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เอกสารสิทธิท่ีตองเตรียมพรอม 
กอนยื่นขอรับสิทธปิระโยชนตางๆ 

1. หนังสือรับรองการเปนทายาท 
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน

ชวยพิเศษ 
3. ใบรับรองทายาทผูรับเงินฌาปนกิจ 
4. หนังสือสําคัญการเปนสมาชิก

ฌาปนกิจ 
5. บัตรประจําตัวเหรียญตรา(ชายแดน

,พิทักษฯลฯ) 
6. บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
7. หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ 
8. สูติบัตรของบุตร 
9. ใบ มรณบัตรของ บิดา,มารดา,ภรรยา 
และบุตร 
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10. ใบสําคัญการสมรสของ บิดา,มารดา,
ภรรยาและบุตร 
11. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
รับบุตร และหรือบุตรบุญธรรม 
12. ใบสําคัญการสมรส 
13. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อของตน 
14. ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
15. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต – 
รถจักรยานยนต 
16. ประกาศนียบัตรหลักสูตรตางๆ 
17. คําสั่งบรรจุแตงตั้ง-เลื่อนยศ เลือ่น
เงินเดือนตามลําดับ 
18. สําเนาทะเบยีนบาน 
19. เลขที่บัญชีเงินฝากในธนาคาร 

- สวนตัว 
- คูสมรส 
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- ทายาท 
การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ

คุณสมบัติผูมีสิทธขิอรับพระราชทาน 
- ขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ยศชั้นรอยตรี ขึ้นไป 
(หมายเหตุ : บุคคลผูทําลายชีพตนเอง จะไมไดรับ
พระราชทานเพลิงศพและเครื่องประกอบ
เกียรติยศ) 
ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
- เจาภาพหรือทายาทจะตองจัดดอกไมกระทง 1 
กระทง ธูปไมระกํา 1 ดอก เทียน 1 เลม มีพานรอง
พรอมไปกราบถวายบังคมลา  พรอมดวยหนังสือ
กราบบังคมทูลลา      โดยติดตอที่กองพระราชพิธี           
สํานักพระราชวัง  ในพระบรมมหาราชวัง  ตั้งแต
เ วลา   08 .30   ถึ ง  16 .30  น .  ทุกวัน  ไม เ วน
วันหยุดราชการ   พรอมทั้งนําใบมรณบัตรและ
ห ลั ก ฐ า น ที่ ไ ด รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
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เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด  ไปแสดงแก
เจาหนาที่กองพระราชพิธี  เพื่อการจัดชั้นของ
เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพไดถูกตอง 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
- กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง    
โทร. 0-2221-0873 , 0-02221-7182 และ      
0-2222-2735 

การขอพระราชทานเพลิงศพ 
คุณสมบัติผูมีสิทธขิอรับพระราชทาน 
-ขาราชการฝายทหาร  ตํารวจ  ยศชั้นรอยตรี  
ขึ้นไป ( หมายเหตุ : บุคคลผูทําลายชพีตนเอง จะ
ไมไดรับพระราชทานเพลิงศพ และเครื่อง
ประกอบเกียรติยศ) 
 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร 
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- เจาภาพหรือทายาทผูประสงคขอพระราชทาน
เพลิงศพจะตองทําหนังสือแจงไปยังกระทรวงเจา
สังกัดของผูถึงแกกรรม โดยระบุ 
 -  ชื่อ ตําแหนง ชั้น ยศ ของผูถึงแก
กรรม 
 -  ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน 
เมื่อใด 
 - ไ ด รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอะไรบาง 
 -  มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค จ ะ ข อ รั บ
พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยาง
ใดบาง 
 -  ระบุวัน เวลา สถานที่ที่จะฌาปนกิจ 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
-  กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง   โทร.    0-
2221-0873  ,   0-2221-7182  และ 0-2222-2735 
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การขอกองเกียรติยศ 
คุณสมบัติของผูมีสทิธิไดรับกองเกียรตยิศ 
 1. ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตในขณะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 2.  ศพนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศ
ตั้งแตพลตํารวจตรีขึ้นไป 
 
ผูมีสิทธิขอกองเกียรติยศ  
 1. ทายาทโดยชอบธรรมของผูถึง 
แกกรรม 
 2. ผูที่ไดรับมอบหมายจากทายาท 
 
เอกสารประกอบการขอกองเกียรติยศ 
 1.ใบมรณบัตรของผูเสียชีวิตหรือ
หมายรับสั่งสํานักพระราชวัง 
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 2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวขาราชการ 
 3. กําหนดการที่แนนอน 
หนวยงานยื่นคําขอ 
- หนวยงานครั้งสุดทายกอนเกษียณอายุราชการ
หรือกอนที่เสียชีวิต 

เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร. 
คุณสมบัติของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ตร. 

1 . เ ป น ข า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ห รื อ
ลูกจางประจําของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่รับ
ราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติไมเกิน 5 ป  
นับแตวันที่ไดรับบรรจุ 

2. คูสมรสของขาราชการตํารวจหรือ
ลูกจางประจําที่เปนสมาชิกอายุไมเกิน 45 ป 
คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร. 
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- บุคคลที่สมาชิกฌาปนกิจระบุชื่อเปน
ผูรับประโยชน 

เอกสารที่ใชประกอบการขอรับเงิน 
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร

ประจําตัวขาราชการที่ไมหมดอายุของทายาททุก
คน พรอมสําเนาที่มีขาราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตรรับรองสําเนาถูกตอง 

2. สําเนาทะเบียนบาน ของทายาททุก
คน พรอมสําเนาที่มีขาราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตรรับรองสําเนาถูกตอง 

3 .  ใบมรณบั ตรพร อมสํ า เน าที่ มี
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับรองสําเนา
ถูกตอง 

4. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา
หรือใบเปลี่ยนชื่อของทายาทที่ เปลี่ยนแปลง
นามสกุลพรอมสําเนาที่มีขาราชการตํารวจชั้น 
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สัญญาบัตรรับรองสําเนาถูกตอง 
5. หากทายาทเปนผู เยาว  ใหนําสูติ

บัตรพรอมสําเนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
รับรองสําเนาถูกตอง  โดยมารดาลงนามยินยอม 
และมารดานําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ขาราชการที่ไมหมดอายุพรอมสําเนาขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับรองสําเนาถูกตอง 

6. หากทายาทคนใดเสียชีวิต ใหนําใบ
มรณบัตรพรอมสําเนาที่มีขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตรรับรองสําเนาถูกตอง 
ขั้นตอนการจายเงิน 
 1 .  การรั บ เ งิ นทดรองจั ดการศพ
ระยะแรก  150,000.-บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ถวน)  จาย  ณ  กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจ- 
แหงชาติ  อาคาร 19  ชั้น 10    
 - ใหทายาททุกคนมารับเงินดวยตนเอง 
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 - หากทายาทคนใดไมมา  ใหจัดทํา 
กฌ.ตร.8 (หนังสือมอบอํานาจ)  พรอมถายสําเนา
บัตรพยาน/นายตํารวจ (รับรองสําเนาถูกตองโดย
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร) 
 2.  การรับเงินสงเคราะหสวนที่เหลือ 
(งวดสอง) 
 - กองสวัสดิการจะมีหนั งสือแจ ง
ทายาท  และตนสังกัดของผู เสียชีวิต   เพื่อให
จัดเตรียมเอกสารและมารับเงิน ณ กองสวัสดิการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อาคาร 19  ชั้น 10 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
1.  งาน 1 (งานทะเบียน) ฝายสวัสดิการ 1 สก.   
โทร.0-2205-2544-5  โทรสาร 0-2251-5947 
2. งาน 2 (งานเก็บเงิน 1) ฝายสวัสดิการ 1 สก. 
โทร.0-2205-2546, 0-2251-5952 
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3. งาน 3 (งานเก็บเงิน 2) ฝายสวัสดิการ 1 สก.
โทร. 0-2205-1385 ,0-2251-6429 
4.งาน 4 (งานจายเงิน) ฝายสวัสดิการ 1 สก.โทร. 
0-2205-2540 , 0-2205-2547    และ 0-2251-5948 
เงินชวยเหลือจากมลูนิธิสงเคราะหตํารวจจราจร 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ 

1. เปนขาราชการตํารวจซึ่งไดรับการ
แตงตั้ งใหปฏิบัติหนาที่จราจร  สังกัด  บช .น . 
(บก.น.1-9, บก.จร.), ภ.1-9, บช.ก. กับงานจราจร) 

2. มีสิทธิขอรับเงินเฉพาะกรณีเสียชีวิต        
(ทุกกรณี) 

 
เอกสารที่ใชประกอบ 

1. สําเนาใบมรณบัตร 
2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ

ตํารวจ 
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3. สําเนาทะเบียนบานที่จําหนายการ
ตาย 

4. คําสั่งแตงตั้งดํารงตําแหนง หรือ
คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ 
ขั้นตอนการขอรับเงิน 
-ตนสั งกัดของข าราชการตํ ารวจผู เสี ยชี วิ ต
ดําเนินการรวบรวมเอกสารสงผานตามลําดับชั้น 
สงมายัง กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
- งาน 6 ฝายสวัสดิการ 1 สก. โทร. 0-2252-5921 ,  
0-2205-2528  โทรสาร  0-2251-9935 

บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
- ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ 
โดยจะไดรับการพิจารณาใหไดรับสิทธิ ดังนี้ 
 1.  การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
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 2. การขอพระราชทานยศตํารวจชั้น
สัญญาบัตรหรือขอแตงตั้งยศตํารวจชั้นประทวน
เปนกรณีพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง 
 3. การขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 
 4. การใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
 
การดําเนินการ 
- ใหตนสังกัดของผู เสียชีวิตเสนอเรื่องขอรับ
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษผานผูวาราชการ
จังหวัด ไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
คว ามชอบ  ค าทดแทนและการช ว ย เห ลือ 
(ก.บ.ท.ช.) 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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- งาน 3 ฝายกําลังพล 3  กองกําลังพล  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  อาคาร 19  ชั้น 6 โทร. 0-2205-
2438  และ  0-2252-4921 
การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจที่เสยีชีวิต 

จากการปฏิบัติหนาท่ี 
คุณสมบัติผูมีสิทธิ 
-  เมื่อมีขาราชการตํารวจเสียชีวิตเนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาที่ราชการสํานักงานตํารวจ- 
แหงชาติ  อาจพิจารณาอนุมัติใหรับสมัครผูใด  
ผูหนึ่ ง  ซึ่ ง เปนทายาทของขาราชการตํารวจ
ดังกลาว เพื่อคัดเลือกบรรจุเขารับราชการตํารวจ 
โดยจะพิจารณาใหเพียง 1 ราย  ทั้งนี้ การพิจารณา
คัดเลือกเพื่อบรรจุผูใด ผูหนึ่ง เขารับราชการให
พิจารณาตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 
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 (1)  บุตร (ผูสืบสายโลหิต) และหากมี
บุตรหลายคนผูที่จะไดรับการพิจารณา ไดแก บุตร
ที่มีอายุสูงสุด และถัดมาตามลําดับ 
 (2)  สามี หรือภรรยา (โดยชอบดวย
กฎหมาย)  ในกรณีที่ไมมีบุตร หรือมีแตขอสละ
สิทธิ์ หรือไมอยูในเกณฑที่จะเขารับราชการได 
 ( 3 )   บุตรบุญธรรม   ซึ่ งมี การจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไวกอนเสียชีวิต หรือ
สามี หรือภรรยา (โดยพฤตินัย) ซึ่งอยูกันฉันทสามี
ภรรยาโดยเปดเผย ตามลําดับ 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 1. งานบรรจุบุคคลภายนอกชั้นสัญญา
บัตร  กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
โทร.0-2205-2448 
 2. งานบรรจุชั้นประทวน-พลตํารวจ 
กองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
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โทร.0-2205-2677-8 
บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ(

ตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521) 
บําเหน็จความชอบ = การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปน
กรณีพิเศษ,เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) 
คาทดแทน = คาทดแทนการเสียชีวิต,คาทดแทน
การทุพพลภาพหรือพิการจนตองออกจากราชการ
,คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ 
การชวยเหลือ = คาจัดการศพ,เงินชวยเหลือดํารง
ชีพผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักตามที่กําหนด 
ซึ่งถือเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการประกอบ
อาชีพหรือดํารงชีพ,คารักษาพยาบาล,เงินชดเชย 
การปวยเจ็บเปนรายวัน 
-ผูปฏิบัติหนาที่ดานความมั่นคง/ปองกันอธิปไตย/
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ เชน ปฏิบัติ
หนาที่ปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปรามการ
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กอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
การปองกันแนวชายแดน เปนตน 
 
สถานที่ติดตอเพื่อยื่นคําขอ 
1.  หนวยงานตนสังกัดของขาราชการตํารวจ 
2. ฝายกําลังพล 2 กองกําลังพล   โทร 0-2205-
2677-8,0-2205-2448,0-2205-2791 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการ เ จ าหน าที่  สํ านั ก ง านปลั ดสํ านั ก
นายกรั ฐมนตรี  ทํ า เนี ยบ รัฐบาล  เ ขตดุ สิ ต 
กรุงเทพฯ     โทร. 0-2282-2700 โทรสาร 0-2281 
-0512 
สิทธิตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับ

อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ 
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546 
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คุณสมบัติผูท่ีมีสิทธิและสิทธิท่ีจะไดรับ  
มี 3 อยาง 
1.ไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลาปวยเนื่องจาก
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
หนาที่ 
2.ได รับสงเคราะหใหคงอยู รับราชการตอไป 
เนื่องจากไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะปฏิบัติ
ราชการจนพิการหรือทุพพลภาพ 
3.ได รับบํ านาญพิ เศษ เมื่ อออกจากราชการ
เนื่องจากไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะปฏิบัติ
ราชการจนพิการหรือทุพพลภาพ 
เอกสารที่ใชประกอบ 
1. คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 
2. รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาที่ 
3. บันทึกปากคําผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของ 
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4. หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพื่อ
รักษาพยาบาลเพราะเหตุได รับอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ 
5. ใบแสดงความเห็นแพทยที่ทางราชการรับรอง 
6. บันทึกแสดงความสมัครใจรับราชการอยูตอ
(เฉพาะกรณีพิการหรือทุพพลภาพ) 
7. หลักฐานยืนยันการกลับมารับราชการหลังการ
รักษาหายแลว 
8. หลักฐานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายหนาที่ที่
เหมาะสมกับสภาพรางกาย 
ขั้นตอนในการขอ 

ยื่ นขอจากหน วยตนสั งกั ด เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง นายกรัฐมนตรี 
หรือ รอง นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย  
สถานที่ติดตอ 
ฝายกําลังพล 1 กองกําลังพล ตร.  
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โทร. 0-2251-1583, 0-2205-2462-3 
เงินชวยเหลือจากมลูนิธิสงเคราะห 
ขาราชการตํารวจและครอบครัว 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ 
- ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ หรือ
สูญหายไป จากการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเกิดจากการ
ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี  หรือถูกทําราย หรือ
อุบัติเหตุ 
เอกสารที่ใชประกอบ 

1.รายงานเหตุการณโดยผูบังคับบัญชา
ระดับ ผบก.ขึ้นไปเปนผูลงนาม 

2. ใบมรณบัตร(เฉพาะกรณีเสียชีวิต) 
3.ใบรับรองแพทยที่กําหนดระยะเวลา

พักรักษาตัวใหชัดเจน (เฉพาะกรณีไดรับบาดเจ็บ) 
4. สําเนาประจําวันขอเกิดเหตุ 
5. คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ 
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6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจที่
ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบาน ของผูเสียชีวิต
หรือไดรับบาดเจ็บ 

7.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่
ยังไมหมดอายุ  และสําเนาทะเบียนบาน  ของ
ทายาท คือ บิดา มารดา ภรรยาและบุตร (เฉพาะ 
กรณีเสียชีวิต) 

8. บันทึกคําใหการของทายาท  คือ 
บิดา  มารดา  ภรรยา  และบุตร  ( เฉพาะกรณี
เสียชีวิต) 

9. สําเนาใบมรณบัตรของทายาทกรณี
ทายาทเสียชีวิต  (เฉพาะกรณีเสียชีวิต) 

10.  สําเนาสูติบัตรกรณีทายาทเปน
ผูเยาว  (เฉพาะกรณีเสียชีวิต) 
เอกสารที่เปนสําเนาจะตองใหขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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ขั้นตอนการขอรับเงินชวยเหลือ 
- ดําเนินการสงเอกสารขอรับเงินมูลนิธิฯ ผาน
ตามลําดับชั้น นําเรียน ประธานมูลนิธิสงเคราะห
ขาราชการตํารวจและครอบครัว (ผาน ผบก.สก.) 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
- งาน 6 ฝายสวัสดิการ 1 สก. โทร. 0-2252-5921, 
0-2205-2528  โทรสาร   0-2251-9935 
 

เงินชวยเหลือจากกองทุนปองกันและ 
ปราบปราบยาเสพติด 

คุณสมบัติผูขอรับเงินชวยเหลือ 
- ขาราชการตํารวจหรือบุคคลใด  ๆ  ก็ตามที่
เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
จากการปฏิบัติหนาที่ปองกันปราบปรามยาเสพติด 
จะไดรับการชวยเหลือจาก   “กองทุนปองกันและ
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ปราบปรามยาเสพติด”   ตามหลักเกณฑของ
กองทุนฯ 
การยื่นเรื่องขอรับเงินชวยเหลือ 
- การยื่นเรื่องขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุน 
- ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจะตองกรอก
รายละเอียดตามแบบฟอรมของกองทุน  สงไปยัง
ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  สํานักงาน ป.ป.ส. ถนนดิน
แดง แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 
10400    สําหรับเอกสารประกอบเรื่องตลอดจน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวของติดตอสอบถาม
โดยตรงที่สวนเลขานุการและบริหารกองทุน             
สํานักตรวจสอบทรัพยคดียาเสพติด สํานักงาน 
ป.ป.ส. โทร.0-2247-0901-19 ตอ 375 , 313 

เงินชวยเหลือจากมลูนิธิปองกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด 
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คุณสมบัติผูขอรับเงินชวยเหลือ 
- ขาราชการตํารวจหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เสีย 
ชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายจาก
การปฏิบัติหนาที่ปองกันปราบปรามยาเสพติด จะ
ไดรับการชวยเหลือในรูปของเงินจาก “มูลนิธิ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด”ตามหลักเกณฑ
ของมูลนิธิฯ 
เอกสารที่ใชประกอบการขอรับเงินชวยเหลือ 

1. แบบฟอรมขอรับเงินชวยเหลือของ
มูลนิธิฯ 

2. ใบมรณบัตร หรือใบรับรองแพทย 
แลวแตกรณี 

3. หลักฐานการเปนทายาท (กรณี
เสียชีวิต) 

4. หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันวาเปนการ
ปฏิบัติหนาที่จริง เชน บันทึกการจับกุม  บันทึก
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ประจําวัน  สํานวนการสอบสวนทางคดีหรือ
คณะกรรมการ  คําสั่งมอบหมายปฏิบัติหนาที่  ผล
การปฏิบัติงาน รูปถาย ฯลฯ 
ขั้นตอนการขอรับเงินชวยเหลือ 
- ใหผูบังคับการหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูวา
ราชการจังหวัดสงแบบฟอรมคําขอตามแบบของ
มูลนิธิฯ  พรอมเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ไปยัง 
มู ลนิ ธิ ป อ งกั นและปร าบปร ามย า เ สพติ ด 
สํานักงาน ป.ป.ส.เลขที่ 5  ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400   
โทร .0 -2247-0901-19 ตอ  220 ,  222 ,  204 
โทรสาร 0-2644-5302 
 
 

เงินชวยเหลือจากมลูนิธิสายใจไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ 
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คุณสมบัติผูขอรับเงินชวยเหลือ 
- ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหนาที่  
เอกสารที่ใชประกอบ 

1. แบบฟอรมขอรับเงินชวยเหลือของ
มูลนิธิฯ 

2. ใบมรณบัตร หรือใบรับรองแพทย 
แลวแตกรณี 

3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันวาเปนการ
ปฏิบัติหนาที่จริง เชน บันทึกการจับกุม  บันทึก
ประจําวัน  สํานวนการสอบสวนทางคดีหรือ
คณะกรรมการ  คําสั่งมอบหมายปฏิบัติหนาที่  ผล
การปฏิบัติงาน รูปถาย ฯลฯ 
ขั้นตอนการขอรับเงินชวยเหลือ 
- ใหตนสังกัดของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บ สงแบบฟอรมคําขอตามแบบของ



- 27 - 

มูลนิธิฯ  พรอมเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ไปยัง   
กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อาคาร 
19  ชั้น 10 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
- งาน 7 ฝายสวัสดกิาร 1สก.โทร.0-2205-2539 
การสงเคราะหใหขาราชการรับราชการตอไปได

ในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
 การสง เคราะหข า ราชการให รับ
ราชการตอไปในตําแหนงที่เหมาะสม เปนวิธีการ
หนึ่งในการใหความชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนแกขาราชการผูพิการหรือทุพพลภาพ
อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ซึ่งยังพอปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่อื่นได  
การสงเคราะหที่วานี้เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย
เพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ.2546 (ฉบับ
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เดิม  คือ   พ .ศ .2498 ซึ่งไดถูกยกเลิกไปแลว) 
สํ าห รับหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารดํ า เนินการ
สงเคราะห สรุปได คือ 
 เมื่อมี “ขาราชการ” ปวยเจ็บหรือไดรับ
อันตรายจนทําใหพิการหรือทุพพลภาพเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการ  แตยังคงพอปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงหนาที่อื่นที่เหมาะสมไดและเจา
ตัวสมัครใจที่จะอยูรับราชการตอไป  ใหหนวยตน
สังกัดเสนอเรื่องขอรับการสงเคราะหใหผูนั้นรับ
ราชการตอไปในตําแหนงที่ที่เห็นวาเหมาะสม 
โดยเสนอตามลําดับชั้นไปยังรัฐมนตรีเจาสังกัด 
(กรณีขาราชการตํารวจ รัฐมนตรีเจาสังกัด คือ 
นายกรัฐมนตรี)  เพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นรับ
ราชการในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมนั้นตอไป 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
-งาน 5 ฝายกําลังพล 1 กองกําลังพล 
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อาคาร 19 ชั้น 8 
โทร.0-2251-1583 และ 0-2205-2462-3 

เงินบําเหน็จหรือเงนิบํานาญ , เงินชวยพิเศษ 
เงินบําเหน็จตกทอดและเงินบํานาญพเิศษ 

“บําเหน็จ”  หมายความวา เงินตอบแทนความ 
ชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายคร้ังเดียว 
เงินบําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย คูณ              
จํานวนปเวลาราชการ 
“บํานาญ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบ
ที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปนรายเดือน 
เงินบํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย คูณ จํานวนป
เวลาราชการ  หาร 50  
1. ขาราชการที่ไดรับสิทธิตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 
   1.1  คุณสมบัติการขอรับบําเหน็จ 
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  -  มีเวลาราชการตั้งแต 10 ปบริบูรณ
ขึ้นไป 
  -  มีเวลาราชการนอยกวา 10 ป แตการ
ออกจากราชการจะตองอยูในเหตุใดเหตุหนึ่งใน            
4 เหตุ คือ เหตุทุพพลภาพ, เหตุทดแทน , เหตุ
สูงอายุ และเหตุรับราชการนาน 
 1.2  คุณสมบัติการขอรับบํานาญ 
  -  มีเวลาราชการตั้งแต 25 ปบริบูรณ
ขึ้นไป 
  -  มีเวลาราชการตั้งแต 10 ปบริบูรณ
ขึ้นไป แตไมถึง 25 ป และผูนั้นจะตองมีอายุครบ 
50 ปบริบูรณ 
2. ขาราชการที่ไดรับตาม พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 (สําหรับขาราชการ
ตํารวจที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ ) 
   2.1  คุณสมบัติการขอรับบําเหน็จ 
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  - มีเวลาราชการตั้งแต 10 ปบริบูรณขึ้น
ไป 
  - มีเวลาราชการนอยกวา 10 ป แตการ
ออกจากราชการจะตองอยูในเหตุใดเหตุหนึ่งใน 3 
เหตุ 
      คือ เหตุทุพพลภาพ, เหตุทดแทน 
และเหตุสูงอายุ 
  - สําหรับเงินกองทุนฯ ที่จะไดรับมีเงิน
สะสม และเงินสมทบ 
   2.2  คุณสมบัติการขอรับบํานาญ 
  - มีเวลาราชการตั้งแต 25 ปบริบูรณขึ้น
ไป 
  - มีเวลาราชการตั้งแต 10 ปบริบูรณขึ้น
ไป แตไมถึง 25 ป และผูนั้นจะตองมีอายุครบ 50 
ปบริบูรณ  
                - สําหรับเงินกองทุนฯ ของขาราชการที่ 
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รับราชการกอนวันที่ 27 มี.ค.2540 จะไดรับเงิน 
ประเดิม,เงินชดเชย, เงินสะสม และเงินสมทบ 
สวนขาราชการที่รับราชการหลังวันที่ 27 มี.ค.
2540 จะไดรับเงินชดเชย , เงินสะสม  และเงิน
สมทบ (ไมมีเงินประเดิม) 
3.  เมื่อเกษียณอายุราชการ ทานจะตองดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ 
   1. กอนการเกษียณอายุราชการควรยื่นเร่ือง
เพื่อขอรับบําเหน็จหรือบํานาญที่ตนสังกัดของ
ทานอยางนอย 8 เดือน เอกสารตาง ๆ สอบถามได
ที่แผนกธุรการหนวยงานที่ทานสังกัดอยู หรืองาน
ฐานขอมูลการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญ ฝาย
การเงิน 1 กองการเงิน (อาคารหมายเลข 18 ชั้น 1)  
โทร. 0-2251-7811 , 0-2205-2338 ,  0-2205-2701 
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  2. ทําบัตรขาราชการบําเหน็จ บํานาญ 
ที่หน วยงานตนสั งกั ดที่ ท านสั งกั ดอยู ก อน
เกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ สวน
หนวยงานในสังกัด สํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ สามารถติดตอไดที่ งานดรรชนีและ
บันทึกขอมูล ฝายกําลังพล 1 กองกําลังพล (อาคาร 
19 ชั้น 8 )โทร.0-2205-1226 
หลักฐานประกอบการทําบัตรขาราชการบําเหน็จ 
บํานาญ 

2.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
2.2 ประกาศเกษียณอายุราชการ หรือ

คําสั่งใหออกจากราชการ 
   3. กรณีประสงคจะขอรับบํานาญทางกองการ 
เงินจะตองทําบัตรรับเงินบํานาญ(กรมบัญชีกลาง
สั่งจายเงินบํานาญแลว) เพื่อเปนหลักฐานสําหรับ
ติดตอราชการ 
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วิธีรับเงินบําเหน็จบํานาญปกติ 
   1. ผูรับเงินบําเหน็จบํานาญจะตองแสดงตน 
หรือสงใบรับรองการมีชีวิตตอเจาหนาที่ผูจาย ณ 
หนวยผูเบิก (หนวยเบิกจาย) หลังจากเกษียณอายุ
ราชการหรือออกจากราชการ และจะตองมาแสดง
ตนหรือสงใบรับรองการ       มีชีวิตในเดือน
ตุลาคมของทุก ๆ ป 
   2. เมื่อผูรับบําเหน็จบํานาญมาแสดงตนแลว 
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินผานธนาคารพาณิชย
ตาง ๆ ตามความประสงคใหกับผู รับบําเหน็จ
บํานาญโดยตรง 
3. ผูรับบําเหน็จบํานาญสามารถเลือกขอรับเงินได
ที่หนวยผู เบิก (หนวยเบิกจาย) ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่ใดก็ไดตามที่สะดวก  
หลักฐานประกอบการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญปกติ 

(ตามคําสั่ง ตร.ที่ 145/2547 ลง 13 ก.พ.2547) 



- 35 - 

-  กรณีขอรับเงินบําเหน็จปกติหรือบํานาญปกติ
พรอมบําเหน็จดํารงชีพ 

1. สมุดประวัติ (แนบสงไปพรอมกับเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ) 

2. แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินทดแทน  
ขาราชการวิสามัญ ออกจากราชการ คือ แบบ  
5300 (กระทรวงการคลังเปนผูกําหนด) 
3. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวาง
ประจําปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎ
อัยการศึก(กระทรวงการคลังเปนผูกําหนด) 
4. ใบรับรองเวลาราชการทวีคูณแบบเกาทุก ๆ คร้ัง
ที่ไดรับเวลาราชการทวีคูณ 
5. คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทาย 
6. คําสั่งการไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ ซึ่งไดรับอยูกอน
วันที่พนหนาที่ราชการดังนี้ 
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  6 .1  เ งิน เพิ่ มพิ เศษสํ าห รับประจํ า
ตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ 

6.2  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
 6.3 เ งิ น เ พิ่ ม พิ เ ศ ษ สํ า ห รั บ ก า ร
ปราบปรามผูกระทําความผิด 
7.  แบบ ข.6 
8.  แบบรายการรับเงินเดือนของขาราชการที่พน
จากหนาที่ราชการ (แบบ “ส” ข.7) 
9.  หลักฐานการรับรองเวลาราชการตอนเปน
ทหาร ซึ่งกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ไดตรวจสอบและรับรองแลว (ถามี) 
1 0 . ใ บ รั บ ร อ ง เ ว ล า ร า ช ก า รท วี คู ณ ต า มที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด (ถามี) 
11. หลักฐานการพนจากหนาที่ราชการกรณี
เกษียณอายุราชการ ใหสงหลักฐานสําเนาหนังสือ
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หรือประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติแจงการ
เกษียณอายุราชการ 
12. หนังสือการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งใหพน
จากหนาที่ราชการ 
13. คําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไว
กอนและหนังสือการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
พักราชการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
(ถามี) 
14. คําสั่งกลับเขารับราชการ พรอมหนังสือการลง
ลายมือชื่อรับทราบวันกลับเขารับราชการ (ถาม)ี 
15. คําสั่งอนุมัติใหเบิกจายเงินเดือนระหวางพัก
ราชการในกรณีกลับเขารับราชการ 
16. หนังสืออนุมัติของเจากระทรวงใหมีสิทธิเบิก
เงินเดือนในกรณีลาปวยเกินกําหนดวันลาโดยมี
สิทธิไดรับเงินเดือน 
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17. หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวา ผูพนจาก
หนาที่ราชการมีหนี้สินกับทางราชการหรือไมหาก
มีเปนหนี้สินอะไร มีสัญญาหรือไม เพื่อใชเปน
ขอมูลแจงสวนราชการผูเบิกเงินบําเหน็จบํานาญ 
ดําเนินการตามขอผูกพันที่มีตอทางราชการนั้น 
18. กรณีเกษียณอายุราชการ ใหมีหนังสือรับรอง
ของผูบังคับบัญชาระดับ สว.หรือหัวหนาสถานี
ขึ้นไปรับรองวาไมเปนผูอยูระหวางถูกสอบสวน
ดําเนินคดีอาญา หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทาง
วินัยแตอยางใด  หากอยูในระหวางถูกสอบสวน
ดําเนินคดีอาญาหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ขอใหสงสําเนารายงานการตองหาคดีอาญา 
หรือสําเนาคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
และรายงานผลคดีหรือกรณีถึ งที่สุดว า เปน
ประการใด ก.ตร. ไดตอบรับทราบการดําเนินการ
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ทางวินัยแลวหรือยัง   โดยใหแนบเอกสารที่
เกี่ยวของไปเพื่อประกอบการ พิจารณาดวย 
19.  หนังสือแจงสถานที่อยูปจจุบันของผู รับ
บําเหน็จ/บํานาญฯ 
20. สําเนาทะเบยีนบานและบัตรประจําตัวของ
ผูรับบําเหน็จ/บํานาญฯ 
21.หนังสือรับรองวาผูที่พนจากหนาที่ราชการเปน
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) 
หรือไม 
22. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหนาที่มีชื่อและ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
23. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูรับ
บําเหน็จ/บํานาญ 
24. หนังสือรับรองและขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 
(แบบ สบง.10) 
-  กรณีขอรับบําเหน็จดํารงชีพเพียงอยางเดียว 
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1. สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อผูรับ
บําเหน็จดํารงชีพ 

2. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หนาที่
มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
- กรณีผูรับบําเหน็จบํานาญเปนสมาชิก กบข.
จะตองยื่นแบบขอรบัเงินจาก กองทุนกบข.(แบบ
กบข. 0008/1/2543) ที่สวนราชการเจาสังกัดที่รับ
ราชการคร้ังสุดทายโดยมีหลักฐานประกอบการ
ขอรับเงินดังนี ้
- กรณีสมาชิกเลือกรับบํานาญ 

1.  แบบ กบข. 008/1/2543 
2 .  สํ า เนาใบแนบหนั งสือสั่ ง จ า ย

บํานาญสมาชิก กบข. 
3. สําเนาคําสั่งออกจากราชการ 
4. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหนาที่มี

ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่สมาชิก
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เลือกรับเงินโดยใหโอนเงินเขาบัญชี เงินฝาก
ธนาคาร)  

5. สําเนาใบสมัครสมาชิก กบข. (ถามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
7. สําเนาทะเบียนบาน 

กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ 
1.  แบบ กบข.008/1/2543 
2.  สําเนาคําสั่งออกจากราชการ  
3.  สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหนาที่มี
ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณี
ที่สมาชิกเลือกรับเงินโดยใหโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคาร) 
4.  สําเนาใบสมัครสมาชิก กบข. (ถามี) 
5.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
6.  สําเนาทะเบยีนบาน 
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4. ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต ทายาทหรือผูมี
สิทธิจะไดรับเงินจากทางราชการดังนี ้
  4.1 เงินชวยพิเศษ =  เงินเดือนเดือนสดุทาย
บวกเงินเพิ่มคาวิชา เงินประจําตําแหนงที่ตองฝา
อันตรายเปนปกติเงนิเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
และเงินเพิ่มพเิศษสาํหรับปราบปรามผูกระทําผิด 
คูณดวย สาม 
 ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ ไดแก  
- บุคคลซึ่งขาราชการผูตายแสดงเจตนาโดยทํา
เปนหนังสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ถาขาราชการผูตาย 
มิไดแสดงเจตนาไวหรือบุคคลซึ่ง ขาราชการผูตาย
แสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอน
มีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

 (1) คูสมรส 
 (2) บุตร 
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 (3) บิดามารดา 
       เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนมี
ชีวิตอยู บุคคลในลาํดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือพิเศษ 
 หลักฐานประกอบการขอรับเงินชวยพิเศษ 
  1.  หนังสือแสดงเจตนา 

2.  คํารองขอรับเงิน 
3. บันทึกสอบสวนของเจาหนาที่ของ

หนวยตนสังกัด 
  4. สําเนาใบมรณบัตร และสําเนา
ทะเบียนบาน 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบยีนบานของผูมีสิทธิ 
 4.2  เงินบําเหน็จตกทอด  =  เงินเดอืนเดือน
สุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
 ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ไดแก 
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   (1)  บุตร และใหหมายความรวมถึง
บุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอให
รับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่
บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความ
ตายบิดา บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตร
ตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 
  (2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 
           (3) บิดา  ,  มารดา  หรือบิดา  หรือ
มารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน หากไมมี
ทายาททั้ง 3  ขอขางตน  ขาราชการตํารวจจะตอง
ทําหนังสือแสดงเจตนาตามแบบที่กระทรวง -     
การคลังกําหนด และยื่นตอหนวยตนสงักัด  
        ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตตั้งแตวนัที่ 1 พ.ย.  
2548  เปนตนไปกรมบัญชีกลางจะจายเงิน
บําเหน็จตกทอดใหกับทายาทผูมีสิทธิโดยตรง
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ผานธนาคารพาณิชยตาง ๆ โดยใชหลักฐานการ 
ขอรับเงินแบบหนังสือรับรองการขอรับบําเหน็จ
ตกทอด (แบบ ตท.1) 
หลักฐานประกอบการขอรับเงินบําเหนจ็ตกทอด  
( ขาราชการตํารวจเสียชีวิต ) 
 (ตามคําสั่ง ตร.ที่ 145/2547 ลง 13 ก.พ.2547)  
  1. สมุดประวัติ(แนบสงไปพรอมกับ
เร่ืองขอรับบําเหน็จตกทอด) 
  2. แบบขอรับบํานาญพิเศษและหรือ
บําเหน็จตกทอดกรณีถึงแกความตายคอื แบบ 
5309 (กระทรวงการคลังเปนผูกําหนด) 
  3.ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทว ี
คูณระหวางประจําปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ได
ประกาศใชกฎอัยการศึก (กระทรวงการคลังเปนผู
กําหนด) 
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  4. ใบรับรองเวลาราชการทวีคูณแบบ
เกาทุก ๆ คร้ังที่ไดรับเวลาราชการทวีคูณ 
  5.  คําสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนคร้ังสุดทาย 
  6. คําสั่งการไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ ซึ่ง 
ไดรับอยูในวันกอนวันที่พนหนาที่ราชการดังนี้ 
  6.1 เงินเพิ่มพเิศษสําหรับประจํา
ตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ 

 6.2  เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบ 
 6.3 เงินเพิ่มพเิศษสําหรับการ

ปราบปรามผูกระทําความผิด 
6.4  เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับ

ตําแหนงโดดรม ตําแหนงผูทําการในอากาศ 
ตําแหนงนักประดาน้ํา เปนตน 
  7.  แบบ ข. 6 (กระทรวงการคลัง
กําหนด) 
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 8.  แบบรายการรับเงินเดือนของ
ขาราชการที่พนจากหนาที่ราชการ (แบบ “ส” ข.7) 
(กระทรวงการคลังกําหนด) 
 9.  หลักฐานการรับรองเวลาราชการ
ตอนเปนทหาร ซึ่งกรมการเงินกลาโหม 
กระทรวงกลาโหมไดตรวจสอบและรับรองแลว 
(ถามี) 
 10. ใบรับรองเวลาราชการทวีคูณ
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด (ถามี) 
  11.  คําสั่งพักราชการหรือคําสั่งให
ออกจากราชการไวกอน และหนังสือการลง
ลายมือชื่อรับทราบคําสั่งพักราชการ หรือใหออก
จากราชการไวกอน (ถามี) 
  12.  คําสั่งกลับเขารับราชการ และ
หนังสือการลงลายมือชื่อรับทราบวันกลับเขารับ
ราชการ (ถามี) 
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  13.  คําสั่งอนุมัติใหเบิกจายเงินเดือน
ระหวางพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว
กอน ในกรณีกลับเขารับราชการ (ถามี) 
  14.  หนังสืออนุมัติของเจากระทรวง
ใหมีสิทธิเบิกเงินเดอืนในกรณีลาปวยเกินกําหนด
วันลาโดยมีสิทธิไดรับเงินเดือน (ถามี) 
  15. แบบรายงานการสอบสวนบําเหน็จ
ตกทอด และบํานาญพิเศษ 
  16. หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
วากอนจะถึงแกกรรม ผูนี้มีหนี้สินติดคางกับทาง
ราชการหรือไมและรับรองวากอนถึงแกกรรม เคย
อยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณา
ทัณฑทางวินัยหรือผูตองหาคดี 
อาญาแตอยางใดหรือไม 
 17. สําเนาใบมรณบัตร และสําเนา
ทะเบียนบานที่มีชือ่ของผูตาย 
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 18. บันทึกการสอบสวนปากคําทายาท 
(ใชแบบคําใหการของผูรองทุกข ผูกลาวโทษ หรือ
พยาน) ดังนี้ 
 18.1 บิดา-มารดา 
 18.2  ภรรยา (สามี) กรณีมีภรรยา 
(สามี) หลายคน ก็ใหสอบปากคําของทุกคน 
 18.3 บุตรทุกคน รวมทั้งบุตรบุญ
ธรรม และหรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 
 19. สอบปากคําพยานที่เชื่อถือได กรณี 
บิดา-มารดาของผูตายไดแตงงานอยูกินกันกอน
บังคับใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
5 (กอน 1 ตุลาคม 2478) 
 20. สําเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือ
รับรองการตายของเจาหนาที่ฝายปกครอง กรณี
ทายาทผูใดถึงแกความตายหรือสอบปากคําพยาน
ที่เชื่อถือได 
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 21. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบยีนบานของทายาททุกคน ตลอดถึง
พยาน (ถามี) 
 22. สําเนาทะเบยีนการสมรส หรือ
ใบสําคัญการสมรสของบิดา-มารดาและของผูตาย  
และสําเนาทะเบยีนหยา (ถามี)  
 23. สําเนาสูติบัตรของบุตรทุกคน 
 24. สําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตร
หรือสําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถามี) 
 25. หนังสือรับรองบุตรผูเยาวซึ่งไม
สามารถสอบปากคําได (ถามี) 
 26. ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองวา
ภรรยาของผูตายอยูในระหวางตั้งครรภหรือไม 
 27. ใบรับรองแพทย กรณีทายาทผูใด
พิการหรือทุพพลภาพ (ถามี) 
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 28. หนังสือแจงสถานที่อยูปจจุบันของ
ทายาททุกคน 
 29. กรณีที่เปนการตายโดยผิด
ธรรมชาติ ใหสงรายงานการสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการเสียชีวิต ซึ่งพนักงาน
สอบสวนไดดําเนินการตามกระบวนวิธีการ
สอบสวนเสร็จสิ้นแลว 
 30. บัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน
เอกสาร 
 31. สําเนาทะเบยีนบาน หนาที่มีชื่อ
ผูรับบําเหน็จตกทอด 
 4.3 เงินบํานาญพิเศษ 
            ขาราชการตํารวจเสียชีวิตในขณะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ทายาทจะไดรับเงิน บํานาญพิเศษ 
เพิ่มเติมจากเงินบําเหน็จตกทอด 
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 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินบํานาญพิเศษ ไดแก  
             บุคคลซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 41 
 
หลักฐานประกอบการขอรับเงินบํานาญพิเศษ 
(ตามคําสั่ง ตร.ที่ 145/2547 ลง 13 ก.พ.2547 ) 
 1. ใหสงหลักฐานเชนเดียวกับการ
ขอรับบําเหน็จตกทอด 

2.  คําสั่งของผูบังคบับัญชา ที่สั่งใหไป
ปฏิบัติราชการ 

3.  รายละเอียดหรือรายงานการไป
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งจนเปนเหตุใหถูก
ประทุษราย หรือไดรับอันตรายถึงตาย 

4.  รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็น
เหตุการณใกลชิด 
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5.  คํารับรองของผูบังคับบัญชา วา
ไดรับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการใน
หนาที่มิได เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยาง 
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

6.  กรณีทําการรบ ใหสงหลักฐานการ
รับรองไปดวย เชน กรณีปฏิบัติหนาที่ปราบปราม
คอมมิวนิสต ใหสงหนังสือรับรองการปฏิบัติ
ราชการของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (ถาม)ี 

7.  กรณีสูญหาย จะตองสอบสวนวา
สูญหายไปตั้งแตเมื่อใด มีเหตุการณอันควรเชื่อถือ
จะตองใหเจากระทรวงเปนผูวินิจฉัยและมีคําสั่ง
เปนบุคคล สาบสูญเมื่อสันนิษฐานไดวา บุคคล
นั้นไดสูญหายหรือตายพนกําหนดเวลา 2 เดือน
แลว 

8.  คําสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนกรณีพิเศษ 
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5. ผูรับบํานาญที่เสียชีวิต ทายาทหรือผูมีสิทธิจะ
ไดรับเงินจากทางราชการ ดังนี ้
     5.1 เงินชวยพิเศษ  =  เงินบํานาญเดือนสุดทาย
บวกเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยบํานาญไมรวม
เงินชวยเหลือรายเดอืนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
(ช.ร.บ.) คูณดวย สาม 
ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ ไดแก 
 บุคคลซึ่งผูรับบํานาญไดแสดงเจตนา
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอสวนราชการผูเบิกตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ถาผูรับบํานาญ
มิไดแสดงเจตนาไวหรือบุคคลซึ่งผูรับบํานาญ
แสดงเจตนาไวตายกอนผูรับบํานาญตายหรือกอน
มีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

1.  คูสมรส 
2.  บุตร 
3.  บิดามารดา 
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           เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอน
มีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสทิธิ
ไดรับเงินชวยพิเศษ 

 หลักฐานประกอบการขอรับเงินชวยพิเศษ  
  1.  หนังสือแสดงเจตนา 

2.  คํารองขอรับเงิน 
3.  สําเนาใบมรณบัตร และสําเนา
ทะเบียนบาน 
4.  สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนา
ทะเบียนบานของผูมีสิทธิ 

      5.2 เงินบําเหน็จตกทอด    =  เงิน
บํานาญเดือนสุดทายไมรวมเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินชวยเหลอื รายเดือน
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ร.บ.) คูณดวย สามสิบ  
ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ไดแก 
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   1.  บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตร
ซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดขีอใหรับ
เด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่
บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความ
ตายบิดา บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตร
ตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 

2.  สามีหรือภริยา ใหไดรับหนึ่งสวน 
3.  บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มี

ชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
       หากไมมีทายาททั้ง 3 ขอ ผูรับบํานาญ 

จะตองทําหนังสือแสดงเจตนาตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด และผูรับบํานาญ
จะตองยื่นหลักฐานการแสดงเจตนาที่หนวย
ราชการผูเบิก 
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       ผูรับบํานาญที่เสียชีวิตตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.
2548 เปนตนไป      กรมบัญชีกลางจะจายเงิน
บําเหน็จตกทอดใหกับทายาทผูมีสิทธิโดยตรง
ผานธนาคารพาณิชยตาง ๆ โดยใชหลักฐานการ
ขอรับเงินแบบหนังสือรับรองการขอรับบําเหน็จ
ตกทอด (แบบ ตท.1)  
หลักฐานประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอด 30 เทา 

(ตามคําสั่ง ตร.ที่ 145/2547 ลง 13 ก.พ.2547 ) 
  1.  แบบคํารับบํานาญพิเศษหรือ
บําเหน็จตกทอด กรณีถึงแกความตาย คือ แบบ  
5309  (กระทวงการคลังเปนผูกําหนด) 
  2.  แบบรายการสอบสวนบํานาญ
พิเศษ หรือบําเหน็จตกทอด 
  3.  สําเนาใบมรณบัตร สําเนาทะเบียน
บาน  
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  4.  บันทึกการสอบปากคําของทายาท
ทุกคน และหลักฐานประกอบการของทายาทและ
พยาน เชนเดยีวกับการขอรับบําเหน็จตกทอด 
(ขาราชการประจําตาย) 
 5.3 สิทธิประโยชนเกี่ยวกับสวัสดิการอืน่ๆ ของ
ผูรับเงินบํานาญ มีดังนี้ 
  1.  คารักษาพยาบาลของผูรับเงิน
บํานาญ, บิดามารดา, คูสมรส และบุตรซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 20 ป บริบูรณ 
    2.  คาการศึกษาบุตรที่มีอายุไมเกิน 20 
ป จะตองมีอายุไมเกิน 25 ป และจะตองอยู
ระหวางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
หมายเหตุ หากผูรับบํานาญที่เกษียณอายุราชการ
ยังไมไดยื่นขอรับบาํเหน็จดํารงชีพ ขอใหไปยื่น
เร่ืองขอรับบําเหน็จดํารงชีพที่หนวยเบิกจาย



- 59 - 

บํานาญหรือหนวยที่ไปรายงานตัวรับเงินบํานาญ 
ภายในเดือน ต.ค. - ธ ค. ของทุก ๆ ป 
  บําเหน็จดํารงชีพ  =  เงินที่จายใหแก
ผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือการดํารงชีพโดยจายให
คร้ังเดียว ซึ่งคาํนวณจาก 15 เทาของบาํนาญแตไม
เกิน 200,000 บาท 
  หากมีปญหาขอขัดของหรือตองการ
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่ 
 1.  กองการเงิน โทรศัพท 0-2251-7811 , 
 0-2205-2338 
 2.  หนวยผูเบิกที่ทําหนาที่เบิกจายเงินบาํเหน็จ
บํานาญ  

การใหความชวยเหลือเยียวยาผูท่ีไดรับ 
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความ 

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ผูมีสิทธิ 
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-ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแแดนภาคใตหรือจังหวัดอื่นที่ไดรับผล 
กระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต  ตาม มติ ครม.เมื่อ 31 
พ.ค.48 มีผลแต 4 ม.ค.47 
 
 
การดําเนินการ 
-ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูดําเนินการแจง
รายช่ือผูที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บไปยังผูวา
ราชการจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ 
หนวยท่ีติดตอ 
- หนวยงานตนสังกัด 
- ผูแจงมติ ครม. สํานักบริหารการประชุม
คณะรัฐมนตร ี
โทร. 02-2609000 ตอ 324 – 325 
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โทรสาร  02-2809064 
 
 


