณฑขอ ๒ 
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของหนวยเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑความเดือดรอน
จําเปน เพ่ือใหเหมาะสมกับหนวยของตนเอง และดวยความเปนธรรม 

     สวนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําท่ีประสงคจะขอสิทธิในการเขาพัก
อาศัยในอาคารบานพักสวนกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ยื่นคํารองตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมหลักฐานดังนี้ 
   ๑.๑ บันทึกคําใหการของผูย่ืนคํารอง ซ่ึงสอบสวนพรอมท้ังบันทึก โดย
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตําแหนงเหนือตนข้ึนไป โดยใหปรากฏรายละเอียดและถอยคํา
เก่ียวกับ วัน เดือน ปเกิด วันครบเกษียณอายุราชการ การไดรับคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ครั้งสุดทาย (ระบุรายละเอียดของคําสั่ง) สถานภาพการสมรส และรายละเอียดของคูสมรส(ถามี)   

อาชีพของคูสมรส รายละเอียดเก่ียวกับบุตร (ถามี) สถานท่ีพักอาศัยปจจุบันเปนของใคร และเก่ียวของ
กับผูยื่นคํารองอยางไร เคยถูกพิจารณาทัณฑทางวินัยเก่ียวกับการเขาพักอาศัยในอาคารบานพัก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือไม อยางไร รวมท้ังเหตุผล และความจําเปนในการขอเขาพักอาศัยใน
อาคารบานพักสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูยื่นคํารองมีความเดือดรอน และจําเปน
จริงพรอมแสดงหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
 ๑.๒  สําเนาคําสั่งแตงต้ังครั้งสุดทาย 
 ๑.๓  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
 ๑.๔  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๑.๕  สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
 ๒.  ใหยื่นคํารองขอเขาพักอาศัยในอาคารบานพักสวนกลาง หรืออาคาร
บานพักอิสระไดเพียงประเภทเดียว 
 ๓. ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาคํารอง และมีความเห็นประกอบวา 
ผูยื่นคํารองมีความจําเปนหรือไม มากนอยเพียงใด แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของ
หนวย พิจารณาตามหลักเกณฑ และมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติ 

 สําหรับอาคารบานพักสวนกลาง ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของหนวย ทําการ
พิจารณาคํารองตามหลักเกณฑขางตน และจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับความเดือดรอนจําเปน
กอน  หลัง โดยสงใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอเขาพักอาศัยกองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจ
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สวสัดกิารอาคารบ้านพกัส่วนกลางสวสัดกิารอาคารบ้านพกัส่วนกลาง

ลางลาง

ลือชา 1011 หน่วย

ถนอมมิตร 249 หน่วย
ปากเกร็ด 90 หน่วย

วิภาวดี 538 หน่วย
ลาดยาว 810 หน่วย

ทุ่งสองห้อง 918 หน่วย
อุดมสุข 1,480 หน่วย

เฉลิมลาภ 340 หน่วย

บา้นพกั
ส่วนกลาง

แหงชาติ เพ่ือพิจารณาจัดสรรผูจะไดรับสิทธิแลวเสนอผูบังคับบัญชาอาคารบานพักสวนกลางพิจารณา
อนุมัติตอไป บัญชีรายชื่อผูท่ีจะไดรับสิทธิท่ีผูบังคับบัญชาอาคารอนุมัติแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได เวนแต 
กรณีหมดสิทธิตามระเบียบใหคัดชื่อออกจากบัญชี 
 

จํานวนหนวยของสวัสดิการอาคารบานพักสวนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓.  เม่ือเกษียณอายุราชการ 
      สวัสดิการและสิทธิประโยชนเม่ือขาราชการตํารวจเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

       ๓.๑  เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ 
            บําเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายใหครั้งเดียว 
             บํานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายใหเปน
รายเดือน  
              บุคคลท่ีเขารับราชการ เม่ือออกจากราชการ หากตลอดเวลาท่ีรับราชการ 
ไดกระทําความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบท่ีรับราชการมาโดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว 
เรียกวา “บําเหน็จ” หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรมเรียกวา “บํานาญ” 
 

ประเภทของบําเหน็จบํานาญ 
 ๑. บําเหน็จบํานาญปกติ 
  ๒. บําเหน็จตกทอด 
  ๓. บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
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การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ 
 บุคคลท่ีเขารับราชการ เม่ือออกจากราชการ หากตลอดเวลาท่ีรับราชการไดกระทํา
ความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบท่ีรับราชการมาโดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว เรียกวา 
“บําเหน็จ” หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรมเรียกวา “บํานาญ” หรือกรณีท่ีขาราชการถึงแกกรรม
ขณะรับราชการหรือผูรับบํานาญตาย ทางราชการจายเงินเปนเงินกอนใหแกทายาทฯ หรือบุคคล 
ซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไว เรียกวา “บําเหน็จตกทอด” 
 

บําเหน็จ บํานาญปกติ 
 ขาราชการออกจากราชการมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตองเปนเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
 ๑. เหตุทดแทน   

  ๒. เหตุทุพพลภาพ 
  ๓. เหตุสูงอายุ 
  ๔. เหตุรับราชการนาน 

 ๑. เหตุทดแทน  
    ใหแกขาราชการซ่ึงออกจากราชการเพราะเลิก หรือยุบตําแหนง หรือมีคําสั่งใหออก   

โดยไมมีความผิด เลิกตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิก
ตําแหนงหนาท่ีท่ีผูนั้นปฏิบัติโดยไมมีงานท่ีจะตองใหปฏิบัติตอไปอีก 
      ยุบตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการ เพราะทางราชการเอางาน 
ในหนาท่ีของตําแหนงหนึ่งไปรวมกับงานในหนาท่ีของตําแหนงอ่ืน การออกจากราชการของขาราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ เหตุทดแทนนี้ จะมีไดแตกรณีท่ีทางราชการสั่งใหออกจากราชการเทานั้น 
ไมใชลาออกโดยตนเอง 
    คําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด พิจารณาตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ เชน 
    ๑.  เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยสมํ่าเสมอ 
       ๒.  กรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ บกพรอง
ในหนาท่ีหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี 
                ๓.  ตองรับโทษจําคุกโดยมีคําสั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุกในความผิด 
ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
             ๒. เหตุทุพพลภาพ  
  ใหแกขาราชการท่ีลาออกหรือสั่งใหออกเพราะปวยทุพพลภาพ ซ่ึงแพทยท่ีทางราชการ
รับรองไดตรวจ และมีความเห็นวาไมสามารถรับราชการตอไป  
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             ๓. เหตุสูงอายุ  
                 ใหแกขาราชการผูมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเม่ืออายุ
ครบ ๕๐ ปบริบูรณ  

 ๔. เหตุรับราชการนาน  
 ใหแกขาราชการซ่ึงมีเวลารับราชการ ครบ ๒๕ ปบริบูรณ 
 

การคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ 
 ๑. กรณีขาราชการไมเปนสมาชิก กบข. 

     บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ 
  บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ (จํานวนเดือนถาเกิน ๖ เดือน นับเปน ๑ ป)  
                                                         ๕๐ 
 ๒. กรณีขาราชการเปนสมาชิก กบข. 

 บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย (เศษเดือนเศษวันเปนจุดทศนิยม x เวลาราชการ) 
    บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย x เวลาราชการ (เปนจุดทศนิยม) 
         ๕๐ 
 จํานวนเงินบํานาญท่ีสมาชิก กบข.จะไดรับตองไมเกิน ๗๐ % ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบ
เดือนสุดทายโดยใหนับจํานวนปรวมถึงเศษของเดือนและวัน  
 
การพิจารณาเลือกรับบําเหน็จ บํานาญปกติ 
 ขาราชการท่ีออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ หากมีเวลา
รับราชการต้ังแต ๑๐ ปข้ึนไป หรือขาราชการท่ีลาออกจากราชการโดยไมเขาเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ     
เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน หากมีเวลารับราชการครบ 25 ป ขาราชการมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จ 
หรือบํานาญก็ได จึงขอเปรียบเทียบสิทธิประโยชนในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ เพ่ือประโยชน 
ในการตัดสินใจ ดังนี้  
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สิทธิประโยชนของการขอรับบําเหน็จ บํานาญปกต ิ
 

สิทธิประโยชน กรณีเลือกรับบําเหน็จ กรณีเลือกรับบํานาญ 

การรับเงิน ไดรับเงินกอนครั้งเดียว ไดรับเงินเปนรายเดือนทุกเดือนได
ตลอดชีวิตหรือหมดสิทธิรับบํานาญ 

การเบิกคารักษาพยาบาล ไมมีสิทธิ 

ผูรับบํานาญเบิกคารักษาพยาบาลได
ตลอดชีวิต 
* คูสมรสเบิกคารักษาพยาบาลได
ตลอดชีวิต จนผูรับบํานาญถึงแกกรรม 
* บิดา มารดา เบิกคารักษาพยาบาล
ไดตลอดชีวิตจนผูรับบํานาญถึงแก
กรรม 
* บุตรเบิกคารักษาพยาบาลไดอายุ
ครบ ๒๐ ปบริบูรณ ยกเวนบุตรท่ีไร
ความสามารถ หรือเบิกไดตลอดชีวิต
จนผูรับบํานาญถึงแกกรรม 

เงินชวยพิเศษ ไมมีสิทธิ 

ผู ซ่ึ งรับบํานาญแสดงเจตนา หรือ
ทายาทตามกฎหมายไดรับเงิน ๓ เทา
ของบํานาญ เม่ือผูรับบํานาญถึงแก
กรรมภายใน ๑ ป 

คาเลาเรียนบุตร ไมมีสิทธิ เบิกคาเลาเรียนบุตรไดถึงอายุ ๒๕ ป
บริบูรณ 

บําเหน็จตกทอด ไมมีสิทธิ 

ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลซ่ึง
ผูรับบํานาญแสดงเจตนาไดรับเงิน 
๓๐ เทาของบํานาญเม่ือ ผูรับบํานาญ
ถึงแกกรรม 

การไดรับพระราชทานเพลิงศพ เจาภาพหรือทายาทยื่น
เรื่องขอพระราชทานเพลิง
ศพไปยังหนวยท่ีเก่ียวของ 

เจ าภาพหรือทายาทยื่ น เ รื่ อ งขอ
พระราชทานเพลิงศพไปยังหนวยท่ี
เก่ียวของ 

 
  ๓.๒  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
            กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ (กบข.) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
       ๑.  เพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญ และใหประโยชนตอบแทน
การรับราชการแกขาราชการ เม่ือออกจากราชการ 
       ๒.  เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 



- 35 -
 ๓๕  

 

       ๓.  เพ่ือจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก        
               สมาชิกภาพจะสิ้นสุดเม่ือผูนั้นออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดก็ตามและ
สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด 
 

ความหมายของเงินประเภทตางๆ 
 เงินบําเหน็จ คือ เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกเพียงครั้งเดียว เม่ือพนจากสมาชิกภาพและ 
มีเวลาราชการสิบปบริบูรณข้ึนไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน
และมีอายุราชการ ๑ ปบริบูรณข้ึนไป โดยไดรับจากกระทรวงการคลัง 
   เงินบํานาญ คือ เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือน เม่ือพนจากสมาชิกภาพ และมี
เวลาราชการยี่สิบหาปบริบูรณข้ึนไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ    เหตุ
ทดแทน และมีเวลาราชการสิบปบริบูรณ โดยไดรับจากกระทรวงการคลัง 
   เงินประเดิม คือ เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกท่ีรับราชการอยู วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐     
ตามสูตรท่ีกําหนด โดยจะจายใหแกสมาชิกท่ีออกจากราชการซ่ึงมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น 
   เงินสะสม คือ เงินท่ีสมาชิกจายสะสมเขากองทุน 
   เงินสมทบ คือ เงินท่ีรัฐจายสมทบเขากองทุนใหสําหรับสมาชิกท่ีสะสมเงิน 
   เงินชดเชย คือ เงินท่ีรัฐบาลจายใหสมาชิก โดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกท่ีออกจาก
ราชการ ซ่ึงมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น 
 

สิทธิประโยชนและการขอรับเงิน 
 เม่ือสมาชิกออกจากราชการ ใหขาราชการย่ืนเรื่องขอรับเงินจากกองทุนผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นพรอมแนบเอกสารการขอรับเงินคืนตามสิทธิ ดังนี้ 

 ๑. กรณีสมาชิกมีบัญชีเงินประเดิม 
      สมาชิกท่ีรับราชการกอนวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเลือกรับบํานาญ จะไดรับ
บํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชนตามแบบของเงินดังกลาวจาก กบข. โดยใชเอกสาร ดังนี้ 
 ๑.๑ แบบ กบข.๐๐๘/๑ 
 ๑.๒ แบบตรวจสอบเงินประเดิม 
 ๑.๓ สําเนาใบรับรองหรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี 
 ๑.๔ สําเนาคําสั่งออก 
 ๑.๕  สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงเลขท่ีบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงิน
เขาบัญชี 
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 ๒. กรณีสมาชิกไมมีบัญชีเงินประเดิม 
  สมาชิกท่ีรับราชการหลังวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และเลือกรับบํานาญจะไดรับ
บํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน
ตอบแทนของเงินดังกลาว จาก กบข. โดยใชเอกสาร ดังนี้ 
 ๒.๑  แบบ กบข. ๐๐๘/๑ 
 ๒.๒ สําเนาใบรับรอง หรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และสําเนาบัตรผูเสียภาษี 
 ๒.๓ สําเนาคําสั่งลาออก 
 ๒.๔ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเขาบัญชี 
 

 ๓. กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ หรือไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ จะไดรับเงินสะสม 
เงินสมทบ ผลประโยชนตอบแทนจาก กบข. โดยใชเอกสารดังนี้ 
 ๓.๑  แบบ กบข. ๐๐๘/๑ 
 ๓.๒ สําเนาใบรับรอง หรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และสําเนาบัตรผูเสียภาษี 
 ๓.๓ สําเนาคําสั่งลาออก 
 ๓.๔ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเขาบัญชี 
 

 ๔. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
   ทายาทจะไดรับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก กบข.
โดยใชเอกสารดังนี้ 
 ๔.๑  แบบ กบข. ๐๐๘/๑ 
 ๔.๒ สําเนาใบมรณบัตร 
    ๔.๓ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงเลขท่ีบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงิน
เขาบัญชี 
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สิทธิและเงินท่ีสมาชิกจะไดรับเม่ือออกจากราชการในกรณี 
เหตุออกจาก

ราชการ 
อายุราชการ 

(รวมเวลาทวีคูณ) 
สิทธิรับ          

บําเหน็จ/บํานาญ 
เงินท่ีจะไดรับจาก 

กบข. กระทรวงการคลัง 

ลาออก 
ใหออก 
ปลดออก 

ไมถึง ๑๐ ป  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

๑๐ ป ข้ึนไป          
แตไมถึง ๒๕ ป 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

 
๒๕ ปข้ึนไป 

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

บํานาญ 

 หรือเลือกรับ
บําเหน็จ 

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

เกษียณ 
สูงอายุ 
ทุพพลภาพ 
ทดแทน 

ไมถึง ๑ ป  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

๑ ปแตไมถึง  
๑๐ ป 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

๑๐ ปข้ึนไป 

 
บํานาญ 

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

บํานาญ 

หรือเลือกรับ
บําเหน็จ 

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

เกษียณ 
สูงอายุ 
ทุพพลภาพ 
ทดแทน 

๑๐ ปข้ึนไป 
บํานาญ 

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

บํานาญ 
 
 

หรือเลือกรับ
บําเหน็จ 

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน บําเหน็จ 

เสียชีวิต (ปกติ) 
 

ไมถึง 2 ป  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน  

๑ ปข้ึนไป บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จตกทอด 
(เงินเดือนเดือนสดุทาย
xเวลาราชการ) 

เสียชีวิตเพราะความผิดรายแรง  
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 
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เหตุออกจาก
ราชการ 

อายุราชการ 
(รวมเวลา
ทวีคูณ) 

สิทธิรับ          
บําเหน็จ/
บํานาญ 

เงินท่ีจะไดรับจาก 
กบข. กระทรวงการคลัง 

เสียชีวิตระหวางบํานาญ บําเหน็จตกทอด  บําเหน็จตกทอด  
(๓๐ เทาบํานาญ) 
เงินชวยพิเศษ 
(๓ เทาบํานาญ) 

ออกรับเบี้ยหวัด  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

เบี้ยหวัด 

ยายประเภทรับ เบี้ยหวัดเปนรับ
บําเหน็จบํานาญ(ตอเนื่องจากออกรับ
เบี้ยหวัด) 

บํานาญ ประเดิม(ถามี)+ 
ชดเชย+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

ไลออก  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

โอนไปหน วยงานของรั ฐ ท่ี ไม ใช
ประเภทขาราชการตาม พ.ร.บ.กบข. 

 สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

หมายเหตุ   
  สมาชิกท่ีรับราชการอยูกอนวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเลือกไมสะสมเงิน      
เขากองทุนเม่ือพนสมาชิกภาพบัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจาก กบข. จะเปนศูนยหากมีสิทธิ       
เลือกรับบํานาญจึงจะไดรับเฉพาะเงิน ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนของเงินดังกลาวเทานั้น 
  พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  เว็บไซต http://www.gpf.or.th  
       ๓.๓ เงินบําเหน็จตกทอด  
              หมายถึง เงินท่ีรัฐจายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ใหแกทายาทของผูตาย
หรือบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไว โดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว 
ประเภทของบําเหน็จตกทอด 
 ๑.  บําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการประจําตาย หมายถึง ขาราชการท่ีรับราชการ       
มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป ตายในระหวางรับราชการ ถาความตายนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการประพฤติชั่ว
อยางรายแรงของตนเอง  
  วิธีคํานวณ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 
  ๒.  บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย หมายถึง ผูรับบํานาญปกติ หรือผูมีสิทธิ      
จะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย 
  วิธีคํานวณ = บํานาญรายเดือน x ๓๐ – บําเหน็จดํารงชีพท่ีรับไปแลว 
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ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 
 ๑. บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายใหไดรับ ๒ สวน ถาผูตายมีบุตรต้ังแต ๓ คน ข้ึนไปใหไดรับ 
๓ สวน บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ไดแก 
 ๑.๑  บุตรท่ีบิดา มารดาไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย 
  ๑.๒  บุตรท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิไดสมรสกับชายใหถือวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของ
หญิง 
  ๑.๓  บุตรท่ีบิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร 
  ๑.๔  บุตรบุญธรรม ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
  ๑.๕  บุตรท่ีไดมีคําพิพากษาของศาล วาดวยบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูตาย 
ซ่ึงไดมีการฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตาย 
 ๒. สามีหรือภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย ใหไดรับ ๑ สวน 
 ๓. บิดา และมารดา หรือบิดา หรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีมีชีวิตอยูไดรับ ๑ สวน 
 ๔. บุคคลท่ีผูตายแสดงเจตนาใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอดตามแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด (กรณีท่ีไมมีทายาท) 

การยุติสิทธิการไดรับบําเหน็จตกทอด 
 กรณีไมมีทายาทตาม ๒.๑ – ๒.๔ ใหสิทธิบําเหน็จตกทอดเปนอันยุติลง 

การเสียสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอด 
 ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด จะเสียสิทธิในการขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีดังนี้ 
 ๑.  เปนผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญ
ถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 ๒.  เปนผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหผูมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตกทอดดวยกันถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 ๓.  เปนผูท่ีไดฟองเจาบํานาญหาวากระทําความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิต และ
ตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิดฐานฟองเท็จ หรือทําพยานเท็จ 

การนับเวลาราชการในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด 
 การนับเวลาราชการเพ่ือใหเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด ใหนับ
เวลาราชการเวลาปกติรวมกับเวลาราชการทวีคูณ (ถามี) และใหตัดเวลาราชการกรณีท่ีมีเวลาท่ีไมได  
รับเงินวันลาในระหวางประกาศกฎอัยการศึกออก (ถามี) 
 เวลาราชการเวลาปกติ คือ เวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือน จนถึงวัน
สุดทายท่ีไดรับเงินเดือน (วันท่ีถึงแกกรรม) 
 เวลาราชการเวลาทวีคูณ คือ เวลาท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด
ปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศกฎอัยการศึก 
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การตัดเวลาราชการ คือเวลาท่ี 
 ๑. ไมไดรับเงินเดือน ต้ังแตวัน เดือน ป ใด ถึงวัน เดือน ป ใด กรณีดังกลาว ไดแก การลาปวย 
ลากิจโดยไมไดรับเงินเดือน ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรโดยไมไดรับเงินเดือน การลาติดตามคูสมรส การลาศึกษา
โดยไมไดรับเงินเดือน เปนตน 
 ๒. วันลาในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึกเปนจํานวนก่ีวัน เชน การลาปวย ลากิจ 
โดยไดรับเงินเดือนระหวางประกาศอัยการศึก เปนตน 

ขอพึงระวังในการนับเวลาราชการ 
   ๑. กรณีขาราชการไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศโดยไมไดรับเงินเดือน การคํานวณระยะเวลาเพ่ือรับบําเหน็จ บํานาญ ใหนับ
ชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาปกติเสมือนปฏิบัติราชการ 
   ๒. การขาดราชการใหหักเวลาออกจากเวลาปกติในการปฏิบัติราชการ 
   ๓. การนับเวลาราชการใหนับถึงวันกอน วัน เดือน ป ท่ีระบุในคําสั่งใหออก ลาออก 
   ๔. การนับเวลาราชการเศษของปถาถึงครึ่งป ใหนับเปนหนึ่งป 
หมายเหตุ  http://www.gpf.or.th  

       ๓.๔ บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เ งินท่ีจายใหแกผูรับบํานาญเพ่ือชวยเหลือ 
การดํารงชีพ โดยจายใหครั้งเดียว ผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ แตตองไมเกิน 15 เทา 
ของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับ 
        ๓.๕ บําเหน็จค้ําประกัน คือ การขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพ่ือใช 
เปนหลักทรัพยคํ้าประกันการกูเงินกับธนาคาร 

           ๔. เมื่อเสียชีวิต 
                ๔.๑ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จะไดรับสิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 
ดังนี้ 
                  เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร. 
               เงินกองทุนสวัสดิการ ตร.  
                           การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

       เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบั ติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอยและ 
การปราบปรามยาเสพติด ท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
                เงินชวยพิเศษ (3 เดือน) 
               เงินบําเหน็จตกทอด 
                     การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ําหลวงอาบศพ/ดิน 
                          เงินบํานาญพิเศษ 
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                      การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ      
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน    
ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (บ.ท.ช.) 
                           การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ 
                           การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ    
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                           เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบั ติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอยและ 
การปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
                            เงิน กบข. (กรณีเปนสมาชิก) 
                            เงินชวยเหลือจากมูลนิธิ/กองทุน/องคกรอ่ืน เชน มูลนิธิสายใจไทย            
ในพระบรมราชูปถัมภ, สมาคมแมบานตํารวจ, มูลนิธิ / กองทุน ปปส. ฯลฯ  

                   การบรรจุทายาท 
 ๔.๒ กรณีเสียชีวิตปกติ 

                            เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร.   
                            เงินชวยพิเศษ (3 เดือน) 
                            เงินบําเหน็จตกทอด 
                            เงิน กบข. (กรณีเปนสมาชิกและเสียชีวิตระหวางรับราชการ) 
                            การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ําหลวงอาบศพ/ดิน 

            ๕. สวัสดิการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให 
  วัตถุประสงค 
                   การจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 
 ๑.  จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหเปน
กรณีปกติ 
  ๒.  ใหบริการ หรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
  ๓.  สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก 
  ๔.  ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิกท่ีประสบความเดือดรอนและ
จําเปน 
  ๕.  ดําเนินการจัดสวัสดิการเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือโดยท่ัวไปของสมาชิก 
  ๖.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร                  
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  ๕.๑ สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
        กิจกรรม หรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จัดใหมีข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการตํารวจ เพ่ือ
ประโยชนแกการดํารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ 
หรือเพ่ือประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเห็นสมควรใหจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับสวนราชการตางๆ 
        สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงเปน 2 ระดับ คือ สวัสดิการ
ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสวัสดิการระดับหนวยงาน                

                   ๕.๑.๑  สวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
             สวัสดิการประเภทตางๆ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการเปนสวนรวม เชน สโมสรตํารวจ,อาคาร
บานพักสวนกลาง, สถานพักฟนและตากอากาศ, สนามกีฬาตํารวจ, ดุริยางคตํารวจ, สรางเสริม
สุขภาพรางกาย, การเพ่ือชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี, 
สวัสดิการรานคาและโภชนาคาร ฯลฯ 

                  ๕.๑.๒  สวัสดิการระดบัหนวยงาน 

           สวัสดิการประเภทตางๆ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในหนวยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเทา หรือกองบังคับการหรือเทียบเทาในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการภายในหนวยงาน 

หลักเกณฑในการจัดสวัสดิการภายใน 
    สําหรับการจัดสวัสดิการตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น จะตองอาศัยระเบียบ        

ท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือความถูกตอง สวนเงินรายได         
ท่ีเกิดจากการจัดสวัสดิการนั้นตองนําเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ การจัดสวัสดิการ
เชิงธุรกิจนั้น กอใหเกิดรายได ซ่ึงรายไดสวนนี้จะตองนําไปเสียภาษี สํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
หนวยงานของทางราชการท่ีไดรับการยกเวนภาษี เปนอันดับท่ี ๗๑ และทุกหนวยงานในสังกัดไมสามารถ
แยกรายไดตางๆ เพ่ือยกเวนภาษีในแตละหนวยงานได บางครั้งจึงเกิดปญหาสําหรับการรับบริจาค 
หรือการนําเงินรายไดจากการบริจาคเพ่ือเปนสวัสดิการของขาราชการในแตละหนวยไปยกเวนภาษี 
ตัวอยางเชน การบริจาคเงินเพ่ือเปนสวัสดิการใหขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอสามพราน  
ซ่ึงเม่ือศึกษาระเบียบเก่ียวกับยกเวนภาษีเงินบริจาค หรือเงินรายไดตางๆ แลว การนําเงินเขาเปน
สวัสดิการสําหรับขาราชการตํารวจจากบุคคลภายนอก ตองทําบริจาคเขากองทุนเงินสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยระบุวา เพ่ือเปนสวัสดิการของหนวยงานใด โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะเปนผูออกใบเสร็จรับเงินให และสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดถูกตอง ฉะนั้น การนํารายได หรือ
เงินบริจาค เพ่ือเปนสวัสดิการตางๆ ของขาราชการตํารวจ จึงตองปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
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   ระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวย การเงิน การพัสดุ 

การบัญชี 
  กองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  รวมท้ังฉบับ

เพ่ิมเติม 
 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการจัดสวัสดิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สมาชิกสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สําหรับสมาชิกสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
             ๑. สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการตํารวจ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจํา 
             ๒. สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
             ๓. สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญท่ีพนจากการปฏิบัติงานใน ตร. 

  การจะใหมีสมาชิกประเภทใด เม่ือใด ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดย
คํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมสําหรับสมาชิก และสมาชิก
สวัสดิการจะไดรับประโยชนอยางยุติธรรมจากกองทุนสวัสดิการท่ีจัดต้ังข้ึน 

กองทุนสวัสดิการ 
          คณะกรรมการจัดต้ังกองทุนข้ึน เรียกวา “กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  

แยกตางหากจากเงินอ่ืนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือสะสมทุนและใชจายสําหรับกองทุน 
         ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยให

กองทุนดังกลาวอยูภายใตการบริหารของคณะกรรมการ 
    เงินกองทุนสวัสดิการใหฝากไว ท่ีธนาคารพาณิชย หรือสหกรณออมทรัพยตามท่ี

คณะกรรมการไดกําหนดไว 

รายไดจากกองทุนสวัสดิการ  
     เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับ รวมท้ังเปนแนวทางการปฏิบัติในการสงเสริม

การจัดสวัสดิการของหนวยงาน ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดกําหนดใหการจัดสวัสดิการของ
หนวยงานในสังกัด ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดใหทุกหนวยงาน ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ใหยึดถือหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 2. ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีริเริ่ม ดําเนินการสนับสนุน ใหมีการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการและผูรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ 

 3. ใหขาราชการท่ีปฏิบัติงานสวัสดิการถือเปนการปฏิบัติราชการดวย 
 4. ใหอนุญาตใชอาคาร สถานท่ีของทางราชการไดตามความจําเปน และใหใชน้ํา

กระแสไฟฟาได โดยประหยัดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
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 ๕. ใหนํารายไดหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากการจัดสวัสดิการจัดเปนกองทุน
สวัสดิการ เพ่ือนําไปใชจายในทางท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกิจการสวัสดิการนั้นไดโดยไมตองนําสงคลัง
แผนดิน 

 ๖. ใหมีคณะกรรมการ เพ่ือกํากับดูแลแกไขปญหาการจัดสวัสดิการ 
 ๗. ใหสมาชิกสวัสดิการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ 
 ๘. ใหจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจไดตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ

ขาราชการกําหนด 
 ๙. ใหมีวิธีดําเนินการและการบริหารทางการเงินชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบได 

 สําหรับรายไดจากกองทุนสวัสดิการนั้น จะนําไปใชสําหรับขาราชการตํารวจท่ีไดรับ
บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ีโดยชวยเหลือจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
ท่ีจะกลาวตอไป 
การจัดสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ในอดีตท่ียังเปนกรมตํารวจนั้นก็ไดมีการจัดสวัสดิการใหขาราชการตํารวจ โดยยึด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๓๐ ตลอดมา จนกระท่ังปจจุบัน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดปรับปรุงการจัดสวัสดิการตางๆ ใหทันสมัย และมีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเอ้ือ 
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีปจจุบัน ไดยกเลิกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๓๐ และนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ มาใชแทน 

  การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ มีความหมายถึง กิจกรรม หรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
สวนราชการจัดใหมีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการไดจัดใหมีข้ึนแก
ขาราชการเปนปกติ หรือ เพ่ือเปนประโยชนแกการใหความสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับสวนราชการตางๆ กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดรายไดเขากองทุนเพ่ือนําไปใชจาย โดยไดจาก 
  คาธรรมเนียม 
  รายรับจากการจัดกิจกรรมใหบริการ 
  เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการ 
  สถาบันการเงิน 
  เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
  เงินอุดหนุนตามท่ีรัฐจัดให หรือหนวยงานของรัฐจัดให 
  ดอกผลของเงินรายไดอ่ืน 
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กิจกรรมท่ีทําได 
              กิจกรรมท่ีสามารถจัดใหเปนสวัสดิการของหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติได 

ไดแก 
              การออมทรัพย 
          การกูเงิน 

    การเคหะสงเคราะห 
    การฌาปนกิจสงเคราะห 
    การกีฬา และนันทนาการ 
    การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
    การฝกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายได หรือลดรายจาย 
    การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืนๆ  
   กิจกรรม หรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

สวัสดิการเห็นสมควร 
   สําหรับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทใดนั้น กําหนดใหหัวหนาหนวย  

จัดข้ึนโดยคํานึงถึงสภาพ และภารกิจความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุน และศักยภาพของ
หนวยงานตัวอยางเชน โรงเรียนนายรอยตํารวจ จัดใหมีปมน้ํามัน ป.ต.ท. ภายในโรงเรียนฯ ใกลประตู
ทางออกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวัสดิการแกขาราชการตํารวจในหนวยงาน และยังอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนผูมาติดตอ ซ่ึงเปนการบริการใหกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการ และเม่ือมี
รายไดก็นําเขากองทุนสวัสดิการของหนวย เพ่ือบริหารใหเปนประโยชนแกขาราชการในสังกัด 

 ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น ทางหัวหนา
หนวยงานนั้นจะตองต้ังคณะกรรมการบริหาร กํากับ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
เพ่ือความเปนระเบียบ และความถูกตอง เพราะการดําเนินการจัดสวัสดิการของหนวยงานนั้น 
จําเปนตองใชสาธารณูปโภค และบุคลากรของหนวยงานดวย 

 ในการจัดสวัสดิการภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และภายในหนวยงาน 
ท่ีสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีหลักเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา ใชกระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน 
เพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
 การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน เชน การจัดต้ังรานคา เพ่ืออํานวยความสะดวก 
แกขาราชการและประชาชนผูมาติดตอ จําเปนตองใชน้ํา ไฟฟา และสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนๆ รวมถึง 
บุคคลากรท่ีเปนขาราชการตํารวจมาควบคุม ดูแล และใหบริการ ฉะนั้น จึงตองคํานึงถึงคาใชจาย 
ท่ีเกิดข้ึน หัวหนาหนวยจึงตองดําเนินการพิจารณา โดยแยกความจําเปนตามกรณี ดังนี้ 

 ๑. กรณีการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจหรือการจัดสวัสดิการในลักษณะประจํา และ 
มีรายไดเกิดข้ึนใหแยกมิเตอรออกอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
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 2. กรณีสวนราชการท่ีจัดต้ังใหม ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ (๒ ต.ค. ๒๕๔๕)  
และยังไมมีกองทุนสวัสดิการหรือมีเงินกองทุนสวัสดิการแตไมเพียงพอ ใชไปกอนแตไมเกิน ๕ ป     
นับแตวันท่ีจัดต้ังสวนราชการดังกลาว 

 3. กรณีการจัดสวัสดิการเปนครั้งคราว หรือเปนประจําแตไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการหารายได
หรือไมสามารถแยกรายจายได หรือประมาณการ คาใชจายแลวเปนการเพ่ิมภาระใหสวนราชการ 
เปนการอันเกินสมควร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
 การจัดสวัสดิการนั้น สามารถแบงไดเปน สวัสดิการในเชิงธุรกิจ และสวัสดิการท่ัวไป      
คําวา “สวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา กิจกรรม หรือ กิจการสวัสดิการซ่ึงเปนไปในทางการคา
กับบุคคลท่ัวไป   

  ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดวา 
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแต เปนการจัดสวัสดิการเพ่ือประโยชนของ 
สวนราชการ และเปนโครงการท่ีคณะกรรมการสวัสดิการไดจัดใหมีข้ึน หรือมอบหมายใหบุคคล หรือ 
คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการท่ีเปนขาราชการ หรือผูท่ีไมใชขาราชการเปนผูดําเนินการ โดย 
ผูไดรับมอบหมายดังกลาวจะตองจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการ
กอน ท้ังนี้ การพิจารณาอนุมัติโครงการจะตองคํานึงถึงสาระสําคัญ และประโยชนท่ีเกิดแกหนวยงาน 
และบุคคลากรในหนวยงานกอน ยกตัวอยางเชน การจัดต้ังรานคาภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ  
โดยบุคคลภายนอกดําเนินการ ซ่ึงกอนจะอนุมัติทางหนวยงานสวัสดิการของโรงเรียนฯ ตองขออนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการกอน และมุงเนนประโยชนท่ีเกิดข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวก
ขาราชการตํารวจ และนักเรียนนายรอยตํารวจหรือไม อยูภายในโรงเรียนฯ หรือต้ังอยูนอกรั้วโรงเรียน
มุงเจตนาเชิงธุรกิจแกบุคคลภายนอกเปนหลักหรือไม ถาเปนโครงการท่ีทําใหเกิดประโยชนแก
ขาราชการตํารวจสวนใหญในหนวยงานแลว จึงจะดําเนินการได นอกเหนือจากบริการแกผูมาติดตอ
ราชการซ่ึงสําคัญรองลงมา 

สาระสําคัญของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
 ในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจนั้น ไดกลาวไวแลววา เพ่ือใหเกิดประโยชนแกขาราชการ 
ในหนวยงานเปนหลักใหญสวนจะบริการใหบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการเปนความสําคัญ
รองลงมา ฉะนั้น สาระสําคัญของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ จะมุงเนนใหปฏิบัติดังนี้ 
 1. อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ 
 2. ดําเนินการในท่ีดิน อาคารหรือสถานท่ีท่ีอยูในความครอบครองหรือกํากับดูแล
ของสวนราชการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ หรือกรมธนารักษ 

  3. มีความเสี่ยงในการลงทุนนอย 
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  4. ไมกระทบตอภารกิจหลักของสวนราชการ 
  ๔.๑  ไมทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการลดลง 

           ๔.๒  ไมทําใหสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของขาราชการ 
ในสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานลดลง 

 สวนการกําหนดราคาของคาบริการตองเปนธรรม และไมบังคับใหผูรับบริการตองใช
บริการดังกลาว รายไดท้ังหมดตองนําเขากองทุนสวัสดิการโดยไมหักคาใชจาย และหากมีคาใชจายท่ี
เกิดจากการจัดสวัสดิการใหขออนุมัติตอคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือเบิกจายเปนกิจกรรม หรือ
กิจการขนาดเล็กสถานท่ีอาจจัดในสถานท่ีท่ีมีประตูเปดติดตอกับบริเวณภายนอกสถานท่ีราชการ หรือ
จัดในบริเวณภายในสถานท่ีราชการซ่ึงบริการตอนรับบุคคลภายนอกโดยสะดวก 

       จํานวนผูใชบริการสวัสดิการหรือเกณฑของผูท่ีมิใชสมาชิกสวัสดิการใชมากกวา
สมาชิกของสวัสดิการนั้น 

กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีอาจจัดได 
 การจัดต้ังกิจการ หรือกิจกรรมสวัสดิการเชิงธุรกิจ ท่ีกําหนดใหจัดต้ังไดในหนวยงาน 
ไดแก 

         รานขายอาหาร  
        รานขายเครื่องด่ืม และ/หรือ ขายอาหารวาง 
         รานขายสินคาอุปโภค บริโภค 
         กิจการตลาดนัด 
         รานถายเอกสาร 
         รานขายหนังสือ และ/หรือ ขายอุปกรณเครื่องเขียน 
         รานตัดผม หรือ รานเสริมสวย 
         รานขายเสือ้ผา หรือ รานรับตัดเสื้อผา 
         รานรับซักรีดเสื้อผา 
         กิจการใหบริการสถานท่ีออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 
         คลินิกตรวจ ปองกัน และรักษาสุขภาพ 
         กิจการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
         กิจการใหบริการสถานท่ีทองเท่ียว และ/หรือ บานพักตากอากาศ 
        กิจการจัดบริการรถรับ – สง ใหเชายานพาหนะรถยนต รถจักรยานยนต 

รถจักรยาน หรือเรือโดยสาร 

กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีไมอาจจัดได 
 กิจกรรม หรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีไมสามารถจะจัดทําไดเลย เนื่องจากขัดกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก 

         การซ้ือขาย หรือลงทุนในหุนของธุรกิจ หรือ สถาบันการเงิน 
         โรงงาน ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจเกษตรกรรม 
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         ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ 
         กิจการบอนการพนัน หรือ คาสิโน 
         กิจการใหเชาอาคารสถานท่ีเพ่ือเอกชนดําเนินกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจ 
         หางสรรพสินคา หรือ ดีพารทเมนตสโตร 
         ธุรกิจบานจัดสรร หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย                 

  การดําเนินกิจการ หรือ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแต เปนการจัด
สวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวัสดิการระดับหนวยงาน เพ่ือประโยชนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด 

 ๕.๒ สวัสดิการการเงิน 
                    เงินกูกองกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

วัตถุประสงค   
 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับขาราชการตํารวจและลูกจางประจําในอัตราดอกเบี้ยตํ่า  

หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 

  เงินกูกองกลางกรณีปกติ   

 ๑. เพ่ือนําไปใชจายในการชําระหนี้ 
 ๒. มีวงเงินใหกูเดือนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.บาท  

 ๓. ใหกูไดไมเกิน ๑๐ เทาของอัตราเงินเดือนของผูขอกู แตตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐. บาท
ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๓๐ งวด 
 ๔. เปนสมาชิก กฌ.ตร. เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป หากไมไดเปนสมาชิก กฌ.ตร. 
เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป 

 เงินกูกองกลางกรณีพิเศษ  
 ๑. เพ่ือนําไปใชจายกรณีพิเศษ เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล สมรส อุปสมบท 
ฌาปนกิจศพของคูสมรส บิดา มารดา บุตร และประสบภัยธรรมชาติ 
 ๒. มีวงเงินใหกูเดือนละ  ๓๐๐,๐๐๐. บาท  
 ๓. ใหกูไดไมเกิน ๕ เทาของอัตราเงินเดือนของผูขอกู แตตองไมเกิน ๓๐,๐๐๐. บาท 
ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๓๐ งวด 
 ๔. เปนสมาชิก กฌ.ตร. เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป หากไมไดเปนสมาชิก กฌ.ตร. 
เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป 
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 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 ๑. คําขอกูเงินกองกลางฯ หนังสือสัญญากูเงินฯ และหนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู
กองกลางฯ 
 ๒. หนังสือรับรองการคํ้าประกัน 
 ๓. หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา 
 ๔. บันทึกคําใหการของผูขอกูเงิน 
 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจและสําเนาทะเบียนบานของผูขอกูและผูคํ้า
ประกัน 
 ๖. หนังสือรับรองอายุราชการของผูกูและผูคํ้าประกันซ่ึงจะตองมีอายุราชการเหลือ 
ไมนอยกวา ๕ ป โดยผูรับรองจะตองมีตําแหนงต้ังแตสารวัตรข้ึนไป 
 ๗. หนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิของผูกูและผูคํ้าประกันซ่ึงจะตองมีเงินเดือน     
เหลือสุทธิท่ีรับรองมาจะตองไมนอยกวา 1 เทาของเงินท่ีผูจะตองผอนชําระในแตละงวด ลงนาม    
โดยเจาหนาท่ีการเงินของหนวยนั้นๆ ระดับสารวัตรข้ึนไป 
 ๘. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี เชน ขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้
จะตองมีสําเนาหนังสือสัญญากูเงินท่ีผูกูและเจาหนี้กระทําตอกัน พรอมบันทึกคําใหการของเจาหนี้  
หรือขอกูเงินเพ่ือรักษาพยาบาลจะตองมีใบรับรองแพทย 
 ๙. ความเห็นชอบผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงินกองกลางผานตนสังกัดไปยัง ผบก.สก. 
 ๒. ตรวจหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงิน (โดยเรียงตามลําดับสมุดทะเบียนรับ
ฝายสวัสดิการการเงิน สก.) 
 ๓. ตรวจหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงิน (โดยเรียงตามลําดับ เลขท่ีรับฝายสวัสดิการ
การเงิน สก.) 

    ๓.๑ ตรวจสอบการคํ้าประกันของผูคํ้าประกันในโปรแกรมเงินกูกองกลาง  
    ๓.๑.๑ กรณีสัญญาบัตร คํ้าประกันผูกู ๒ ราย 

    ๓.๑.๒  กรณีประทวน คํ้าประกันผูกู ๑ ราย 
  ๓.๒ ตรวจหมายเลข กฌ.ตร. 
  ๓.๓ ตรวจหนี้คางชําระเงินกูกองกลาง 

  ๔. ประชุมคณะกรรมการเงินกูกองกลาง พิจารณาอนุมัติใหกูเงินกองกลางประจําเดือน   
  ๕ ขออนุมัติ ตร. จายเงินกูกองกลางใหกับผูกู  
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการเงินกูกองกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕    
  http://www.welfare.police.go.th  
หมายเหตุ   
 ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยระเบียบเงินกองกลาง ( ฉบับท่ี ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

                ๕.๒.๒  สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย  
                           เปนการจัดหาท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ใหกับขาราชการตํารวจ โดย
มีธนาคารอาคารสงเคราะห, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทําบันทึก
ขอตกลงกับธนาคารเพ่ือดําเนินงานตามโครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยใหขาราชการตํารวจ
และลูกจางประจําขอกูเงินตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห(สวัสดิการไมมีเงินฝาก) 
       รัฐบาลไดอนุมัติเงินงบประมาณใหธนาคารอาคารสงเคราะหดําเนินงานตามโครงการ
สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย      
พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือใหขาราชการตํารวจและลูกจางประจําขอกูเงินตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
 วัตถุประสงค 
 ๑. ซ้ือท่ีดินพรอมอาคาร หรือหองชุดเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรกของตนเอง 
 ๒. ซ้ือหรือปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรกของตนเอง 
 ๓. ซ้ือท่ีดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรกของตนเอง 
 ๔. ชําระหนี้ไถถอนจํานองท่ีดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรก   
ของตนเองจากหนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงินอ่ืนท่ีไดทําสัญญา
กูเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินเปลากับหนวยงานเจาสังกัดหรือสถาบันการเงินอ่ืนไมเกิน ๖ เดือน นับจากวันรับโอน
กรรมสิทธิ์ 
 ๕. ชําระหนี้ไถถอนจํานองท่ีดินพรอมอาคารหรือหองชุดอันเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรก      
ของตนเองจากหนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยู หรือจากสถาบันการเงินอ่ืน โดยมี
เง่ือนไขดังนี้ 
 ๕.๑ กรณีกู เพ่ือชําระหนี้ ไถถอนจํานองท่ีดินพรอมอาคารหรือหองชุดจาก
หนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงิน จะตองทําสัญญากูเงินเพ่ือซ้ือ 
ท่ีอยูอาศัยกับหนวยงานเจาสังกัดหรือจากสถาบันการเงินไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันรับโอนกรรมสิทธิ์ 
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 ๕.๒ ในกรณีท่ีดินเปนกรรมสิทธิของผูกูอยูแลว แตไดทําสัญญากูเงินเพ่ือปลูกสราง
อาคารกับหนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงินจะตองทําสัญญากูเงิน
จากหนวยงานเจาสังกัดหรือจากสถาบันการเงินไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันเขาอยูอาศัย 
หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินใหกู มีดังนี้ 
 ๑. ไมเกินรอยละ ๙๐ ของราคาประเมิน แตไมเกินรอยละ ๙๐ ของราคาซ้ือขาย กรณี
หลักประกันเปนท่ีดินพรอมอาคาร 

 ๒. ไมเกินรอยละ ๗๕ ของราคาประเมินแตไมเกินรอยละ ๗๕ ของราคาซ้ือขาย กรณี
หลักประกันเปนท่ีดินเปลา ไมมีอาคาร อาคารพาณิชย และหองชุด 
 ๓. ไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาประเมินแตไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาซ้ือขาย กรณี
หลักประกันอยูในระหวางเวนคืน ท่ียังไมไดกําหนดแนวเขตเวนคืน 
 ๔. ไมเกินรอยละ ๖๐ ของราคาประเมิน กรณี 

  ๔.๑ รถยนตเขาไมถึงหลักประกัน (ยกเวนโครงการจัดสรรของการเคหะแหงชาติ) 
  ๔.๒ หลักประกันอยูในแนวเขตเวนคืน 

  ๔.๓ สาธารณูปโภคไฟฟาหางจากหลักประกันเกิน ๑๐๐ เมตร และมีน้ําใชสภาพทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕    

หมายเหตุ   
 บันทึกขอตกลงระหวางธนาคารกรุงไทยกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การใหสินเชื่อ
โครงการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับลงวันท่ี 
๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โครงการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติของ
ธนาคารกรุงไทย                     
 สํานักงานตํารวจแหงชาติกับธนาคารกรุงไทย ไดทําบันทึกตกลงการใหสินเชื่อโครงการ
เงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกําหนดเงินกู
เพ่ือท่ีอยูอาศัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือซ้ือท่ีดินพรอมบานหรือทาวนเฮาส หรือหองชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชยหรือ
ตึกแถว เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกูเทานั้น 
 ๒. เพ่ือปลูกสรางบานบนท่ีดินของผูกู หรือของคูสมรสผูกู หรือของบิดาหรือมารดาผูกู 
หรือบิดามารดาของคูสมรสผูกู เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกูเทานั้น 
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 ๓. เพ่ือซ้ือท่ีดินและปลูกสรางบานในคราวเดียวกัน เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของผูกู และ
ครอบครัวผูกูเทานั้น 
  ๔. เพ่ือปรับปรุง ตอเติม หรือซอมแซมท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกู                        
  ๕. เพ่ือไถถอนจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือทาวนเฮาส หรือหองชุดในอาคารชุด
อาคารพาณิชย หรือตึกแถวจากธนาคารอ่ืน หรือสถาบันการเงินอ่ืนโดยหนี้เดิมตองเปนหนี้ท่ีเกิดจาก
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกู 
 ๖. เพ่ือไถถอนจํานองท่ีดินจากธนาคารอ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน และกูเพ่ือปลูกสราง
บานในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมตองเปนหนี้ท่ีเกิดจากวัตถุประสงคเพ่ือจะสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูกู
และครอบครัวผูกู 

 วงเงินกู 
 วงเงินกูตอราย ใหกูไดสูงสุดไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง
หรือ ราคาประเมินท่ีดิน พรอมสิ่งปลูกสรางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (ตามแบบแปลนท่ีจะปลูกสราง) 
หรือราคาประเมินสิ่งปลูกสรางหรือราคาซ้ือขายจริง หรือราคาชําระหนี้เพ่ือไถถอนจํานองจริง      
แลวแตราคาใดท่ีตํ่ากวาเปนเกณฑ เวนแตการจัดหาท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคาต้ังแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท 
(สิบลานบาท) ข้ึนไปใหกูไดไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาซ้ือขายจริง 
 ระยะเวลากู 
 ระยะเวลากูไมเกิน ๓๐ ป ท้ังนี้ อายุผูกูเม่ือรวมกับระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ตอง 
ไมเกิน ๖๕ ป ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารกําหนด 
 อัตราดอกเบ้ียเงินกู 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีธนาคารจะคิดจากผูกู คิดในอัตราดอกเบ้ียโดยอางอิง      
กับสินเชื่อโครงการเงินกูเคหะโดยท่ัวไปตามประกาศของธนาคาร (ปจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี) 
ดังนี้  
 ๑. ปท่ี ๑ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๒๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ ๔.๒๕ – ๐.๒๕ เทากับ ๔.๐๐ % ) 
 ๒. ปท่ี ๒ – ๓ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๗๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ MLR ๑ เทากับ ๕.๕๐ % ) 
 ๓. ปตอไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๒๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ MLR ๐.๕๐ เทากับ ๖.๐๐ % ) 
 ธนาคารสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและอัตราลอยตัวตามความเหมาะสม
ตามระเบียบหลักเกณฑของธนาคาร  
 ผูกูจะตองนําหลักทรัพยท่ีขอกูไปซ้ือมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามโครงการ 
 ใหผูกูมีสิทธิขอกูสินเชื่อกรุงไทยเพ่ิมสุขไดอีกรอยละ ๑๐ ของราคาประเมิน แตเม่ือรวม
กับวงเงินสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแลว ตองไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมิน เวนแตกรณีของกู
สินเชื่อกรุงไทยเพ่ิมสุขเพ่ือชําระคาเบี้ยประกันชีวิตใหกับบริษัทประกันชีวิตท่ีธนาคารเห็นชอบเม่ือรวม
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กับวงเงินสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ ๑๑๐ ของราคาประเมิน คิดอัตราดอกเบ้ีย 
MLR ลบรอยละ ๐.๕ ตอป ระยะเวลาเทากับการกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ     
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕ 
หมายเหตุ 
 บันทึกขอตกลงระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การกูยืม
เงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยของขาราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับลงวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอตกลงการใหสินเชื่อแกขาราชการตํารวจและลูกจางประจําของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ระหวางธนาคารออมสิน กับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2554 
แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก 
       ๑. สินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการตํารวจ 

หลักประกัน วงเงิน ระยะเวลา ดอกเบ้ีย 
 บุคคลคํ้า ไมเกิน ๓ ลานบาท ระยะเวลา ๑๕ ป ๗.๐๐ % 
ไมมีบุคคลคํ้า ร.ต.อ.ข้ึนไปไมเกิน ๗ แสนบาท 

พ.ต.ท.ข้ึนไปไมเกิน ๓ ลานบาท 
๑๕ ป 
 

๗.๒๕% 

หลักทรัพยคํ้า ไมเกิน ๕ ลานบาท ๒๐ ป ๖.๕๐% 
 
 ๒.  สินเช่ือเคหะ 
        กรณีเพ่ือจัดหาท่ีอยูอาศัย 

                  กรณีสินเชื่อเคหะเพ่ิมยอด (GSB PLUS) 
                  กรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอ่ืนและกูเพ่ิมเติม (RePlus) 
 

ประเภท วงเงิน ระยะเวลา ดอกเบี้ย 
จัดหาท่ีอยูอาศัย ไมเกิน ๑๐ ลานบาท ไมเกิน ๓๐ ป ๖.๒๕ % 
เคหาเพ่ิมยอด ไมเกินวงเงินเดิม ไมเกิน ๑๕ ป ๖.๗๕% 
ไถถอนจํานอง ไมเกิน ๑๐ ลานบาท ไมเกิน ๓๐ ป ๖.๒๕% 
กูเพ่ิมเติมจากการไถถอน ไมเกิน ๑ ลานบาท ไมเกิน ๑๕ ป ๖.๗๕% 
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          ๕.๓ เงินชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาท่ี 
        ใหการสงเคราะหชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหนาท่ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือ ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1.เสียชีวิต เนื่องจาก 
  ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี 
  ถูกทําราย 
  อุบัติเหตุ 

 
๕๐๐,๐๐๐. 
๓๗๕,๐๐๐. 
๒๕๐,๐๐๐. 

 

2.บาดเจ็บสาหัส เนื่องจาก 
  ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี 
  ถูกทําราย 
  อุบัติเหตุ  

 
๒๐๐,๐๐๐. 
๑๕๐,๐๐๐. 
๑๐๐,๐๐๐. 

*พักรักษาตัว เกินกวา ๒๐ วัน  
   (๒๑ วนัข้ึนไป) 

3.บาดเจ็บไมสาหัส 
   บาดเจ็บไมสาหัส ระดับ ๒ เนื่องจาก 

     ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี 
     ถูกทําราย 
     อุบัติเหตุ 

 
                         
๔๐,๐๐๐. 
๓๐,๐๐๐. 
๒๐,๐๐๐.  

 
อาการบาดเจ็บท่ีมีผลกระทบปานกลาง 
ตอระบบเสน เ อ็น ,  เสนประสาท,     
เสนเลือด 
**พักรักษาตัวต้ังแต ๑ – ๑๔ วัน 

4. นอกเหนือจากไดรับเงินชวยเหลือ 
ตามขอ ๒ และ ขอ ๓ แลว หากกรณีสูญเสีย
อวัยวะหรืออวัยวะนั้นสูญเสียสมรรถภาพใน
การทํางานโดยสิ้นเชิง ใหไดรับเงินทําขวัญ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
       ๔.๑  ตาบอด (ขางละ) 
       ๔.๒ แขนขาด (ขางละ) 
       ๔.๓ ขาขาด (ขางละ) 
       ๔.๔  มือขาด (ขางละ) 
       ๔.๕  เทาขาด (ขางละ) 
       ๔.๖  หูหนวก (ขางละ) 
       ๔.๗  นิ้วมือขาด (นิ้วละ) 
       ๔.๘  นิ้วเทาขาด (นิ้วละ) 
       ๔.๙  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ  หรือ
ความสามารถสืบพันธ (ขางละ) 

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

กรณีการสูญเสียอวัยวะ ใหถือเกณฑ 
ดังนี้ 
“แขนขาด” หมาย ถึง  ขาดเหนื อ
ขอศอกข้ึนมา 
“ขาขาด” หมายถึง ขาดเหนือหัวเขา
ข้ึนมา 
“มือขาด” หมายถึง ขาดท่ีใดท่ีหนึ่ง
ต้ังแตขอมือถึงขอศอก 
“เทาขาด” หมายถึง ขาดอยางนอย ๑ 
ขอ 
กรณีฝามือหรือฝาเทาขาด ใหคํานวณ
ตาม จํานวนนิ้วท่ีขาด 
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       ๔.๑๐ กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ 
นอกเหนือจาก ขอ ๔.๑ – ๔.๙ กรณีสูญเสีย
อวัยวะ/สมรรถภาพ รอยละ ๑๐๐ ใหจายเงิน
ชวยเหลือ ๔๐๐,๐๐๐. บาท  
หากสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ นอยกวา  
รอยละ ๑๐๐ จายเงินชวยเหลือลดหลั่นกันไป 
โดยใหแพทยผูตรวจรักษาเปนผูประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพ 

 การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ข อ ง มื อ  แ ข น  เ ท า  ข า  ห รื อ นิ้ ว         
โดยสิ้นเชิง ซ่ึงไมสามารถจะรักษาให
หาย เป นปก ติ ได  ให ถื อ เส มือนว า 
อวัยวะนั้นขาด 

     5. การตรวจเยี่ยมประจําเดือน สําหรับ 
ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บท่ีพักรักษา
ตัว ณ รพ.ตร. และสถานพยาบาลอ่ืน 

๕๐,๐๐๐.                     ตรวจเย่ียม รายละ ๕,๐๐๐. บาท ตอ
เดือน จนกวาจะออกจากโรงพยาบาล 

    6. กรณีเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บท่ีไมได
เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีรองขอไมเกิน
รอยละ ๑๐ ของอัตราตามหลักเกณฑการ
จายเงินท่ีกําหนดไวในแตละรายการและตอง
อยูในดุลยพินิจของคณะทํางานพิจารณาการ
ขอรับเงินชวยเหลือกรณีขาราชการตํารวจ
เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาท่ี 

๔๐,๐๐๐. 
๓๐,๐๐๐. 
                         
๒๐,๐๐๐.  

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

 
หมายเหตุ 

 1. กรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามขอ ๑ – ๖ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางาน
พิจารณาการขอรับเงินชวยเหลือ กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาท่ีเห็นสมควร 
 2. กรณีท่ีขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บและไดรับเงินชวยเหลือฯ ตามขอใดไปแลว 
ภายหลังหากแพทยตรวจและวินิจฉัยเพ่ิมเติมวา มีอาการบาดเจ็บและ/หรือตองใชระยะพักรักษาตัว
เพ่ิมข้ึนจนเขาหลักเกณฑการมีสิทธิ์ขอรับเงินชวยเหลือเพ่ิมเติมได 

 3. การจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑนี้ให ผบก.สก.เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน 

 ๕.๔ พิธีการและการบริการ 
             เปนการใหการบริการเก่ียวกับงานดานพิธีการดานตางๆ ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ รวมท้ังงานใหบริการดานพิธีการท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ ตลอดจน 
การประสานงานและรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในดานพิธีการของสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติ พรอมท้ังดําเนินการใหบริการดานการขอพระราชทานเพลิงศพและจัดกองเกียรติยศใหกับ
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
 ๕.๔.๑  สวัสดิการบานพักฟนและตากอากาศบางละมุง 

 สถานพักฟนและตากอากาศบางละมุงเปนการใหสวัสดิการดาน
สันทนาการ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐๖ หมูท่ี ๓ ถนนสุขุมวิท (กม.ท่ี ๑๓๔ –๑๓๕) ตําบลบางละมุง อําเภอ 
บางละมุง จังหวัดชลบุรี สําหรับการพักฟนของขาราชการตํารวจผูท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีหรือบุคคลท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจาก ไดชวยเหลือขาราชการตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
รวมท้ังเปนสวัสดิการแกครอบครัวสําหรับการพักผอนหยอนใจ โดยมีวัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือใหการสงเคราะหแกขาราชการตํารวจผูท่ีไดรับบาดเจ็บ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี ในรูปแบบของการพักฟนและตากอากาศ 

 ๒.  เพ่ือใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแก
ขาราชการตํารวจ และครอบครัว 

 ๓.  สงเสริมการกีฬา การนันทนาการและการพักผอนสําหรับตํารวจ
และครอบครัวขณะนี้อยูระหวางปรับปรุง เพ่ือเปนอาคารสัมมนาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               ๕.๔.๒ สโมสรสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 กอต้ังข้ึนอยูภายในบริเวณกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
ถนนวิภาวดีรังสิต ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปนสถานท่ี
จัดการประชุมสัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรคและนันทนาการ เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ และ
ครอบครัว และหนวยงานในสังกัดในการทํากิจกรรม กิจการตางๆ อันกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
ชวยสรางเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก โดยเปนสถานท่ี    
ของขาราชการตํารวจและครองครัวในการพบปะสังสรรคสันทนาการ และบันเทิงในรูปแบบตางๆ  
ประกอบดวยหองจัดเลี้ยง และหองประชุมสัมมนาสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดต้ังแต ๑๐๐ คน 
ถึง ๑,๒๐๐ คน ดังนี้ 
 1. หอง  ๒๐๔          ขนาดไมเกิน  ๑๐๐ คน 
 2. หอง  ๒๐๒ ขนาดไมเกิน  ๑๕๐ คน 
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 3. บุญยะจินดา ๑,๒,๓ ขนาดไมเกิน  ๓๐๐ คน 
 4. บุญยะจินดา ๑และ ๒ หรือ ๒ และ ๓   ขนาดไมเกิน  ๖๐๐ คน 
 5. บุญยะจินดา ๑ และ ๒ และ ๓ ขนาดไมเกิน  ๑,๒๐๐ คน 

 
อาคารออกกําลังกาย 
 อาคารออกกําลังกาย ในสวนสุขภาพของสโมสรตํารวจ เปนสถานท่ีออกกําลังกายท่ีจัดไว    
ใหขาราชการตํารวจและครอบครัวสําหรับใชออกกําลังกาย (Finess) มีหองออกกําลังกาย           
และ หองพักผอน  แยกชาย – หญิง พรอมบอสปา แยกชาย – หญิง 
               เวลาใหบริการ  จันทร – ศุกร     ต้ังแตเวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 เสาร – อาทิตย   ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
สระวายน้ํา 
 ต้ังอยูในบริเวณดานขางอาคารสโมสรสวนดานหลังชั้นลาง กวาง ๒๓.๗๕ เมตร ยาว  
๔๓ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑ สระ ใหบริการเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
  เวลาใหบริการ จันทร – ศุกร     ต้ังแตเวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 เสาร – อาทิตย   ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
สนามเทนนิส 
 เปนสนามเทนนิสแบบฮารทคอรท (Knock Board) อัฒจันทรรองรับผูเขาชมได ๑๐๐ คน
เปดใหเปนสวัสดิการขาราชการตํารวจและครอบครัว และบุคคลท่ัวไป 

    เวลาใหบริการ เปดบริการทุกวัน ต้ังแตเวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 

    ๕.๔.๓ สนามกีฬาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
              สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทําการปรับปรุงและพัฒนาการกีฬา 

เพ่ือพัฒนาสุขภาพพลานามัย และเพ่ือเปนการสงเสริมการกีฬาและสันทนาการใหกับขาราชการ
ตํารวจไดผอนคลายจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางสุขภาพ พลานามัยท่ีดีแกขาราชการ
ตํารวจ และ ครอบครัว ตลอดจนใหขาราชการตํารวจทุกหนวยมีความรักสามัคคีซ่ึงกันและกัน 
สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดจัดสรางสนามกีฬา พรอมท้ังจัดหาอุปกรณการกีฬา สําหรับในสวนกลาง 
มีสนามกีฬากลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ต้ังอยูในบริเวณกองบัญชาการตํารวจปราบปราม 
ยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบดวยสนามฟุตบอล ลูวิ่ง ยิมเนเซ่ียม สนามแบดมินตัน สนาม
เทนนิส และสระวายน้ํา สําหรับใหขาราชการตํารวจในสวนกลาง และหนวยใกลเคียงมาใชบริการ 
เปนการจัดสวัสดิการในดานสุขภาพการออกกําลังกาย การพักผอน และการแขงขันกีฬาประกอบดวย 

           ๑.  สนามฟุตบอล ขนาด ๓,๗๐๐ ท่ีนั่ง   จํานวน ๑ สนาม 
 ๒.  โรงยิมเนเซียม ขนาด ๕๐๐ ท่ีนั่ง      จํานวน ๑  หลัง 
 ๓.  สนามแบดมินตัน ๓ คอรด             จํานวน ๑ อาคาร 
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   ๕.๔.๔  ดนตรี และดุริยางคสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดต้ังวงดุริยางคตํารวจข้ึน เพ่ือใช 
บรรเลงในกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ขาราชการตํารวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนท่ัวไปสามารถขอใชบริการได มีท้ังดนตรีสากล และ
วงดนตรีไทย ไดแก   
 1. วงโยธวาทิต ใชบรรเลงในกิจกรรมตางๆ อาทิ รับ – สง 
ประธานในพิธีประกอบเกียรติยศ, บรรเลงภาคสนาม นําขบวนพาเหรดตางๆ รวมถึงประกอบพิธี
พระราชทานเพลิงศพ 
 2. วงหัสดนตรี วงปสกอต วงพันฟาร วงแซมเบอรมิวสิก วงปพาทย
ไทยเดิม วงเครื่องสายไทย วงมโหรี และวงอังกะลุง เพ่ือบรรเลงในงานพิธีตางๆ ตลอดจนใหบริการ
ดานความบันเทิงแกขาราชการตํารวจและครอบครัว และยังมีโรงเรียน ในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดพัฒนาวงดนตรีและวงดุริยางค ใหมีความทันสมัยในระดับหนึ่งสามารถใชบรรเลงในงานพิธีตางๆ  
ท้ังงานมวลชนสัมพันธ และบํารุงขวัญแกขาราชการตํารวจ 

           ๕.๔.๔  สวัสดิการสรางเสริมสุขภาพขาราชการตํารวจ 
   ๕.๔.๕ โรงเรียนการดนตรีจัดรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีทุกประเภท 
เชน ขับรอง ไวโอลิน กีตาร  คีบอรด เบส กลองชุด ขิม ขลุย ฯลฯ 
 ๕.๕ การฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

                   เงินฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสวัสดิการในการ
ใหความชวยเหลือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค เพ่ือทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน 
ในการจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก และคูสมรสของขาราชการตํารวจท่ีถึงแกกรรม
เพ่ือเปนการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัว ซ่ึงมอบใหทายาทนําเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหไปดําเนินการจัดการงานศพใหผูเสียชีวิตอยางสมเกียรติ การฌาปนกิจสงเคราะหดําเนินการ
ภายใตกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
                  ๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๔๕ 
                  ๒. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย 
วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการวิชาชีพ  
ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีอยูภายใตกํากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗ 
                  ๓. ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๘ 
                  ๔. ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวย การฌาปนกิจสงเคราะห
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประเภทสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห  
      แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
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 ๑. สมาชิกสามัญ หมายถึง ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ท่ีรับราชการ หรือทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติมาแลวไมเกิน ๕ ป นับแตวันท่ีไดรับการบรรจุ 
 ๒. สมาชิกสมทบ หมายถึง คูสมรสของสมาชิกสามัญ ท่ีมีอายุไมเกิน ๔๕ ป และมี
สุขภาพสมบูรณ โดยมีหลักฐานรับรองของแพทยสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือแพทยของ
สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก กฌ.ตร. 
 ๑. ประเภทสามัญ ผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติท่ีรับราชการหรือทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มาไมเกิน ๕ ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับ
การบรรจุ ถึงวันท่ีกองสวัสดิการไดรับหลักฐานครบถวนถูกตอง 
        ๒. ประเภทสมทบ ผูสมัครตองเปนคูสมรสของขาราชการตํารวจ หรือ ลูกจางประจําท่ียังรับ
ราชการอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติและเปนสมาชิกสามัญแลว มีอายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ (นับถึง
วันท่ีกองสวัสดิการไดรับหลักฐานครบถวนถูกตอง) และตองมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง โดยมีหลักฐาน   
การรับรองจากสถานพยาบาลของทางราชการ 
        ๓. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีเคยเปนสมาชิกและไดลาออกจากการเปนสมาชิกมากอน 
        ๔. ผูสมัครตองไมเปนสมาชิกประเภทหนึ่งประเภทใดอยูกอนแลว  
ยอดสมาชิกในปจจุบัน (๒๕๕๖) โดยประมาณ 
             สมาชิกสามัญ ประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ราย 
  สมาชิกสมทบ ประมาณ   ๔๓,๐๐๐ ราย 

การเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิก 
   สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เชน เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เลื่อนยศ ยายสังกัด 
ตลอดจนการเปลี่ยนจากสมาชิกประจําการเปนสมาชิกนอกประจําการ ตนสังกัดสมาชิกตองแจงให 
กองสวัสดิการทราบ เพ่ือดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตรงกัน โดยแนบหลักฐานสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, 
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล,สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส เฉพาะหญิงท่ีเปลี่ยนชื่อสกุล
โดยสมรส หรือสําเนาใบสําคัญการหยาหรือสําเนาทะเบียนหยา เฉพาะหญิงท่ีกลับมาใชชื่อสกุลเดิม
โดยมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

สถานภาพการเปนสมาชิก 
        สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังประเภทสามัญและสมทบ เม่ือ 
สมัครเขาเปนสมาชิกแลวจะเปนสมาชิกไดตลอดไปและสมาชิกมีหนาท่ีตองชําระเงินสงเคราะหตาม
ประกาศของกองสวัสดิการ โดยตลอดจนกวาจะเสียชีวิต สมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะหติดตอกัน 
เกินกวา ๑๒๐ วัน ถือวาพนจากการเปนสมาชิก ตามระเบียบ กฌ.ตร. ขอ ๑๕ ดังนั้น หากสมาชิก
พบวาไมมีการหักเงินสงเคราะหหรือสงเงินสงเคราะหแลว ไมไดรับใบเสร็จรับเงิน สมาชิกควรสนใจ
ติดตามทวงถามจากเจาหนาท่ีตนสังกัดรับชําระเงินสงเคราะหทันที สมาชิกท่ีสูงอายุหรือไมสะดวกในการ
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ติดตอกับตนสังกัดเพ่ือชําระเงินสงเคราะห ควรมอบหมายใหทายาท หรือผูดูแลดําเนินการชําระเงิน
แทนได 

การขอกลับเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
       สมาชิกท่ีพนจากการเปนสมาชิกแลว หากประสงคกลับเขาเปนสมาชิก ใหเขียนบันทึกคํารอง          
ขอกลับเขาเปนสมาชิกดวยตนเอง ระบุสาเหตุแหงการขาดสมาชิกภาพนําเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการ กองสวัสดิการ พรอมแนบ สําเนาบัตรขาราชการตํารวจ, สําเนา
ทะเบียนบาน, สําเนา กพ.๗ ทุกหนา, สําเนาคําสั่งพักราชการหรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน, 
สําเนาคําสั่งใหกลับเขารับราชการ หรือหนังสือสงตัว ท่ีระบุวาเปนสมาชิกแตสังกัดใหมไมดําเนินการ
หักเงินเดือนนําสง สงไปยังกองสวัสดิการโดยไมตองย่ืนใบสมัครใหม แตอยางใด และในกรณีสมาชิก
นอกประจําการท่ีขาดสมาชิกภาพเนื่องจากเจ็บปวยใหแนบหนังสือรับรองการมีชีวิตพรอมสําเนาบัตร
ผูรับรอง และใบรับรองแพทยระบุการรักษา เพ่ิมเติมดวย 

การขอเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห  
 สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังประเภทสามัญและสมทบ สามารถ 
ขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดตามตองการเม่ือใดก็ได ท้ังนี้สมาชิกตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามแบบและวิธีท่ีกองสวัสดิการกําหนด โดยใชแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
สงเคราะหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กฌ.ตร.๕) เทานั้น ซ่ึง กฌ.ตร.จะจายเงินสงเคราะหใหแก
ทายาทตามท่ีสมาชิกระบุไวในใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทฯ ครั้งสุดทาย 

 สมาชิกนอกประจําการ  
 สามารถแจงความประสงคไดท่ี กองสวัสดิการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ทุกวันและเวลาราชการ 
           สมาชิกประจําการ  
 ใหกรอกแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(กฌ.ตร.๕) แลวยื่นเสนอผูบังคับบัญชาตนสังกัดลงนามรับรอง และใหตนสังกัดทําหนังสือนําสง            
กองสวัสดิการ สอบถามขอมูล โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๔๔, ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๔๘ 

การสงชําระเงินสงเคราะห 
 ๑. กรณีสมาชิกประจําการ ใหเปนหนาท่ีของหัวหนาหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รับผิดชอบสั่งการใหเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงานเปนผูหักเงินสงเคราะหจากผู ท่ีเปนสมาชิก        
ซ่ึงกองสวัสดิการจะแจงใหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกแตละประเภทท่ีถึงแกกรรม แลวรวบรวมเงิน
สงเคราะหท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกนําสงกองการเงินสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 ๒. กรณีสมาชิกนอกราชการ สามารถนําสงเงินสงเคราะห ดังนี้ 
  ๒.๑ สวนกลาง ใหเจาหนาท่ีของสมาชิกผูนั้นนําเงินสงเคราะหไปชําระท่ีทําการ 
กองสวัสดิการอาคาร ๑๙ ชั้น ๑ หรือมอบใหผูอ่ืนมาชําระเงินแทนก็ได 
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                ๒.๒  สวนภูมิภาค สมาชิกสามารถชําระเงินสงเคราะห โดยวิธีการดังนี้ 
 ๑. ชําระเปนเงินสดท่ีหนวยงานท่ีสังกัดเดิมกอนพนจากราชการ 
 ๒. ชําระเปนเงินสดท่ีหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมีความสะดวก
แกสมาชิกตามภูมิลําเนาท่ีพักอาศัย 
 ๓. ชําระโดยผานบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)      
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

จํานวนเงินท่ีจายรายศพ เม่ือสมาชิกเสียชีวิต 
 กรณี สมาชิกสามัญ เสียชีวิต     
   สมาชิกสามัญ จายใหศพละ ๒.๕๐ บาท สมาชิกสมทบ จายใหศพละ  ๐.๒๕ บาท 
   กรณี สมาชิกสมทบ เสียชีวิต     
      สมาชิกสมทบ จายใหศพละ ๒ บาท สมาชิกสามัญ จายให ศพละ ๐.๒๕ บาท   
      สมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะห เกินกวา ๑๒๐ วัน (ต้ังแต ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖) ถือวาขาดการ
เปนสมาชิก (เดิมหากขาดสงเกินกวา ๙ เดือน จะขาดจากการเปนสมาชิก) 

การจายเงินสงเคราะห เม่ือสมาชิกเสียชีวิต   
 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกทายาท และครอบครัวของขาราชการตํารวจในดานคาใชจาย 
ในการจัดการศพของสมาชิกท่ีถึงแกกรรม 
 1. สมาชิกสามัญ ประมาณ ๕๘๐,๐๐๐. บาท      
               งวดแรก จาย จํานวณ ๑๕๐,๐๐๐. บาท  
               โดยโอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย ของผูมีสิทธิ์รับเงิน หรือโอนใหหนวยตนสังกัดเปนผู
จายโดยผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดเซ็นใบยืมกอน ภายใน ๑๕ วันทําการ ต้ังแตวันไดรับแจง 
              งวดท่ี ๒ ภายใน ๖ เดือน  
              สําหรับผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี จายงวดแรก ๓๐๐,๐๐๐. บาท 

 2. สมาชิกสมทบ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐. บาท จายงวดเดียวภายใน ๖ เดือน 

ปญหาขอมูลสมาชิก (สรุปเฉพาะท่ีสําคัญ)  
 ๑. สมาชิกไมสนใจเปลี่ยนแปลงรายชื่อทายาทผูมีสิทธิ์รับเงินใหเปนปจจุบัน เชน สมาชิกบางราย
มอบเงินให บิดา  มารดา ตอมา บิดา  มารดา เสียชีวิตไปกอนแลวก็ยังไมแกไขเปลี่ยนแปลง บางราย
มอบใหภรรยา ตอมามีภรรยาใหม ก็ยังไมแกไขเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดแจงเตือนหนวยใหสมาชิกตรวจสอบเพ่ือใหสมาชิก
เปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์ฯ ใหเปนปจจุบัน แตก็ยังเกิดปญหาเดิมอยูเปนประจํา  
 ๒.  เงินเดือนไมพอหัก  

 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดแจงเตือนหนวยใหสมาชิกท่ีเงินเดือนเหลือไมพอหัก  
ใหนําเงินสงตนสังกัดใหครบตามยอดเรียกเก็บ หากขาดสงเกินกวา ๑๒๐ วัน จะทําใหขาดจากการเปน
สมาชิก  
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 ๓.  ไมสามารถติดตามผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหได เนื่องจากผูมีสิทธิ์ยายถ่ินท่ีอยู แตสมาชิกไมได
สนใจแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน ทําใหมีเงินคางจายจํานวนมาก 
 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดประกาศใหผูมีสิทธรับเงิน มาติดตอขอรับเงินภายใน ๕ ป 
หากพนกําหนดก็จะนําเงินดังกลาวเขากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป  
ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายชื่อไดท่ี www.welfare.police.go.th  
 ๔. สมาชิกทําหนงัสอืเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์รับเงินแลว แตตนสังกัดสงใบขอเปลี่ยนแปลงทายาท
ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหใหกองสวัสดิการ ภายหลังการถึงแกกรรมของสมาชิก  
 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการจะประสานใหตนสังกัดสอบสวนขอเท็จจริงกอน วาไดทํา
หนังสือเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์กอนเสียชีวิตจริง        
 ๕. ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหเปนผูเยาว, บุคคลวิกลจริตจิตฟนเฟอน หรือเปนบุคคลไรความสามารถ  
   การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดประสานตนสังกัด ดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือให
ศาลสั่งใหมีผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ตามแตกรณี จึงจะสามารถจายเงินได 

การดําเนินการแกไขปญหา 
 ๑.  กรณีขาราชการตํารวจในประจําการถึงแกกรรม ตนสังกัดมีหนาท่ีจัดทํารายงานการถึงแกกรรม
ไปยังกองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรณีสมาชิกนอกประจําการท่ีชําระเงินสงเคราะหท่ี 
กองสวัสดิการ เม่ือถึงแกกรรม ทายาทของสมาชิกนั้น ตองมาแจงการถึงแกกรรม ณ กองสวัสดิการ 
 ๒.  กองสวัสดิการไดนําระบบขอมูลสารสนเทศเขามาใชในการจัดเก็บขอมูล และควบคุมระบบ
การจัดเก็บ และติดตาม ทวงถามเงินฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน
แกทายาทของขาราชการตํารวจท่ีมีสิทธิไดรับเงิน 

หลักฐานประกอบการรับเงิน 
 ๑. ทายาททุกคนพรอมดวยรายงานการถึงแกกรรม (กฌ.ตร. ๖ และ กฌ.ตร. ๗) พรอมใบมรณบัตร
ของสมาชิกท่ีถึงแกกรรม 
 ๒. หากทายาทคนใดไมสามารถเดินทางมารับเงินไดดวยตนเอง ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจ 
(กฌ.ตร.๘) พรอมถายสําเนาบัตรพยาน และพยานนายตํารวจ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการท่ีไมหมดอายุ และทะเบียนบานของ
ทายาททุกคน 
 ๔.  ใบมรณบัตรของทายาทท่ีถึงแกกรรมกอนสมาชิก 
 ๕.  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของทายาทท่ีเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล 
 ๖. หากทายาทเปนผูเยาวไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหนําสูติบัตรและตองใหมารดาของ
ผูเยาวลงนามยินยอมรับเงิน และมารดาตองนําบัตรประจําตัวประชาชนของตน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการท่ียังไมหมดอายุ และทะเบียนบานมาแสดงดวย 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระรามท่ี ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐   
  http://www.welfare.police.go.th 

               ๕.๖ ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (วัดตรีทศเทพวรวิหาร) 
                   ฌาปณสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ต้ังอยูท่ีวัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนน
ประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ รับผิดชอบในดานฌาปณสถานและสุสาน 
อีกท้ังมีหนาท่ีในการใหบริการจัดการศพใหแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
รวมท้ังใหคําแนะนําชวยเหลือและบริการในสวนท่ีเก่ียวกับพิธีการศพท้ังปวง 
 เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดลงนาม 
ในบันทึกขอตกลงการใชฌาปนสถานกับวัดบางบอน ขาราชการตํารวจและครอบครัว สามารถขอใช
บริการโดยมีสวนลดพิเศษไดท่ีวัดบางบอน ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย ๑๑๙ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท ๐ ๒๔๑๕ ๐๒๔๙, ๐ ๒๘๙๒ ๒๘๓๘ 
อัตราคาบํารุงและคาบริการ 
 กองสวัสดิการไดกําหนดอัตราคาบํารุงและคาบริการของฌาปนสถานสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไวทายระเบียบกองสวัสดิการ วาดวยการใชฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแหงชาติ วัดตรีทศเทพ
วรวิหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือท่ี http://www.welfare.police.go.th 
 
ผูไดรับสิทธิยกเวน หรือลดคาบํารุงและคาบริการ 
 ๑. ผูไดรับสิทธิยกเวนคาบํารุงและคาบริการ ไดแก ขาราชการตํารวจซ่ึงเสียชีวิตเนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 ๒. ผูท่ีไดรับสิทธิลดคาบํารุง 
 ๒.๑ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลดคาบํารุง ๕๐% 
 ๒.๒ ขาราชการตํารวจท่ีไมไดเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ลดคาบํารุง ๔๐%  
 ๒.๓ ครอบครัวขาราชการตํารวจ ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตร ลดคาบํารุง 
๓๐%   
หลักฐานประกอบการขอใชฌาปนสถาน 
 ๑. สําเนาใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม 
 ๒. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวของผูขอรับสิทธิ  
 
 
 
 



- 64 -
 ๖๔  

 

ข้ันตอนการขอใชฌาปนสถาน 
 ๑. เม่ือขาราชการตํารวจหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรมลง ใหทายาทของผูถึงแกกรรม 
ติดตอขอใชฌาปนสถาน ไดท่ีสํานักงานฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแหงชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
พรอมท้ังนํามรณบัตรไปแสดงกับเจาหนาท่ี เพ่ือใหไปรับศพหรือจะนําศพไปเองแลวแตจะสะดวก 
 ๒. ใหทายาทของผูถึงแกกรรมกําหนดเวลารดน้ําศพ หรือพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ (หาก 
ผูถึงแกกรรมอยูในเกณฑไดรับพระราชทานน้ําหลวงและเครื่องประกอบเกียรติศพ ใหทายาทติดตอได
ท่ีกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๒๑ ๗๓๗๔, ๐ ๒๒๒๑ ๒๒๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๗๓) 
 ๓. เม่ือทายาทของผูถึงแกกรรมกําหนดจะฌาปนกิจศพหรือเคลื่อนศพไปฝง กรณีท่ีผูถึงแกกรรม 
มีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิงศพหรือพระราชทานดิน ใหติดตอไดท่ีสํานักงานฌาปนสถาน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ถาผูถึงแกกรรมมีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษหรือพระราชทานดิน  
ใหทายาทติดตอไดท่ี กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ (งานฌาปนสถาน) วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
แขวงบานพานถม เขตพระนคร  กรุงเทพฯ โทรศัพท 0 2281 9901, 0 2281 99067 
โทรสาร 0 2282 0432  

           ๕.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพหรือขอพระราชทานดิน และการขอ
พระราชทานน้ําหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ 

หลักเกณฑการขอพระราชทาน  
    ๑.  ขาราชการตํารวจ ชั้นยศรอยตํารวจตรีข้ึนไป 

     ๒.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ”(บ.ภ.) 
และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป 

     ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา” 
     ๔.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน 

 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง 
๑. สําเนามรณบัตรของผูถึงแกกรรม 
๒. สําเนาบัตรขาราชการของผูถึงแกกรรม (กรณีใบมรณบัตรไมระบุยศ) 
๓. สําเนาใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ 
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ข้ันตอนการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
     เจาภาพ หรือทายาทจะตองจัดดอกไมกระทง ๑ กระทง ธูปไมระกํา ๑  ดอก           
เทียน ๑ เลม มีพานรองไปกราบถวายบังคมลา พรอมดวยหนังสือกราบบังคมทูลลา โดยติดตอ                 
ท่ีกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแตเวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทุกวัน ไม เวนวันหยุดราชการพรอมท้ังนําใบมรณบัตร และหลักฐานท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดไปแสดงแกเจาหนาท่ีกองพระราชพิธี เพ่ือการจัดชั้นของเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพไดถูกตอง 
 
ข้ันตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือขอพระราชทานดิน 

๑. ทายาทของผูถึงแกกรรมยื่นคํารองไดท่ี ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ      
วัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

๒. เจาหนาท่ีท่ีไดรับคํารองเรียบรอย ทําหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง เพ่ือขอรับ
พระราชทานตอไป 

๓. แจงใหทายาทของผูถึงแกกรรมทราบ 

         ๕.๘ สหกรณออมทรัพย 

       สหกรณออมทรัพยจัดต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักการสหกรณสากล  
7 ประการ คือ  
         ๑.  การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ  

         ๒.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
    ๓.  การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  
    ๔.  การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  
    ๕.  มีการศึกษาการฝกอบรมและการขาวสาร  
    ๖.  การรวมมือกันระหวางสหกรณ  

         ๗.  ความเอ้ืออาทรตอชมุชน 
ปรัชญาสหกรณออมทรัพย 
 ๑. การประหยัดและออม เปนหนทางท่ีจะทําใหคนชวยตนเองได ท้ังนี้จะตองประพฤติปฏิบัติ
อยางเสมอจนเปนนิสัย 
 ๒. การชวยตนเองโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางบุคคลซ่ึงมีสัมพันธรวมกันอยางใด
อยางหนึ่ง และมีความมุงหมายอยางเดียวกันท่ีจะออมทรัพยรวมกันและจัดใหมีบริการกูยืมเงิน               
ตามความจําเปน 
 ๓. สหกรณออมทรัพยไมแสวงกําไร ไมใชการกุศล แตใหบริการแกสมาชิกและชุมชน 
 ๔. คําขวัญของสหกรณออมทรัพย “แตละคนเพ่ือทุกคนและทุกคนเพ่ือแตละคน” 
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 ๕. ความเชื่อม่ันในการรวมมือกันและการสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางสหกรณออมทรัพย 
ยอมนําไปสูเอกภาพของขบวนการสหกรณออมทรัพย 
 ๖. สหกรณออมทรัพยเนนความเปนพ่ีนอง (ภราดรภาพ) ของมนุษยและความสําคัญในการควบคุม
เงินของเขาเอง โดยผานสถาบันประชาธิปไตยซ่ึงเคารพศักด์ิศรี คุณคา และความคิดสรางสรรคของ
มนุษยแตละคน 

วิธีการรวมกันและจัดบริการของสหกรณออมทรัพย 
 สหกรณออมทรัพยเปนท่ีรวมของคนท่ีมีความตองการอยางเดียวกัน และไดข้ึนทะเบียนเปน      
สมาชิกสหกรณ เพ่ือท่ีจะทําธุรกิจหรือใชบริการกับสหกรณ ท้ังสมาชิกท่ีมารวมกันจะตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีตกลงกัน และกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในขอบังคับ 

วัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย 
 สหกรณออมทรัพยท่ีจัดต้ังข้ึนมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑. การสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและการฝากเงินไวกับสหกรณ 
 ๒. การใหเงินกูเงินแกสมาชิก ท้ังเงินกูประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ
 ๓. การสรางสวัสดิการแกสมาชิกและสรางสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา
แกบุตรสมาชิก การชวยเหลือคาจัดงานศพและคาใชจายในครอบครัวเม่ือสมาชิกเสียชีวิตหรือ        
เม่ือเกษียณ หรือการใหสวัสดิการแบบสมาชิกมีสวนรวม เชน การประกันชีวิตในหมูสมาชิกของ
สหกรณ 

ประวัติความเปนมาของสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยพลตํารวจเอก 
ศรีสุขมหินทรเทพ อดีตอธิบดีกรมตํารวจ ไดสั่งการใหหนวยราชการในสังกัด ดําเนินการจัดต้ังสหกรณ
ออมทรัพยข้ึน โดยใหถือเปนนโยบายของกรมตํารวจและอนุญาตใหสมุหบัญชีทุกแหงดําเนินการ    
หักเงินคาหุนรายเดือน เงินงวดชําระหนี้ ตลอดจนเงินคาธรรมเนียมแรกเขา จากเงินเดือนของ
ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําท่ีเปนสมาชิก นําสงแกสหกรณได สํานักงานชั่วคราวของสหกรณ
ต้ังอยู ท่ีกองจเรตํารวจ จัดต้ังโดยพิจารณาจากการรวมกันเปนกลุมกอน เชน หนวยข้ึนตรงตอ        
กรมตํารวจ ใหรวบรวมสมาชิกเพ่ือจัดต้ังเปนสหกรณออมทรัพยและนําไปจดทะเบียน สหกรณ 
ท่ีจดทะเบียนเปนครั้งแรกชื่อ สหกรณออมทรัพยหนวยกลางกรมตํารวจ จํากัด เริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี 
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีสมาชิก ๕๐๒ คน มีหุนรวม ๓,๒๔๐ หุน และไดมีการขอจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อ ๒ ครั้ง ครั้งลาสุดจดทะเบียนชื่อ สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด   

วิสัยทัศน 
 เปนสหกรณม่ันคง สงเสริมการออม พรอมใจบริการ ใหสวัสดิการท่ัวกัน ยึดม่ันอุดมการณและ
หลักการสหกรณ 
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พันธกิจ 
 ๑. สรางความม่ันคงดานการเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิก 
 ๒. สงเสริมใหมีการออมทรัพยและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจและครอบครัวเปนสมาชิก 
ของสหกรณ 
 ๓. ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับสหกรณและกิจการของสหกรณ 
 ๔. ใหบริการอยางมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง ตอบสนองความตองการของสมาชิก 
 ๕. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรวมมือกับสหกรณในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอ่ืน 

การสมัครสมาชิก 
 ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ มีความศรัทธาในระบบสหกรณและประสงค
จะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 
 ๒. ผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๓. ผูสมัครตองไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

วิธีการสมัคร 
 ๑. ผูสมัครสมาชิกตองยื่นใบสมัครท่ีสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว โดยมีผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
ในตําแหนงไมตํ่ากวาสารวัตรหรือเทียบเทาคนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
สารวัตรหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง 
 ๒. ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ ๕๐ บาท   
 ๓. ผูท่ีสมัครเปนสมาชิกแลวจะตองสงคาหุนรายเดือนตามท่ีระบุไวในใบสมัคร โดยทางสหกรณ
จะสงเก็บเงินไดรายเดือนทุกๆ เดือนจากการเงินตนสังกัด เงินคาหุนรายเดือนสมาชิกจะไดรับ
ผลตอบแทนเปนเงินปนผลทุกๆ ป ปละครั้งหลังจากประชุมใหญแลว 
 สหกรณออมทรัพยจัดต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 สหกรณออมทรัพยท่ีจัดต้ังข้ึนมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑.  การสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและการฝากเงินไวกับสหกรณ 
 ๒.  การใหเงินกูเงินแกสมาชิก ท้ังเงินกูประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ   
 ๓.  การสรางสวัสดิการแกสมาชิกและสรางสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา
แกบุตรสมาชิก การชวยเหลือคาจัดงานศพและคาใชจายในครอบครัวเม่ือสมาชิกเสียชีวิต หรือเม่ือเกษียณ 
หรือการใหสวัสดิการแบบสมาชิกมีสวนรวม เชน การประกันชีวิตในหมูสมาชิกของสหกรณ 
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               ๕.๙ สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนๆ 

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 วัตถุประสงค 
 ใหการสงเคราะหชวยเหลือแกขาราชการตํารวจ ทหาร หรืออาสาสมัครท่ีไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเหตุการณกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
หลักเกณฑการชวยเหลือ 

หลักเกณฑ จํานวนเงิน 
๑. เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

๑.๑ กรณีเปนโสด 
       บิดา 
      มารดา 
๑.๒ กรณีมีภรรยา และบุตรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
๑.๓ กรณีมีภรรยา แตไมมีบุตร 
      บิดา 

  มารดา 
  ภรรยา 
 

    ๑.๔ กรณีไมมีทายาทตาม ๑.๑ – ๑.๓ 
๒. กรณีไดรับบาดเจ็บจนถึงตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
๓. กรณีบาดเจ็บมีสภาพความพิการ 
 
๔. กรณีเสียชีวิตหลังจากไดรับเงินชวยเหลือรายเดือนแลว 

๔.๑ เปนโสด (ชวยเหลือบิดาและมารดารวมกัน) 
๔.๑ มีภรรยาและบุตรโดยถูกตองตามกฎหมาย 
๔.๓ มีภรรยาแตไมมีบุตร 

 ผูจัดงานศพ 
 บิดา, มารดา และภรรยา 

๔.๔ ไมมีทายาท ชวยเหลือผูจัดงานศพ 

 
 
๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 
ไมไดรับการชวยเหลือ 
๒,๐๐๐ บาท 
เดือนละ ๑,๕๐๐๓,๐๐๐ บาท 

(ตามสภาพความพิการ) 
 
๒๕,๐๐๐ บาท 
๒๕,๐๐๐ บาท 
 
๕๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ บาท 

 
หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 
 ๑.  แบบสํารวจ ส.๑ และรูปถาย จํานวน ๑ รูป (ติดแบบสํารวจ ส.๑) 
 ๒.  สําเนาคําสั่งปฏิบัติหนาท่ี 
 ๓.  รายงานเหตุการณ สาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กพ.๓, กพ.๔) 
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 ๔.  หนังสือนําสงขอรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา 
 ๕.  หนังสือรายงานการบาดเจ็บจากแพทย ระบุอาการบาดเจ็บ และสรุปผลการรักษา หรือ
สภาพความพิการ จํานวนวันท่ีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 ๖.  สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีเสียชีวติ) 
 ๗.  สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสยีชีวิต) 
 ๘.  สําเนาทะเบียนบานภรรยาบุตร (กรณีเสียชีวิต) 
 ๙.  สําเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชน (กรณีเสียชีวิต) 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูมีอํานาจพิจารณา 
 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ โทรศัพท 0 2354 59967 โทรสาร 0 2354 5338 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐  
โทรศัพท ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๒๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕     

องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.) 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึกทหารนอกประจําการ และ 
ผูท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันประเทศ ซ่ึงกําลังกระทําหนาท่ีในการปองกันหรือปราบปราม 
การกระทําอันเปนภัยตอความม่ันคง หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร (ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีตาม
คําสั่ง กอ.รมน. และคําสั่งกองทัพ) ไดแก ขาราชการทหาร, ตํารวจ, อาสาสมัครทหารพราน 
อาสาสมัครรักษาดินแดน  
 
 
 

- ตรวจสอบ/พิจารณา 

- พิจารณาจายเงิน 

- ตรวจสอบ/พิจารณา - รวบรวมหลักฐาน 
- รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
- ยื่นคําขอเสนอภายใน 120 วัน 

นับแตวันเกิดเหต ุ

- ตรวจสอบ/พิจารณา 

คณะอนุกรรมการมลูนิธิฯ 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. ตร. (ผาน สก.) 
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ประเภทการสงเคราะห 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ไดดําเนินการใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหาร
ผานศึกและทหารนอกประจําการ แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การสงเคราะหดานสวัสดิการ 
 ๒. การสงเคราะหดานอาชีพ 
 ๓. การสงเคราะหดานนิคมเกษตรกรรม 
 ๔. การสงเคราะหดานการใหสินเชื่อ 
 ๕. การสงเคราะหดานการรักษาพยาบาล 
 ๖. การสงเคราะหประเภทสงเสริมสิทธิและเกียรติ  

หนวยงานรับผิดชอบ 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.)   
   สวนกลางสํานักงานใหญ ท่ีตั้ง ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
(ตรงขามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา) โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗, ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๐๐ – ๑๕  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๓๐ http://www.thaiveterans.mod.go.th 
   สวนภูมิภาคสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต (สํานักงานสาขา ๒๓ หนวย) 
หมายเหตุ    
 พระราชบัญญัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ.๒๕๑๐ 

กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหความชวยเหลือเจาหนาท่ี  หรือผู ซ่ึงมีสวนชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและเจาหนาท่ีหรือบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนหรือไดรับอันตรายตอชีวิต 
รางกายหรือทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการดําเนินการนั้น 
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 

หลักเกณฑ จํานวนเงิน (ไมเกิน) 
๑. กรณีเสียชีวิต (ชวยเหลือทายาทซ่ึงตองขาดไรอุปการะ) 
๒. ไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด 
๓. ไดรับบาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ หรือไดรับอันตรายสาหัสจนตองเขารับการ

รักษาพยาบาล เกินกวา 20 วัน 
๔. ไดรับความเสียหาย หรือสูญหายตอทรัพยสิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
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หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 
 ๑.  แบบขอรับเงินชวยเหลือ 
 ๒.  คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีและรายงานการปฏิบัติหนาท่ี 
 ๓.  สําเนาใบมรณบัตร (เสียชีวิต)/ใบรับรองแพทย (บาดเจ็บ) แลวแตกรณี 
     ๔.  หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสูติบัตร ฯลฯ 
 ๕.  สําเนาบันทึกจับกุม (ถามี) 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
 
  
 
 
  
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑  ๑๙ 
ผูมีอํานาจพิจารณา 
 คณะกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
หมายเหตุ    
 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน
ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือใหการชวยเหลือตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๒.  เพ่ือใหการสงเคราะหครอบครัว หรือทายาทของผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 ๓.  เพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 
 
 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

- รวบรวมหลักฐาน 
- รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
- ยื่นคําขอเสนอภายใน 90 วัน 

นับแตวันเกิดเหต ุ

- ตรวจสอบ/พิจารณา - ตรวจสอบ/พิจารณา - พิจารณาจายเงิน 
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 
หลักเกณฑ จํานวนเงิน 

(ไมเกิน) 
๑.กรณีเสียชีวิต 
๒.บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด 
๓.บาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ/ไดรับอันตรายสาหัส เขารับการรักษาเกินกวา ๒๐ วัน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 

หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 
 ๑.  แบบขอรับเงินชวยเหลือ 
  ๒.  คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน 
   ๓.  ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือ ใบรับรองแพทย (กรณีบาดเจ็บ)   
   ๔.  หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทําเบียนบาน สูติบัตร ฯลฯ 
   ๕.  สําเนาบันทึกการจับกุม (ถามี) 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สํานักปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๕๓๐๒ 
 

มูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัว 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือมอบทุนสวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
ผูมีสิทธิรับทุนจากมูลนิธิ 
 ๑.  ทายาทโดยชอบธรรม และภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมายของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 ๒.  ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือทายาทโดยชอบธรรม และ
ภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 ๓.  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของขาราชการตํารวจ ต้ังแตชั้นยศรอยตํารวจเอกลงมาท่ีกําลัง
ศึกษาอยู 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. คณะอนุกรรมการมลูนิธิฯ 

- รวบรวมหลักฐาน 
- รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
- ยื่นคําขอเสนอภายใน 120 วัน 

นับแตวันเกิดเหต ุ

- ตรวจสอบ/พิจารณา - ตรวจสอบ/พิจารณา - พิจารณาจายเงิน 
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ประเภททุนสวัสดิการของมูลนิธิ 
 

ประเภททุนสวัสดิการ จํานวนเงิน 
๑. ทุนสงเคราะหขาราชการตํารวจและพลเรือนดีเดนท่ีทําคุณประโยชน  
   ตอทางราชการหรือสังคม วงเงินไมเกิน 600,000 บาท 
   ๑.๑ สงเสริมขาราชการตํารวจและพลเรือนท่ีทําความดีโดยการเสียสละ  
       สามารถเปนแบบอยางและปรากฏทางสื่อมวลชนและสังคม 
   ๑.๒ ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการจน 
       รางกายพิการหรือทุพพลภาพและไมสามารถรับราชการตอไปได 

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

๒. ทุนสงเคราะหขาราชการตํารวจท่ีไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ 
    เน่ืองจากไดปฏิบัติการตามหนาท่ี หรือเพราะไดปฏิบัติการตามหนาท่ี 
       ๒.๑ เสียชีวิต 
       ๒.๒ ทุพพลภาพ 
       ๒.๓ บาดเจ็บสาหัส 

 
 
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน   ๕,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน   ๓,๐๐๐ บาท 

๓. ทุนการศึกษาแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
       ๓.๑ ทุนการศึกษาประเภท ๑ (แบบตอเน่ือง) 

           สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น นา ย ร อ ย ตํ า ร ว จ ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก                     
โรงเรียนนายรอย  ตํารวจระดับปริญญาโทตางประเทศ 

       ๓.๒ ทุนการศึกษาประเภทท่ี 2 (แบบครั้งเดียวไมตอเน่ือง) 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 
               ระดับอาชีวศึกษา 
               ระดับอุดมศึกษา 
               นักเรียนนายรอยตํารวจ 

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

 
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
      ๑. กรณีขอรับทุนสงเคราะห ตามขอ ๑ – ๒ 
 ๑.๑ คําสั่ง หรือคํารับรองของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี 
 ๑.๒  สําเนาบันทึกประจําวันท่ีเก่ียวของกับพฤติการณทุกขอ 
 ๑.๓  รายงานของผูท่ีอยู หรือรูเห็นเหตุการณ 
 ๑.๔  สําเนาใบรับรองแพทย หรอืใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
 ๑.๕  สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงถึงความเก่ียวพันระหวางผูท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
     ๒. กรณีขอรับทุนการศึกษาตามขอ ๓ 
 ๒.๑  สําเนาผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาในรอบปท่ีผานมา 
 ๒.๒  สําเนาทะเบียนบานทุกหนา หรือสูติบัตรของผูรับทุนการศึกษา 
 ๒.๓  สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ๒.๔  สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
 ๒.๕  สําเนาคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ สําเนาประจําวันขอปฏิบัติหนาท่ี ขอท่ีเกิดเหตุ 
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 ๒.๖  ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดรายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียดในกรณีขอรับ
ทุนการศึกษาประเภทท่ี ๑ 

วิธีการและข้ันตอนการขอรับสิทธิ 

      ๑.  กรณีขอรับทุนสงเคราะหตามขอ ๑ – ๒ 
         ๑.๑  ใหผูขอรับทุนสงเคราะห (กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ) หรือ ผูบังคับบัญชาของผูเสียชีวิต 
(กรณีเสียชีวิต) รายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียดพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงระดับกองบังคับการ 
 ๑.๒ เม่ือผูบังคับบัญชา หรือผูทําการแทน ตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองตามขอเท็จจริง       
ใหทําความเห็นและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของเสนอคณะกรรมการของมูลนิธิเพ่ือดําเนินการตอไป 
    ๒.  กรณีขอรับทุนการศึกษา 
            ๒.๑ ทุนการศึกษาประเภทท่ี ๑ (ทุนการศึกษาแบบตอเนื่องสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ) 
 ๒.๑.๑ ยื่นขอรับทุนการศึกษาตามแบบท่ีมูลนิธิกําหนดพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของ
 ๒.๑.๒ การยื่นสมัครใจขอรับทุนการศึกษาตองดําเนินการภายใน ๓ ป นับแตวันท่ี
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 ๒.๒ ทุนการศึกษาประเภทท่ี 2 (ทุนการศึกษาครั้งเดียวไมตอเนื่อง) 
 ๒.๒.๑ ผูขอรับทุนการศึกษา รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของ เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ชั้นถึงระดับกองบัญชาการ 
 ๒.๒.๒ ผูรับผิดชอบระดับกองบัญชาการ พิจารณารายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา
และเสนอกรรมการมูลนิธิเพ่ือพิจารณาตอไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบและพิจารณา 

 มูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัว 

หมายเหตุ   

 ระเบียบมูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัววาดวยการสงเคราะห
ขาราชการตํารวจและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมาคมแมบานตํารวจ 

วัตถุประสงค 

 ใหการสงเคราะหชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ  
การปฏิบัติหนาท่ี สิทธิประโยชน 

๑. ไดรับบาดเจ็บสาหัส เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเกินกวา 20 วัน ๕,๐๐๐ บาท/ราย 
๒. ไดรับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวในโรงพยาบาลไมถึง 20 วัน                    
    และหยุดพักตอเกินกวา 20 วัน 

๓,๐๐๐ บาท/ราย 

๓. เสียชีวิต ๑๐,๐๐๐ บาท/ราย 
การมอบเงินใหกับทายาทผูเสียชีวิต 
 สมาคมแมบานตํารวจจะมอบเงินชวยเหลือใหกับทายาทขาราชการตํารวจผู เสียชีวิต             
เรียงตามลําดับดังตอไปนี้ 
 ๑. สามี หรือภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 ๒. บุตรท่ีถูกตองตามกฎหมาย (กรณีไมมีทายาท ตาม ขอ ๑) 
 ๓. บิดา และมารดา (กรณีไมมีทายาท ตาม ขอ ๑ – ๒) 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

กรณีไดรับบาดเจ็บสาหัส กรณีเสียชีวิต 
๑. แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือ 
๒. คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๓. ความเห็น และการรับรองของผู บั ง คับบัญชา 
ตามลําดับช้ัน 
๔. สําเนาทะเบียนบาน 
๕. สําเนาบัตรขาราชการตํารวจ 

๑. แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือ 
๒. คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๓. ความเห็น และการรับรองของผู บั ง คับบัญชา
ตามลําดับช้ัน 
๔. สําเนาทะเบียนบาน 
๕. บัตรขาราชการตํารวจ 
๖. บันทึกคําใหการของทายาท 
๗. สําเนาบัตรประชาชนของทายาท 
๘. สําเนาทะเบียนบานของทายาท 
๙. สําเนาใบสําคัญการสมรส,สําเนาใบมรณบัตร 

ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
  
 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบและพิจารณา 
 สมาคมแมบานตํารวจ อาคาร ๑๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๗๒ – ๓ และ ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๙๘ 
 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. สมาคมแมบานตาํรวจ 

-  รวบรวมหลักฐาน 
-  รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
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   จึงจะเห็นไดวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลขาราชการ
ตํารวจ โดยการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชนใหกับขาราชการตํารวจเพ่ือพัฒนาความเปนอยู และ
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยการสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
มุงเนนการบริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาบุคคลกรภายในองคกรใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุดสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมให
บังเกิดผลสําเร็จสูงสุด  
 ขอขอบคุณขอมูล รายละเอียดจากกองสวัสดิการ และกองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มา ณ โอกาสนี้ 
           
      พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ เตชะสุวรรณา 
        อนุกรรมการฯ ฝายงานอํานวยการ 
                                         ผูเรียบเรียง             
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์  เตชะสุวรรณา รศ. (สบ 5) รร.นรต.  

2.  พ.ต.อ.สามารถ      เพียรชอบ ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.

3.  พ.ต.อ.หญิง สุทิศา     วุฒิธรวิทิต ผกก.ฝ่ายจัดสวัสดิการ สก. 

4.  พ.ต.ท.หญิง ดร.วราภรณ์  เตชะสุวรรณา อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ 

   คณะสังคมศาสตร์ รร.นรต.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ท.อรรถกร  วิเชียรรัตน์

2.  ร.ต.ท.สรรเพชร  อภิสมัย

สว.งานแผน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

รอง สว.กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

2 ภ.1
1.  ร.ต.ท.หญิง ปาณิศา  บุญประจวบ

2.  ร.ต.ต.หญิง จิตติมา  บุญใหญ่

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.ศิริชัย  ธาราธาร

2.  พ.ต.ท.นิธิศพงศ์  ภุมมา

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.รณกฤษ  ศรีดรณพ

2.  พ.ต.ท.เดชา  เดชไทย

สว.อก.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

5 ภ.4 - พ.ต.ท.หญิง วาสนา ทำานอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ  ร่วมสนิท

2.  ร.ต.ต.สมมาตร  ศรีเลศิลป์

รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.หญิง มานีนา  มณีโชติ

2.  ร.ต.ต.วรชิต  แก้วเนตร

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.หญงิ ทัศนาวด ี นาคบุญพรหม

2.  พ.ต.ท.หญิง ธัญมน  อินทะนิน

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.สมพร  วุฒิเศรษฐ์ 

2.  พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์  ช่วยชัย

สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา   

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.หญิง มลฤดี  หลิมสวัสดิ์

2.  ร.ต.อ.สว่าง  ทองบุญเรือง

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

11 ศชต.
1.  พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  คงแก้ว

2.  ร.ต.อ.หญิง โสมาวดี  ชูเชิด

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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