
การเสริมขวัญก าลังใจ

หน้า

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๒

- การด าเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณส าหรับ
ก าลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.

๖๔

- ระเบียบส านักนายกว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ  
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัตหิน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ 
เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.)

๗๐

- ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการ ๑๖๔



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อนัเปน็ที่เชดิชูยิ่งช้ำงเผือก 

และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  กฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่  
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ได้บัญญัติไว้  
ซึ่งพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ที่จะพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ผู้กระท ำควำมดี  
ควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชน  ซึ่งนอกจำกกำรพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ตำมที่ทรงพระรำชด ำริเห็นสมควรแล้ว  รัฐบำลได้วำงระเบียบในกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เป็นหลักเกณฑ์กลั่นกรองให้ได้มำซึ่งบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
อย่ำงแท้จริงเพ่ือประกอบพระรำชด ำริอีกทำงหนึ่ง  ซึ่งระเบียบดังกล่ำวได้ใช้บังคับมำระยะหนึ่ง  สมควรปรับปรุง
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้   ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว   ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๒) ประกำศคณะปฏิรูปกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ฉบับที่  ๓๓  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย  
พ.ศ.  ๒๕๓๖  ลงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๔๙ 

(๓) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เครื่องรำชอิสริยำภรณ์”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก   หรือเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
แล้วแต่กรณี 

“ข้ำรำชกำรกำรเมือง”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือกฎหมำยอื่น 

“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  ยกเว้นข้ำรำชกำร 
กำรเมือง  และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่นด้วย 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวง  ทบวง  ส่วนรำชกำรระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  หน่วยงำนธุรกำร
ของศำลยุติธรรม  ศำลปกครอง  ศำลรัฐธรรมนูญ  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  องค์กรอิสระตำมกฎหมำย  
กรุงเทพมหำนคร  และให้หมำยควำมรวมถึงสภำกำชำดไทยด้วย 

“องค์กรอิสระตำมกฎหมำย”  หมำยควำมถึงองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  และองค์กำรของรัฐ
ที่เป็นอิสระ   

“ผู้ช่วยรัฐมนตรี”  หมำยควำมถึง  กรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี   

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่รำชกำรส่วนกลำง   รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรของรัฐ  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีกฎหมำยจัดตั้ง   
รวมทั้งบุคคลที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  ยกเว้นส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบบรหิำร
รำชกำรในพระองค์ 

ข้อ ๖ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   ในกรณีที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติ 
ตำมระเบียบนี้   ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอนำยกรัฐมนตรีเ พ่ือวินิจฉัย   ค ำวินิจฉัย 
ของนำยกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

ในกำรนี้  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีอำจเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  เพ่ือพิจำรณำ
ด้วยก็ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเครื่องหมำยแห่งเกียรติยศ  ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หรือสำธำรณชน  ตำมที่ทรงพระรำชด ำริเห็นสมควร  เพ่ือเป็นบ ำเหน็จควำมชอบและเครื่องหมำยเชิดชู 
เกียรติยศอย่ำงสูงแก่ผู้ได้รับพระรำชทำน 

เมื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลใด  
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ข้อ ๘ ในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ใด  ชั้นตรำใด  แก่บุคคลใด   
นอกจำกจะต้องพิจำรณำตำมต ำแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  และก ำหนดระยะเวลำที่จะขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมบญัชีท้ำยระเบยีบนี้แล้ว  ให้พิจำรณำโดยรอบคอบว่ำบคุคลนัน้เปน็ผู้ประพฤตดิี   
มีควำมจงรักภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหำกษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจที่จะพระรำชทำน  
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และได้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชนจนถึงขนำด 
ควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่งรำชอิสรยิำภรณ์  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระรำชทำนมคีวำม 
ภำคภูมิใจในเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำนอย่ำงแท้จริง  และเพ่ือให้เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เป็นเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติยศอย่ำงสูงด้วย 

ข้อ ๙ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีให้ขอพระรำชทำนในโอกำส
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ  เว้นแต่กำรเสนอขอพระรำชทำนกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วน 
ตำมข้อ  ๒๒  กำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้แทนทำงกำรทูตของต่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 
ตำมข้อ  ๒๓  และกำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้วำยชนม์ตำมข้อ  ๒๔  ให้เสนอขอพระรำชทำนได้ 
ตำมครำวแห่งควำมชอบและตำมเหตุกำรณ์เป็นกรณี ๆ  ไป 

เ พ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในโอกำส
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง   คณะรัฐมนตรีอำจก ำหนดวิธีกำรส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
หรือผู้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมข้อ  ๑๔  เฉพำะโอกำสเช่นว่ำนั้น  แต่จะก ำหนด
หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติบุคคลให้แตกต่ำงไปจำกระเบียบนี้มิได้ 

ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนดวิธีกำรเสนอขอพระรำชทำนและรับรอง
คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   รำยกำร 
และจ ำนวนเอกสำรประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  แล้วแจ้งเวียนให้หน่วยงำน 
ของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ทรำบและถือปฏิบัติ 

หมวด  ๒ 
กำรเสนอขอพระรำชทำน 

 
 

ข้อ ๑๑ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้เริ่มจำกเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกสลับกัน   เว้นแต่ 
จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในระเบียบนี้  โดยมีชั้นตรำตำมล ำดับ  ดังนี้ 
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(๑) ชั้นที่  ๗  เหรียญเงินมงกุฎไทย 
(๒) ชั้นที่  ๗  เหรียญเงินช้ำงเผือก 
(๓) ชั้นที่  ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย 
(๔) ชั้นที่  ๖  เหรียญทองช้ำงเผือก 
(๕) ชั้นที่  ๕  เบญจมำภรณ์มงกุฎไทย 
(๖) ชั้นที่  ๕  เบญจมำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๗) ชั้นที่  ๔  จัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย 
(๘) ชั้นที่  ๔  จัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๙) ชั้นที่  ๓  ตริตำภรณ์มงกุฎไทย 

(๑๐) ชั้นที่  ๓  ตริตำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๑) ชั้นที่  ๒  ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย 
(๑๒) ชั้นที่  ๒  ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๓) ชั้นที่  ๑  ประถมำภรณ์มงกุฎไทย 
(๑๔) ชั้นที่  ๑  ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก 
(๑๕) ชั้นสูงสุด  มหำวชิรมงกุฎ  และ 
(๑๖) ชั้นสูงสุด  มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก 
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ปีติดกันหรือกรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในระเบียบนี้  จะกระท ำมิได้ 
ข้อ ๑๒ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหมวด  ๔  แล้ว  บุคคลที่พึงได้รับกำรพิจำรณำเสนอ 

ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
(๒) เป็นผู้ประพฤติดี  และปฏิบัติงำนรำชกำรหรือปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชน

ด้วยควำมอุตสำหะ  ซื่อสัตย์  และเอำใจใส่ต่อหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง   
(๓) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 
(๔) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมรำชโองกำรหรือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   เว้นแต่ได้รับพระรำชทำนคืน 
ในภำยหลัง 

(๕) เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ 

(๖) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำ 
 (ก) กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกตั้งกรรมกำรสอบสวน  หรืออยู่ระหว่ำงพิจำรณำ

โทษทำงวินัย  หรืออยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



 (ข) กระท ำควำมผิดทำงอำญำและอยู่ระหว่ำงสอบสวนของพนักงำนสอบสวน   
หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีอำญำในศำล  หรือได้มีค ำพิพำกษำแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด  เว้นแต่พนักงำน 
อัยกำรรับแก้ต่ำงคดีนั้น  หรือเป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ  หรือควำมผิด 
ที่มีโทษปรับสถำนเดียว 

 (ค) กระท ำควำมผิดและอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  หรืออยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

บุคคลตำมวรรคหนึ่งต้องรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบนี้   เพ่ือให้หน่วยงำน
ของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ตน
ต่อไป 

ข้อ ๑๓ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี   ให้หน่วยงำนของรัฐ 
หรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
โดยแยกเอกสำรเป็นกำรเสนอขอพระรำชทำนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปัจจุบัน   และผู้ซึ่งพ้นจำก 
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะเกษียณอำยุ  และให้เป็นไปตำมล ำดับชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  คือชั้นต่ ำกวำ่ 
สำยสะพำย  และชั้นสำยสะพำย  แล้วส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน 

ภำยหลังจำกที่ได้ส่งเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีไปยัง  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ว  หำกหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลตำมข้อ  ๑๔  เห็นว่ำมีบุคคลที่ได้รับ 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  ระดับ  ชั้น  ชั้นยศ  สูงขึ้น  หรือได้รับเงินเดือนขั้นสูงของต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่   
และมีคุณสมบัติอื่นครบตำมหลักเกณฑ์ที่จะขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำยประจ ำปี  
ก็ให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำได้  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน 

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรำยชื่อและรับรอง  
คุณสมบัติและคุณลักษณะตำมข้อ  ๘  และข้อ  ๑๒  ของบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 

(๑) นำยกรัฐมนตรี  ส ำหรับรัฐมนตรี  และผู้ช่วยรัฐมนตรี 
(๒) ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  ส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  ประธำนคณะกรรมำธิกำร

สำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร 
(๓) ประธำนวุฒิสภำ  ส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ  ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ  

และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองประจ ำวุฒิสภำ 
(๔) รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด  ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองในสังกัด 
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(๕) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองในกรุงเทพมหำนคร   

(๖) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี    
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ส ำหรับข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พนักงำนรำชกำร   
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

(๗) ปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหำนคร  ส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้ำงประจ ำ  และผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่  แล้วแต่กรณี 

(๘) เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม  เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง  เลขำธิกำรส ำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ  ส ำหรับข้ำรำชกำรตุลำกำร  ดะโต๊ะยุติธรรม  ผู้พิพำกษำสมทบ  ผู้ด ำรงต ำแหน่งในศำล
นั้น ๆ  และข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในศำลนั้น  ๆ  แล้วแต่กรณี 

(๙) อัยกำรสูงสุด  ส ำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
(๑๐) ประธำนองค์กรอิสระตำมกฎหมำย  ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระนั้น ๆ 
(๑๑) เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  เลขำธิกำรวุฒิสภำ  ส ำหรับข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในสงักดั  

และผู้ปฏิบัติงำนให้แก่คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำสภำนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี 
(๑๒) เลขำธิกำรหรือหัวหน้ำหน่วยธุรกำรขององค์กรอิสระตำมกฎหมำย  ส ำหรับข้ำรำชกำร  

พนักงำน  และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยธุรกำรขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
(๑๓) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนอกจำก  (๖)  ส ำหรับบุคคลหรือพนักงำนในสังกัด 
(๑๔) บุคคลตำม  (๕)  (๖)  (๗)  โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีหรือผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแล 

ตำมกฎหมำย  ส ำหรับผู้บริหำรสูงสุด  พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  องค์กำรของรัฐ   
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่ำงเดียวกัน  และสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ  ในสังกัดหรือในก ำกับ   
แล้วแต่กรณี 

(๑๕) บุคคลตำม  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  ส ำหรับรำชบัณฑิต   
และกรรมกำรตำมกฎหมำยที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยงำนนั้น 

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม  ซึ่งจะด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่บุคคลตำมข้อ  ๑๔  (๖)  ที่รับรองคุณสมบัติของตนเองแล้ว  แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  ท ำหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบรำยชื่อ  เอกสำร  และหลักฐำนต่ำง ๆ   
แล้วพิจำรณำคุณสมบัติและกลั่นกรองควำมดีควำมชอบตำมที่ก ำหนดในระเบียบนี้   พร้อมทั้งรับรองว่ำ 
เป็นบุคคลที่สมควรได้รบักำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์  ก่อนส่งเรื่องไปยังผู้เสนอรำยชือ่ 
ตำมข้อ  ๑๔  (๖) 
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ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง  ทบวง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นอีกคณะหนึ่ง   
เพ่ือท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและรับรองอีกชั้นหนึ่ง  ก่อนเสนอไปยังผู้เสนอรำยชื่อตำมข้อ  ๑๔  (๖)   
เพื่อพิจำรณำรับรองแล้วส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต่อไป 

กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ให้แก่บคุคลตำมขอ้  ๑๔  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  
(๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ดและปลัดกรุ ง เทพมหำนครซึ่ งจะด ำ เนินกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น   สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้ปฏิบัติงำน 
ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำ  และผู้ปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในเขตจังหวัดหรือท้องที่ของตน  ที่รับรองคุณสมบัติ 
ของตนเองแล้ว  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง  ท ำหน้ำที่รวบรวมตรวจสอบรำยชื่อ  เอกสำร   
และหลักฐำนตำ่ง ๆ  แล้วพิจำรณำคุณสมบัต ิ คุณลักษณะ  และกลั่นกรองควำมดคีวำมชอบตำมที่ก ำหนด 
ในระเบียบนี้  พร้อมทั้งรับรองว่ำเป็นบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
แล้วเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗ ภำยใต้บังคับข้อ  ๘  และข้อ  ๑๒  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน 
และได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี  ต้องด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ขอพระรำชทำน  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง   สมำชิกรัฐสภำ  หรือข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมือง  ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหนง่หลังจำกวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ผ่ำนมำ   
จนถึงวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่จะขอพระรำชทำน 

(๒) ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  สมำชิกรัฐสภำ  หรือข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมืองหลำยต ำแหน่งหรือหลำยครั้ง   ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
หรือหลำยต ำแหน่งรวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่งหลังจำก 
วันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปีที่ผ่ำนมำ  จนถึงวันพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำของปี 
ที่จะขอพระรำชทำน 

(๓) ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะเกษียณอำยุ  และมีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อยู่ก่อนกำรพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(๔) เป็นผู้เคยมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๑๒  (๖)  ซึ่งต่อมำปรำกฏผลกำรสอบสวน  ไต่สวน  
หรือมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้วว่ำไม่มีควำมผิด 

(๕) เป็นผู้มีผลงำนควำมดีควำมชอบอย่ำงยิ่งเฉพำะที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้   
ข้อ ๑๘ ในกำรนับระยะเวลำเพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมระเบียบนี้   

หำกเป็นผู้มีกรณีดังต่อไปนี้ในปีใด  ให้เพิ่มก ำหนดระยะเวลำกำรขอพระรำชทำนอีกกรณีละหนึ่งปี 
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(๑) เป็นผู้ถูกลงโทษทำงวินัย 
(๒) เป็นผู้มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด  

ต่ ำกว่ำระดับดี  เว้นแต่เป็นกำรขอพระรำชทำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 
หรือระยะเวลำเลื่อนชั้นตรำเกินกว่ำห้ำปีบริบูรณ์  ให้พิจำรณำผลกำรประเมินดังกล่ำวในระยะเวลำห้ำปี 

หมวด  ๓ 
กำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี  
ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี  เป็นประธำนกรรมกำร 
 ที่ได้รับมอบหมำย 
(๒) รองนำยกรัฐมนตรี   เป็นกรรมกำร 
(๓) รัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนห้ำคน  เป็นกรรมกำร 
(๔) เลขำธิกำร  ก.พ.    เป็นกรรมกำร 
(๕) เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี   เป็นกรรมกำร 
       และเลขำนุกำร 
(๖) ข้ำรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง เป็นกรรมกำร 
 ที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมอบหมำย  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๗) ผู้อ ำนวยกำรกองอำลักษณ์   เป็นกรรมกำร 
 และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง  มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกชั้นตรำแก่บุคคลที่สมควรขอพระรำชทำน   
ให้ประธำนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

เพื่อกลั่นกรอง  ตรวจสอบ  หรือด ำเนินกำรอื่นตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
ข้อ ๒๐ เมื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสำรกำรเสนอขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีแล้ว   ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ   ประวัติกำรได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่สมควรขอพระรำชทำนตำมระเบียบนี้หรือ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้  แล้วเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมกำรตำมขอ้  ๑๙  พิจำรณำเสร็จแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอรำยชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่สมควรขอพระรำชทำนให้นำยกรัฐมนตรี
พิจำรณำ  เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยัง 
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ส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนซึ่งไม่อำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙   
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนตำมที่ก ำหนด 
ไว้ในระเบียบนี้ต่อนำยกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙ 

เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยัง 
ส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    
หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

หมวด  ๔ 
กำรเสนอและกำรพิจำรณำกำรเสนอขอพระรำชทำนแก่บุคคลบำงประเภท 

 
 

ข้อ ๒๓ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้แทนทำงกำรทูตของต่ำงประเทศ 
และชำวต่ำงประเทศ  ให้เสนอขอพระรำชทำนได้เมื่อผู้นั้นได้กระท ำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่ำงยิ่ง   
โดยให้หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมำกที่สุดเป็นผู้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 

ในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอ
ขอพระรำชทำนแจ้งกระทรวงกำรต่ำงประเทศและส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ  
ควำมเหมำะสมของชั้นตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่เสนอขอพระรำชทำนตำมล ำดับ   โดยพิจำรณำ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยระเบียบนี้   

ภำยในบังคับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่ำงประเทศ  เมื่อกระทรวงกำรต่ำงประเทศพิจำรณำ
เห็นสมควรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ใดและชั้นตรำใดแล้ว  ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ทำบทำมรัฐบำลที่ชำวต่ำงประเทศนั้นถือสัญชำติว่ำจะขัดข้องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ดังกล่ำวหรือไม่  หำกไม่ขัดข้อง  ให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอขอพระรำชทำนแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  เพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ  เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว   
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยังส ำนักพระรำชวังเพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรณุำ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  หำกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว   
ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ในกรณีนี้   มิให้น ำควำมในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙   
และข้อ  ๒๐  มำใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้วำยชนม์  ให้หน่วยงำนของรฐั
ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมำกที่สุดเสนอขอพระรำชทำนได้เมื่อผู้วำยชนม์ได้เคยกระท ำคุณประโยชน์
เป็นอย่ำงยิ่ง  โดยให้ส่งเอกสำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ  
เมื่อนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอรำยชื่อไปยังส ำนักพระรำชวัง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   หำกทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนแล้ว  ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

ในกรณีนี้   มิให้น ำควำมในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙   
และข้อ  ๒๐  มำใช้บังคับ 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๕ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำย  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปีตำมระเบียบนี้  จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำมข้อ  ๑๙  (๓) 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  29  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



- ๑ - 
 

บัญชี  ๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ นำยกรัฐมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ม.ว.ม. 

๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๓. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

ล ำดับ ๒ - ๔  
ต้องมีระยะเวลำ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ด ำรงต ำแหน่งจนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลมิพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

๒ รองนำยกรัฐมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ม.ว.ม. 
๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๓. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
หรือทบวง 
หรือรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

ป.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๔. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

๔ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง 
หรือทบวง 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน  ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้  ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๕. ขอพระรำชทำนได้ทุกป ี
 

 
 
 



- ๒ - 
 

บัญชี  ๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี   

ผู้แทนการค้าไทย กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการประสานงานวุฒิสภา  

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
 

ท.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๑๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือนหรือ
 ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
 จำกงบประมำณแผ่นดิน 
๒. ล ำดับ ๑๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๓. ล ำดับ ๓ - ๔ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 

๒ รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี
ฝ่ำยกำรเมือง 
 

ต.ช. ม.ว.ม. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ต.ช. ป.ช. ๑. ต.ช. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๔ ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเว้นป ี

๕ ที่ปรึกษำรัฐมนตรี หรือ 
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๖ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ช. ปีเว้นป ี

๗ รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเว้นป ี

๘ ประจ ำส ำนักเลขำธิกำร 
นำยกรัฐมนตร ี
 

จ.ช. ท.ม. ปีเว้นป ี

๙ เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวง  หรือทบวง  
หรือเลขำนุกำรรัฐมนตร ี
ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๐ ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวง  หรือทบวง 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๑ ผู้ช่วยรัฐมนตร ี ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 



- ๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๒ ผู้แทนกำรค้ำไทย ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี

๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

 

๑๓ กรรมกำรประสำนงำน 
สภำผู้แทนรำษฎร  หรือ  
กรรมกำรประสำนงำนวุฒิสภำ   
ที่ด ำรงต ำแหน่ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือสมำชิกวุฒิสภำ  
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ท.ช. ทุกปี 
๒. ท.ช. - ป.ช. ปีเว้นปี 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 



- ๔ - 
 

บัญชี  ๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนรัฐสภำ 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๔ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๘ - ๑๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือน 
 จำกงบประมำณแผ่นดิน
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
 ระเบียบขำ้รำชกำรรัฐสภำ 
๓. ล ำดับ ๘ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง 
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

๒ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๓ ประธำนวุฒิสภำ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๔ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  หรือ 
รองประธำนวุฒิสภำ 
 

ป.ช. ม.ป.ช. ทุกป ี

๕ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
  

ป.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี

๖ ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  หรือ
ประจ ำวุฒสิภำ 
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ม. ทุกป ี
๒. ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี  
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.  
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๗ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือ 
สมำชิกวุฒิสภำ 
 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

 

๘ ที่ปรึกษำประธำนรัฐสภำ   
ที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ   
ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร   
หรือท่ีปรึกษำประธำนวุฒิสภำ 
 

ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๙ ที่ปรึกษำรองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร หรือ 
ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒสิภำ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๐ ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

      



- ๕ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๑ โฆษกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

โฆษกประธำนวุฒสิภำ 
หรือโฆษกผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี  (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
๔. ล ำดับ ๑๖ - ๑๙ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ตดิต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ได้รับ
 ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
 จำกงบประมำณหมวด
 ค่ำตอบแทน 

 

๑๒ เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ  
เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๓ เลขำนุกำรรองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎร 
เลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
หรือเลขำนุกำรผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

จ.ช. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๔ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 

จ.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร  
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้น ำฝำ่ยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 

จ.ม. ต.ช. ปีเว้นป ี

๑๖ ที่ปรึกษำประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๑๗ ผู้ช ำนำญกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๑๘ นักวิชำกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. ต.ม. ปีเว้นป ี

๑๙ เลขำนุกำรประจ ำ 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
 

บ.ม. จ.ม. ปีเว้นป ี



- ๖ - 
 

บัญชี  ๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

ท.ช. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๘ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
 หรือด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยต ำแหน่งรวมกัน
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 และให้ขอได้เฉพำะผู้ที ่
 ได้รับเงินเดือนตำมกฎหมำย
 ว่ำด้วยระเบียบบริหำร
 รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
๓. ล ำดับ ๕ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ี 
 จะขอพระรำชทำน 
 

๒ รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ช. ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๔ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี 

๕ ประธำนท่ีปรึกษำ 
ของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
  

ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี 

๖ ที่ปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นป ี

๗ เลขำนุกำรประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร  
  

บ.ม. จ.ช. ปีเว้นปี 

๘ เลขำนุกำรรองประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร  
 

บ.ม. จ.ช. ปีเว้นป ี

     
     
     



- ๗ - 
 

บัญชี  ๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี ๑. ล ำดับ ๑ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 
 

๒ รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๓ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 
 

จ.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ ประธำนสภำเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

จ.ม. ท.ม. ปีเว้นปี 

๕ สมำชิกสภำเขตกรุงเทพมหำนคร 
  

บ.ช. ท.ม. ปีเว้นปี 

     

     

 
 
 



- ๘ - 
 

บัญชี  ๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

และผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล   ๑. เริ่มขอพระรำชทำน 
 ตำมต ำแหน่ง 
๒. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ
 ตำมล ำดบัโดยเว้นระยะเวลำ 
 ๒.๑ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 
   ๑-๗, ๙-๑๔, ๑๖-๒๕, 
   ๒๗-๔๕ และ ๔๖ 
   ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
   หรือหลำยต ำแหน่ง 
   ต่อเนื่องกนัเปน็เวลำ 
   ไม่น้อยกวำ่  ๓  ปี 
   บริบรูณ ์
 ๒.๒ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ 
   ๑-๗, ๙-๑๔, ๑๖-๒๕, 
   ๒๗-๔๕ และ ๔๖ 
   ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
   หรือหลำยต ำแหน่ง 
   ไมต่่อเนือ่งกัน มเีวลำ 
   รวมกันไม่น้อยกวำ่  
   ๕  ปบีริบรูณ ์
 ๒.๓ ต ำแหน่งล ำดบั ๘, ๑๕   
   และ ๒๖   
   ขอพระรำชทำน 
   ต.ม. - ท.ม. ทกุป,ี 
   ท.ม. - ป.ม. ปเีว้นป ี

๑. ต้องด ำรงต ำแหน่งใด 
 ต ำแหน่งหน่ึง 
 หรือหลำยต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ 
 ได้ด ำรงต ำแหน่งใด
 ต ำแหน่งหน่ึง 
 หรือหลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
 มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
 วันท่ีได้ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวัน  
 พระรำชพิธีเฉลมิ 
 พระชนมพรรษำของปีท่ี
 จะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 ยกเว้นล ำดบั ๘, ๑๕  
 และ ๒๖ 
๒. ล ำดับ ๓, ๖, ๑๐-๑๑,  
 ๑๗-๒๐, ๒๔-๒๕, 
 ๒๘-๒๙, ๓๕-๓๖, ๔๒  
 และ ๔๓ ให้ขอได ้
 เฉพำะผูม้ีต ำแหน่ง 
 ตำมกฎหมำยนั้น ๆ 
 เท่ำนั้น  
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง
 หลำยคน ให้พิจำรณำ
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน
 เท่ำนั้น 
 
 

๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ช. จ.ช. 

๒ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ม. จ.ม. 
๓ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ง.ช. บ.ม. 
๔ ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ช. จ.ม. 
๕ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ท.ม. จ.ม. 

๖ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร.ง.ม. บ.ม. 
๗ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ร.ง.ช. บ.ช. 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๘ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั ต.ม. ป.ม. 
๙ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ.ช. ท.ม. 

๑๐ ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บ.ม. จ.ม. 
๑๑ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำร 

ส่วนจังหวัด 
บ.ม. จ.ช. 

๑๒ ประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

ต.ม. ท.ช. 

๑๓ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

จ.ช. ท.ม. 

๑๔ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัด 

จ.ม. ท.ม. 

 เมืองพัทยา   
๑๕ นำยกเมืองพัทยำ ต.ม. ป.ม. 
๑๖ รองนำยกเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม. 

๑๗ ประธำนท่ีปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม. 
๑๘ ที่ปรึกษำนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. บ.ช. 

๑๙ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช.  
๒๐ ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ม.  
๒๑ ประธำนสภำเมืองพัทยำ ต.ม. ท.ช.  

๒๒ รองประธำนสภำเมืองพัทยำ จ.ช. ท.ม.  



- ๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๒๓ สมำชิกสภำเมืองพัทยำ จ.ม. ท.ม.   

๒๔ เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ บ.ม. จ.ช.  
๒๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ 

เมืองพัทยำ 
บ.ม. จ.ม.  

 เทศบาล    

๒๖ นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร ต.ม. ป.ม.  
๒๗ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม.  

๒๘ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลนคร 

บ.ม. จ.ม.  

๒๙ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลนคร 

บ.ม. จ.ช.  

๓๐ ประธำนสภำเทศบำลนคร ต.ม. ท.ช.  
๓๑ รองประธำนสภำเทศบำลนคร จ.ช. ท.ม.  
๓๒ สมำชิกสภำเทศบำลนคร จ.ม. ท.ม.  
๓๓ นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ช.  

๓๔ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช.  
๓๕ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี

เทศบำลเมือง 
บ.ม. บ.ช.  

๓๖ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลเมือง 

บ.ม. จ.ม.  

๓๗ ประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ช. ท.ม.  
๓๘ รองประธำนสภำเทศบำลเมือง จ.ม. ต.ช.  
๓๙ สมำชิกสภำเทศบำลเมือง บ.ช. ต.ช.  
๔๐ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล จ.ม. ท.ม.  

๔๑ รองนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม.  
๔๒ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี

เทศบำลต ำบล 
บ.ม. บ.ช.  

๔๓ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
เทศบำลต ำบล 

บ.ม. บ.ช.  

๔๔ ประธำนสภำเทศบำลต ำบล จ.ม. ต.ช.  

๔๕ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบล บ.ช. ต.ม.  
๔๖ สมำชกิสภำเทศบำลต ำบล บ.ม. ต.ม.  



- ๑๐ - 
 

บัญชี  ๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนศำลรัฐธรรมนญู 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 

๒ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
 

ท.ม. ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ม. ปเีว้นป ี
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๔ ที่ปรึกษำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     

     
     

     



- ๑๑ - 
 

บัญชี  ๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประจ ำประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประจ ำประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๒ - 
 

บัญชี  ๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๓ - 
 

บัญชี  ๑๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๓ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ 
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๓ ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     

     
     



- ๑๔ - 
 

บัญชี  ๑๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๔ - ๙ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
๓. ล ำดับ ๔ 
 กำรเริม่ต้นขอพระรำชทำน
 ช้ันสำยสะพำย จะต้อง
 ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำฯ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 (๑๒ เดือน) ของปีท่ีจะ 
 ขอพระรำชทำน 
 
 

๒ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๓ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๔ ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี 

๕ ที่ปรึกษำกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ ที่ปรึกษำผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๗ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๘ เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

๙ เลขำนุกำรผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     



- ๑๕ - 
 

บัญชี  ๑๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๕ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหนง่ละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
 
 

๒ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน 
๒. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นป ี
 

๓ ที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ เลขำนุกำรประจ ำประธำน 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๕ เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     

     
     

     



- ๑๖ - 
 

บัญชี  ๑๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. ป.ม. - ม.ว.ม. ปีเว้นป ี
๒. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

๑. ล ำดับ ๑ - ๒ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๓ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน  
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 กรณีมผีู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 หลำยคน ให้พิจำรณำ 
 คัดเลือกผู้มผีลงำนดเีด่น 
 เพียงต ำแหน่งละ ๑ คน 
 เท่ำนั้น 
 
 

๒ กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. ท.ช. - ป.ช. ปเีว้นปี 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๓ ที่ปรึกษำประจ ำประธำนกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๔ ที่ปรึกษำประจ ำกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 

ต.ม. ท.ช. ปีเว้นปี 

๕ เลขำนุกำรประธำนกรรมกำร 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
 

ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี 

๖ เลขำนุกำรกรรมกำร 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

ต.ม. ท.ม. ปีเว้นป ี

     

     
     
     
     



- ๑๗ - 
 

บัญชี  ๑๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ รำชบัณฑติ 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 เว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบรบิูรณ์ 
 จนถึง ม.ป.ช. 
 

ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
รำชบัณฑติ กรรมกำร 
หรืออนุกรรมกำร  
แล้วแต่กรณี มำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ์ 
จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 
 

๒ กรรมกำรตำมกฎหมำย 
ทีท่รงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 เว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบรบิูรณ์ 
 จนถึง ม.ป.ช. 
 

๓ อนุกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำร 
ที่ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งตำมกฎหมำย 
 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม.  
๒. กรณไีด้ บ.ม. ขึ้นไป  
 ต้องได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์
 ครั้งหลังสุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์   
๓. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ  
 ๓.๑ บ.ม. - ป.ม. เว้นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ ์
 ๓.๒ ป.ม. - ม.ว.ม. เว้นระยะเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ ๘ ปีบริบูรณ ์
 ๓.๓ ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
   ๑๐ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.  
 

 



- ๑๘ - 
 

บัญชี  ๑๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ๑. ต้องมีระยะเวลำ  

 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพือ่ไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
  ขอ บ.ช. 
๓.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔.  ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
  ของระดับช ำนำญงำน  
  และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
  ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ท.ช. 

 

๔ ระดับทักษะพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทวิชาการ     
๕ ระดับปฏิบัติกำร ต.ม. - -  



- ๑๙ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  ขอ ท.ม. 
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๗ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  และได้ ท.ช. มำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
  ขอ ป.ม.  
 

๘ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๙ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๐ ระดับทรงคณุวุฒิ 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๒๐ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทอ านวยการ     

๑๑ ระดับต้น 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 และได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ระดับสูง 
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

 ประเภทบริหาร    
๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 

๑๔ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑.  เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
  ได้ทุกปี จนถึง ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๑๕ ระดับสูง 
ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท  
 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๖ ระดับสูง 

ที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บำท ด ำรงต ำแหน่ง 
- ปลัดกระทรวง 
- หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มฐีำนะเป็นกรม 
 ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตร ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

 
 



- ๒๒ - 
 

บัญชี  ๑๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ 
 

ต.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ  
 รับรำชกำรติดต่อกัน  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่  
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
 เฉลิมพระชนมพรรษำ  
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
๒. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 

๒ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำร 
 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓  
 ขอ ท.ม. 
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ
 ขั้นต่ ำของอันดับ คศ. ๓ 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ 

๓ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ครู 
- ศึกษำนิเทศก ์
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ท.ช. - - 

ต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
หรือไมต่่ ำกว่ำอันดับ คศ. ๓ 

๔ ต าแหน่งท่ีมีวทิยฐานะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 ของอันดับ คศ. ๓ 
 และได้ ท.ช. มำแล้ว
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ป.ม. ในปีท่ีเกษียณอำยุ
 รำชกำร 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

เชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 

๖ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๓,๐๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรำตำมล ำดับ 
 ได้ทุกป ีจนถึง ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๗ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชำญพิเศษ 
ที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ 
๑๕,๖๐๐ บำท 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 
 

     

     

 



- ๒๔ - 
 

บัญชี  ๑๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภททั่วไป    ต้องมีระยะเวลำ  

รับรำชกำรติดต่อกัน  
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่  
วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร  
จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี  
เฉลิมพระชนมพรรษำ  
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน  
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ระดับปฏิบัติงำน บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ได้รับเงินเดือนต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดับช ำนำญงำน  
 และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์  
 ขอ บ.ช. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดบัช ำนำญงำน ขอ จ.ม. 
๔. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
 ของระดับช ำนำญงำน  
 และด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บริบูรณ์  
 ขอ จ.ช. 

 

๒ ระดับช ำนำญงำน 
 

ต.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ต.ช. 

 

๓ ระดับอำวุโส 
 

ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์  
 ขอ ท.ช. 

 

 ประเภทวิชาการ     
๔ ระดับปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 

ต.ม. - -  



- ๒๕ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ระดับช ำนำญกำร 

 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 ขอ ท.ม. 
๓. ไดร้ับเงินเดือนไมต่่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
 ของระดับช ำนำญกำรพิเศษ
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
 ขอ ท.ช. 
 

 

๖ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ท.ช. -   - 

๗ ระดับเชี่ยวชำญ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

 ประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
๘ ระดับต้น 

 

ต.ช. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ ระดับกลำง 
 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และ 
 ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

๑๐ ระดับสูง 
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

      



- ๒๖ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
 ประเภทบริหารท้องถิ่น     

๑๑ ระดับต้น  
 

ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 

 
 
 
 
 ๑๒ ระดับกลำง 

 
ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 

๒. ได้รับเงินเดือนข้ันสูง และ
 ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
 ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  

 

๑๓ ระดับสูง  
 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 
 



- ๒๗ - 
 

บัญชี  ๑๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร 

 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ บุคคลเข้ำท ำหนำ้ที่ทหำร 

เป็นกำรชั่วครำว  
ร.ง.ม. - - ๑. ล ำดับ ๑ 

 ต้องมีระยะเวลำ 
  ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๘ ปีบริบูรณ์  
  นับตั้งแต่วันเริม่ 
  ปฏิบัติงำนจนถึงวัน 
  ก่อนวันพระรำชพิธี        
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๒๒  
 ต้องมีระยะเวลำ 
  รับรำชกำรติดต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
  วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
  จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
  โรงเรียนทหำร 
  ให้นับเวลำรำชกำร 
  ตั้งแต่วันข้ึนทะเบียน 
  ทหำรกองประจ ำกำร 
  ในระหว่ำงที่ก ำลังศึกษำ 
 อยู่ในโรงเรียน 
 

๒ พลอำสำสมัคร 
 

ร.ง.ม. - - 

๓ สิบตรี  จ่ำตรี  จ่ำอำกำศตร ี
 

ร.ง.ช. - - 

๔ สิบโท  จ่ำโท  จ่ำอำกำศโท 
 

ร.ท.ม. - - 

๕ สิบเอก  จ่ำเอก  จ่ำอำกำศเอก 
 

ร.ท.ช. - - 

๖ - จ่ำสิบตรี  พันจ่ำตรี พันจ่ำอำกำศตร ี
- จ่ำสิบโท  พันจ่ำโท พันจ่ำอำกำศโท 
- จ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก 
 

บ.ม. บ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

๗ จ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนจ่ำสิบเอกพิเศษ 
พันจ่ำเอกพิเศษ พันจ่ำอำกำศเอกพิเศษ 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 
๓. ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๘ ร้อยตรี  เรือตรี เรืออำกำศตร ี
 

จ.ม. - - 

๙ ร้อยโท  เรือโท เรืออำกำศโท 
 

จ.ช. - - 

๑๐ ร้อยเอก  เรือเอก เรืออำกำศเอก 
 

ต.ม. - - 

๑๑ พันตรี  นำวำตรี  นำวำอำกำศตร ี
 

ต.ช. - - 

๑๒ พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท ต.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
 

๑๓ พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก ท.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

 



- ๒๘ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๔ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 

อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 

นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
 

ท.ช. - - ๔.  เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน 
  ที่ก ำหนดไว้ตำมช้ันยศ 
  ให้รวมถึงว่ำทีย่ศนั้น ๆ ด้วย 
๕. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น
 ส ำหรับกำรค ำนวณ
 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 

อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 

นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งบังคับบญัชำ 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ม.  
  ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
 

๑๖ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
รับเงินเดือนข้ันต้นของพลตรี  
พลเรือตรี พลอำกำศตร ี

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓.  รับเงินเดือนขั้นตน้ของพลตรี 
 พลเรือตรี พลอำกำศตรี 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๑๗ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
- รับเงินเดือนข้ันต้นของพลตรี   
 พลเรือตรี  พลอำกำศตร ี
- ด ำรงต ำแหน่งรอง, เสนำธิกำร,  
 รองเสนำธิกำรของหน่วยงำนที่มี
 ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ชั้นยศ  พลตรี 
 พลเรือตรี พลอำกำศตรี ข้ึนไป 
 หรือ 
- ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับกำรกรม, 
 ผู้บังคับกำรจังหวัดทหำรบก,  
 ผู้บังคับหมวดเรือ, ผู้บังคับกองบิน, 
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำร,  
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบก,  
   ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรเรือ,  
 ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรอำกำศ, ตุลำกำร 
 พระธรรมนูญรองหัวหน้ำส ำนักงำน 
 ศำลมณฑลทหำร, ตุลำกำร 
 พระธรรมนูญฝ่ำยศำลทหำรสูงสุด, 
 

ท.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 



- ๒๙ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
  ตุลำกำรพระธรรมนูญรองหัวหน้ำ 

   ศำลทหำรกลำง,  
 ตุลำกำรพระธรรมนูญรองหัวหน้ำ
 ศำลทหำรกรุงเทพ,  
 ผู้อ ำนวยกำรกองอัยกำรศำลทหำร
 กรุงเทพ, ผู้อ ำนวยกำรกอง 
 อัยกำรฝ่ำยอุทธรณ์และฎีกำ  หรือ 
- ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง,
 นำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร  หรือ
 ต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น  
 ซึ่งเทียบเท่ำต ำแหน่งดังกล่ำว 
 

    

๑๘ พันเอก  นำวำเอก  นำวำอำกำศเอก 
อัตรำเงินเดือนพนัเอกพิเศษ  
นำวำเอกพิเศษ นำวำอำกำศเอกพิเศษ 
- เงินเดือนข้ันต้นของพลตรี   
  พลเรือตรี พลอำกำศตร ี
- ด ำรงต ำแหน่งรองเจ้ำกรม, 
  รองผู้บัญชำกำรกองพล,   
  รองผู้บัญชำกำรกองเรือ, 
  รองผู้บัญชำกำรกองพลบิน 
  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำที่คุมก ำลัง      
  ตำมที่กระทรวงกลำโหมและส ำนัก 
  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
 

ท.ช. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

๑๙ พลตรี  พลเรือตรี  พลอำกำศตร ี
 

- ม.ว.ม. ๑.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



- ๓๐ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๒๐ พลโท  พลเรือโท  พลอำกำศโท 

 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 

๒๑ พลเอก  พลเรือเอก  พลอำกำศเอก 
 

- ม.ป.ช. ๑.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๒๒ ปลัดกระทรวงกลำโหม  
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 
ผู้บัญชำกำรทหำรบก 
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓.  ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔.  ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  

๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๑ - 
 

บัญชี  ๑๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พลต ำรวจ ร.ง.ม. - - ๑. ต้องมีระยะเวลำ 

  รับรำชกำรติดต่อกัน 
  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
  วันเริ่มเข้ำรับรำชกำรจนถึง 
  วันก่อนวันพระรำชพิธี       
  เฉลิมพระชนมพรรษำ 
  ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
  โรงเรียนต ำรวจ 
  ให้นับเวลำรำชกำร 
  ตั้งแต่วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
  ต ำรวจในระหว่ำงท่ีก ำลัง 
  ศึกษำอยู่ในโรงเรียน 
๓.  เกณฑ์กำร 
  ขอพระรำชทำน 
  ที่ก ำหนดไว้ตำมช้ันยศ 
  ให้รวมถึงว่ำทีย่ศนั้น ๆ ด้วย 
๔. กำรนับระยะเวลำส ำหรับ 
 ผู้ทีไ่ดร้ับบรรจุกลับ 
 เข้ำรับรำชกำร ภำยหลัง 
 ทีอ่อกจำกรำชกำร 
 เพื่อไปปฏิบตัิงำนตำมที ่
 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 ในองค์กำรระหว่ำง
 ประเทศหรือหน่วยงำนท่ี
 มิใช่หน่วยงำนของรัฐ 
 ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้น 

๒ สิบต ำรวจตรี   
 

ร.ง.ช. - - 

๓ สิบต ำรวจโท   
 

ร.ท.ม. - - 

๔ สิบต ำรวจเอก   
 

ร.ท.ช. - - 

๕ จ่ำสิบต ำรวจ บ.ม. บ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 

๖ - จ่ำสิบต ำรวจ 
  อัตรำเงินเดือนจ่ำสิบต ำรวจพิเศษ 
- ดำบต ำรวจ 
 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒. ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม 
๓. ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๗ ร้อยต ำรวจตรี   
 

จ.ม. - - 

๘ ร้อยต ำรวจโท 
 

จ.ช. - - 

๙ ร้อยต ำรวจเอก   
 

ต.ม. - - 

๑๐ พันต ำรวจตร ี
 

ต.ช. - - 

๑๑ พันต ำรวจโท   ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

 

๑๒ พันต ารวจเอก   ท.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 
 

     

 
 



- ๓๒ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๓ พันต ำรวจเอก   

อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
ท.ช. - -  ส ำหรับกำรค ำนวณ

 บ ำเหน็จบ ำนำญ  
 เหมือนเตม็เวลำรำชกำร 
 ให้นับระยะเวลำต่อกันได ้
 
 

๑๔ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. ด ำรงต ำแหน่งบังคับบญัชำ 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ  ป.ม.  
  ในปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

 

๑๕ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
รับเงินเดือนข้ันต้นของพลต ำรวจตรี  

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. รับเงินเดือนขั้นต้น 
  ของพลต ำรวจตรีมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
 

๑๖ พันต ำรวจเอก   
อัตรำเงินเดือนพันต ำรวจเอกพิเศษ 
- รับเงินเดือนขั้นต้นของพลต ำรวจตรี   
- ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บังคับกำร 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑๗ พลต ำรวจตรี   - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๑๘ พลต ำรวจโท   
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 
 
 
 



- ๓๓ - 
 

ล ำดับ ยศหรือต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๙ พลต ำรวจเอก   

 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๒ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๔ - 
 

บัญชี  ๒๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ผู้ช่วยผู้พิพำกษำ 

 

ต.ม. ต.ช. 
 

๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 รับรำชกำรติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่ 
 เข้ำรับรำชกำรจนถึง 
 วันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต ำแหน่ง 
 ผู้พิพำกษำอำวุโส  
 ขอพระรำชทำน 
 ตำมเกณฑ์ที่ด ำรงอยู ่
 ก่อนกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ผู้พิพำกษำอำวุโส 
 

๒ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๑ 
 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช.  มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบรูณ์  ขอ ท.ม. 
 

๓ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๒ 
 

ท.ม. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๕. ได้  ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๔ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๓ 
 

ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๕ ข้ำรำชกำรตลุำกำร  ช้ัน ๔ ขึ้นไป 
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 



- ๓๕ - 
 

บัญชี  ๒๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ประธำนศำลปกครองสูงสุด 

 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกป ี ๑. ล ำดับ ๑ - ๓ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 กำรด ำรงต ำแหน่ง
 ติดต่อกันมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ด ำรงต ำแหน่ง
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
๒. ล ำดับ ๔ - ๖ 
 ต้องมีระยะเวลำรับรำชกำร 
 ติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต ่
 วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ล ำดับ ๔ - ๖ กำรนับ 
 ระยะเวลำรับรำชกำร  
 ปฏิบัติงำนส ำหรับ 
 ตุลำกำรศำลปกครองช้ันต้น  
 ให้นับระยะเวลำที่เคยเป็น 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน 
 รัฐวิสำหกิจ พนกังำน 
 องค์กำรของรัฐ หรือ 
 หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 มำรวมกับระยะเวลำ 
 รับรำชกำรในต ำแหน่ง 
 ตุลำกำรศำลปกครอง 
 ช้ันต้น หรือตุลำกำร 
 ประจ ำศำลปกครอง 
 ช้ันต้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
 ๑ ปี (๑๒ เดือน) ของ  
 ปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

๒ รองประธำนศำลปกครองสูงสุด 
หรือประธำนแผนก 
ในศำลปกครองสูงสุด 

ม.ว.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

 

๓ ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด 
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสดุ 

ป.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นป ี

๔ อธิบดีศำลปกครองช้ันต้น 
รองอธิบดีศำลปกครองช้ันต้น 
ตุลำกำรหัวหน้ำแผนกในศำลปกครอง
ช้ันต้น 

ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๕ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น  
ตุลาการศาลปกครองช้ันต้น 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๕. ได้ ป.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๖. ได้ ม.ว.ม. มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

๖ ตุลำกำรประจ ำศำลปกครองช้ันตน้ 
 

ต.ช. 
 

ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 



- ๓๖ - 
 

บัญชี  ๒๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ดะโตะ๊ยุติธรรม 

 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องด ำรงต ำแหน่ง
ดะโตะ๊ยุติธรรม 
ติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 

๒ ผู้พิพำกษำสมทบ 
 

จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒. เลื่อนตำมล ำดับช้ันตรำ 
 โดยมีระยะเวลำด ำรง
 ต ำแหน่งผู้พิพำกษำสมทบ 
 ในกำรขอพระรำชทำน 
 แต่ละช้ันตรำ 
 ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีบริบูรณ์ 
 ก่อนวันพระรำชพิธี
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  

ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้พพิำกษำสมทบ 
มำเป็นเวลำรวมกัน 
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ให้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 



- ๓๗ - 
 

บัญชี  ๒๓ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการอัยการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๑ 

 

ต.ม. ต.ช. 
 

๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 
๒. ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 รับรำชกำรติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่ 
 เข้ำรับรำชกำรจนถึง 
 วันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต ำแหน่งอัยกำรอำวุโส  
 ขอพระรำชทำน 
 ตำมเกณฑ์ที่ด ำรงอยู ่
 ก่อนกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 อัยกำรอำวุโส 
 

๒ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๒ 
 

ต.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒. ได้ ต.ช.  มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
    ๕ ปีบริบรูณ์   ขอ ท.ม. 
 

๓ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๓ 
 

ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒. ได้ ท.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
    ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ท.ช. 
๓. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๔. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
 

๔ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๔ ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
 

๕ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๕ - ๖  ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ท.ช. 
๒. ได้ ท.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ม. 
๓. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๔. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๕. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 
 

 



- ๓๘ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๖ ข้ำรำชกำรอัยกำร  ช้ัน ๗ ขึ้นไป 

 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม.  มำแล้วไม่น้อยกวำ่    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ป.ช. 
๒. ได้ ป.ช.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ    
    ๓ ปีบริบรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม.  มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
 

 
 



- ๓๙ - 
 

บัญชี  ๒๔ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ แพทย์ประจ ำต ำบล 

สำรวัตรก ำนัน 
หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
๒. ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ
 ตำมล ำดบัช้ันตรำ โดยเวน้ระยะเวลำ 
 ๒.๑ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ ๑ - ๓ 
  ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือ
  หลำยต ำแหน่งต่อเนื่องกัน 
  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
  บริบูรณ ์
 ๒.๒ ด ำรงต ำแหน่งล ำดับ ๑ - ๓ 
  ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งหรือ
  หลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
  มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
  บริบูรณ์  
 

ต้องด ำรงต ำแหน่งใด 
ต ำแหน่งหน่ึงหรือ 
หลำยต ำแหน่งติดต่อกัน
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๓ ปีบริบูรณ์ หรือ 
ได้ด ำรงต ำแหน่งใด 
ต ำแหน่งหน่ึงหรือ 
หลำยต ำแหน่งมำแล้ว 
มีเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันท่ี 
ได้ด ำรงต ำแหน่ง จนถึง 
วันก่อนวันพระรำชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษำของป ี
ที่จะขอพระรำชทำน 
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน  
 

๒ ผู้ใหญ่บ้ำน ร.ง.ช. บ.ช. 

๓ ก ำนัน ร.ท.ช. จ.ช. 



- ๔๐ - 
 

บัญชี  ๒๕ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  

ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนข้ันต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนระดับปฏิบตักิำร 
แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำร  
 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ 
 วันเริ่มจ้ำง จนถึงวันก่อน
 วันพระรำชพิธีเฉลิม 
 พระชนมพรรษำของปี 
 ทีจ่ะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำของ
 ส่วนรำชกำรตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
 ลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร 
 และหมำยควำมรวมถึง
 ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด 
 หน่วยธุรกำรของรัฐสภำ 
 ศำล องค์กรอิสระ 
 ตำมรัฐธรรมนูญที่เป็น 
 ส่วนรำชกำร และ
 ลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำร
 ส่วนท้องถิ่น  
 แต่ไม่หมำยควำมถึง
 ลูกจ้ำงเงินทุนหมุนเวียน 
๓. ต้องเป็นลูกจ้ำงประจ ำที่มี
 ช่ือและลักษณะงำน
 ซึ่งเคยเทียบได้กับลูกจ้ำง
 โดยตรงหมวดฝีมือขึ้นไป
 หรือลูกจ้ำงประจ ำ 
 ที่มีช่ือและลักษณะ 
 เหมือนข้ำรำชกำร  
 

๒ ลูกจ้ำงประจ ำ   
ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง 
ตั้งแต่อัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  
 

บ.ช. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 



- ๔๑ - 
 

บัญชี  ๒๖ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนรำชกำร 

- กลุ่มงำนบริกำร   
- กลุ่มงำนเทคนิค  

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒.  ได้ บ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๔.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

๑. ล ำดับ ๑ - ๔ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๕ - ๗ 
 ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๓ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๓. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร 
 ตำมสญัญำจ้ำง 
 ของส่วนรำชกำร 
 ตำมระเบียบส ำนัก 
 นำยกรัฐมนตร ี
 ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  
 หรือพนักงำนรำชกำร 
 สังกัดหน่วยธุรกำรของ 
 รัฐสภำ ศำล และองค์กร 
 อิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 ที่เป็นส่วนรำชกำร 
 
 
 

๒ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

บ.ช. ต.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ช. 
๒.  ได้ บ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๓.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๔.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
 

๓ พนักงำนรำชกำร  

กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

จ.ม. ต.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม. 
๒.  ได้ จ.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๓.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๔.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

๔ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

จ.ช. ท.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ช. 
๒.  ได้ จ.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๓.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๔.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.  
 
 



- ๔๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ พนักงำนรำชกำร 

กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับท่ัวไป 
ต.ม. ท.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม. 

๒.  ได้ ต.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๓.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๔.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
 

๔. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร
 ที่มีช่ือและลักษณะงำน 
 ที่เทียบเท่ำกับ
 ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ซึ่งเคยเทียบได้กับ
 ลูกจ้ำงโดยตรง 
 หมวดฝมีือขึ้นไป 
 ตำมระเบียบ
 กระทรวงกำรคลัง 
 ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ 
 ส่วนรำชกำร  
 
 

๖ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ช. 
๒.  ได้ ต.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๔.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๗ พนักงำนรำชกำร 
กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับสำกล 

ท.ม. ป.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม. 
๒.  ได้ ท.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๓.  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๔.  ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 



- ๔๓ - 
 

บัญชี  ๒๗ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน   

พนักงานองค์การของรัฐ  หรือพนักงานหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน   
ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอ่ืน 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ หัวหน้ำแผนก 

 

บ.ม. จ.ม. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๕   
  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน 
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องด ำรงต ำแหน่งบังคับบัญชำ 
 หรือผู้ปกครอง 
๓. กำรเริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
 ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่งมำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบรูณ ์
๔. ผู้ว่ำกำร  ผู้อ ำนวยกำร   
 หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสดุ  
 ที่ไม่มีฐำนะเป็นพนักงำนหรือ 
 เจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยงำนนั้น 
 ๔.๑ เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
   ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
   เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
   บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
   จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
   เฉลมิพระชนมพรรษำของป ี
   ที่จะขอพระรำชทำน 
   ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 ๔.๒ ให้นับเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บรหิำรสูงสดุในรฐัวิสำหกิจ 
   องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน 
   อื่นของรัฐแห่งอื่นมำรวมกันได้  
 

๒ ผู้อ ำนวยกำรกอง 
หรือหัวหน้ำกอง 
 

บ.ช. จ.ช.  

๓ ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร   
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  หรือ  
หัวหน้ำฝ่ำย  
 

จ.ม. ต.ม.  

๔ รองผู้ว่ำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร หรือ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำนนั้น 
 

จ.ช. ท.ช.  
 
 

 



- ๔๔ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ ผู้ว่ำกำร  ผู้อ ำนวยกำร 

หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยงำนนั้น 

ต.ม. 
 

ป.ม. 
 

 

 

   แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
   มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่  
   ๒ ปีบรบิูรณ ์
 ๔.๓ กรณเีคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ตำมล ำดับ ๔ ในหน่วยงำน 
   เดียวกัน ให้นับเวลำต่อเนื่องได ้
๕. กำรเสนอขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ 
 หนว่ยงำนที่มีกำรจัดโครงสร้ำง 
 หรือต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมที่ 
 ก ำหนดในบัญชีนี้ และไม่สำมำรถ 
 เทียบเคียงได้ตำมบัญชีนี้  
 ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
 



- ๔๕ - 
 

บัญชี  ๒๘ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมาย 

ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ พนักงำน 
 

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๖   
  - ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
   ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
  - ได้ ป.ม. มำแล้วไม่น้อยกวำ่  
   ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำน 
 ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่งที่เริม่จ้ำง 
 โดยใช้คณุวุฒิระดบัปรญิญำตรีขึ้นไป 
 หรือด ำรงต ำแหน่งที่มรีะดับหรือ 
 อัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำต ำแหน่ง 
 ดังกล่ำว 
๓. เลขำธิกำร ผู้ว่ำกำร ผู้อ ำนวยกำร   
 หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสดุ  
 ที่ไม่มีฐำนะเป็นพนักงำนหรือ 
 เจ้ำหนำ้ที่ของหน่วยธรุกำรนั้น 
 ๓.๑ เริ่มขอพระรำชทำนตำมต ำแหน่ง 
   ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
   เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
   บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำง 
   จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
   เฉลมิพระชนมพรรษำของป ี
   ที่จะขอพระรำชทำน 
   ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 ๓.๒ ให้นับเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บรหิำรสูงสดุในรฐัวิสำหกิจ  
   องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน 
   อื่นของรัฐแห่งอื่นมำรวมกันได้ 
 
 

๒ หัวหน้ำงำน  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม.  

๓ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ม. ท.ม.  

ผู้ช ำนำญกำร 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
๔ หัวหน้ำฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร 
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ต.ช. ท.ช.  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๕ รองเลขำธิกำร 

รองผู้ว่ำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้บริหำรสูงสุด 
ของหน่วยธุรกำรนั้น 

ท.ม. 
 

ป.ม. 
 

    แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน 
   มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่  
   ๒ ปีบรบิูรณ ์
 ๓.๓ กรณเีคยด ำรงต ำแหน่ง 
   ตำมล ำดับ ๕ ในหน่วยธรุกำร 
   เดียวกัน ให้นับเวลำต่อเนื่องได ้
๔. กำรเสนอขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับ 
 หน่วยธุรกำรที่มีกำรจัดโครงสร้ำง 
 หรือต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมที่ 
 ก ำหนดในบัญชีนี้ และไม่สำมำรถ 
 เทียบเคียงได้ตำมบัญชีนี้  
 ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

๖ เลขำธิกำร  
ผู้ว่ำกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
สูงสุดของหน่วยธุรกำรนั้น 

ท.ม. ป.ช.  
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บัญชี  ๒๙ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

บ.ม. จ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน 
  ตำมต ำแหน่ง 
๒.  ขอพระรำชทำนเลือ่นช้ันตรำ 
  ตำมล ำดบัช้ันตรำ   
  โดยเว้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  
  ๕  ปบีริบรูณ์ ถึงเกณฑ ์
  ช้ันสูงสุดของต ำแหน่ง 
๓.  ล ำดับ  ๘  และล ำดับ  ๙   
  ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
  ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำนติดต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์ 
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ต้องเป็นผู้ได้รับคำ่จ้ำง 
 หรือค่ำตอบแทน 
 จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน 
๓. ล ำดับ ๑ ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
 ที่เริ่มจ้ำงโดยใช้คุณวุฒิ 
 ระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
 หรือด ำรงต ำแหน่งที่มีระดับ 
 หรืออัตรำเงินเดือนเทียบเท่ำ 
 ต ำแหน่งดังกล่ำว 
๔. กำรนับระยะเวลำปฏิบัติงำนส ำหรับ  
 พนักงำนที่เปลี่ยนสถำนะมำจำก  
 ข้ำรำชกำร หรือมำจำกรัฐวิสำหกิจ 
 หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ซึง่มิใช่กรณ ี
 ตำมข้อ ๕ ให้นับระยะเวลำต่อกันได้   
 แต่ต้องมีระยะเวลำปฏิบตัิงำน 
 ในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
 ที่มิใช่ส่วนรำชกำรที่เสนอ 
 ขอพระรำชทำน ไม่น้อยกว่ำ  
 ๒ ปีบริบูรณ์  
 

๒ หัวหน้ำงำน  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม.  

๓ อำจำรย์ หรือ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
 

จ.ช. ท.ม.  

๔ รองศำสตรำจำรย ์
 

ต.ม. ป.ช.  

๕ ศำสตรำจำรย ์ ท.ม. ม.ป.ช.  

๖ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำรกอง 

รองคณบด ี

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำรศูนย ์

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

หัวหน้ำภำควิชำ 

หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

 

ต.ม. ท.ม.  
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ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๗ รองอธิกำรบด ี

คณบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

ท.ม. ท.ช.  ๕. กรณีทีเ่ป็นผูป้ฏิบตัิงำน 
 ในสถำบันอดุมศกึษำในก ำกับของรัฐ 
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ที่เปลีย่นสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร  
 ให้ขอพระรำชทำนเครื่องรำช 
 อิสริยำภรณ์ตำมเกณฑ์เดมิ 
 ของข้ำรำชกำรนั้น ๆ   
 จนเกษียณอำยุรำชกำรตำมบญัชี  
 ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งและระดับเดมิ  
๖. ล ำดับ ๘ - ๙  
 ที่ด ำรงต ำแหน่งโดยสญัญำจ้ำง  
 ต้องด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำ 
 เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มท ำสัญญำจ้ำง  
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำของปีท่ี 
 จะขอพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๗. ล ำดับ ๙ ต้องเป็นต ำแหน่ง 
 ที่กฎหมำยจดัตั้งสถำบันอุดมศึกษำ 
 บัญญัติใหเ้ป็นผู้บริหำรสูงสดุ 
 ของสถำบันนั้น ที่ทรงพระกรุณำ 
 โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
 ตำมกฎหมำย และมีอ ำนำจ 
 บังคับบัญชำผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ล ำดับ ๘ รวมถึงผู้ปฏิบัติงำน 
 ในสถำบันอุดมศึกษำด้วย 
 

๘ อธิกำรบด ี
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

ท.ม. 
 

ป.ม. 
 

 

๙ ผู้บริหำรสูงสุด 
ของสถำบันอุดมศึกษำ 

ท.ช. ป.ม.  
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บัญชี  ๓๐ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ ระดับ ๑ 

 

ร.ง.ช. ร.ท.ช. ๑. เริ่มขอพระรำชทำน ร.ง.ช. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๑ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบรูณ์ ขอ ร.ท.ม. 
๓. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๑ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีบริบูรณ์ ขอ ร.ท.ช. 
 

๑. ต้องมีระยะเวลำ 
 ปฏิบัติงำนตดิต่อกัน 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ ์
 นับตั้งแต่วันเริม่จ้ำง 
 จนถึงวันก่อนวันพระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
๒. ล ำดับ ๒ - ๕ ซึ่งก ำหนด 
 ระยะเวลำเลื่อนช้ันตรำ 
 ๕ ปี หมำยถึงต้องด ำรง 
 ต ำแหน่งในระดับนั้น ๆ 
 รวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ก่อนวัน 
 พระรำชพิธี 
 เฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 
 ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
 

๒ ระดับ ๒ 
 

บ.ม. บ.ช. ๑.  เริ่มขอพระรำชทำน บ.ม. 
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๒ มำแล้ว 
 ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
 

๓ ระดับ ๓ 
 

จ.ม. จ.ช. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ หรือระดับ ๔ 
  เริ่มขอพระรำชทำน จ.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ และหรือ 
 ระดับ ๔ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

ระดับ ๔ 
 

๔ ระดับ ๕ 
 

ต.ม. ต.ช. ๑.  ด ำรงต ำแหน่งระดับ  ๕  หรือระดับ  ๖ 
  เริ่มขอพระรำชทำน ต.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ  ๕ และหรือ 
 ระดับ ๖ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
 ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
 

ระดับ ๖ 
 

๕ ระดับ ๗ - ๙   ท.ม. 
 

ท.ช. 
 

๑. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ หรือระดับ  ๘   
 หรือระดับ ๙   
 เริ่มขอพระรำชทำน ท.ม.  
๒. ด ำรงต ำแหน่งระดับ ๗ และหรือ 
 ระดับ ๘ และหรือระดับ ๙  
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
 ๕ ปีบริบูรณ์  ขอ ท.ช. 
 

๖ ระดับ ๑๐ - ป.ม. ได้ ท.ช. มำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
๕ ปีบริบูรณ์  ขอ ป.ม. 
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บัญชี  ๓๑ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานความดีความชอบอย่างย่ิง 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ หมำยเหต ุ

๑ ผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งมีผลงำนควำมดีควำมชอบ
อย่ำงยิ่ง 

 เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ์  
ตำมต ำแหน่ง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ ท่ีก ำหนด 
ในบัญชีกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ส ำหรับผู้นั้น โดยจะลดระยะเวลำกำรเสนอ 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
ลงจำกหลักเกณฑด์ังกล่ำวเกินสองปีมิได้   
 

๑. ในบัญชีนี้ “ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยถึงผูด้ ำรง 
 ต ำแหน่งตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ ที่เป็น 
 ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงในหน่วยงำนของรัฐ 
 ผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ 
 ปกครองท้องที่ แต่ไม่รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ทำงกำรเมือง กรรมกำรที่แต่งตั้งตำมกฎหมำย  
 และชำวต่ำงประเทศ 
๒. ผลงำนควำมดีควำมชอบอย่ำงยิ่งตำมล ำดับ ๑  
 ต้องมีกฎหมำยหรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 ก ำหนดให้ใช้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำน 
 ได้เป็นกำรเฉพำะเท่ำนั้น  
๓. ล ำดับ ๒  
 ๓.๑ ต้องมิได้เกิดจำกสำเหตุส่วนตัว 
   หรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 
 ๓.๒ ให้รวมถึงผู้ที่พ้นจำกรำชกำรหรือ 
   พ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเพรำะเหตุ 
   ทุพพลภำพนั้น 
๔. ล ำดับ ๑ และ ๒ ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ต้องได้รับกำร 
 พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนตำมระเบียบ 
 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยบ ำเหน็จ 
 ควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
๕. ให้ค ำนึงถึงสถำนะของผู้นั้นในขณะที่ 
 ได้กระท ำควำมดีควำมชอบ พฤติกำรณ ์
 และผลกำรปฏิบัติงำนด้วย 

๒ ผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งทุพพลภำพ 
เนื่องจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่  

 เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ ์
ตำมต ำแหน่ง ระดับ ช้ัน ช้ันยศ ขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่น้ัน  
แต่จะเลื่อนช้ันตรำสูงขึ้นจำกช้ันตรำเริ่มต้น  
หรือช้ันตรำที่ได้รับพระรำชทำนมำแล้ว 
เกินสองช้ันตรำมไิด้ เวน้แตย่ังต่ ำกวำ่ช้ัน บ.ม. 
ให้พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนช้ัน บ.ม. 



- ๕๑ - 
 

บัญชี  ๓๒ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้แทนทางการทูตของต่างประเทศและชาวต่างประเทศ 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑ พระรำชอำคันตุกะ 

หรือแขกของรัฐบำล 
 

- ม.ป.ช. ๑. ล ำดับ ๒ - ๙ 
 ๑.๑ เป็นผู้แทนทำงกำรทูต 
   ของต่ำงประเทศ  
 ๑.๒ รับต ำแหน่งประจ ำประเทศไทย 
     ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี  
   และใกล้จะพ้นต ำแหน่งไป  
     หรือพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  
   เว้นแต่ผู้แทนทำงกำรทูต 
   ฝ่ำยทหำรซึ่งมีเวลำ 
   อยู่ในต ำแหน่งน้อยกว่ำ ๒ ปี 
   แต่ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
   จะด ำเนินกำรขอพระรำชทำน
   เครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ให้ก็ได ้
๒. ล ำดับ ๒ กรณีที่ไดร้ับพระรำชทำน
 ช้ัน ป.ช. มำแล้ว และกระทรวง
 กำรต่ำงประเทศเห็นควรเสนอ 
 ขอพระรำชทำนเลื่อนช้ันตรำ 
 ให้เป็นกำรเฉพำะรำย ต้องเว้น
 ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี และ 
 ให้ขอพระรำชทำนเลื่อนอีก ๑ ช้ันตรำ 
 จำกท่ีเคยได้รับพระรำชทำน 
 ครั้งสุดท้ำย 
๓. ล ำดับ ๑๑ - ๑๓ 
 ๓.๑ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย 
   ปฏิบัติงำนดีเด่น หรือกระท ำ
   ควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์ 
   อย่ำงยิ่งแก่ทำงรำชกำรไทย 
   และประเทศไทย 
 ๓.๒ ด ำรงต ำแหน่งกงสลุ 
   กิตติมศักดิ์ไทยมำแล้ว 
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 

๑. ล ำดับ ๑ - ๙ หมำยถึง 
 ผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำด้วย  
 กำรขอพระรำชทำนให้เป็นหน้ำที่ 
 ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
๒. กรณเีป็นผู้แทนทำงกำรทตู 
 ฝ่ำยทหำรซึ่งมียศทหำร 
 ให้ถือปฏิบัติตำมบัญช ี
 กำรขอพระรำชทำน 
 เครื่องรำชอิสรยิำภรณส์ ำหรับ 
 ข้ำรำชกำรทหำรไทยโดยอนุโลม 
 และพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
 ต่อรำชกำรไทยประกอบ  
 ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลพินิจ 
 และกำรขอพระรำชทำน 
 ของกระทรวงกลำโหม 
 โดยให้กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
 พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ 
 ช้ันตรำที่กระทรวงกลำโหมเสนอ 
 ขอพระรำชทำนก่อน 
๓. ล ำดับ ๑๐ และล ำดับ ๑๔ 
 เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ 
 ที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดพิจำรณำเสนอ 
 ขอพระรำชทำน โดยให้กระทรวง 
 กำรต่ำงประเทศพิจำรณำ 
 ควำมเหมำะสมของช้ันตรำ 
 จำกฐำนำนุรูป ควำมประพฤติ 
 และผลงำนควำมดีควำมชอบ 
 ที่ได้กระท ำแกร่ำชกำรไทย 
 และประเทศไทย ก่อนส่งเรื่อง 
 เสนอขอพระรำชทำนไปยัง 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี

๒ เอกอัครรำชทูต ป.ช. - 

๓ อัครรำชทูต ป.ม. - 

๔ อุปทูต ท.ช. - 

๕ อัครรำชทูตท่ีปรึกษำ 
ประจ ำสถำน
เอกอัครรำชทูต 
 

ท.ช. - 

๖ ที่ปรึกษำประจ ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูต 
 

ท.ม. - 

๗ เลขำนุกำรเอก 
 

ต.ช. - 

๘ เลขำนุกำรโท 
 

จ.ช. - 

๙ เลขำนุกำรตร ี
 

บ.ช. - 

๑๐ เจ้ำหน้ำท่ี ข้ำรัฐกำร 
หรือข้ำรำชกำร 
ของรัฐบำลต่ำงประเทศ 
หรือองค์กำร 
ระหว่ำงประเทศ 

บ.ม. ป.ช. 

๑๑ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ ์
 

ต.ม. - 

๑๒ กงสุลกิตตมิศักดิ ์
 

จ.ม. - 

๑๓ รองกงสุลกิตตมิศักดิ ์
 

บ.ช. - 



- ๕๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนช้ันตรำ 
หมำยเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
๑๔ ชาวต่างประเทศ

นอกเหนือจาก 
ล าดับ ๑ - ๑๓ 

ตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ 
และส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตร ี
พิจำรณำควำมเหมำะสม
ของช้ันตรำ 

 ๓.๓ กรณีที่กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
   เห็นควรเสนอขอพระรำชทำน 
   เลื่อนช้ันตรำให้เป็นกำรเฉพำะรำย
   จำกช้ันตรำที่ก ำหนดไว ้
   ในบัญชีน้ี ต้องเว้นระยะเวลำ
   ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี และให ้
   ขอพระรำชทำนเลื่อนอีก  
   ๑ ช้ันตรำ จำกท่ีเคย 
   ได้รับพระรำชทำนครั้งสุดท้ำย 

๔. กรณีชำวต่ำงประเทศรับรำชกำรไทย 
 หรือเป็นลูกจ้ำงรัฐบำลไทย  
 ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบนี้  
 และตำมบัญชีที่ผู้นั้น 
 ด ำรงต ำแหน่ง โดยอนุโลม 
 กำรขอพระรำชทำน 
 ให้เป็นหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
 ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 















ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาที่ สาํนักงานปลัดสํานกันายกรฐัมนตรี 
โทรศัพท ๐-๒๒๘๒-๒๗๐๐ ตอ ๑๗๔-๑๗๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๐๕๑๒ 

 



 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
 
 
 

แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๕ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดพิมพเมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 



 
 
 

สารบัญ 
หนา 

 
๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ 
      คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน 
      ผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน 
      การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ 
      ประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) 
 
๒.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ 
     -  แบบคําขอเลื่อนเงินเดอืนกรณีพเิศษ (แบบ บ.ท.ช. ๑) 
     -  แบบคําขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัล 

สําหรับการสูรบ (แบบ บ.ท.ช. ๒) 
     -  แบบคําขอเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ  

(แบบ บ.ท.ช. ๓) 
     -  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทน  

(แบบ บ.ท.ช. ๔) 
๓. ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงนิ 
      ตามระเบียบสํานักรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ 
      คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติ 
      หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน 
      อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑  
      และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
- ๒ - 

 
หนา 

๔.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๓ 
     -  แบบคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
         (แบบ บ.ท.ช. ๗) 
     -  หนังสือรับรองการขอบบําเหน็จบํานาญพิเศษเพราะเหต ุ
 ทุพพลภาพหรือเงินอื่นในลักษณะเดยีวกัน (แบบ บ.ท.ช. ๘) 
 
๕.  หนังสือเวยีนตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหนจ็ความชอบ 
       คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
 -  การปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 
  ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

- การใชหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช. ๖) 
- การพิจารณาขอรับเงินคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
- การกําหนดระยะเวลาในการเสนอขอบําเหน็จพิเศษ 
 สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
- การสงเรื่องเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
- การพิจารณา “การปฏิบัติการเก็บวัตถุระเบดิ” 
- หลักปฏิบัติในกรณีเจาหนาทีอ่อกปฏิบัติหนาที่ราชการตางพื้นที ่
- การกําหนดหลักเกณฑและการพิจาณาเพือ่ประกาศกําหนด 
 ภัยพิบตัิรายแรงหรือขนาดใหญ 
- แนวทางปฏิบตัิในการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
- การซอมความเขาใจเกีย่วกับการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

(สําเนา) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน 
ผูปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธปิไตย 

และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

-------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรใหเจาหนาที่และประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 
ในกรณีปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือ  คณะรัฐมนตรีใหวางระเบียบไวดังนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือเจาหนาทีแ่ละประชาชนผูปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกัน 
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑” เรียกวา “ระเบียบ บ.ท.ช.” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

หมวด ๑ 
ความทั่วไป 

 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
  ๔.๑ การปองกนัอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ไดแก การปฏิบัติ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่หรือหลายลักษณะ ดังนี ้
   ๔.๑.๑ การปองกนั ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกรานราชอาณาจักร 
ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหารหรอืกลุมบุคคลถอือาวุธ รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัย 
ชายแดน นานน้ําภายในทะเลอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ 
   ๔.๑.๒ การปองกนั ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอนัเปนภัยรายแรง 
ตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความมัน่คงของชาต ิ
   ๔.๑.๓ การปองกนั ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกอความไมสงบ 
เรียบรอยของประเทศ การจลาจล หรือวินาศกรรม 
   ๔.๑.๔ การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ อันเกิดจาก 
การกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรูตามที่คณะกรรมการในขอ ๕ ประกาศกําหนด 
          ๔.๒  บําเหน็จ   … 
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  ๔.๒ บําเหน็จความชอบ ไดแก การปูนบําเหน็จ ดังนี ้
   ๔.๒.๑ การเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ 
   ๔.๒.๒ บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 
  ๔.๓ คาทดแทน ไดแก เงนิทดแทน กรณีดังนี ้
   ๔.๓.๑ เสียชีวิต 
   ๔.๓.๒ ทุพพลภาพ 
   ๔.๓.๓ พิการหรือสูญเสียอวัยวะ 
  ๔.๔ การชวยเหลือ ไดแก การชวยเหลือและการสงเคราะห ดังนี ้
   ๔.๔.๑ เงินชวยเหลือเปนคาทําศพ 
   ๔.๔.๒ เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
   ๔.๔.๓ เงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล 
   ๔.๔.๔ เงินสงเคราะหขณะเจ็บปวย 
  ๔.๕ เจาหนาที่และประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ไดแก 
บุคคลดังนี ้
   ๔.๕.๑ ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจํา ในสวนราชการ 
องคการของรฐั กิจการของรฐั หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ ผูบังคับบัญชา และสมาชกิกองอาสารักษาดินแดน 
และประชาชนซึ่งทางราชการไดแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาทีใ่นการปองกนัอธิปไตยและรักษา 
ความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือ 
   ๔.๕.๒ บุคคลซึ่งเจาหนาที่ตามที่คณะกรรมการในขอ ๕ กําหนดไวไดรับรองวา 
เปนผูซึง่ไดชวยเหลือราชการในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

 ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา คณะกรรมการพจิารณาบําเหนจ็ความชอบ 
คาทดแทน และการชวยเหลอื เรียกยอวา “ก.บ.ท.ช.” 
  ๕.๑ ก.บ.ท.ช. ประกอบดวย 
   ๕.๑.๑ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๒ ปลัดกระทรวงกลาโหม  เปนรองประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนรองประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๔ ผูแทนกระทรวงกลาโหม  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๕ ผูแทนกระทรวงการคลัง  เปนกรรมการ 
 
 

๕.๑.๖  ผูแทน   … 
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   ๕.๑.๖ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๗ ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๘ ผูแทนสํานักงานงบประมาณ  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๙ ผูแทนสํานักงาน ก.พ.  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๑๐ ผูแทนกองอํานวยการ เปนกรรมการ 
    รักษาความมัน่คงภายใน 
   ๕.๑.๑๑ ผูแทนกองบัญชาการทหารสงูสุด  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๑๒ ผูแทนกองทพับก  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๑๓ ผูแทนกองทพัเรือ  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๑๔ ผูแทนกองทพัอากาศ  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๑๕ ผูแทนกรมตาํรวจ  เปนกรรมการ 
   ๕.๑.๑๖ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่ เปนกรรมการ 
    สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี และเลขานุการ 
  ๕.๒ ก.บ.ท.ช. มีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
   ๕.๒.๑ พิจารณาและอนุมัติบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทน การชวยเหลือ 
ตามระเบียบ 
   ๕.๒.๒ ประกาศกาํหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามขอ ๔.๑.๔ 
   ๕.๒.๓ ประกาศกาํหนดยานอันตราย ตามขอ ๑๐.๕ 
   ๕.๒.๔ กําหนดเจาหนาที่ซึง่จะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ 
ตามขอ ๔.๕.๒ 
   ๕.๒.๕ แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือ เรียกยอวา “อ.บ.ท.ช.” คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาและอนุมัติหรือดําเนนิการ 
ตามที ่ก.บ.ท.ช.มอบหมาย เมื่อ อ.บ.ท.ช.พิจารณาและอนุมัติ หรือดําเนินการตามที ่ก.บ.ท.ช.มอบหมายแลว 
ใหรายงาน ก.บ.ท.ช.ทราบ 
   ๕.๒.๖ กําหนดรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอ 
ขอรับบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
   ๕.๒.๗ แจงผลของการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน 
และการชวยเหลือ เพื่อหนวยราชการที่เกีย่วของดําเนนิการใหบังเกิดผลตามมติของ ก.บ.ท.ช. 
 
 

๕.๒.๘  ติดตอ   … 



- ๔ - 
 
 

   ๕.๒.๘ ติดตอประสานงานกับหนวยราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน 
ในการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี ้
   ๕.๒.๙ ดําเนนิการอืน่ใดที่เหน็วาจําเปนหรือสมควร เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ๕.๓ คําวินจิฉัยของ ก.บ.ท.ช.ตามระเบียบนี ้ถือเปนที่สุด 

 ขอ ๖ ผูที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการชวยเหลือ ตามระเบียบนี ้จะตอง 
เปนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

หมวด ๒ 
บําเหน็จความชอบ 

 ขอ ๗ การเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ใหพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางของทหาร ตํารวจ 
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรฐัหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
ผูบังคับบัญชา และสมาชกิกองอาสารักษาดินแดน ซึง่เสยีชีวิตหรือไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงาน 
ตอไปได ซึ่งการเสียชีวิตหรือการเจ็บปวยนัน้มิไดเกดิจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิด 
ของตนเอง โดยถือหลกัเกณฑการพิจารณาดังตอไปนี ้
  ๗.๑ ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสยีชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ 
โดยการกระทาํของศัตรู ใหพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางไมเกนิ ๙ ชั้นหรือข้ัน 
  ๗.๒ ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการจนไดรับอันตรายถงึเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยการกระทําของศัตรู ใหพจิารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางไมเกนิ ๗ ชัน้หรือข้ัน 
  ๗.๓ ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการจนไดรับอันตรายถงึเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ หรือพิการ นอกเหนือจากกรณใีนขอ ๗.๑ หรือขอ ๗.๒ ใหพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจาง  
ไมเกิน ๕ ชัน้หรือข้ัน 
  ๗.๔ ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการจนปวยเจ็บถึงเสยีชีวติ 
ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยมิไดทําการสูรบหรือตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของศัตรู ใหพิจารณาเลื่อน 
เงินเดือนหรือคาจางไมเกิน ๓ ชั้นหรือข้ัน 
  ๗.๕ ผูปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการจนถงึเสียชีวิตไมวากรณีใด ๆ ถาผูนั้น 
เปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาไมนอยกวา ๖ เดือน ในรอบปงบประมาณที่เสียชวีิตหรือไดปฏิบัติภารกิจ 
ทางอากาศในยานอนัตรายมาไมนอยกวาเที่ยวบินตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๗ กรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวแลว 
ใหไดรับบําเหน็จความชอบตามเกณฑในขอ ๗.๑ ขอ ๗.๒ ขอ ๗.๓ หรือขอ ๗.๔ เพิม่ข้ึนอีก ๑ ชั้นหรือข้ัน 
 
 

๗.๖  ผูใด   … 
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  ๗.๖ ผูใดจะไดรับบําเหน็จความชอบตามเกณฑในขอ ๗.๑ ขอ ๗.๒ ขอ ๗.๓ 
หรือขอ ๗.๔ หากไดรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย 
หรือปวยเจบ็เพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหคิดบาํเหน็จความชอบเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
ตามหลกัเกณฑในขอ ๑๐ 

 ขอ ๘ ชั้นหรือข้ันเงนิเดือนหรือคาจางที่จะเลื่อนตามขอ ๗ ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบยีบ 
ขอบังคับวาดวยการนัน้ แตถาชัน้หรือข้ันเงินเดือนหรือคาจาง ไมมหีรือมีแตไมพอที่จะเลื่อน ใหใชวธิีเลื่อน 
เงินเดือนกรณพีิเศษ ดังนี ้
  ๘.๑ กรณีไดเลื่อนขึ้นรับเงนิเดือนหรือคาจางเกนิชั้นยศ ระดับ หรือตําแหนงที่ดํารงอยู 
ใหใชชั้นหรือข้ันเงนิเดือนหรือคาจางของชัน้ยศ ระดับหรือตําแหนงที่สูงกวาถัดไปมาเพิ่มให แตถาการเลื่อนนั้น 
จะขัดกับการขอชั้นยศหรือระดับตําแหนง กใ็หเลื่อนไดเพยีงเทาที่ไมขัด สวนชัน้หรือข้ันที่เหลืออยู ใหเปลี่ยน 
เปนเงนิเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
  ๘.๒ สําหรับขาราชการการเมือง ผูบังคับบัญชา และสมาชกิกองอาสารักษาดินแดน 
ใหใชข้ันเงินเดอืนตามบัญชอัีตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน โดยอนโุลม 
   กรณีที่ไดรับเงนิเดือนหรือคาจางไมตรงกับชั้นเงนิเดือนของขาราชการพลเรือน 
ใหเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ จากอัตราเงนิเดือนขั้นที่สูงกวาถัดไป 
  ๘.๓ ในกรณีจะเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางเกินอตัราสูงสุดของทหาร ตํารวจ ขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ชั้นหรือข้ัน 
ที่เกนิกวานั้น ใหใชวิธีเพิ่มเงนิเดือนหรือคาจางเปนพิเศษในแตละชั้นหรือข้ันในอัตรารอยละหา 

 ขอ ๙ ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา และสมาชกิ 
กองอาสารักษาดินแดน ผูใดที่ไดเลื่อนชัน้หรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางตามระเบียบนี้ ใหปรับชั้นยศ ระดับ 
หรือตําแหนง เพื่อใหตรงกับชัน้หรือข้ันเงนิเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการนั้น 

 ขอ ๑๐ การใหบําเหนจ็พิเศษสําหรบัการสูรบ ใหไดรับเปนเงนิเพิ่มพิเศษรายเดือน เรียกวา 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) โดยไดรับเพิ่มตามอัตราชั้นหรือข้ันเงนิเดือนหรือคาจางและในกรณี 
ที่ไดรับ พ.ส.ร.เกินกวาอัตราเงินเดือนหรือคาจางชั้นหรือข้ันสูงสุดของทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนกังาน  
หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ ชัน้หรือข้ัน 
ที่เกนิกวานั้น ใหใชวิธีเพิ่ม พ.ส.ร.เปนพเิศษในแตละชั้นหรือข้ันในอัตรารอยละหา โดยถือหลกัเกณฑ 
พิจารณาดงัตอไปนี้ 
 
 

๑๐.๑  ผูที่ได   … 
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  ๑๐.๑ ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูดวยความกลาหาญ หรือทาํการสูรบหรือตอสู 
เปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการสูรบหรือตอสู ใหไดรับ พ.ส.ร.ไมเกนิ ๔ ชั้นหรือข้ัน 
  ๑๐.๒ ผูทีไดทําการสูรบหรือตอสูเปนผลดีแกหนวย หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส 
จากการสูรบหรือตอสู ใหไดรับ พ.ส.ร.ไมเกนิ ๓ ชั้นหรือข้ัน 
  ๑๐.๓ ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับบาดเจบ็ หรือไดรับบาดเจ็บสาหัสจาก 
การกระทําของศัตรู ใหไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน ๒ ชั้นหรือข้ัน 
  ๑๐.๔ ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของศัตรู หรือไดรับบาดเจ็บสาเหตุจาก 
อุบัติเหตุตาง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการ โดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจาก 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน 
   ผูที่ไดทําการสูรบหรือตอสู แตมิไดรับบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน 
ตามหลกัเกณฑที ่ก.บ.ท.ช.กําหนด 
  ๑๐.๕ ผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการดวยความเรียบรอย 
ในยานอันตราย ตามที่ ก.บ.ท.ช.กําหนด ติดตอกันไมนอยกวา ๖ เดือน ใหไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือข้ัน 
   ผูปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการในยานอนัตราย ซึง่ไดทําการ 
สูรบหรือตอสู หรือใหการสนบัสนุนหนวยภาคพื้นดนิในการสูรบหรือตอสู โดยมีระยะเวลารวมกันในรอบ 
ปงบประมาณ ไมนอยกวา ๖ เดือน ใหไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน 
   ผูที่ออกปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในยานอันตรายไมถงึ 
๖ เดือน ใหนาํผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการไปประกอบการพิจารณาบําเหนจ็ความชอบ 
ประจําป 
  ๑๐.๖ ผูปฏิบัติงานกบัเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของตํารวจน้าํ ซึง่ไดปฏิบัติหนาที ่
ราชการอยูในขณะที่เรือนัน้ทําการสูรบ จนเจาหนาที่ประจําเรือไดรับอันตรายถงึเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส 
จากการสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือข้ัน 
  ๑๐.๗ ผูปฏิบัติงานในอากาศ ซึง่ทาํการในอากาศและทําการบนอากาศยาน 
เปนประจาํทีท่าํการบนิเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอนัตราย ตามขอ ๑๐.๕ หรือในพืน้ทีท่ี่หนวยภาคพื้น 
กําลังสูรบ ใหไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือข้ัน ตามจํานวนเที่ยวบิน ดังนี ้
   ๑๐.๗.๑ การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพืน้ การลาดตระเวน 
การบินคุมกัน และการบนิสกัดกั้น หรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่สนับสนนุการโจมตีเปาหมายภาคพื้น ตองมจีํานวน 
เที่ยวบินรวมกนัไมนอยกวา ๒๐ เที่ยวบิน 
 
 

๑๐.๗.๒  การปฏิบัติ   … 
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   ๑๐.๗.๒ การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุงการปฏิบัติทางจิตวทิยา 
การทิง้วัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมจีํานวนเทีย่วบนิรวมกนัไมนอยกวา ๓๐ เที่ยวบิน 
   ๑๐.๗.๓ การปฏิบัติภารกิจทางธุรการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ตองมีจํานวน 
เที่ยวบินรวมกนัไมนอยกวา ๔๐ เที่ยวบิน 
  ๑๐.๘ ผูปฏิบัติงานในอากาศ หรือผูที่ไปปฏิบัติการตามหนาทีซ่ึ่งอยูในอากาศยาน 
ที่ไดทําการสูรบหรือไดทําการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถกูยงิมีรองรอยเปนหลกัฐาน ๑ คร้ัง หรือหลายครั้ง 
ในรอบปงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน 
  ๑๐.๙ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานในอากาศยานแบบใด ปฏิบัติทั้งภารกิจการรบ 
และภารกิจสนบัสนนุการรบ การนับเที่ยวบินรวม ใหนบัเที่ยวบินของแตละประเภททดแทนกันได โดยเปลี่ยน 
ใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเที่ยวบินภารกิจการรบตอเที่ยวบนิภารกิจสนับสนนุการรบ 
เปน ๒ ตอ ๓ 

 ขอ ๑๑ ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการซึง่อยูในเกณฑที่จะไดรับ พ.ส.ร. 
ตามระเบียบนี ้แตไมมีโอกาสใชสิทธิ ก็ใหไดรับเงินตอบแทน เรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” โดยถือ 
หลักเกณฑดังนี ้
  ๑๑.๑ ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๔ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
คนละ ๔,๘๐๐ บาท 
  ๑๑.๒ ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๓ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
คนละ ๓,๖๐๐ บาท 
  ๑๑.๓ ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๒ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
คนละ ๒,๔๐๐ บาท 
  ๑๑.๔ ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
คนละ ๑,๒๐๐ บาท 
  ผูไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ เมื่อเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ 
หรือกิจการของรัฐ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ ใหไดรับ พ.ส.ร.ตามสิทธิเดิมในอัตรา ๑ สวนใน ๑๒ สวน 
ของเงนิรางวัลสําหรับการสูรบ และใหไดรับหลังวันที่มีสิทธิรับเงนิรางวลัสําหรับการสูรบไมนอยกวา ๑ ป 

 ขอ ๑๒ ผูใดไดรับ พ.ส.ร.คร้ังใดครั้งหนึง่ตามระเบยีบนี้เกนิกวา ๑ ชัน้หรือข้ัน ก็ใหพิจารณา 
ลด พ.ส.ร.สําหรับคร้ังตอไปลงคราวละ ๑ ชั้นหรือข้ัน ทกุ ๆ รอบปงบประมาณ แตถาลดแลวจะไดรับนอยกวา 
 
 

๑ ชัน้   … 
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๑ ชัน้หรือข้ัน ก็ใหไดรับ ๑ ชัน้หรือข้ัน และเมื่อรวมกนัแลวใหไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน ๔ คร้ัง ทัง้นี้ เวนแตกรณี 
การเปลี่ยนแปลงเงนิเลื่อนชัน้หรือข้ันกรณีพิเศษ เปน พ.ส.ร. 

 ขอ ๑๓ การเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ใหไดรับต้ังแตวันที่เสยีชีวติหรือวันกอนวันพนจาก 
หนาที่ราชการ 
  การใหบําเหนจ็พิเศษสําหรบัการสูรบ ใหไดรับต้ังแตวันตนปงบประมาณถัดจาก 
ปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการ 
  ในกรณีผูที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ แตเสยีชีวิตหรือพนจากหนาที ่
ราชการไปกอนวนัที่จะไดรับบําเหน็จตามวรรคกอน ใหผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบต้ังแตวันที ่
เสียชีวิตหรือวนักอนวนัพนจากหนาที่ราชการ 
  ภายใตบังคับขอ ๘.๑ ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษดวย 
ใหเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ถาบาํเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบสูงกวา ใหนาํบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 
มาเปลี่ยนเปนการเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษแทน 

 ขอ ๑๔ การพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ใหพิจารณาไดทนัททีี่มีกรณีเสยีชีวิต 
หรือพิการ ทพุพลภาพ 

 ขอ ๑๕ ใหพิจารณาบาํเหน็จพิเศษสาํหรับการสูรบทุกรอบปงบประมาณ ถาผูใดปฏิบัติ 
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการหลายครั้ง ใหรวมพจิารณาเพยีงครั้งเดียว โดยนบัเวลาและการปฏิบัติ 
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการนั้นทุกครั้งเขาดวยกนั 

 ขอ ๑๖ การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปงบประมาณใด ถาปรากฏมีผูประพฤต ิ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่  ก.บ.ท.ช.อาจพิจารณาใหลดหรืองดการเลื่อนเงินเดอืนกรณีพิเศษ 
หรือบําเหน็จพเิศษสําหรับการสูรบสําหรับผูนั้นเสยีไดตามควรแกกรณี 

 ขอ ๑๗ ผูมีสิทธทิี่จะขอรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกันได 
หลายทาง ใหเลือกขอรับไดเพียงทางเดียว 
  ผูไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จความชอบตามระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด สําหรับเหตุการณเดียวกนัไปแลว หมดสิทธจิะไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี ้

 ขอ ๑๘ การพิจารณาใหไดรับ พ.ส.ร. ใหถืออัตราเงนิเดือนหรือคาจางในเดือนสดุทาย 
ของเดือนที่ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเปนเกณฑในการคํานวณ 
 
 

ขอ ๑๙  การเลื่อน   … 
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 ขอ ๑๙ การเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ตามขอ ๗ ใหถือเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูใน 
วันที่ไดรับบําเหน็จความชอบเปนเกณฑในการคํานวณ เวนแตทหารกองประจําการ และทหารประจําการ 
พลทหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเทยีบเทา ที่ไดรับเงนิเดอืนหรือคาจางนอยกวา 
อัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ ใหถืออัตราเงนิเดือนทหารระดบั ป.๑ ชัน้ ๑ เปนเกณฑคํานวณ 

หมวด ๓ 
คาทดแทน 

 ขอ ๒๐ ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู 
ใหไดรับเงินคาทดแทนโดยจายครั้งเดียวในอัตราดังนี ้
  (๑) เสียชีวิต ได ๒๕ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
  (๒) ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการได ได ๓๐ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๓) แขนขาดขางหนึ่ง ได ๒๔ เทาครึ่งของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๔) ขาขาดขางหนึง่ ได ๒๒ เทาครึ่งของเงนิเดอืนหรือคาจาง 
  (๕) มือขาดขางหนึ่ง ได ๑๘ เทาครึ่งของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๖) เทาขาดขางหนึ่ง ได ๑๕ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๗) ตาบอดขางหนึ่ง ได ๑๑ เทาครึ่งของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๘) หูหนวกทัง้สองขาง ได ๙ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๙) หูหนวกขางหนึ่ง ได ๔ เทาครึ่งของเงนิเดอืนหรือคาจาง 
  (๑๐) นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่ง ได ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
  (๑๑) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง ได ๓ เทาครึ่งของเงนิเดอืนหรือคาจาง 
  (๑๒) นิ้วกลางขาดนิว้หนึ่ง ได ๓ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๑๓) นิ้วนางขาดนิว้หนึง่ ได ๒ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๑๔) นิ้วกอยขาดนิว้หนึ่ง ได ๑ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๑๕) นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่ง ได ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
  (๑๖) นิ้วเทาอืน่ขาดนิ้วหนึง่ ได ๑ เทาของเงนิเดือนหรือคาจาง 
  (๑๗) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ ได ๒๕ เทาของเงินเดือน 
หรือคาจาง 
 
 
 

(๑๘)  การสูญเสีย   … 
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  (๑๘) การสูญเสียอวยัวะอืน่ใดนอกเหนือจากทีก่ลาวไวใน (๓) ถึง (๑๗) จะไดรับ 
เงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ ก.บ.ท.ช.เปนผูกําหนดพจิารณาเปรียบเทยีบผลที่เกิด 
จากการสูญเสยีอวัยวะนัน้กบัผลที่เกิดจากการสูญเสียอวยัวะตามทีก่ลาวไวใน (๓) ถงึ (๑๗) เปนเกณฑ 
ในการกาํหนดเงินคาทดแทน 
  (๑๙) การสูญเสียอวยัวะหลายสวน ใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน แตเมื่อ 
รวมกันแลวเงนิคาทดแทนตองไมเกนิ ๓๐ เทาของเงนิเดอืนหรือคาจาง 
  เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ แขนขาดหมายความวา 
ขาดเหนือขอศอกขึ้นมา ขาขาดหมายความวาขาดเหนือหัวเขาขึน้มา มือขาดหมายความวาขาดทีใ่ดที่หนึ่ง 
ต้ังแตขอมือถึงขอศอก เทาขาดหมายความวาขาดที่ใดทีห่นึง่ตั้งแตขอเทาถงึหัวเขา นิว้ขาดหมายความวา 
ขาดอยางนอย ๑ ขอ ในกรณฝีามือหรือฝาเทาขาด ใหคํานวณตามจํานวนนิ้วที่ขาด 
  การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของมือ แขน เทา ขา หรือนิ้ว โดยสิ้นเชงิ 
ซึ่งไมสามารถจะรักษาใหหายเปนปกติได ใหถือเสมือนหนึ่งอวัยวะสวนนั้นขาด 

 ขอ ๒๑ ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพกิาร แตมใิชเนื่องมาจากการตอสูกบัศัตรู 
หรือจากการกระทําของศัตรู ก็ใหไดรับเงินคาทดแทนเปนเงนิกึง่หนึง่ของอัตราที่กาํหนดไวในขอ ๒๐ 

 ขอ ๒๒ ในกรณีที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ตามขอ ๒๐ (๓) ถึง (๑๘) และไดรับ 
เงินคาทดแทนไปแลว ภายในกําหนดระยะเวลา ๓ ป นบัต้ังแตวันที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจบ็ ใหไดรับ 
เงินคาทดแทนเพิ่มข้ึนดงันี ้
  ๒๒.๑ การปวยเจ็บลุกลามขึ้นจนเปลี่ยนสภาพเปนการสูญเสยีอวัยวะใหม 
หรือตองสูญเสียอวัยวะอื่นอีก ทัง้นี้ เนื่องมาจากการไดรับอันตรายหรอืปวยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ใหไดรับ 
เงินคาทดแทนเฉพาะสวนที่เพิ่มตามเกณฑที่สูงขึน้ แตเมือ่รวมกับที่ไดรับไปแลวตองไมเกิน ๓๐ เทา 
ของเงนิเดอืนหรือคาจาง 
  ๒๒.๒ ผูนั้นไดเสียชวีติหรือทุพพลภาพไมสามารถรับราชการหรอืปฏิบัติงานได 
อันเนื่องมาจากการที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนัน้โดยตรง ก็ใหไดรับเงินคาทดแทนตามเกณฑในขอ ๒๐ (๑) 
หรือ (๒) แลวแตกรณีแตอยางเดียว และหากเงนิคาทดแทนที่ไดรับไปกอนเสียชวีิตหรอืทุพพลภาพ 
เปนจํานวนสงูกวาเกณฑที่กาํหนดในขอ ๒๐ (๑) หรือ (๒) ก็ใหไดรับเงนิคาทดแทนตามเกณฑที่ไดรับ 
ไปกอนแลวไมตองเรียกคืน 
 
 
 

ขอ ๒๓  เงนิเดือน   … 
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 ขอ ๒๓ เงินเดือนหรือคาจางที่จะคาํนวณเงินคาทดแทน ตามขอ ๒๐ ใหรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ 
รายเดือนสาํหรับคาวิชา และหรือสําหรับเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตราย 
เปนปกต ิและหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดดวย 
  ผูที่ไดรับเงินเดอืนหรือคาจางจากทางราชการนอยกวาอัตราเงินเดือนทหารระดบั 
ป.๑ ชั้น ๑ หรือไมมีเงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการ ใหถืออัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชัน้ ๑ 
เปนเกณฑคํานวณ 

 ขอ ๒๔ ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามระเบยีบนี้ ถา 
  (๑) อันตรายหรือความปวยเจ็บ เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเลออยางรายแรง 
หรือจากความผิดของตนเอง หรือ 
  (๒) ไดรับเงินทาํขวัญหรือเงนิอืน่ในลักษณะเดียวกนัจากทางราชการแลว 

หมวด ๔ 
การชวยเหลือ 

 ขอ ๒๕ การชวยเหลือกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ  
ใหไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๒๕ ทว ิ ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา 
ความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอนัตรายหรือการปวยเจ็บนั้นมไิดเกิด 
จากความประมาทเลนิเลออยางรายแรงหรือจากความผดิของตนเอง ถาปรากฏวาผูนัน้พิการทพุพลภาพ 
ขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชพี ใหไดรับเงนิชวยเหลือดํารงชีพเปนรายเดือน 
ไมเกินเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา แตทั้งนี้ผูที่ไดรับบํานาญพิเศษ 
เพราะเหตุทพุพลภาพรวมกบัเงินเพิ่มรายเดือนตาง ๆ ทีผู่รับบํานาญจะพึงมีสิทธิไดรับแลว เปนเงนิตั้งแต 
เดือนละสองเทาของอัตราเงนิเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ําขึ้นไป หรือผูที่ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหต ุ
ทุพพลภาพแทนบํานาญพิเศษเพราะเหตทุพุพลภาพ ซึง่ถาคํานวณกลบัเปนบํานาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทุพพลภาพทีค่วรจะไดรับเทาใดแลว ถามีจํานวนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพตั้งแตเดือนละสองเทา 
ของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่าํขึ้นไปหรือที่ไดรับเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้ังแตเดือนละ 
สองเทาของอตัราเงนิเดือนขาราชการพลเรอืนขั้นต่ําขึน้ไป ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพตามวรรคนี ้
  ผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพรวมกับเงนิเพิ่มรายเดือนตาง ๆ 
ที่ผูรับบํานาญจะพึงมีสิทธิไดรับแลว เปนเงนิไมถึงเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
 
 

ข้ันต่ํา   … 
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ข้ันต่ําหรือผูที่ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพแทนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพที่ควร 
จะไดรับเทาใดแลว ถามีจํานวนบาํนาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพเปนเงนิไมถงึเดือนละสองเทาของอัตรา 
เงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา หรือผูทีไ่ดรับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเปนเงนิไมถึงเดือนละสองเทา 
ของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่าํ ใหไดรับเงนิชวยเหลือดํารงชีพเมื่อรวมกบับํานาญพิเศษ 
เพราะเหตุทพุพลภาพ และเงินเพิ่มรายเดอืนตาง ๆ ที่ผูรับบํานาญจะพงึมีสิทธิไดรับหรือเงินอืน่ในลกัษณะ 
เดียวกนัที่ไดรับอยูแลวหรือควรไดรับไมเกินเดือนละสองเทาของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนขั้นต่ํา 
  ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนกัจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ ไดแก 
ผูที่มีสภาพอาการของการพกิารทพุพลภาพ ดังนี ้
  (๑) อัมพาตทั้งตัว (Cuedriplegia) 
  (๒) อัมพาตครึ่งทอน (Paraplegia) 
  (๓) อัมพาตครึ่งซกี (Hemiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดสิ้นสุดแลวยังไมสามารถเดินได 
หรือเดินไดโดยตองใชเครื่องชวยเครื่องพยงุ และไมสามารถใชแขนและมือขางที่เปนอัมพาตได 
  (๔) ตาบอดสองขาง 
  (๕) แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
  (๖) แขนขาดขางหนึ่งกบัมือขาดอีกขางหนึง่ 
  (๗) ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึง่กับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
  (๘) เทาขาดขางหนึ่งกบัมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 
  (๙) สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทาํใหไมรูสึกตัวและไมสามารถรักษา 
ใหดีข้ึนได 
  (๑๐) เปนลมชกัชนดิรุนแรง (Major seizure) ซึ่งพิสูจนไดแนชัดทางการแพทยแลว 
วาเนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและมอีาคารชักถงึขัน้หมดสติไมรูสึกตัวรวมกนัไมตํ่ากวา ๗ คร้ังในรอบป  
แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชกัและดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทยโดยสม่าํเสมอแลวก็ตาม 
  (๑๑) เปนโรคจิตซึ่งมีอาคารแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกนัไมตํ่ากวา 
๖๐ วนัขึ้นไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
  (๑๒) โรคหรือความพิการที่มีสภาพอาคารไมตรงตาม (๑) – (๑๑) รวมทัง้โรค 
หรือความพิการอื่นทีม่ิไดกลาวไว แตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัด ใหอยูในดุลพินิจของ 
คณะอนุกรรมการ ซึง่ ก.บ.ท.ช.แตงตั้งขึ้น โดยประกอบดวยอยางนอยแพทย ๓ นาย พิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช. 
อนุมัติเปนราย ๆ ไป 
 
 

ผูมีสภาพ   … 
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  ผูมีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ ตาม (๕),(๖),(๗),(๘) ใหถือความหมาย 
เชนเดียวกับขอ ๒๐ วรรคสอง ของระเบยีบ บ.ท.ช. ๒๕๒๑ 
  เงินชวยเหลือดํารงชีพ ใหไดรับต้ังแตวันทีผู่นั้นตกอยูในสภาพพกิารทพุพลภาพ 
ตามความในวรรคสาม และใหหมดสทิธิเมือ่พนสภาพพกิารทุพพลภาพดังกลาวหรือตาย 

 ขอ ๒๖ ผูปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา 
ความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอนัตรายหรือการปวยเจ็บนั้นมไิดเกิดจาก 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ตองเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลของทางราชการ และใหไดรับเงินคาใชจายในการรักษาพยาบาลตลอดเวลาทีเ่ขารับ 
การรักษาพยาบาล เวนแตจะมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายในการรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการ 
หรือหนวยงานอื่น 
  ถาไมมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีจําเปนฉุกเฉนิ 
ก็ใหเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเอกชนได โดยใหไดรับเงินคาใชจาย 
ในการรักษาพยาบาลเต็มจํานวน 

 ขอ ๒๗ คาใชจายสาํหรับคาหองและอาหารผูปวย คาพยาบาลพิเศษ ตลอดจนคาซื้อ 
อวัยวะเทยีม ใหเบิกไดตามทีจ่ายจริง แตไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลงักําหนด 

 ขอ ๒๘ ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู ใหไดรับ 
เงินสงเคราะห เรียกวา เงนิชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวนั ในอัตราดังนี ้
  (๑) หนึง่ในสามสบิของอัตราเงนิเดือนหรือคาจาง ในกรณทีีอ่ยูรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
  (๒) หนึง่ในหกสิบของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง ในกรณีตองอยูพกัฟนตามคําสั่ง 
ของแพทยที่รักษา 
  เงินเดือนหรือคาจางที่จะคาํนวณเงินชดเชยการปวยเจ็บ ใหถือเกณฑตามขอ ๒๓ 
  การคํานวณเงนิชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ถามีเศษของบาทใหปดเปนหนึ่งบาท 
สวนการนับวนัใหถือการนบัวันของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือแพทยที่รักษาเปนเกณฑ 

 ขอ ๒๙ เงินชวยเหลือดํารงชีพ ตามขอ ๒๕ ทวิ เงนิคารักษาพยาบาล ตามขอ ๒๖ เงนิชดเชย 
การปวยเจ็บ ตามขอ ๒๘ เงนิคาทดแทน ตามขอ ๒๐ (๒) ถึง (๑๙) และขอ ๒๑ นอกจากกรณีเสียชีวิต 
 
 
 

ที่กําหนด   … 
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ที่กําหนดจายใหแกผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บขณะยังมีชีวิตอยูเปนทรัพยสินของผูนั้นในขณะเสียชีวิต 
ใหจายใหแกผูรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย 
  สวนเงินคาทดแทน ตามขอ ๒๐ (๑) และขอ ๒๑ กรณีเสยีชีวิต ใหจายแกบุคคล 
ซึ่งผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสยีชีวิตไดแสดงเจตนาระบุไว ในกรณีที่ผูเสียชวีิตมิไดแสดงเจตนาระบุไว  
ก็ใหจายใหผูมสิีทธิตามหลักเกณฑทีบั่ญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรบัผูที ่
ไดรับบํานาญพิเศษ 

 ขอ ๓๐ การพิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูรับรองการชวยเหลอืราชการของผูเสียชีวิตหรือปวยเจ็บ ดําเนนิการทันททีี่ไดรับ 
รายงานหรือไดรับทราบผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการชวยเหลอืราชการของผูนั้น ใหเจาหนาที ่
สวนราชการหรือหนวยตาง ๆ ที่เกีย่วของ อํานวยความสะดวกเกีย่วกบัเร่ืองนีทุ้กประการ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๓๑ บรรดาเจาหนาที่และประชาชนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 
ผูใดมีสิทธิไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการชวยเหลือตามระเบียบนี ้แตไดขอรับความชวยเหลือ 
ตามระเบียบของทางราชการอื่นไวแลว และยังมิไดรับความชวยเหลือตามระเบียบดงักลาวในวนัที่ระเบียบนี ้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากผูนัน้ประสงคจะขอรับความชวยเหลือตามระเบยีบนี้ ใหยืน่คําขอรับ 
ความชวยเหลอืตามระเบียบนี้ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวนั นบัแตวันที่ระเบยีบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และเมื่อไดยื่นคําขอรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้แลว ใหผูนั้นหมดสทิธิทีจ่ะไดรับความชวยเหลือ 
ตามระเบียบของทางราชการที่ไดยื่นขอไวกอนแลว 

 ขอ ๓๒ กรณีที่เกี่ยวของกับการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
ที่เกิดขึ้นกอนวนัใชระเบียบนี ้แตไมกอนวนัที่ ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๘ เมื่อ ก.บ.ท.ช.เห็นวากรณีนัน้ 
สมควรใชระเบียบนี้บังคับ ให ก.บ.ท.ช.มีอํานาจพิจารณาใหเจาหนาทีแ่ละประชาชนผูปฏิบัติหนาทีร่าชการ 
หรือชวยเหลือราชการดังกลาวไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ แตทั้งนี้ผูรองขอรับสิทธิดังกลาว จะตองยืน่คําขอรับ 
ความชวยเหลอืกอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๒๑ 
 
                                       ประกาศ    ณ    วนัที ่   ๑๕    กุมภาพนัธ    พ.ศ.๒๕๒๑ 

                                                 (ลงชื่อ) พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนนัทน 
                                                                             นายกรัฐมนตร ี
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เอกสารอางอิง 
 

๑.  ระเบียบ บ.ท. พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๕ ตอนที่ ๒๓ 
      ลงวันที ่๒๘ กุมภาพนัธ ๒๕๒๑ มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
๒.  ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๑๕  
      ลงวันที ่๓๐ กรกฏาคม ๒๕๒๓ มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๒.๑  ยกเลิกความในขอ ๔.๔ แหงระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก 
  “๔.๔  การชวยเหลือ ไดแกการชวยเหลือและการสงเคราะห ดังนี ้
   ๔.๔.๑  เงนิชวยเหลือเปนคาคําศพ 
   ๔.๔.๒  เงนิชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล 
   ๔.๔.๓  เงนิสงเคราะหขณะเจ็บปวย” 
 ๒.๒  ยกเลกิความในขอ ๘.๒ และ ๘.๓ แหงระเบยีบฯ ความเดิมที่ถกูยกเลิก 
 “๘.๒  สําหรับขาราชการการเมือง ผูบังคบับัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน  
หรือผูซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมตรงตามอัตราเงนิเดือนขาราชการพลเรือน ใหใชข้ันเงนิเดือนตามบัญชี
อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน โดยอนโุลม 
 กรณีที่ไดรับเงนิเดือนหรือคาจายไมตรงกับชั้นเงนิเดือนของขาราชการพลเรือน ใหเลือ่น
เงินเดือนกรณพีิเศษ จากอัตราเงินเดือนขัน้ที่สูงกวาถัดไป 
 ๘.๓  ในกรณทีี่จะไดเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางเกินกวา ๑๐,๙๐๐ บาท ใหใชชั้นหรือ 
ข้ันเงนิเดือนสาํหรับสวนที่เพิม่เปนกรณพีิเศษ ดังนี ้
๑๑,๔๔๕ – ๑๒,๐๑๕ – ๑๒,๖๑๕ – ๑๓,๒๕ – ๑๓,๙๐๕ – ๑๔,๖๐๐ – ๑๕,๓๐๐ –  
๑๖,๐๙๕ – ๑๖,๙๐๐ – ๑๗,๗๔๕ – ๑๘,๖๓๐ – ๑๙,๕๖๐ – ๒๐,๕๓๐ – ๒๑,๕๖๕ บาท” 
 ๒.๓  ยกเลกิความในขอ ๑๐.๔ และ ๑๐.๕ แหงระเบียบฯ ความเดิมทีถ่กูยกเลิก 
 “๑๐.๔  ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตาง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการโดยอุบัติเหตุนัน้มิไดเกิดจากการประมาทเลนิเลออยางรายแรงของตนเอง ใหไดรับ  
พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน 
 ๑๐.๕  ผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในยานอนัตรายไมถึง ๖ เดือน ใหนาํผล
การปฏิบัติหนาที่ราชกการหรือชวยเหลือราชการไปประกอบการพจิารณาบําเหน็จความชอบประจาํป” 
  

 
๒.๔  เพิม่ความ   ... 
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๒.๔  เพิม่ความเปนขอ ๒๕ ทว ิแหงระเบียบฯ 
 ๒.๕  ยกเลกิความในขอ ๒๙ แหงระเบียบฯ ความเดิมทีถ่กูยกเลิก 
 “ขอ ๒๙ เงินคารักษาพยาบาลในขอ ๒๖ เงินชดเชยการปวยเจ็บตามขอ ๒๘  
เงินคาทดแทนตามขอ ๒๐ (๒) ถึง (๑๙) และขอ ๒๑ นอกจากกรณีเสียชีวิตทีก่ําหนดจายใหแกผูไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บขณะยังมีชวีิตอยูเปนทรัพยสินของผูนัน้ในขณะเสียชีวิตใหจายใหแกผูรับมรดกโดย
ชอบดวยกฎหมาย 
 สวนเงินคาทดแทน ตามขอ ๒๐ (๑) และขอ ๒๑ กรณีเสยีชีวิตใหจายแกบุคคลซึ่งผูไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสยีชีวิต ไดแสดงเจตนาระบุไวในกรณีที่ผูเสยีชีวิตมิไดแสดงเจตนาระบไุวกใ็หจาย
ใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑทีบั่ญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําหน็จบํานาญขาราชการสําหรับผูที่ไดรับ
บํานาญพิเศษ” 
 
๓.  ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙ ตอนที่ ๖๘  
      ลงวันที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ๓.๑  ยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงระเบียบฯ ความเดิมทีถ่กูยกเลิกที่จะไดรับ พ.ส.ร. ตามระเบียบนี้ 
แตไมมีโอกาสใชสิทธิก็ใหไดรับเงินตอบแทนเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” โดยถือหลักเกณฑดังนี ้
 ๑๑.๑  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๔ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๒,๔๐๐ บาท 
 ๑๑.๒  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๓ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๑,๘๐๐ บาท 
 ๑๑.๓  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๒ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๑,๒๐๐ บาท 
 ๑๑.๔  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๖๐๐ บาท 
 ผูที่ไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ เมื่อเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ  
หรือกิจการของรัฐ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ ใหไดรับ พ.ส.ร. ตามสิทธเิดิมในอัตรา ๑ สวนใน ๑๒ สวนของ
เงินรางวัลสําหรับการสูรบ และใหไดรับหลงัวนัทีม่ีสิทธิรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบไมนอยกวา ๑ ป” 
 “ขอ ๒๓ เงินเดือนหรือคาจางที่จะคํานาณเงินคาทดแทน ตามขอ ๒๐ ใหรวมถงึเงนิเพิม่พิเศษ
รายเดือนสาํหรับคาวิชา และหรือสําหรับเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกติ หรือสําหรับการสูรบทั้งนี้ ตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแตไมรวมเงนิ
เพิ่มอยางอืน่ ๆ 

ผูที่ได   ... 
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  ผูที่ไดรับเงินเดอืนหรือคาจางจากทางราชการนอยกวาเงนิเดือนสิบตรีชัน้ ๑ หรือไมมี
เงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการ ใหถอืเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ เปนเกณฑคํานวณ” 
 ๓.๓  ยกเลกิความในขอ ๒๕ ทวิ แหงระเบยีบฯ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช.(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ความเดิมที่ถกูยกเลิก 
  “ขอ ๒๕ ทวิ ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกนัอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ซึ่งอนัตรายหรือการปวยเจ็บนั้นมไิดเกิดจาก
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ถาปรากฏวาผูนัน้พิการทพุพลภาพขนาด
หนกัจนเปนอปุสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ ใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชพีเปนรายเดือนไมเกิน
เดือนละสองพนับาท แตทัง้นีผู้ที่ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพรวมกับเงนิเพิ่มรายชื่อตาง ๆ ที่
ผูรับบําเหน็จจะพึงมีสิทธิไดรับแลวเปนเงินตั้งแตเดือนละสองพนับาทขึน้ไป หรือผูที่ไดรับบําเหน็จพิเศษ
เพราะเหตุทพุพลภาพแทนบาํนาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ ซึ่งถาคํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุพลภาพที่ควรจะไดรับเทาใดแลว ถามีจาํนวนบาํนาญพเิศษเพราะเหตทุุพพลภาพตั้งแตเดือนละสอง
พันบาทขึน้ไป หรือผูที่ไดรับเงินอืน่ในลกัษณะเดียวกนัตัง้แตเดือนละสองพนับาทขึ้นไป ไมมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือดํารงชีพตามวรรคนี ้
 ผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพรวมกับเงนิเพิ่มรายเดือนตาง ๆ ที่ผูรับบํานาญ
จะพึงสทิธิไดรับแลวเปนเงินไมถึงเดือนละสองพนับาท หรือผูที่ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ
แทนบาํเหน็จพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ ซึง่ถาคํานวณกลับเปนบาํนาญพเิศษเพราะเหตทุุพพลภาพที่ควร
จะไดรับเทาใดแลว ถามีจํานวนบาํนาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพเปนเงนิไมถงึเดือนละสองพนับาทหรือผู
ที่ไดรับเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนัเปนเงนิไมถึงเดือนละสองพนับาท ใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชพีเมื่อรวม
กับบํานาญพเิศษเพราะเหตทุุพพลภาพและเงนิเพิม่รายเดือนตาง ๆ ทีผู่รับบํานาญจะพึงมีสิทธิไดรับหรือเงนิ
อ่ืนในลักษณะเดียวกนัที่ไดรับอยูแลว หรือควรไดรับไมเกินเดือนละสองพันบาท 
 ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนกัจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพไดแกผูที่มี
สภาพอาการของการพิการทพุพลภาพ ดังนี ้

(๑)  สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไมสามารถรักษาใหดีข้ึนได 
(๒)  อัมพาตทัง้ตัว (Quadriplegia) 
(๓)  ตาบอดสองขาง 
(๔)  ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึง่กบัเทาขาดอีกขางหนึง่ 
(๕)  อัมพาตครึ่งทอน (Paraplegia) 
(๖)  แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 

 
(๗)  แขนขาด   ... 
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(๗)  แขนขาดขางหนึง่กับมอืขาดอีกขางหนึ่ง 
(๘)  ขาขาดขางหนึง่กับมือหรือแขนขาดอกขางหนึง่ 
(๙)  อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดสิน้สุดแลวยังไมสามารถเดินได แมจะใช 

เครื่องชวยเครือ่งพยงุแลวก็ตาม 
  (๑๐)  เปนลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure) ที่มีอาการชักถึงขัน้หมดสติไมรูสึกตัว ไมตํ่า 
กวาเดือนละครั้งในรอบ ๑ ป 

(๑๑)  เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ วัน 
ข้ึนไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

(๑๒)  โรคหรือความพิการอืน่ที่มิไดกลาวไว แตมีอาการทางทพุพลภาพอยางเดนชัด ใหอยู 
ในดุลพินจิของคณะอนุกรรมการซึง่ ก.บ.ท.ช.แตงตั้งขึ้นเปนคราว ๆ โดยประกอบดวยอยางนอยแพทย ๓ 
นาย พจิารณาเสนอ ก.บ.ท.ช.อนุมัติเปนราย ๆ ไป 
  ผูมีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ (๔) , (๖) , (๗) , (๘) ใหถือความหมายเขน
เดียวกับขอ ๒๐ วรรคสองของระเบียบนี ้
  เงินชวยเหลือดํารงชีพ ใหไดรับต้ังแตวันทีผู่นั้นตกอยูในสภาพพกิารทพุพลภาพตามความ
ในวรรคสาม และใหหมดสิทธิเมื่อพนัสภาพพิการทพุพลภาพดังกลาว ตายหรือกระทาํความผดิตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาณหรือ
ความผิดลหโุทษ” 
 ๓.๔  การใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบและเงินชวยเหลือดํารงชพีผูพิการทุพพลภาพ ตามอัตรา
ใหมใหใชบังคบัต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ สําหรับสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพที่กาํหนดไวใน
ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เปนตนไป 
 
๔.  ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๕ 
      ลงวันที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๒๕ มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ๔.๑  ยกเลิกความในขอ ๑๐ วรรคแรก แหงระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก 
   “ขอ ๑๐ การใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหไดรับเปนเงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนเรียกวา 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) โดยไดรับเพิ่มตามอัตราชั้นหรือข้ันเงนิเดือนหรือคาจาง โดยถือ
หลักเกณฑพจิารณาดังตอไปนี”้ 
 ๔.๒  การคํานวณเงนิเพิม่พิเศษสําหรับการสูรบตามหลกัเกณฑดังกลาว ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๒๒ เปนตนไป 
 

๕.  ระเบียบ   ... 
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๕.  ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๖๑ 
      ลงวันที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๒๙ มีผลใชบังคับต้ังแต วนัที ่๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ เปนตนไป 
 ๕.๑  ยกเลิกความในขอ ๕.๑.๑๖ แหงระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลกิ 
  “๕.๑.๑๖ หัวหนากองการเจาหนาที่ สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและ
เลขานุการ” 
 ๕.๒  ยกเลกิความในขอ ๑๙ แหงระเบียบฯ ความเดิมทีถ่กูยกเลิก 
  “ขอ ๑๙ การเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษตามขอ ๗ ใหถือเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูใน
วันที่ไดรับบําเหน็จความชอบเปนเกณฑในการคํานวณเวนแตทหารกองประจําการ และทหารประจําการ 
พลตํารวจ ขาราชกา ลูกจางประจํา พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเทยีบเทา ที่ไดรับเงนิเดอืนหรือคาจางนอยกวา
สิบตรีชั้น ๑ ใหถือเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ เปนเกณฑคํานวณ” 
 ๕.๓  ยกเลกิความในขอ ๒๓ แหงระเบียบฯ ซึ่งแกไขเพิม่เติมในระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ความเดิมที่ถกูยกเลิก 
   “ขอ ๒๓ เงินเดือนหรือคาจางที่จะคํานวณเงินคาทดแทนตามขอ ๒๐ ใหรวมถงึเงนิเพิม่
พิเศษรายเดือนสําหรับคาวชิา และหรือสําหรับเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตราย
เปนปกต ิและหรือสําหรับกรสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดดวย 
   ผูที่ไดรับเงินเดอืนหรือคาจางจากทางราชการนอยกวาเงนิเดือนสิบตรีชัน้ ๑ หรือไมมี
เงินเดือนหรือคาจางจากทางราชกา ใหถือเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ เปนเกณฑคํานวณ” 
 
๖.  ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๖ ตอนที่ ๒๐๐ 
     ลงวนัที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ มีผลใชบังคับต้ังแต วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ เปนตนไป 
 ๖.๑  ยกเลกิความในขอ ๑๑ แหงระเบียบฯ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ความเดิมที่ถกูยกเลิก 
  “ขอ ๑๑ ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับ พ.ส.ร. 
ตามระเบียบนี ้แตไมมีโอกาสใชสิทธิก็ใหไดรับเงินตอบแทนเรียกวา “เงนิรางวัลสําหรบัการสูรบ” โดยถือ
หลักเกณฑดังนี ้
  ๑๑.๑  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๔ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๓,๖๐๐ บาท 
  ๑๑.๒  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๓ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหบัการสูรบคนละ 
๒,๗๐๐ บาท 
   

๑๑.๓  ผูอยู   ... 
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  ๑๑.๓  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๒ ชั้นหรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๑,๘๐๐ บาท 
  ๑๑.๔  ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. ๑ ชัน้หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบคนละ 
๙๐๐ บาท 
 ผูที่ไดรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบ เมื่อเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ หรือกิจการ
ของรัฐ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ ใหไดรับ พ.ส.ร.ตามสทิธิเดิมในอัตรา ๑ สวนใน ๑๒ สวนของเงนิรางวัล
สําหรับการสูรบและใหไดรับหลังวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสําหรับการสูรบไมนอยกวา ๑ ป” 
 ๖.๒  ยกเลิกความในขอ ๑๙ แหงระเบียบ ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดยระเบยีบฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ความเดิมที่ถกูยกเลิก 
  “ขอ ๑๙ การเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษตามขอ ๗ ใหถือเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูใน
วันที่ไดรับบําเหน็จความชอบเปนเกณฑในการคํานวณเวนแตทหารกองประจําการ และทหารประจําการ 
พลตํารวจ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานรัฐวิสาหกจิหรือเทยีบเทา ที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางนอยกวา
อัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ใหถืออัตราเงนิเดือนทหารระดบั ป.๑ ชัน้เปนเกณฑคําควณ” 
 ๖.๓  ยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๒๓ แหงระเบียบฯ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ความเดิมที่ถกูยกเลิก 
  “ผูที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากทางราชการนอยกวาอัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชัน 
๓ หรือไมมีเงนิเดือนหรือคาจางจากทางราชการ ใหถืออัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.๑ ชั้น ๓ เปนเกณฑ
คํานวณ” 
 
๗.  ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ ความเดิมทีถู่กยกเลกิ 
 ๗.๑  ยกเลิกความในขอ ๒๕ แหงระเบียบฯ ความเดิมทีถ่กูยกเลกิ 
   “ขอ ๒๕ การชวยเหลือกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ ให
ไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละไมเกิน ๖,๐๐๐ บท” 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรลีง 

วันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ 
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ที่  นร  ๑๓๐๒/ ว ๓๙๖๘      สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
        ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๓๐๐ 

 ๓  พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

เร่ือง การเสนอขอรบัสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 

อางถงึ หนงัสือ สํานกันายกรัฐมนตรี ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๒๑ 

สงที่สงมาดวย แบบ บ.ท.ช.๑ – ๓ ทายประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ 

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ สํานกันายกรัฐมนตรีไดสงสําเนาประกาศสํานกังานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง กาํหนดเจาหนาที่ผูซึง่จะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอยีดเพื่อให
หนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ ตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน  
ผูปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการ เนืองในการปองกันอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) พรอมทั้งแบบฟอรมคําขอรับสิทธิ ทายสําเนาประกาศดงักลาว 
เพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 

  เนื่องจากในการปฏิบัติ เมื่อคระกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและ 
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) พิจารณาคําขอรับสิทธิแลว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดแจงมติของ 
ก.บ.ท.ช.ใหหนวยราชการทีเ่กี่ยวของทราบและดําเนนิการใหยงัเกิดผลตามมติซึ่งไดแก ผูยืน่คําขอ มีอํานาจ
อนุมติับําเหนจ็ความชอบ ผูมีอํานาจเบิกเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ และหนวยเบิกจายเงิน พรอมทัง้
สงคําขอคืนใหแกผูยื่นคําขอเพื่อดําเนินการตอไป ดังนัน้ เพื่อใหการแจงผลการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช.
เปนไปอยางถกูตองและรวดเร็ว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จงขอปรับปรุงแบบคําขอเลื่อนเงนิเดือน
กรณีพิเศษ (แบบ บ.ท.ช.๑) แบบคําขอเงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบหรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ  
(แบบ บ.ท.ช.๒) และแบบคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ (แบบ บ.ท.ช.๓) โดยเพิ่มหนวยเบิกจายเงนิ 
ดังมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย 

   

 

จึงเรียนมา   ... 
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  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติใช
แบบฟอรมคําขอรับสิทธิดังกลาว เปนแบบคําขอยื่นเรื่องในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ตอไป 

    

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                    (นายอโนทยั  สิงคลวณิช) 

                              รองปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

                            ปลัดสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจาหนาที ่

โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 

โทรสาร ๒๘๑๐๕๑๒ 
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(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๑๕       สํานกันายกรัฐมนตรี 

    ๗ ธันวาคม ๒๕๒๑ 

เร่ือง กําหนดเจาหนาที่ผูซึง่จะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลอราชการและรายละเอียด 
 เพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ  
 คาทดแทน และการชวยเหลอื ตามระเบยีบ บ.ท.ช. 

เรียน เวียนกระทรวง ทบวง กรม จงัหวัด และสวนราชการในสงักัด นร.ตามบัญชรแนบทาย 

อางถงึ หนงัสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๘ 
 ลงวนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 

ส่ิงที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กาํหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรอง          
    บุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ และรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการ        
                        เสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
                        ลงวนัที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ ๑ ชุด   

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ 
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และ 
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) มมีติใหเวยีนระเบียบ  
บ.ท.ช.เพื่อกระทรวง ทบวง กรม และจงัหวัดทราบ ความละเอียดแจงแลว นัน้ 

  บัดนี้ ก.บ.ท.ช.ไดออกประกาศสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กาํหนดเจาหนาที ่
ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ และรายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอ
ขอรับบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ 
พรอมทัง้กําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธติาง ๆ ตามทีบั่ญญัติไวในระเบียบ บ.ท.ช.ทายประกาศสํานักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี และ ก.บ.ท.ช.ไดมีมติในการประชมุคร้ังที่ ๗/๒๕๒๑ เมื่อวันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๒๑ ให
เวียนประกาศสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวนัที ่๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม 
และจังหวัดทราบเพื่อปฏิบัติตอไป 
     
 

จึงขอสง   ... 
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  จึงขอสงสําเนาประกาศสาํนกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ 
มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งขอใหสวนราชการนีไ้ดกรุณาแจงเวียนประกาศสํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทาบ และถือปฏิบัติตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 

  อนึ่ง กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที ่กด ๐๕๐๒/๓๗๘๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ 
แจงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงนิระเบียบ บ.ท.ช.ใหกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด
ทราบและถือปฏิบัติดวยแลว 
 
 

           ขอแสดงความนับถืออยางสงู 
                                 (ลงชื่อ)                ปรีชา  โกศลพนัธุ 

                                    (นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
                                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

                                      ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร.  ๒๘๒๒๗๐๐ 
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ประกาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  เร่ือง   กาํหนดเจาหนาที่ผูซึง่จะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลอืราชการ 
   และรายละเอยีด เพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการ 
   เสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
   ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
 
 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึง่เรียกยอวา “ระเบียบ บ.ท.ช.” 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๕.๒.๔ และขอ ๕.๒.๖ คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ซึ่งเรียกยอวา “ก.บ.ท.ช.”จึงกําหนดเจาหนาที่ซึง่ผูจะ
รับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ และรายละเอยีดเพือ่ใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับ
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ดังตอไปนี ้

๑.  เจาหนาทีซ่ึ่งจะรับรองบคุคลที่ไดชวยเหลือราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๔.๒ คือ  
ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูบังคบักองพนัผูกาํกับการตํารวจ หวัหนากอง นายอาํเภอ หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้
ไปที่บุคคลนั้นไดชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ภายใต
ความรับผิดชอบหรืออํานวยการของตนหรือของหนวยรอง 

๒.  เมื่อมีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหนจ็ความชอบคาทดแทน และการ 
ชวยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ใหดําเนินการยื่นคําขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
ตามแบบคําขอที่กําหนดไวทายประกาศนี้ ยกเวนผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหนจ็ความชอบ คา
ทดแทนและการชวยเหลือ ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการตามกฎหมาย ขอบังคบัระเบียบ หรือคําสั่ง
อ่ืนแลว ใหดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนัน้ ๆ 

๓.  ผูยืน่คําขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
 
        

 
 
 

๓.๑  สําหรับทหาร   … 
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๓.๑  สําหรับทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ 

องคการของรฐั กนิการของรฐั หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ ผูบังคับบัญชา สมาชกิของกองอาสารักษาดินแดง
และประชาชน ซึ่งทางราชการไดแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาทีใ่นการปองกนัอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ ใหผูบังคบับัญชาของผูเขาเกณฑตาม ๒ ต้ังแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล 
ผูบังคับการตาํรวจ อธิบดี ผูวาราชการจงัหวัด หรือตําแหนงทีเ่ทียบเทาขึ้นไปเปนผูยืน่คําขอตอ ก.บ.ท.ช. 

  ๔.  ผูยืน่คําขอตอ ก.บ.ท.ช.อาจจะกาํหนดวิธีการยื่นขอ การสงเอกสาร ตลอดจนการ 
ตรวจสอบหลกัฐานในการขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ ภายในหนวยของตนได
ตามความเหมาะสม 

๕.  การขอ ใหแยกคําขอเปนรายบุคคล และในกรณีทีม่ีคําขอหลายราย อันเนื่องมาจาก 
ปฏิบัติการรวมกันในเหตกุารณเดียวกันใหขอพรอมกันเวนแตผูที่มีความจําเปนจะตองขอภายหลงัใหชี้แจง
มาดวย 

๖.  การสงคําขอตอ ก.บ.ท.ช.ใหสงถึงปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีประธาน ก.บ.ท.ช. 

๗.  การยืน่คําขอรับบําเหนจ็ความชอบตอ ก.บ.ท.ช.ใหแนบหลกัฐานประกอบตอไปนี ้
๗.๑  ขอเลื่อนเงินเดือนกรณพีิเศษ 
  ๗.๑.๑  สําเนาคําสั่งแตงตัง้หรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน 

อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนงัสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือราชการในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
    ๗.๑.๒  สําเนางานเหตุการณตอเนื่องเหนอืขณะเกิดเหตแุละรายงานการสูญเสยี 
    ๗.๑.๓  ในกรณีไมมีรายงานตาม ๗.๑.๒ ใหแนบบนัทกึรายละเอียดพฤติการณ
ของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบาํเหน็จความชอบโดยผูยื่นคาํขอเปนผูลงชื่อรับรองความถกูตอง 
    ๗.๑.๔  ในกรณีไมใชการสูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําการทาํของศัตรู ให
แนบสําเนาสาํนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งขึ้น หรือสําเนาการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน สําเนาคาํพพิากษาแลวแตกรณี 
    ๗.๑.๕  ในกรณีเสียชีวิตใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบยีนคนตาย 
    ๗.๑.๖  ในกรณีไมสามรถรับราชการหรือปฏิบัติงานตอไปไดใหแนบสําเนา
หลักฐานทางการแพทย และหรือหลกัฐานอื่นใดที่แสดงวาทพุพลภาพหรือพกิารเนือ่งจากปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
    ๗.๑.๗  สําเนาคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนครั้งสุดทาย 
 

๗.๑.๘  คํารับรอง   … 
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    ๗.๑.๘  คํารับรองของผูบังคบับัญชาวา ผูเสียชีวิตเปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว
ในระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๗.๕ 
   ๗.๒  ขอบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
    ๗.๒.๑  สําเนาคําสั่งแตงตัง้หรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกนั
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนงัสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือราชการในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
    ๗.๒.๒  สําเนารายงานเหตกุารณตอหนวยเหนือขณะเกดิเหตุและรายงานการ
สูญเสีย ถาม ี
    ๗.๒.๓  บันทกึรายละเอยีดแสดงพฤติการณและผลการปฏิบัติพรอมทั้งแผนที่
สังเขปแสดงเหตุการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ซึง่หนวยจัดทํา
ข้ึนโดยผูยืน่คําขอเปนผูลงชือ่รับรองความถูกตอง 
    ๗.๒.๔  ในกรณีอุบัติเหตุ ใหแนบสําเนาสาํนวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนที่หนวยแตงตั้งขึน้ หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษา 
แลวแตกรณี 
    ๗.๒.๕  ในกรณีไดรับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส ใหแนบหลักฐานทางการแพทย
แสดงใหทราบลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ คําวนิิจฉัยของแพทย จํานวนวันที่รักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยมีนายแพทยผูรักษาลงนามรับรอง 
    ๗.๒.๖  ในกรณีปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความงบเรียบรอยของประเทศ ในยานอันตรายตามที่ ก.บ.ท.ช.กําหนดติดตอกันไมนอย
กวา ๖ เดือน ใหแนบสาํเนาคาํสั่งพันจากการปฏิบัติหนาทีม่าดวย ถาม ี
    ๗.๒.๗  สําเนาคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนครั้งสุดทายในรอบปงบประมาณที่ปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ 
    ๗.๒.๘  หนงัสอืชมเชยของหนวยเหนือ ถามี 

  ๘.  การขอรับคาทดแทนและการชวยเหลอื ในรายที่ขอมาหลายกรณีนั้น ถาเหน็สมควร ผู
ยื่นคําขออาจแยกคําขอรับคาจัดการศพผูเสียชีวิต คาใชจายในการรกัษาพยาบาลผูปวยเจ็บ หรือเงินชดเชย
การปวยเจ็บไปกอนก็ได แตใหชี้แจงผลไวในคําขอนัน้ดวย 

 

๙.  การขอรับ   … 
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  ๙.  การขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในกรณีตองปวยเจบ็เกินกวาหกสบิวัน อาจยื่นขอรับ
การชวยเหลือเปนงวด งวดละไมนอยกวาหกสิบวัน 

  ๑๐.  การยืน่คาํขอรับคาทดแทนและชวยเหลือตอ ก.บ.ท.ช.ใหแนบหลักฐานประกอบ 
ดังตอไปนี้ 
   ๑๐.๑  สําเนาคําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกนัอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือหนงัสือรับรองวาเปนผูซึ่งไดชวยเหลือราชการในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  
   ๑๐.๒  สําเนารายงานเหตุการณตอหนวยเหนือขณะเกิดเหตุและรายงานการสูญเสยี 
   ๑๐.๓  ในกรณีไมมีรายงานตาม ๑๐.๒ ใหแนบบนัทกึรายละเอียดพฤติการณของผู
เขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาคาทดแทนและการชวยเหลือโดยผูยืน่คําขอเปนผูลงชื่อรับรองความถูกตอง 
   ๑๐.๔  ในกรณีไมใชการสูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของศตัรู ใหแนบสาํเนา
สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่หนวยแตงตั้งขึ้น หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรือสํานาคําพพิากษา แลวแตกรณี 
   ๑๐.๕  ในกรณีเสียชีวิต ใหแนบสําเนามรณบัตรหรือสําเนาทะเบยีนคนตาย 
   ๑๐.๖  ในกรณีไดรับอันตรายถงึทพุพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะหรือปวยเจ็บตอง
เขารับการรักษาพยาบาล หรือตองพักฟน ใหแนบสําเนาลักฐานทางการแพทย หรือคํารับรองของแพทย
ผูตรวจรักษา หรือหนังสือรับรองขอโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล แสดงวาผูนั้นทุพพลภาพ พกิารหรือ
สูญเสียอวัยวะหรือคําสั่งหรอืคําวินิจฉัยของแพทย ใหผูนั้นอยูรักษาพยาบาลหรือพกัฟน แลวแตกรณี 
   ๑๐.๗  การขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเกนิกวา ๓๖๕ วัน ใหแนบหนังสือรับรองของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลวา ผูปวยยังคงอยูรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตลอดเวลา 
   ๑๐.๘หนังสือรับรองของเจาสังกัดหรือหัวหนาหนวยงานวาในวันที่ไดรับอันตรายหรอื
ปวยเจ็บ ผูเขาเกณฑตาม ๒ ไดรับเงินเดือนหรือคาจางรวมถึงเงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือ
สําหรับเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจาํตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ หรือสําหรับการสูรบอยูเปน
เงินเทาใด ทัง้นี้ ตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จขาราชการ แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอืน่ ๆ  

  ๑๑.  เพื่อประโยชนแกการพจิารณา ผูใดเขาเกณฑที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือ ใหสงหลกัฐานประกอบคําขอตาม ๗ และ ๑๐ คําขอละ ๑ ชุด 

 

นอกจากนี ้  … 
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   นอกจากนี ้หากผูยื่นคาํขอเหน็สมควร จะสงหลักฐานเอกสารอื่นใดเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ก.บ.ท.ช.ดวยก็ได 

๑๒.  การปฏิบัติ ก.บ.ท.ช.พิจารณาคาํขอแลว 
๑๒.๑  คําขอที่ ก.บ.ท.ช.มีมติอนุมัติแลว 
 ๑๒.๑.๑  การขอรับบําเหนจ็ความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีจะได 

แจงมติของ ก.บ.ท.ช.ใหผูยืน่คําขอ ๑ ชุด ผูมีอํานาจอนมุติัเลื่อนเงนิเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
หรือเงนิรางวัลสําหรับหารสูรบ ตามสายงาน ๑ ชุด และกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวดั ๑ ชุด เพื่อทราบและ
ดําเนนิการตอไป 
    เมื่อสวนราชการที่เกีย่วของดําเนนิการออกคําสั่งเลื่อนเงนิเดือนกรณพีเิศษ หรือ
ใหไดรับเงินเพิม่พิเศษสาํหรบัการสูรบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบแลว ใหสงสําเนาคําสั่งสาํนกังานปลัด
สํานักนายกรฐัมนตรีทราบดวย 
๑๒.๑.๒  การขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนรี จะไดแจงมติของ 
ก.บ.ท.ช.ใหผูเบิก กับกรมบญัชีกลางหรือคลังจังหวดัผูจายทราบ และจะไดสงคําขอคืนผูยื่นคาํขอเพื่อ
ดําเนนิการเบกิจายใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังตอไป 
    ๑๒.๒  คําขอที่ ก.บ.ท.ช.มีมติไมอนุมัติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีจะได
แจงใหผูยืน่คําขอทราบ 
    ๑๒.๓  การพจิารณาจายเงนิคาทดแทนและการชวยเหลือ 
              ๑๒.๓.๑  การจายเงนิชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๒๕ 
ใหจายแกหนวยราชการหรือบุคคลที่จัดการศพของผูเสียชีวิต 
              ๑๒.๓.๒  การจายเงนิตามระเบยีบ บ.ท.ช.ขอ ๒๙ วรรคแรก ใหผูยืน่คําขอ
พิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธรัิบมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
    การจายเงนิตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๒๙ วรรคหลังถามีหนังสือแสดงเจตนาระบุ
ตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจายตามที่แสดงเจตนาระบุ แตถาไมม ีใหผูยืน่คําขอพจิารณาตรวจสอบผูมี
สิทธิตามหลักเกณฑทีบั่ญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรบัผูที่ไดรับบํานาญ
พิเศษเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
              ๑๒.๓.๓  เพื่อความสะดวกและรวมเร็วในการยืน่คําขอและจายเงนิคา
ทดแทนกรณีเสียชีวิต ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ จัดทําหนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทด
ทนตามแบบ บ.ท.ช.๔ ทายประกาศนี้เก็บรักษาไวที่หนวย เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการยืน่ําขอไดทันท ี
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               ๑๒.๓.๔  เมื่อไดจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแกผูมีสิทธิรับเงิน
แลว หผุยื่นคาํขอแจงไปยังสาํนักงานปลัดสํานักนากรัฐมนตรีทราบดวย 

   ๑๓.  ประกาศใหถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ เปนตนไป 

   ๑๔.  เร่ืองราวที่สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี รับไวกอนวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
ก.บ.ท.ช.จะไดพิจารณาใหตามหลกัฐานเทาที่มีอยู เวนแตรายใดที่มหีลักฐานไมเพยีงพอแกการพจิารณา จะ
ไดสงคืนใหดําเนินการตามประกาศนี ้
 
    ประกาศ      ณ      วนัที ่     ๒๘      กนัยาคม      พ.ศ.     ๒๕๒๑ 
 
                            (ลงชื่อ)      พลตรี     ประกอบ  จารุมณี 

         ( ประกอบ  จารุมณี ) 
                                                   ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 

             ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒ - 
 

แบบ บ.ท.ช.๑ 
 

แบบคําขอเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ตามขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ 
คาทดแทนและการชวยเหลอืเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกนัอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยประเทศ พงศ. ๒๕๒๑ 
 
 
เลขที่คําขอ .......................   ที่ .................................................... 
                                           วันที ่............. เดือน ........................... พ.ศ. .......... 
เสนอ  ก.บ.ท.ช. 
   
  ขอ ๑ ดวย ......................................................... ตําแหนง ......................................... 
                                  (ยศ ชื่อ)  
กอง/อําเภอ ..........................................................กรม/จังหวัด............................................................ 
กระทรวง.............................................................รับ (...........) เงินเดือน .......................................บาท 
                                             (...........) คาจาง 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที ่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย 
( ........ ) ชวยเหลือ      ของประเทศใน 
( ........ ) ตําแหนง        .......................................................สังกัด........................................................ 
( ........ ) หนาที ่
ระหวางวันที่ .........เดือน.....................พ.ศ. ........... ถึงวันที่ .........เดือน........................... พ.ศ. ............. 
 
  ขอ ๒ จากการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุให 
( ........ ) เสียชวีิต 
( ........ ) ทพุพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานตอไปได 
 
  ขอ ๓ เหตุเกิดที.่........................................................................................................ 
ตําบล.......................................................อําเภอ...................................จังหวัด................................. 
เมื่อวันที ่...........................เดือน.....................................พ.ศ. .............เวลา....................................น. 

 
เนื่องจาก   ... 



- ๓๓ - 
 
 
เนื่องจาก 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๑ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๒ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๓ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๔ 
 
  ขอเท็จจริงโดยสรุป
........................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
  ขอ ๔ ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถูกตองตามความ
เปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยงัไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจที่จะไดรับการพิจารณา
เลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางกรณีพิเศษในลกัษณะเดียวกันตามกฎมาย ขอบังคับ ระเบยีบ หรืคําสั่งอืน่จึง
เห็นสมควรใหเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจาง.........................................ชั้นหรือข้ัน 
                                  (ตัวหนงัสือ) 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ .................... 
 
   
 

ขอ ๕   ... 



- ๓๔ - 
 
 
  ขอ ๕ ผูมีอํานาจอนุมัติเลื่อนเงินเดือนตามสายงานใหแก.............................................. 
......................................................................คือ ............................................................................ 
                 (ยศ ชื่อผูเขาเกณฑ)                  (ตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ) 
 
โดยขอเบิกกับ ( ........ ) กรมบัญชีกลาง 
  ( ........ ) สํานกังานคลังกลาง .............................................................. 
  ( ........ ) สํานกังานคลังอาํเภอ............................................................. 
 
  จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
 
                       (ลงชื่อ) ...................................................... ผูยื่นคาํขอ 
                                  (.....................................................) 
               ตําแหนง  ..................................................................  
 
 
เลขที่อนุมัติคําขอ ............................................ 
 
  ตามมติ ก.บ.ท.ช.ในการประชุม คร้ังที่ ................................................................ 
เมื่อวันที ่........................... เดือน .............................................พ.ศ.  ...................................... 
อนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนกรณพีิเศษ ขอ ..........................................................ชั้นหรือข้ัน 
                                        (ตัวหนงัสือ) 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ …............................................... ต้ังแตวันที่ ........................................ 
 
 
                                               (ลงชื่อ) ...................................................... 
                                       (...........................................................) 
       ประธาน ก.บ.ท.ช. 
                       วันที ่...............เดือน ..................................พ.ศ. ............... 
 
 
 



- ๓๕ - 
 
 

หมายเหต ุ  ๑.  ทําเครื่องหมาย/ไวใน (...........) หนาขอความที่ตองการ 

  ๒.  เงนิเดือนหรือคาจางที่ไดรับ ไมรวมเงนิเพิม่อ่ืนดวย 

  ๓.  ผูมีอํานาจอนุมัติเลื่อนเงินเดือนตามขอ ๕ เพื่อประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช.ไป    
       เพื่อตรวจสอบและดําเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖ - 
 

แบบ บ.ท.ช.๒ 
 

แบบคําขอเงินเพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบหรือเงินสาํหรับการสูรบ ตามขอ ๑๐และขอ ๑๑ แหงระเบยีบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลอืเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.
๒๕๒๑ 
 
เลขที่คําขอ ………………….    ที่ ……………………………. 
       วันที่  ……. เดือน ………………..พ.ศ……….. 
 
เสนอ ก.บ.ท.ช. 
 
  ขอ ๑ ดวย ……………………………………..ตําแหนง……………………………………. 
                 (ยศ ชือ่) 
กอง/อําเภอ ……………………………………………..กรม/จังหวัด……………………………………….. 
กระทรวง …………………………………………..รับ (……..) เงินเดือน …………………………….บาท 
                                             (……..) คาจาง 
(……..) ปฏิบัติหนาที ่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ 
(……..)ชวยเหลือ     เรียบรอยของประเทศ 
(……..) ตําแหนง    ………………………………………สังกดั………………………………………… 
(……..) หนาที ่
ระหวางวันที่ ………..เดือน…………………..พ.ศ. …………ถึงวนัที่ ………..เดือน…………….พ.ศ. …… 
 
  ขอ ๒  จากการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ เขาเกณฑตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ …………………………………. 
             (ขอยอยของขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑) 
 
  ขอ ๓  เหตุเกดิที่………………………………………………………………………………. 
ตําบล ………………………………อําเภอ …………………………..จังหวัด……………………………… 
เมื่อวันที ่……………. เดือน ……………….พ.ศ. ………เวลา ………………………………………….น. 
 

เนื่องจาก   … 



- ๓๗ - 
 
 
เนื่องจาก 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๑ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๒ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๓ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๔ 
 
     
           ขอเท็จจริงโดยสรุป...................................................................................……….. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
     
   ขอ ๔  (……..)  ผูเขาเกณฑไมเคยรับ พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช.มากอน 
        (……..)  ผูเขาเกณฑเคยรบั พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
คร้ังที่ ๑ เมื่อวนัที ่……..เดือน ……………………..พ.ศ. ………………..ไดรับ …………………ชั้นหรือข้ัน 
คร้ังที่ ๒ เมื่อวนัที ่……..เดือน ……………………..พ.ศ. ………………..ไดรับ …………………ชั้นหรือข้ัน
คร้ังที่ ๓ เมื่อวนัที ่……..เดือน ……………………..พ.ศ. ………………..ไดรับ …………………ชั้นหรือข้ัน
คร้ังที่ ๔ เมื่อวนัที ่……..เดือน ……………………..พ.ศ. ………………..ไดรับ …………………ชั้นหรือข้ัน 
 
   ขอ ๕  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถกูตองตาม
ความเปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยงัไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจที่จะไดรับการ
พิจารณา พ.ส.ร.หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ ในลักษณะเดียวกนัตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบยีบ หรือ
คําสั่งอื่นจึงเหน็สมควรใหไดรับ 
    (……..)  พ.ส.ร. ...............................ชั้นหรือข้ัน 
                            (ตัวหนงัสือ)  
    (……..)  พ.ส.ร. ...............................ชั้นหรือข้ัน แตไมมีโอกาสใชสิทธ ิ
                                   (ตัวหนงัสือ) 
    จึงใหไดรับเงนิรางวัลสําหรับการสูรบ.....................................บาท 
             (ตัวหนังสอื) 
 



- ๓๘ - 
 
 
   ขอ ๖  ผูมีอํานาจอนุมัติใหไดรับ  พ.ส.ร.หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 
ใหแก ........................................................................คือ..................................................................... 
                               (ยศ ชื่อผูเขาเกณฑ)                                          (ตําแหนงผูมีอํานาจอนมุติ 
โดยขอเบิกกับ  (……..)  กรมบัญชีกลาง 
  (……..)  สํานกังานคลังจงัหวัด......................................................... 
  (……..)  สํานกังานคลังอาํเภอ.......................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................ผูยื่นคําขอ 
              (...........................................) 
      ตําแหนง .................................................... 
 
 
เลขที่อนุมัติคําขอ ............................. 
 
    ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุม คร้ังที่ ................................................................... 
เมื่อวันที.่................................เดือน................................................พ.ศ.  ............................................ 
อนุมัติใหไดรับ .................................................................................................................................... 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ..........................................ต้ังแตวันที ่............................................................ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................ 
              (...........................................) 
           ประธาน ก.บ.ท.ช. 
                                   วันที่ ...........เดือน.....................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 
 
 
หมายเหต ุ ๑.  ทําเครื่องหมาย / ไวใน (...........) หนาขอความที่ตองการ 

๒.  เงนิเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูขณะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการฯ แต   
     ไมรวมเงนิเพิ่มอ่ืนดวย 

๓.  ผูมีอํานาจอนุมัติใหไดรับ พ.ส.ร. หรือจายเงนิรางวัลสําหรับการสูรบตามขอ ๖ เพือ่ 
     ประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช. ไปเพื่อตรวจสอบและดําเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๐ - 
 

แบบ บ.ท.ช.๓ 
 

แบบคําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลอื ตามขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗  
และขอ ๒๘ แหงระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ
เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
 
เลขที่คําขอ ………………….    ที่ ……………………………. 
       วันที่  ……. เดือน ………………..พ.ศ……….. 
 
เสนอ ก.บ.ท.ช. 
 
   ขอ ๑ ดวย ……………………………………...........................อายุ……………ป 
                                   (ยศ ชื่อ) 
ที่อยู ...................................................................................ตําบล...................................................... 
อําเภอ................................................................................จังหวัด..................................................... 
ตําแหนง ................................................................กอง/อําเภอ.......................................................... 
กรม/จังหวัด..............................................................กระทรวง........................................................... 
รับเงินเดือนและหรือเงนิอื่น คือ 
(……..) เงนิเดือนหรือคาจาง เดือนละ........................................................บาท 
(……..) พ.ค.ว.     เดือนละ........................................................บาท 
(……..) พ.ล.ฐ.     เดือนละ........................................................บาท 
(……..) เงนิเพิ่มตําแหนงฝาอันตราย เดือนละ........................................................บาท 
(……..) พ.ส.ร.     เดือนละ........................................................บาท 
(……..) ปฏิบัติหนาที ่ ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ 
(……..)ชวยเหลือ     เรียบรอยของประเทศ 
(……..) ตําแหนง    ………………………………………สังกัด………………………………………… 
(……..) หนาที ่
ระหวางวันที่ ………..เดือน…………………..พ.ศ. …………ถึงวนัที่ ………..เดือน…………….พ.ศ. …… 
 

ขอ ๒  ... 



- ๔๑ - 
 
 
   ขอ ๒  จากการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประทศ เปนเหตุให 
(……..) เสียชวีิต 
(……..) ทพุพลภาพไมสามารถรับราชการ หรือปฏิบัติงานตอไปได 
(……..)พิการสูญเสียอวัยวะ 
(……..) ตองเขารับการรักษาพยาบาล 
 
   ขอ ๓  เหตุเกดิที่ .................................................................................................. 
ตําบล ......................................... อําเภอ........................................จังหวัด....................................... 
เมื่อวันที ่...........................เดือน ..................................พ.ศ. ................. เวลา ............................น. 
เนื่องจาก 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๑ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๒ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๓ 
( ........ ) ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๔.๑.๔ 
 
     
           ขอเท็จจริงโดยสรุป...................................................................................……….. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
   ขอ ๔  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการดังกลาวของตนถกูตองตามความ
เปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยงัไมไดเสนอขอหรือไมเขาขอบเขตอํานาจที่จะไดรับการพิจารณา
คาทดแทนหรอืการชวยเหลอืในลักษณะเดียวกนัตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่น 
 
 
 
 

ขอ ๕   ... 



- ๔๒ - 
 
 

   ขอ ๕  มีความประสงคจะขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ดังนี้  
        ( ........ ) คาทดแทน 
      กรณี......................................................................................
      ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ .........................................................
      เปนเงนิ..........................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
       ( ........ ) การชวยเหลือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
      ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ 
      เปนคา ................................................................................. 
      เปนเงนิ .............................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
       ( ........ ) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๘ 

(๑) กรณีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
ต้ังแตวันที่ ...............เดือน...................................พ.ศ. ............... 
ถึงวนัที.่.................เดือน........................................พ.ศ.............. 
รวม....................................วัน 

      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
                   ไดขอรับแลวตั้งแตวันที่ ............เดือน......................พ.ศ. ......... 
                ถึงวันที่ .....................เดือน.....................................พ.ศ. .......... 
     เปนเงนิ .............................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 

(๒) กรณีพักฟนตามคําสั่งแพทย 
ต้ังแตวันที่ ...............เดือน...................................พ.ศ. ............... 
ถึงวนัที.่.................เดือน........................................พ.ศ.............. 
รวม....................................วัน 

      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
( ........ ) เงนิชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๕ 

                    เปนเงิน .............................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
 

ขอ ๖   ... 



- ๔๓ - 
 
 
   ขอ ๖  เจาหนาที่ผูเบกิคาทดแทนและการชวยเหลือใหแก ................................. 
..........................................................................  คือ ................................................................... 
                 (ยศ ชื่อผูเขาเกณฑ)     (ตําแหนงหวัหนาสวยราชการผูเบิก) 
โดยขอเบิกกับ  (……..)  กรมบัญชีกลาง 
  (……..)  สํานกังานคลังจงัหวัด......................................................... 
  (……..)  สํานกังานคลังอาํเภอ.......................................................... 
 
   ขอ ๗  คําชี้แจงของผูยืน่คําขอที่เหน็ควรเพิม่เติม .................................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
   จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................ผูยื่นคําขอ 
              (...........................................) 
      ตําแหนง .................................................... 
 
 
เลขที่อนุมัติคําขอ ............................. 
 
   ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุม คร้ังที ่................................................................... 
เมื่อวันที.่................................เดือน................................................พ.ศ.  ............................................ 
อนมุัติใหรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คาทดแทน   ... 



- ๔๔ - 
 
 

                     ๑.  คาทดแทน 
      กรณี......................................................................................
      ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ .........................................................
      เปนเงนิ..........................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
        ๒.  การชวยเหลือเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
      ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ 
      เปนคา ................................................................................. 
      เปนเงนิ .............................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
      หรือตามหลกัฐานการจาย 
        ๓.  เงนิชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๘ 

(๑)  กรณีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
ต้ังแตวันที่ ...............เดือน...................................พ.ศ. ............... 
ถึงวนัที.่.................เดือน........................................พ.ศ.............. 
รวม....................................วัน 

      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
                   ไดขอรับแลวตั้งแตวันที่ ............เดือน......................พ.ศ. ......... 
                ถึงวันที่ .....................เดือน.....................................พ.ศ. .......... 
     เปนเงนิ .............................................................................บาท 
      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 

(๒) กรณีพักฟนตามคําสั่งแพทย 
ต้ังแตวันที่ ...............เดือน...................................พ.ศ. ............... 
ถึงวนัที.่.................เดือน........................................พ.ศ.............. 
รวม....................................วัน 

      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
 
 
 

(๔) เงินชวย   ... 
 



- ๔๕ – 
 
 

(๔ ) เงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๕ 
                    เปนเงิน .............................................................................บาท 
                      (..................................ตัวหนงัสือ........................................) 
 
      (ลงชื่อ) ................................................ 
             (...........................................) 
           ประธาน ก.บ.ท.ช. 
                                    วันที ่...........เดือน.....................พ.ศ. ................ 
 
 

หมายเหต ุ ๑.  ทําเครื่องหมาย / ไวใน (...........) หนาขอความที่ตองการ 

๒.  เงนิเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูขณะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการฯ แตไม
รวมเงนิเพิม่อ่ืนดวย 

๓.  เจาหนาทีผู่เบิกตามขอ ๕ เพื่อประโยชนในการสงมติของ ก.บ.ท.ช. ไปเพื่อตรวจสอบ
และดําเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๖ - 
แบบ บ.ท.ช. ๔ 

 
หนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทน 

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

    ขาพเจา .......................................................................อายุ ............................ป 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ .............................................หมูที ่.............................ตําบล............................ 
อําเภอ............................................................จังหวัด........................................... อาชีพ...................... 
 
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนโดยหนงัสือนีว้า ในกรณีที่ขาพถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
และทางราชการจะจายเงนิคาทดแทนใหตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คา
ทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ ๒๕๒๑ ขอ 
๒๐ (๑) หรือขอ ๒๑ กรณีเสยีชีวิต ขาพเจาประสงคใหจายเงนิคาทดแทนดงักลาวใหแก 
  (๑)................................................................................................................... 
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ................................หมูที.่................... ตําบล........................................... 
อําเภอ................................................................................จังหวัด..................................................... 
เปนจํานวน........................................................สวน 
  (๒)................................................................................................................... 
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ................................หมูที.่................... ตําบล........................................... 
อําเภอ................................................................................จังหวัด..................................................... 
เปนจํานวน........................................................สวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓)   ... 
 



- ๔๗ - 
 
 

(๓)................................................................................................................... 
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ................................หมูที.่................... ตําบล........................................... 
อําเภอ................................................................................จังหวัด..................................................... 
เปนจํานวน........................................................สวน 

ฯลฯ 
 
   
                               ลงชื่อ  ...............................................................ผูทาํหนังสือ 
                                         (.............................................................) 
                               ลงชื่อ  ..............................................................พยาน 
                                               (.............................................................) 
                               ลงชื่อ  ..............................................................พยาน 
                                               (.............................................................) 
 
หมายเหต ุ ๑.  การระบุชือ่ผูรับเงินคาทดแทน จะแสดงเจตนาระบุกีค่นก็ไดถาประสงคจะระบุชื่อผูรับ    

      เงินทดแทนเกิดกวา ๑ คน ใหระบุอัตราสวนที่จะใหแตละคนไดรับไวดวย 

๒.  การเปลีย่นแปลงตัวผูรับเงินคาทดแทน ใหกระทําโดยนําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว   
ผูรับเงินคาทดแทนฉบับใหมมาเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยการเบกิจายเงิน 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๙ - 
 

(สําเนา) 
ที่ กค.๐๕๐๒/๓๗๘๔๔      กระทรวงการคลัง 
      ๙    พฤศจิกายน  ๒๕๒๑ 
 
เร่ือง       การเบิกจายเงนิตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ      
              ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ 
              ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 
เรียน       ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ส่ิงที่สงมาดวย     สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                     
                          วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน  
                          อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
      ดวยกระทรวงการคลัง ไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงนิตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลอืเจาหนาที่และ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามสาํเนาที่สงมาพรอมนี ้
      จึงเรียนมาเพื่อโทรดทราบ และแจงใหเจาหนาที่ผูเกีย่วของถือปฏิบัติตอไปดวย จะ
ขอบคุณมาก 

                                      ขอแสดงความนับถืออยางสงู 
                     (ลงชื่อ)      มนตรี  ดวงเดน 
                                           (นายมนตรี  ดวงเดน) 
                              รองปลดักระทรวงฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
                                          ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 

กองระบบบัญชีและการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
โทร.  ๒๒๑๓๘๒๐ 
 



- ๕๐ - 
 

(สํานา) 
ระเบียบกระทรวงการคลงั 

วาดวยการเบกิจายเงนิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบคาทดแทน และการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลอืราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ 
 
 
  โดยทึ่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหใชระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คา
ทดแทน และการชวยเหลือ เจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกนัอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ จงึวางระเบียบการเบกิจายขึน้
ไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรีวาาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑“ 
  ขอ ๒  การเบกิจายเงนิตามระเบียบนี ้ใหจายเงินแกผูมสิีทธิไดรับตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลอืเจาหนาที่และประฃาฃนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
พ.ศ.๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ตามรายการดังนี ้
    (๑)  เงินบาํเหน็จความชอบในกรณีผูที่ปฏิบัติราชการหรอืชวยเหลือราชการ ซึง่อยูใน
เกณฑที่จะไดรับ พ.ส.ร. แตไมมีโอกาสใชสิทธ ิ
    (๒)  เงินทดแทนผูไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ 
    (๓)  เงินชวยเหลือในกรณีเสียชีวิต หรือปวยเจ็บ คารักษาพยาบาล และเงนิดํารงชพีผู
พิการทุพพลภาพ 
  ขอ ๓  การเบกิจายเงนิชวยเหลือหรือคารักษาพยาบาลเปนคาหองคาอาหาร คาพยาบาล
พิเศษ และคาอวัยวะเทยีม ใหเบิกรวมกนัไดไมเกินวนัละ 
    (๑)  คาหองและคาอาหาร ใหเบิกรวมกนัไดไมเกินวนัละ ๑๒๐ บาท 
    (๒)  คาพยาบาล ไมเกนิ ๒๐๐ ตอ ๑๒ ชั่วโมง 
    (๓)  คาอวัยวะเทียม ใหเบิกไดตามประเภทและไมเกนิอนัตราทีก่ระทรวงการคลัง
กําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนโุลม 
    (๔)  คาซอมแซมอวัยวะเทียม ใหเบกิไดเทาที่จายจริง 

   ขอ  ๔  … 



- ๕๑ - 
    
 
   ขอ ๔  ใหสวนราชการผูเบิกใหฎีกาเบกิเงนิเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ แบบ ๓๕ ก. ขอ
เบิกกับกรมบญัชีกลาง สํานกังานคลังจงัหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ ซึ่งเปนสํานกัเบิกเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมัน่คงของ
ประเทศ โดยใชรหัสหนวยงานของสวนราชการผูเบิก รหัสบัญชียอย ๙๓๗ 
    ในชอง “หมวดรายจาย” หนาฎีกาและชอง “ประเภทเงนิ” หลังฎีกาใหเขียนวา “เงนิคา
ทดแทนสาํหรบัผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” 
  ขอ ๕  ใหสวนราชการผูเบิกยื่นหลักฐานคาํขอซึ่งผูมีอํานาจไดอนุมัติแลว ตามประกาศ
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดเจาหนาที่ผูซึง่จะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและ
รายละเอียดเพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือตามระเบียบ บ.ท.ช. ประกอบฎีกาขอเบิกเงินไปดวย 
  ขอ ๖  การจายเงนิใหผูมีสิทธิไดรับตามขอ ๒ ใหผ๔รับเงนิลงลายมือชือ่ในแบบใบสําคัญรับ
เงินของกระทรวงการคลัง 
  ขอ ๗  ใหสวนราชการผูเบิกทํางบเดือนตามระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลัง และรวบรวม
ใบสําคัญคูจายพรอมกับสําเนาคําขอที่ไดรับอนุมัติแลวสงไปดวย 
  ในกรณีขอรับเงินคารักษาพยาบาล ถาใบเสร็จรับเงินไมมีรายละเอยีดก็ใหมงีบสรุปคา
รักษาพยาบาลตามแบบทายระเบียบนี ้
  ขอ ๘  กาารเบิกจายเงนิสําหรับผูมีสิทธิไดรับกอนวนัทีร่ะเบียบนี้ใชบังคับใหเบิกจายได โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบนี ้
  ขอ ๙  ระเบยีบนี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๒๑ 
 
     ประกาศ     ณ     วันที ่   ๘   พฤศจกิายน      ๒๕๒๑ 
 
                                 (ลงชื่อ)          สุพัฒน     สุธาธรรม 
         (นายสุพัฒน     สุธาธรรม) 
                                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ใบหนางบสรปุรายการคารักษาพยาบาล 
(ระเบียบ บ.ท.ช.) 

     โรงพยาบาล 
                                       (ที่ต้ังสถานพยาบาล) …………………………………… 
                                                                   วนัที่ …… เดือน……………………………พ.ศ……………. 
    โรงพยาบาลไดรับเงินคาธรรมเนียมการรักษาพยาบาลจาก…………………………… 
……………………………………………………ซึ่งปวยเปนโรค……………………………………………
และไดมาขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนี ้ต้ังแตวันที่ ………เดือน………………พ.ศ. ………... 
ถึงวนัที่ ………….เดือน ……………………พ.ศ. ………รวม ……………………วัน 
ดังรายงานตอไปนี้ 

จํานวนเงนิ อันดับ รายการ 
บาท สตางค 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 

คาหองและคาอาหาร  รวม ………….วัน 
คาอวัยวะเทียม (ระบุประเภท) 
คาซอมแซมอวัยวะเทยีม 
คาอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค (ระบุประเภท) 
คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวเิคราะหโรค 
คาเลือด และสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน 
คายา 
คาพยาบาลพิเศษ 

  

 รวมเปนเงนิทัง้สิ้น   
          

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

 
หมายเหต ุ
 ๑.  ใบเสร็จทุกฉบับถามีรอยขีด ฆา แก ผูรับเงินตองลงชื่อกํากับ 
 ๒.  รายการใดที่ไมใชใหขีดฆาออก 
 ๓.  แมเปนสถานพยาบาลของเอกชนก็ใหใชแบบหนางบสรุปนี้ดวย 
 

     (ลงชื่อ)……………… ผูรับรอง 
 (ตําแหนง) ……………………….. 
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(สําเนา) 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการเบกิจายเงนิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบคาทดแทน และการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ส.๒๕๒๓ 
 
 
  โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบ บ.ท.ช. โดยวางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลอืเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือฃวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใชบังคับต้ังแตวนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ กระทรวงการคลังวางระเบยีบการ
เบิกจายขึ้นไว ดังนี ้
  ขอ ๑.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบกิจายเงนิ ตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓“ 
  ขอ ๒.  ใหยกเลิกความในขอ ๒(๓) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. และใหใชความตอไปนี้แทน 
    “(๓)  เงินชวยเหลือในกรณีเสียชีวิต หรือปวยเจ็บ คารักษาพยาบาล และเงนิดํารงชพีผู
พิการทุพพลภาพ” 
  ขอ ๓  ระเบยีบนี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
 
               ประกาศ    ณ     วันที่     ๒๑     พฤศจกิายน   ๒๕๒๓ 
                                                               
                                                                             (ลงชื่อ)            อํานวย  วีรวรรณ 
                                                                                               (นายอาํนวย  วีรวรรณ) 
                                                                                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

ลงวันที ่๒๖  กนัยายน ๒๕๒๓ 
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(สําเนา) 
ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๓๑       สํานักนายกรฐัมนตร ี
      ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๓ 
 
เร่ือง      การขอรับเงินชวยเหลือดํารงชพีผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
เรียน     สวนราชการในสังกดั  สร.ตามบญัชีแนบทาย 
ส่ิงที่สงมาดวย  ๑.  สําเนาระเบียบ บ.ท.ช.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ 
   ๒.  สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๒๓ เร่ือง   
                              กําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการ 
                              ทุพพลภาพตามระเบียบ บ.ท.ช. 
   ๓.  สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตามระเบียบ 
                              สํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบคาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่  
                              และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการ เนื่องในการปองกนั  
                              อธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๒๓ 
 
   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ 
บ.ท.ช.)โดยวางระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาเลม ๙๗ ตอนที่ 
๑๑๕๘  
ลงวนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 

   เนื่องจากระเบยีบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ ไดเพิม่การใหสิทธทิางดานการใหเงิน
เพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเพิม่การใหสิทธทิางดานการชวยเหลือข้ึนอกีลกัษณะหนึง่เรียกวา 
“เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ” คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) จึงไดออกประกาศสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๓ 
เร่ือง กาํหนดรายละเอยีดเพือ่ปฏิบัติในการเสนอขอรับเงนิชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทพุพลภาพ ตามระเบียบ 
บ.ท.ช. พรอมทั้งกาํหนดแบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือดํารงชพีผูพิการทุพพลภาพ ไวทายประกาศ
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

  จึงขอสงสําเนาประกาศสาํนกังานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๒๓ 
มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งขอใหสวนราชการนีไ้ดกรุณาแจงเวียนประกาศสํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 



อนึ่ง กระทรวง   … 
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  อนึ่ง กระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงนิ ตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติดวยแลว 
 
       ขอแสดงความนับถืออยางสงู  
                                   (ลงชื่อ)           ชูชาติ    ประมูลผล 
       (นายชชูาติ   ประมูลผล) 
       ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
             ประธาน ก.บ.ท.ช.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
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ประกาศสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  กําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติในการเสนอ 

ขอรับเงินชวยเหลือดํารงชพีผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือเจาหนาที่ราชการและประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๕.๒.๖ คณะกรรมการพจิารณาบําเหนจ็ความชอบ คา
ทดแทน และการชวยเหลือ ซึง่เรียกวา “ก.บ.ท.ช.”จงึกาํหนดรายละเอยีดเพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติ
ในการเสนอขอรับเงินชวยเหลือดํารงชพีผูพิการทุพพลภาพ ดังตอไปนี ้

  ๑.  เมื่อมีผูเขาเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเงนิชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตาม
ขอ ๒๕ ทวิ แหงระเบยีบ บ.ท.ช. พ.ศ. ๒๕๒๑ แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ให
ยื่นคําขอรับเงนิชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทพุพลภาพ ตามแบบคําขอทีก่ําหนดไวทายประกาศนี ้ต้ังแตวันที่ผู
นั้นพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ 
  ในกรณีที่ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชพัอยู
กอนวนัที่ระเบยีบ บ.ท.ช.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใชบังคับใหยื่นคาํขอไดต้ังแตวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓
เปนตนไป 

  ๒.  ผูยืน่คําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ไดแก 
    ๒.๑  ผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก หรือ 
    ๒.๒  ผูบังคับบัญชของผูเขาเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเฃินชวยเหลือดํารงชีพผู
พิการทุพพลภาพ ต้ังแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการตํารวจ อธิบดี ผูวาราชการจงัหวัด หรือ
ตําแหนงทีเ่ทียบเทาขึน้ไปหรอื 
    ๒.๓  เจาหนาที่ซึ่งรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๔.๕.๒ 
หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ดังกลาว ต้ังแตตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการตํารวจ อธบิดี ผูวา
ราชการจงัหวดั หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป 

   ๓.  การขอใหแยกคําขอเปนรายบุคคล 

   ๔.  การสงคาํขอตอ ก.บ.ท.ช.ใหสงถึงปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีประธาน ก.บ.ท.ช. 

    



๕.  การยืน่   … 
- ๕๘ - 

 
 

  ๕.  การยืน่คําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชพีผูพิการทุพพลภาพ ตอ ก.บ.ท.ช.ใหแนบหลักฐาน
ดังตอไปนี้ คําขอละ ๑ ชุด 
    ๕.๑  หลักฐานรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจากอง๕การสงเคราะหทหารผานศึก หรือกอง
อํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน บ.ท.ช.แลว ไมตองแนบหลักฐานดังกลาว 
    ๕.๒  หลกัฐานทางการแพทยหรือคํารับรองของแพทยผูตรวจหรือรักษาหรือหนงัสือ
รับรองของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ชี้แจงรายละเอียดในการประกอบอาชพี ตามขอ ๒๕ ทวิ (๑) ถึง 
(๑๒) แหงระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.๒๕๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ 
    ๕.๓  หนังสือรับรองของผูเบกิบําเหน็จบํานาญวาผูเขาเกณฑจะไดรับบําเหน็จบํานาญ
พิเศษ เพราะเหตุทพุพลภาพ หรือเงนิอื่นใดจากสังกัดใด จํานวนเทาใด และเริ่มรับต้ังแตเมื่อใด 
    ๕.๔  หากผูยืน่คําขอเหน็สมควร อาจสงหลักฐานเอกสารอื่นใดเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ก.บ.ท.ช.ดวยก็ได 

   ๖.  การปฏิบัติเมื่อ ก.บ.ท.ช.พิจารณาคาํขอแลว 
    ๖.๑  คําขอที่ ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติแลว สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี จะไดแจง
มติของ ก.บ.ท.ช.ใหผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญกรมบัญชีกลางหรือคลงัจังหวัดหรือคลังอําเภอผูจายเงนิและ
ผูไดรับการชวยเหลือทราบ พรอมทัง้สงคําขอคืนใหผูยืน่คําขอเพื่อดําเนนิการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังตอไป 
    ๖.๒  คําขอที่ ก.บ.ท.ช.มีมติไมอนุมัติ สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะไดแจง
ใหผูยื่นคาํขอทราบ 

   ๗.  ประกาศนีใ้หถือปฏิบัติต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ประกาศ    ณ     วนัที่     ๒๑     พฤศจกิายน   ๒๕๒๓ 
                                                               
                                                                             (ลงชื่อ)            นายปรีชา  โกศพันธุ 
                                                                                                  (นายปรีชา  โกศพนัธุ) 
                                                                                                ปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี
                                                                                                      ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 

 



 
- ๕๙ - 

 
แบบ บ.ท.ช.๗ 

 
แบบคําขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

 
เลขที่คําขอ ……………..     ที…่………………………….. 
       วันที่ ………….เดือน ……………พ.ศ. ……… 
เสนอ ก.บ.ท.ช. 
    ขอ ๑ ดวย ……………………………………...........................อายุ……………ป 
                                   (ยศ ชื่อ) 
ที่อยู ...................................................................................ตําบล...................................................... 
อําเภอ................................................................................จังหวัด..................................................... 
ตําแหนง ................................................................กอง/อําเภอ.......................................................... 
กรม/จังหวัด..............................................................กระทรวง........................................................... 
 
(……..) ไดรับบํานาญปกต ิ เดือนละ........................................................บาท 
(……..) ไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ เดือนละ........................................................บาท 
(……..) ไดรับเงินเพิ่มรายเดอืนตาง ๆ ที่ผูรับ เดือนละ........................................................บาท 
             บํานาญ มีสิทธิไดรับ  
(……..) ไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ 
             แทนบํานาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ 
             ซึง่ถาคํานวณกลับเปนบํานาญพิเศษเพราะ 
             เหตทุุพพลภาพแลวควรจะไดรับ เดือนละ ……………………………………….บาท 
(……..) ไดรับเงินอืน่ในลกัษณเดียวกนักับบํานาญ 
             พิเศษ เพราะเหตุทพุพลภาพคือ ……………………เดือนละ ……………………………….บาท 
(……..) ปฏิบัติหนาที ่      ราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ 
(……..)ชวยเหลอื          เรียบรอยของประเทศ 
(……..) ตําแหนง     
(……..) หนาที ่          ………………………………………สังกัด……………………………… 
ระหวางวันที่ ………..เดือน…………………..พ.ศ. …………ถึงวนัที่ ………..เดือน…………….พ.ศ. …… 
 

 



ขอ  ๒ … 
- ๖๐ - 

 
 
    ขอ ๒  จากการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ เปนเหตุใหพิการทพุพลภาพขนาดหนกัจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการ
ประกอบอาชพี โดยมีสภาพอาการพิการทพุพลภาพ ตาม ขอ  ๒๕ ทว ิ(…….)  ดังนี…้…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
    ขอ ๓  เหตุเกดิที่…………………………ตําบล/แขวง……………………………….. 
อําเภอ/เขต…………………………………………จังหวัด………………………………………………….. 
เมื่อวันที ่…………..เดือน…………………………พ.ศ. ………………….เวลา …………………………น. 
    ขอเท็จจริงโดยสรุป……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
    ขอ ๔  ขอรับรองวาการปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการดังกลาวขางตนถกูตองตาม
ความเปนจริงทุกประการ และกรณีที่เกิดขึ้น 
  (……..) ปูนบาํเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
ไดรับ  (……..) การเลื่อนเงนิเดือนกรณพีิเศษ 
  (……..) เงนิสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ 
  (……..) ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
ตาม  (……..) ระเบยีบ บ.ท.ช. 
  (……..) กฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ  
        การปฏิบัติงานของชาต ิหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 
  (……..) กองอาํนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
จาก  (……..) ศูนยปฏิบัติการกองทพับก 
  (……..) สํานกันายกรัฐมนตรี 
  (……..) กระทรวงการคลัง 
 



ขอ ๕   ... 
- ๖๑ - 

 
 
    ขอ ๕  มีความประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพ 
เดือนละ.........................................................บาท (.................................................................) 
    ขอ ๖  ผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญใหแกผูขอรับการชวยเหลือตามขอ ๑ 
       (……..) กรมบัญชีกลาง 
คือ ......................................................โดยขอเบิกกับ  (……..) สํานกังานคลังจงัหวัด 
      (ตําแหนงผูเบิกจายบําเหน็จบํานาญ)  (……..) สํานกังานคลังอาํเภอ 
    ขอ ๗  คําชี้แจงของผูยืน่คําขอที่เหน็สมควรเพิ่มเติม............................................. 
...................................................................................................................................................... 
 
    จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
 
      (ลงชื่อ) ...............................................ผูยื่นคําขอ 
                  (..............................................) 
      ตําแหนง .................................................. 
 
เลขที่อนุมัติคําขอ ................................... 
    ตามมติ ก.บ.ท.ช. ในการประชุมคร้ังที ่..................................เมื่อวนัที.่................... 
เดือน..............................................พ.ศ. ...........................อนุมัติใหไดรับเงินชวยเหลือดํารงชพี 
ผูพิการทุพพลภาพ เดือนละ ........................................................................................บาท 
ต้ังแตวันที่ ..........................เดือน...................................พ.ศ. .......................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...................................................... 
                  (..............................................) 
            ประธาน ก.บ.ท.ช. 
                                     วันที.่............เดือน...................................พ.ศ. .............. 
 
หมายเหต ุ ทาํเครื่องหมาย / ไวใน (..........) หนาขอความที่ตองการ ยกเวนในขอ ๒ ใหลงหมายเลขขอยอย 
                  ของขอ ๒๕ ทว ิแหงระเบียบ บ.ท.ช. 
 
 



 
- ๖๒ - 

 
แบบ บ.ท.ช.๘ 

 
หนงัสือรับรองการรับบําเหนจ็บํานาญพิเศษเพราะเหตทุพุพลภาพ 

หรือเงนิอื่นในลักษณะเดียวกับ 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา .......................................................................................... 
ไดรับ (         ) บํานาญปกต ิ เดือนละ............................................บาท 
         (         ) บํานาญพเิศษเพราะเหตทุพุพลภาพ       เดือนละ................................. บาท ต้ังแต ......... 
         (         ) บําเหน็จพิเศษเพราะเหตทุพุพลภาพ เดอืนละ................................. บาท ต้ังแต ......... 
         (         ) เงนิเพิม่ =  เดือนละ................................. บาท ต้ังแต ......... 
 
 
 
         (         ) เงนิอื่นในลักษณะเดียวดนั คือ.....................................................................บาท 
 
ทางสังกัด   (         ) กระทรวง ................................................ (         ) กรม ................................. 
                 (         ) จังหวัด ................................................... (         ) ....... ................................. 
 
      (ลงชื่อ) ...................................................... 
                  (..............................................) 
                                          ตําแหนง ......................................................ผูเบิก 
 
หมายเหต ุ ๑.  ใสเครื่องหมาย / ในชอง (        ) ที่ตองการ 
    ๒.  เงินเพิ่ม หมายถงึ เงินเพิ่มรายเดือนเชนเงนิเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวฯ 
    ๓.  ผูรับรองจะตองเปนผูเบิกเงนิเบี้ยหวดับําเหน็จบํานาญ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

หนงัสือเวียน 
ตามมติ ก.บ.ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๖๔ - 

 
 

(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๑๕     สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒๒ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๒๒ 

เร่ือง      การซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ    
            คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลอืราชการ 
            เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

เรียน     เวียนกระทรวง ทบวง กรม ตามบญัชีแนบทาย 

อางถงึ  ๑.   ระเบียบ บ.ท.ช. 

            ๒.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวนัที ่๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ 
     เพื่อใหสวนการราชการตาง ๆ ไดปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาจายเงนิใหแกผูมีสิทธิรับเงิน    
                   ตามระเบียบ บ.ท.ช. เปนไปโดยถูกตอง 

  สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียนซอมความเขาใจวาการพิจารณาจายเงนิตาม
สิทธิตาง ๆ ในระเบียบ บ.ท.ช.ใหแกผูมีสิทธิรับเงินนัน้สวยราชการจะตองพิจารณาตรวจสอบและจายเงนิให
ผูมีสิทธิรับเงินตามที่บัญญัติไวในระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๙ และประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ ใน ๑๒.๓ คือ 

  ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๙ “เงนิคารักษาพยาบาลตามขอ ๒๖ เงินชดเชยการปวยเจ็บตามขอ  
๒๘ เงนิคาทดแทนตามขอ ๒๐ (๒) ถึง (๑๙) และขอ ๒๑ นอกจากกรณีเสียชีวิตทีก่าํหนดจายใหแกผูไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บขณะยังมีชวีิตอยูเปนทรัพยสินของผูนัน้ในขณะเสียชีวิต ใหจายใหแกผูรับมรดกโดย
ชอบดวยกฎหมาย 

  สวยเงนิคาทดแทนตามขอ ๒๐ (๑) และขอ ๒๑ กรณีเสยีชีวิตใหจายแกบุคคลซึ่งผูไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสยีชีวิต ไดแสดงเจตนาระบุไวในกรณีที่ผูเสยีชีวิตมิไดแสดงเจตนาระบไุว ก็ใหจาย
ใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑทีบั่ญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับผูที่ไดรับ
บํานาญพิเศษ” 
   

 
ประกาศ   … 

 



 
- ๖๕ - 

 
 

  ประกาศสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ ใน ๑๒.๓  
“การพิจารณาจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือ” 
    ๑๒.๓.๑ การจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๕ ใหจายแก
หนวยราชการหรือบุคคลที่จดัการศพของผูเสียชีวิต 
    ๑๒.๓.๒  การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๙ วรรคแรกใหผูยื่นคาํขอพิจารณา
ตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงนิตอไป 

  การจายเงนิตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๙ วรรคหลัง ถามหีนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน
คาทดแทนไว ก็ใหจายตามที่แสดงเจตนาระบุ แตถาไมมีใหผูยืน่คาํขอพิจารณาตรวจสอบผูมีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสาํหรับผูที่ไดรับบํานาญพิเศษเพื่อ
จายใหแกผูมสิีทธิรับเงนิตอไป 
    ๑๒.๓.๓  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคาํขอและจายเงนิคาทดแทนกรณี
เสียชีวิต ใหผูบังคับบัญชาดาํเนนิการใหผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกนัอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจัดทําหนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงนิคาทดแทนตามแบบ 
บ.ท.ช.๔ ทายประกาศนี ้เกบ็รักษาไวที่หนวยเพื่อใชเปนหลกัฐานประกอบการยื่นคําขอไดทันท ี
    ๑๒.๓.๔  เมื่อไดจายเงนิคาทดแทนและการชวยเหลือแกผูมีสิทธิรับเงนิแลว ใหผูยืน่คํา
ขอแจงไปยังสาํนักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีทราบดวย” 

  อนึ่ง ในการยืน่คําขอรับคาทดแทนและการชวยเหลือ ตามแบบ บ.ท.ช.๓ ที่กาํหนดไวใน
ประกาศสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๒๑ ขอใหผูยื่นคําขอระบุเพิ่มในขอ ๖ 
ของแบบ บ.ท.ช. ๓ ดวยวาการเบิกคาทดแทนและการชวยเหลือนั้น จะเบิกจากกรมบญัชีกลางหรือคลัง
จังหวัดใดทั้งนี ้เพื่อสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดแจงเรื่องใหกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดนัน้ 
ๆ ทราบ และดําเนนิการตอไป 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและกรุณาแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกจิในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติใหถกูตองตอไปดวย 
       ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)                   นายปรีชา  โกศลพนัธุ 
           (นายปรีชา  โกศลพนัธุ) 
          ปลัดสํานกันายกรัฐมนรี 
              ประธาน ก.บ.ท.ช. 
กองการเจาหนาที ่



โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
- ๖๖ - 

 

(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๓๙     สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒๗ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๒๔ 

เร่ือง     การซอมความเขาใจกรณีการเขียนหลกัฐานทางการแพทย 
            (แบบ บ.ท.ช.๖) 

เรียน 

อางถงึ  หนงัสอืสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๕๗๐๕ 
            ลงวันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๒๓ 

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ใชหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖) ในการเสนอ
ขอรับสิทธิ ตามระบียบ บ.ท.ช.ใหแกเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ความละเอยีดแจงแลว นั้น 

  เนื่องจาก ก.บ.ท.ช.พิจารณาแลวเหน็วา ตามที่สวนราชการตาง ๆ ไดเสนอขอรับสิทธิมายัง 
ก.บ.ท.ช. นัน้ ปรากฏวา หลกัฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖) ที่แนบมาพรอมคําขอมักจะมีรายละเอียด
ไมชัดเจนเพยีงพอ หรือมิไดกรองขอความทั้งหมด ตามทีไ่ดกําหนดไวในหลกัฐานทางการแพทย  
(แบบ บ.ท.ช.๖)และโดยทีก่ารพิจารณาใหสิทธิตามระเบยีบ บ.ท.ช. เชน การใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู
รบ (พ.ส.ร.)เปนตน ก.บ.ท.ช. จะพิจารณาหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖.) ประกอบดวยเมื่อ
หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖.) มีรายละเอียดไมชัดเจนหรอืครบถวน จึงทําใหยากแกการพิจารณา
ใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ได ดังนัน้จึงขอใหกรอกขอความในหลกัฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖)  
ใหละเอียดทุกขอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชองประวัติการปวยเจ็บ การตรวจรางกายหรอืการวนิิจฉัยโรค  
ใหแพทยผูตรวจหรือรักษา กรอกประวัติดังกลาวมาโดยละเอียด เชน การไดรับบาดเจ็บใหแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับขนาดของบาดแผลหรืออาการของโรคมาโดยชดัเจน และในชองวนัรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล วนัรักษาตวันอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และวันพักฟนตามคําสั่งแพทยใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนัน้ ของใหแพทยผูตรวจหรือรักษา 
กรอกขอความมาโดยละเอียด 
   
 
 
 



 
- ๖๗ - 

 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยแพทยในสงักัดทราบเพื่อปฏิบัติตอไปดวย 
จักขอบคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)              นายชูชาต ิ ประมูลผล 
                                                   (นายชูชาติ  ประมูลผล) 
        ปลัดสํานกันายกรัฐมนรี 
             ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 



 
- ๖๘ - 

 
(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๕๗๐๕    สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒๙ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๓ 

เร่ือง    การใชหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิตามระเบยีบ บ.ท.ช. 

เรียน 

ส่ิงที่สงมาดวย  หลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖) 

  ดวยคณะกรรมการพจิารณาบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
พิจารณาเหน็วา ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ใหแกเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ นั้น 
สวนราชการตาง ๆ ไดสงสรุปประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล หรือใบแสดงความเหน็แพทยไป
เพื่อประกอบการพิจารณา แตเนื่องจากปรากฏวาหลักฐานทางการแพทยดังกลาวมีรายละเอยีดเกีย่วกบ
ผูปวยเจ็ดไมชดัเจนเพยีงพอแกการพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ดังนัน้ ในการประชุม ก.บ.ท.ช.จึงได
มีมติกําหนดหลักฐานทางการแพทย (แบบ บ.ท.ช.๖) และใหสวนราชการตาง ๆ ใชหลกัฐานทางการแพทย 
(แบบ บ.ท.ช.๖.) ในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ตอไป 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และแจงใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติตอไปดวย 
 
           ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)                   นายปรีชา  โกศลพนัธุ 
           (นายปรีชา  โกศลพนัธุ) 
          ปลัดสํานกันายกรัฐมนรี 
              ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่



โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
- ๖๙ - 

 
แบบ บ.ท.ช.๖ 

 
หลักฐานทางการแพทย 

 
      โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล............................. 
      อําเภอ.............................จังหวัด.......................... 
๑.  ยศ, ชื่อ ผูปวยเจ็บ...........................................................อาย.ุ................ป สังกัด............................ 
     ภูมิลําเนา..................................................................................................................................... 
     รับไวรักษาเมื่อวันที ่...................เดือน........................พ.ศ. ................โดย (หนวยที่รับ).................... 
     เคยเขาปวยเจ็บในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ..........................คร้ัง ดวยโรค .............................. 
๒.  ประวัติการปวยเจ็บหรือการตรวจรางกายโดยยอ............................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
๓.  การวนิิจฉัยโรคครั้งสุดทาย.............................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
๔.  การรักษา...................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
๕.  จําหนายผูปวยเจ็บโดย (.........) หาย          (.........) ทุเลา         (.........) ไมทุเลา 
      (.........) หนี          (.........)  ปลดพนราชการ 
      (.........)  ถึงแกกรรม          (.........) ผูปวยเจ็บไมสมัครใจรักษาตอ 
            (.........)  สงผูปวยเจ็บไปรักษาตังที่ ............................................. 
      จําหนายเมื่อวันที่ ................เดือน...............................................พ.ศ. ....................... 
๖.  วันรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือรักษาพยาบาล รวม ....... วัน 
      รักษาโดยแผนก.................................................................กอง...................................................... 
      หนวย........................................................................ 
      เมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแลว แพทยใหความเห็นใหรักษาตัว 
     นอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล..................วนั   
๗.  วนัพักฟนตามคําสั่งแพทยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล....................วัน 
     นอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล..................วนั   



๘. ความเห็น .... 
- ๗๐ - 

 
 
๘.  ความเหน็อื่น ๆ.............................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................... 
 
           (ลงชื่อแพทยผูตรวจหรือรักษา) ........................................................... 
                (...........................................................) 
                                           ตําแหนง........................................................... 
            ...................../......................../................ 
 
หมายเหต ุ

๑.   ทาํเครื่องหมาย / ไวใน (.......)หนาขอความที่ตองการ 
๒.   ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ : ใหระบุลักษณะบาดแผลและอาการบาด  
       เจ็บ (ถามี) 
๓.   ความเห็นอื่น ๆ : ใหระบเุร่ืองราวอืน่ ๆ เชน มีความพกิารทางวัยวะใดบาง หรืออวัยวะใดเสีย 
      หนาที่โดยสิ้นเชิงบาง ต้ังแตวัน เดือน ปใด หากผูปวยเจ็บมีสภาพรางกายพกิารทพุพลภาพ   
      ขนาดหนกัจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๒๕ ทว ิดัง 
      ตอไปนี้ ต้ังแตวัน เดือน ปใด ขอใหระบุใหชัดเจน 

(๑)  สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไมสามารถรักษาใหดีข้ึนได 
(๒)  อัมพาตทัง้ตัว (Quadriplegia) 
(๓)  ตาบอดสองขาง 
(๔)  ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึง่กบัเทาขาดอีกขางหนึง่ 
(๕)  อัมพาตครึ่งทอน (Paraplegia) 
(๖)  แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
(๗)  แขนขาดขางหนึง่กับมอืขาดอีกขาง 
(๘)  ขาขาดขางหนึง่กับมือหรือแขนขาดอกขางหนึง่ 
(๙)  อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่งฟนฟูบําบัดสิน้สุดแลวยังไมสามารถเดินได แมจะใช 

เครื่องชวยเครือ่งพยงุแลวก็ตาม 
 (๑๐)  เปนลมชกัชนิดรุนแรง (Major seizure) ที่มีอาการชักถึงขัน้หมดสติไมรูสึกตัว ไมตํ่า 
กวาเดือนละครั้งในรอบ ๑ ป 
                   (๑๑)  เปนโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ วัน 
ข้ึนไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได 



ในกรณี   ... 
- ๗๑ - 

 
 
  ในกรณีที่โรคหรือความพกิารอยางอืน่นอกเหนือจากที่ไดกลาวแลวแตมีอาการทางทพุพล
ภาพอยางเดนชัด ขอใหชี้แจงลักษณะของโรคหรือความพิการมาโดยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๗๒ - 

 
(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๒๓๖๐    สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
๓๐ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 

เร่ือง การเสนอขอรบัคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 

อางถงึ ระเบียบ บ.ท.ช. 

  เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ไดปฏิบัติในเรื่องการเสนอขอรับเงินคาทดแทน ตามระเบยีบ 
บ.ท.ช. เปนไปโดยถูกตอง 

  สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ขึงขอเรียนซอมความเขาใจวาเนือ่งจากระเบียบ บ.ท.ช. 
ขอ ๒๐ (๑๘) ไดบัญญัติวา “การสูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ลาวไวใน (๓) ถึง (๑๗) จะไดรับเงิน
คาทดแทนเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพนิิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนดพจิารณาเปรียบเทยีบผลที่เกิด
จากการสูญเสยีอวัยวะนัน้ สูญเสียอวัยวะนั้น กับผลที่เกดิจากการสูญเสียอวัยวะตามที่กลาวไวใน (๓) ถึง
(๑๗) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน” ดังนัน้ ในกรณีผูที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ สูญเสียอวัยวะ
อ่ืนใดบอกเหนอืจากที่กลาวไวในระเบยีบ บ.ท.ช. ขอ ๒๐ (๓) ถึง (๑๗) เชน กรณีถูกตดัมาม เปนตน ก็อาจ
ไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๒๐ (๑๘) และถามีกรณีเปนทีส่งสัยวา
กรณีนั้น ๆ จะไดรับเงินทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม ขอไดกรุณาสงเรื่องไปยงั ก.บ.ท.ช. เพื่อพิจารณา
ตอไป 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปและขอไดกรุณาแจงใหสวน
ราชการและรฐัวิสาหกิจในสังกัดทราบดวย 
 
                                                                                    ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)                   นายปรีชา  โกศลพนัธุ 
           (นายปรีชา  โกศลพนัธุ) 
          ปลัดสํานกันายกรัฐมนรี 
              ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 



 
- ๗๓ - 

 
(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๓๑๗๐    สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

เร่ือง การพิจารณาใหบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ 

เรียน 

อางถงึ ระเบียบ บ.ท.ช. 

  ดวยตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลอืราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ขอ ๑๕ กาํหนดวา “ใหพจิารณา
บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบทุกรอบปงบประมาณ ถาผูใดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
หลายครัง้ใหรวมพิจารณาเพียงครัง้เดียว โดยนับเวลาและการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการนั้น
ทุกครั้งเขาดวยกัน” และเพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จพเิศษสําหรับการสูรบเปนไปตามขอกกาํหนดดังกลาว 
ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 
คร้ังที่ ๙/๒๕๒๒ เมื่อวนัที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ก.บ.ท.ช.จึงไดอาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๕.๒.๖ 
แหงระเบียบ บ.ท.ช. กําหนดระยะเวลาในการเสนอขอรับบําเหน็จพเิศษสําหรับการสูรบ และใหสวนราชการ 
ตาง ๆ ถือปฏิบัติดังนี ้

  ๑  เมื่อมีผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ใหผูยืน่คําขอ
ดําเนนิการยื่นคําขอรับสิทธิไปยังปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี ประธาน ก.บ.ท.ช.โดยเรว็ที่สุดนับต้ังแตวันตน
ปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ หากผูยื่นคําขอได
ดําเนนิการยื่นคําขอรับสิทธิไปกอนระยะเวลาที่กาํหนดไวดังกลาว สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได
สงเรื่องคืนเพื่อใหดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

  ๒.  กรณีที่ผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณาบําเหนจ็พิเศษสําหรับการสูรบ ไดเสียชีวติหรือ
พนจากหนาทีร่าชการไปกอนวนัตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ผูนัน้ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการ ใหผูยื่นคาํขอดําเนนิการยื่นคําขอรับสิทธิไปยงัปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี ประธาน 
ก.บ.ท.ช.หลักจากวนัที่ผูนัน้เสียชีวิตหรือพนจากหนาที่ราชการเปนตนไป 
 
   
 

จึงเรียนมา    … 



 
- ๗๔ - 

 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวยนราชการและรัฐวิสาหกจิในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตอไป 
 
      ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)             นายปรีชา  โกศลพนัธุ 
                                                   (นายปรีชา  โกศลพนัธุ) 
           ปลัดสาํนกันายกรัฐมนรี 
           ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๗๕ - 

 
(สําเนา) 

ที่ สร ๐๙๐๒/ว ๑๘                     สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี
                                                                                                 ทําเบยีบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖ 

เร่ือง การเสนอขอรบัสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
อางถงึ หนงัสือสํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๑๗ 
 ลงวนัที ่๕ มิถนุายน ๒๕๒๔ 
  ตามหนังสือทีอ่างถงึ สํานกังานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือเวียนชี้แจงขอเสนอการ
รับสิทธิ ตามระเบียบ  บ.ท.ช.ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ ในการปองกันและ
ปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) โจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) ขบวนการโจรการเมือง (ขจก.) ซึง่
อยูในอํานาจของกองอาํนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ศูนยปฏิบัติการพิเศษกองทพับก 
(ศปก.ทบ.) และกองอาํนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.รส.ต.) ในสวนที่
เกี่ยวกับการพจิารณาบําเหนจ็ความชอบเฉพาะเลื่อนเงินเดือนกรรีพิเศษ ตามระเบยีบ บ.ท.ช.ซึง่จะตองสง
หนงัสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ พรอมทัง้แนบรายละเอียดพฤติกรรมในการ
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงนิคาทดแทนและบําเหน็จความชอบ กอ.รมน.ที่ไดพิจารณาใหเงนิคา
ทดแทนไปพรอมกับเร่ืองการเสนอขอเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ดวยนั้น 

  เพื่อมิใหเกิดความลาชาในการดําเนนิการขอเลื่อนเงนิเดอืนกรณีพิเศษ ตามระเบยีบ บ.ท.ช. 
ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ คาทดแทนและการ
ชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)จงึมีมติใหถือเปนแนวทางปฏิบัติใหมวา เมื่อ กอ.รมน.ไดออกหนังสือรับรองการเสีย
ชัวิตหรือมหีรังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแลว ก็เปนการเพยีงพอไมตองแนบรายละเอียด
พฤติกรรมในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงินทดแทนและบาํเหน็จความชอบ กอ.รมน.ไปอีก 
ดังนัน้ การเสนอขอเลื่อนเงนิกรณีพิเศษตามระเบียบ บ.ท.ช. ใหแกผูทีไ่ดปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว เมื่อ 
กอ.รมน.ไดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแลว ใหเสนอเรื่องขอรับสิทธิไปยงัสํานักงานปลัด
สํานักนายกรฐัมนตรีไดเลย 
   
   
 

จึงเรียนมา   … 
 



 
- ๗๖ - 

 
 

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสงักัดถือปฏิบัติตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)                   นายชชูาติ  ประมูลผล 
           (นายชูชาติ  ประมูลผล) 
          ปลัดสํานกันายกรัฐมนรี 
              ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
 



 
- ๗๗ - 

 
(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๑๗                     สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี
๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ 

 
เร่ือง การเสนอขอรบัสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 
เรียน 
  ดวยคณะกรรมการพจิารณาบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ได
มีมติกําหนดหลักการในการพิจารณาเรื่องที่สวนราชการตาง ๆ ไดเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช.วา 
ก.บ.ท.ช. จะรับเร่ืองดังตอไปนี้ไวพจิารณา คือ 

  ๑.  เร่ืองที่เกีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการ นอกเหนือจากกรณีการ
ปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) โจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) ขบวนการโจรการเมือง (ขจก.) 
เร่ืองเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในกองอาํนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ืองที่อยูใน
อํานาจของศูนยปฏิบัติการพเิศษกองทัพบก เวนแตเร่ืองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการของตาํรวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจํา ในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ผูบังคับบัญชาและสมาชกิกองอาสารักษาดินแดน กรณีปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค. จคม.และ ขจก. ในสวนที่เกี่ยวกบัการพจิารณาบําเหนจ็
ความชอบเฉพาะการเลื่อเงนิเดือนกรณีพิเศษ ก.บ.ท.ช.จะรับเร่ืองไวพิจารณาตามระเบยีบ บ.ท.ช. 

  ๒.  กรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองกาํลงัดานจันทบุรี – ตราด ในทกุเรื่อง 

  ๓.  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก ๑ และ ๒ ถามปีญหา ก.บ.ท.ช.จะไดชี้ขาดวาควรจะรับเร่ืองไว
พิจารณาหรอืไมซึ่งหลักการดังกลาว กองอาํนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เหน็ชอบดวยแลว 
  สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อมีกรรีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค. จคม.และ ขจก.เกิดขึ้น สวยราชการตนสังกัด
ตองดําเนนิการเสนอเรื่องให กอ.รมน.พจิารณาเชนที่เคยปฏิบัติ เมื่อ กอ.รมน.ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวและ
เห็นวาเปนการปฏิบัติหนาทีร่าชการหรือชวยเหลือราชการในการปราบปราม ผกค. จคม.และ ขจก.จริง กอ.
รมน.จะออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการให และสงเรื่องคืนสวนราชการตน
สังกัด พรอมทัง้แนบรายละเอียดพฤติกรรมของการปฏบัิติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในกรณี
ดังกลาวเพื่อใหสวนราชการตนสังกัดดําเนนิการเสนอขอเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบ บ.ท.ช.
ตอไป 
 
 



สําหรับการ   … 
 

- ๗๘ - 

 

  สําหรับการเสนอขอเลื่อนเงนิเดือนกรณพีเิศษ ตามระเบยีบ บ.ท.ช.ใหแกตํารวจ ขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางประจําในสวนราชการ องคการของรัฐ กิจการของรัฐ พนกังาน หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน กรณีปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการใน
การปราบปราม ผกค. จคม.และ ขจก.นอกจากสวนราชการตาง ๆ ตามที่กาํหนดไวในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวนัที ่๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ แจงตามหนังสือสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 
๑๐๐๒/ว ๑๕ ลงวนัที ่๗ ธันวาคม ๒๕๒๑ แลว ขอใหสวนราชการสงเอกสารหลกัฐานเพิม่เติม คือ สําเนา
หนงัสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการ และรายละเอียดพฤตกิรรม ฯ ซึง่ กอ.รมน.สง
คือสวนราชการตนสังกัดไปใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

  อนึ่ง เพื่อมิใหเกิดความลาชาในการดําเนนิการเสนอขอเลื่อเงินเดือนกรรีพิเศษดังกลาว 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนวา วิธีปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิใหแกเจาหนาที่ในสังกัด สวน
ราชการควรจดัทําเอกสารหลักฐานในการเสนอขอรับสิทธิไว ๒ ชุด ชุดหนึง่จัดทาํตามวิธีการที ่กอ.รมน.
กําหนดไว โดยแนบพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ให สวนอีกชุดหนึง่จัดทําตามที่ประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวนัที ่๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ กาํหนด และเก็บไวที่สวนราชการ 

  เมื่อ กอ.รมน.พิจารณาเรื่องการปฏิบัติหนาที่แลว และสงหนังสือรับรองปฏิบัติหนาทีร่าชการ
หรือชวยเหลือราชการ ฯ พรอมทั้งแนบรายละเอียดพฤติกรรม ฯ คือ กอ.รมน.สงมาใหแนบเรื่องทีไ่ดจัดทําไว 
แลวสงให ก.บ.ท.ช. เพื่อพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษไดทันท ี

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
        
      ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)             นายชูชาต ิ ประมูลผล 
           (นายชูชาต ิ ประมูลผล) 
       ปลัดสํานักนายกรัฐมนรี 
            ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 



 
 

- ๗๙ - 
 

(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/ว ๑๗      สํานักนายกรฐัมนตร ี

๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ 

เร่ือง การเสนอขอรบัสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 

  ดวยกรมกาํลังพลทหารบก ไดมีหนงัสือหารือมายังสาํนกังานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรีวา 
ตามที่ไดปรากฏวามีผูไมหวังดีตอประเทศชาติ ไดนําวัตถรุะเบิดไปลอบวางตามสถานที่ราชการ สถานที่
สําคัญ รวมทั้งยานชุมชนตาง ๆ เพื่อสรางสถานการณใหเกิดการสับสนวุนวายในประเทศ ทําใหประชาชน
เกิดความไมมัน่ใจตอเจาหนาทีห่รือผูบริหารประเทศ การลอบวางระเบดิดังกลาวนัน้ นอกจากจะเกดิใน
กรุงเทพมหานครแลว ยังไดขยายออกไปยงัหลายจังหวัด แลวเมื่อมีการตรวจพบหรือมีการระเบิดขึน้แลว 
ทางฝายทหารมักจะไดรับการรองขอจากเจาหนาที่ฝายบานเมืองที่เกี่ยวของ ขอใหฝายทหารสงเจาหนาที่ไป
ทําการเก็บกูวตัถุระเบิดเหลานัน้ ซึง่ทางราชการจะตองพจิารณาใหบําเหน็จความชอบตามควรแกกรณีตอไป 
ดังนัน้ ถาหากใหปรากฏเหตุการณในทํานองนี้แลว กรมกําลังพลทหารบกจะอาศัยหลักเกณฑการให
บําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ บ.ท.ช.แกเจาหนาที่ฝายทหารที่ไดประสบอันตรายจากการเก็ยกูวัตถุระเบิด
เหลานั้นเพียงใด 

  คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ได
พิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๕ เหน็วา ระเบยีบ บ.ท.ช. 
ขอ ๖ ไดบัญญัติวา “ผูที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน หรือการชวยเหลือ ตามระเบียบนี้ จะตอง
เปนผูปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ” และระเบียบ ฯ ขอ ๔.๑ ไดกําหนดการปฏิบัติทีถ่ือวาเปนการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศไวส่ีขอ ก.บ.ท.ช.จึงมีมติวา การปฏิบัติการเก็บวตัถุระเบิดของเจาหนาที่ฝายทหารและ
ไดประสบอันตรายจากการเก็บวัตถุระเบดินั้นตามที่เจาหนาที่ฝายบานเมืองรองขอในกรณีเชนที่กรมกําลัง
พลทการบกหารือมา ถือวาเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ ตามระเบียบ ฯ ขอ ๔.๑.๒ หรือ ๔.๑.๓ ซึง่จะขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ได 
  อนึ่ง นอกจากเจาหนาที่ฝายทหาร ตามที่กาํลังพลทหารบกหารือมาแลว บุคคลอื่น ๆ ถาได
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการในลักษณะเดียวกนักับเจาหนาที่ฝายทหารดังกลาวแลว กถ็ือวา
เปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ ตามระเบียบ ฯ ขอ ๔.๑.๒ หรือ ๔.๑.๓ ซึ่งจะขอรับสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ได 



    จึงเรียนมา   … 

 

- ๘๐ - 

 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
        
      ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)             นายชูชาต ิ ประมูลผล 
           (นายชูชาต ิ ประมูลผล) 
       ปลัดสํานักนายกรัฐมนรี 
            ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 



 
 

- ๘๑ - 
 

(สําเนา) 

ที่ สร ๐๙๐๒/ว ๕๓                     สํานักนายกรัฐมนตรี 

        ทําเบยีบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๗ 

เร่ือง การขอรับสิทธติามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
ชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลอืราชการ เนื่องในการปองกนั
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เรียน 

อางถงึ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลอืเจาหนาที ่
 ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธปิไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

   ตามระเบียบทีอ่างถงึ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวย 
เหลือ ในการประชุมเมื่อวนัที ่๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ ไดมีมติเกี่ยวกบัการเสนอขอรับสิทธิระเบียบดังกลาว กรณ ี
เจาหนาที่ไดออกปฏิบัติหนาที่ราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ 
ประเทศวา “ในกรณีหนวยราชการใดออกปฏิบัติหนาที่ในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย 
ของประเทศในพืน้ที่ใด นอกจากจะไดรับอนุญาตจากหนวยเหนือตนสังกัดของตน หรือแจงใหหนวยเหนือตน 
สังกัดของตนทราบแลว ควรแจงใหหนวยราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบในพืน้ทีน่ั้นทราบดวย” 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
        
      ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)             นายชูชาต ิ ประมูลผล 
           (นายชูชาต ิ ประมูลผล) 
       ปลัดสํานักนายกรัฐมนรี 
            ประธาน ก.บ.ท.ช. 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 



 
 

- ๘๒ - 
 

(สําเนา) 

ที่ สร ๑๐๐๒/๓๗๘๑                    สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ 

เร่ือง หลักเกณฑและการขอใหประกาศกาํหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญตามระเบยีบ บ.ท.ช. 

เรียน      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อางถงึ ระเบียบ บ.ท.ช. 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบคําขอใหประกาศกําหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญตามระเบยีบ บ.ท.ช.ตาม            

                       ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๕.๒.๒ 

    ตามระเบียบทีอ่างถงึ บ.ท.ช. ขอ ๕.๒.๒ กาํหนดใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความ 
ชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) มีอํานาจประกาศกาํหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ อัน 
จะมีผลใหผูที่เขาไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ตามขอ ๔.๑.๔ ในพืน้ทีท่ี่มีภัยพิบัติดังกลาว 
เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ ซึง่จะไดรับสิทธิตาง ๆ ตามที่ระเบยีบ บ.ท.ช. กําหนดไว 

   ก.บ.ท.ช.ไดมมีติกําหนดหลกัเกณฑในการพิจารณาเพื่อประกาศกาํหนดภัยพิบัติรายแรง 
หรือขนาดใหญไวดังนี ้

   ๑.  ความมุงหมาย มุงหมายใหเปนการตอบแทนผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดภยัพิบัติ 

   ๒. พิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ควรประกอบดวยลักษณะดังนี ้
     ๒.๑  ภัยพิบัติ ไดแก ภัยอันเกิดจากการกระทําขอขบวนการกอการรายหรือศัตรู ที่จะม ี
ผลใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือรางกายของตน หรือสัตวเลี้ยง หรือทรัพยสินจาํนวนมาก 
     ๒.๒  ภัยพิบัติเกิดขึ้นบริเวณกวาง หรืออาจขยายเปนบริเวณกวาง 
     ๒.๓  การระงบัหรือบรรเทาภัยพิบัติข้ึน ตองเสี่ยงตอการไดรับอันตรายตอชีวิต  
หรือรางกายของผูที่จะเขาไปปฏิบัติราชการหรือชวยเหลือราชการ 

   ๓.  การกาํหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ อาจกําหนดเปนพื้นที่สวนหนึง่หรือทั้งหมด 
ของบริเวณหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจงัหวัด หรืออาจกําหนดเปนพกิัดแผนที ่

   จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และสั่งการใหจังหวัดและกรมตํารวจถือปฏิบัติ โดยเมื่อเห็นวา พืน้ 
ที่ในเขตความรับผิดชอบเปนพืน้ทีซ่ึ่งมีลักษณะตามหลกัเกณฑในการพิจารณาเพื่อประกาศกาํหนดภัยพิบัติ 



รายแรงหรือขนาดใหญที่ ก.บ.ท.ช.ไดกาํหนดไวดังกลาวขางตน และเหน็สมควรให ก.บ.ท.ช.ประกาศกําหนด 
ภัยพิบัติ   … 

- ๘๓ - 
 
 
ภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญในพื้นที่นัน้ ใหผูวาราชการจังหวัดในราชการบริหารสวนภูมิภาค และอธิบดี 
กรมตําตรวจในเขตกรุงเทพมหานคร เสนอเรื่องราวตามแบบคําขอในประกาศกาํหนดภัยพิบัติรายแรงหรือ 
ขนาดใหญ ตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ ๕.๒.๒ (แบบ บ.ท.ช.๕) ที่แนบมาพรอมนี้ สงไปยงักระทรวงมหาดไทย 
เพื่อพิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช.ดําเนนิการตอไป 
 
      ขอแสดงความนับถออยางสงู 
                            (ลงชื่อ)            นายปรีชา  โกศลพนัธุ 
           (นายปรีชา  โกศลพันธุ) 
       ปลัดสํานักนายกรัฐมนรี 
           ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
 
 
 
 
 



 
 

- ๘๔ - 
 

แบบ บ.ท.ช.๕ 
 

แบบคําขอใหประกาศกาํหนดภัยพิบัติรายแรงหรือขนาดใหญ ตามขอ ๕.๒.๒ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยบาํเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลอืเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
พ.ศ.๒๕๒๑ 
 
เลขที่คําขอ……………………….   ที่…………………………………….. 

วนัที่……….เดือน…………………….พ.ศ. …………… 
เสนอ ก.บ.ท.ช.(ผานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

   ขอ ๑  ชนิดของภัยพิบัติที่เกดิขึ้น …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ภัยพิบัตินี้เกิดจาก …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอ ๒  ภัยพิบัติเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ………เดือน …………….พ.ศ. ………….. 
เวลา…………………………น. 
(……..) ถงึ    วันที่……….เดือน …………….พ.ศ. ………….. 
(……..) คาดวาจะถงึ 

  ขอ ๓  ภัยพิบัติเกิดขึ้นในบรเิวณ…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
หรืออาจขยายถึงบริเวณ…………………………………………………………………..ดังแผนที่แสดง
บริเวณที่เกิดภยัพิบัติแนบทาย 

   ขอ ๔  รายละเอียดเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและความเสียหาย 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    



ขอ ๕   … 

 

- ๘๕ - 

 

   ขอ ๕  การดําเนินการระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติที่ไดกระทําไปแลวและกําลังจะกระทาํ 
ตอไป…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอ ๖  คําชี้แจงเพิ่มเติมของผูยื่นคําขอ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

   จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาประกาศกาํหนดพื้นที่ดังกลาวเปนพืน้ที่ภัยพบัิติรายแรงหรอืขนาด
ใหญตอไปดวย 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………ผูยื่นคาํขอ 
            (……………………………….) 
      ตําแหนง…………………………………… 
 
หมายเหต ุ ๑.  ทําเครื่องหมาย / ไวใน (…….) หนาขอความที่ตองการ 

  ๒.  ชนิดของภยัพิบัติ : เชน อุทกภัย อัคคภัีย การใชสารพิษ ฯลฯ 

  ๓.  ภัยพิบัติเกดิจาก : ใหระบุวาภัยพิบัตินีเ้กิดจาก การกระทําของขบวนการหรือศัตรูใด     
                                                       ดวยวิธีการอยางใด โดยยอ 

  ๔.  เวลาเกิดภยัพิบัติ : ใหระบถโดยชัดเจนวา ภัยพิบัตินัน้ไดเกิดตั้งแตวันเวลาใดถงึวนัเวลา
ใด และในกรณีที่ภัยพิบัติยงัไมส้ินสุด ขอใหลงวนัเวลาที่อาจคาด หมายไดวาภัยพบัิตินั้นจะสิ้นสดุประมาณ
วันเวลาใด 

  ๕.  บริเวณทีเ่กิดภัยพิบัติ : ระบุใหชัดเจนวาภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นครอบคลุมบริเวณพืน้ที่ของ  
หมูบาน ตําบล อําเภอ จงัหวัดใด หรืออาจระบุเปนสถานทีห่รือพิกัดแผนที ่

   

 



๖.  รายละเอียด   … 

 
- ๘๖ - 

 
 

  ๖.  รายละเอียดเกี่ยวกบัภัยพิบัติที่เกิดขึ้น : ขอใหชี้แจงสาเหตุและรายละเอียดของภัยพิบัติ
ต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดภัยพิบัตินั้น หรือในกรณีที่ภัยพิบัติยังไมส้ินสุด ขอใหชี้แจงรายละเอียดของภัยพิบัติ
ต้ังแตเร่ิมตนจนถึงวนัเวลาทีย่ื่นคําขอ 

 ความเสยีหายที่เกิดจากภัยพิบัติ : ใหระบโุดยชัดเจน กรณีที่มีสัตวเลีย้งเสียหายใหระบุจํานวน  
หรือทรัพยสินเสียหายใหประเมินมูลคาความเสียหายดวย 

  ๗.  คําชี้แจงเพิ่มเติม : ถาผูยื่นคําขอพจิารณาเห็นวา ยงัมีขอเท็จจริงหรือรายละเอยีดหรือ
ขอคิดเห็นอยางใดเพิ่มเติม ซึง่จะเปนประโยชนในการพิจารณาของ ก.บ.ท.ช.ใหกรอกขอความนั้นดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๘๗ - 
 

(สําเนา) 

ที่ นร ๑๓๐๒/ว ๑๗๗๗                    สํานักนายกรัฐมนตรี 

             ทําเบียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

๙ มีนาคม ๒๕๔๑ 

เร่ือง การเสนอขอรบัสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑.  ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 
                            เจาหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษาความ  
                            สงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑  (ระเบียบ บ.ท.ช.) 

   ๒.  คูมือปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

   ดวยปรากฏวาในการเสนอขอรับสิทธิประโยชนตอบแทนตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนือ่งใน 
การปองกนัอธปิไตยและรักษาความ สงบเรียบรอยของประเทศ ฯ ใหกับผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการในภารกิจดังกลาว สวนราชการเจาของเรื่องยงัไมไดดําเนนิการใหทันทวงท ีตามความ
เหมาะสม ดังจะเหน็ไดวาในหลาย ๆ เร่ืองเวลาลวงเลยไปเกินกวาสามปหลังจากเกดิเหตุการณทีจ่ะไดรับ
การพิจารณาสิทธิเกิดขึน้จึงไดเสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการพจิารณา การพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทน
ดังกลาวจึงไมเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบ ในอันที่จะมุงหมายตอบแทนแกผลของการปฏบัิติงานเพื่อ
เปนขวัญกาํลงัใจแกผูปฏิบัติงานอยางทนัทวงท ีประกอบกับการปลอยใหเวลาลวงเลยไปมาก เมือ่จะเสนอ
เร่ืองก็ขาดเอกสารพยานหลกัฐานที่จาํเปนสําคัญตอการพิจารณาและแมในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการเองก็ทาํใหไมอาจไดขอเท็จจริงตรงตามสภาพของเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนปญหาตอการ
พิจารณาของคณะกรรมการอยูเนือง ๆ 

  จากสาเหตุในหลาย ๆ ประการที่เกิดขึ้น คณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ คา
ทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ในการประชุมคร้ังที๑่/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กมุภาพนัธ ๒๕๔๑ ได
พิจารณาเหน็วา เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ที่จะเสนอเรื่องไปใหพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนตาม
ระเบียบ บ.ท.ช.ไดตระหนักถึงความจาํเปนสําคัญดังกลาว และเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกาํลังใจแกผู
ปฏิบัติหนาทีห่รือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ และ 
 

เปนขวัญ   … 



 
- ๘๘ - 

 
 

เปนขวัญกาํลงัใจแกทายานและครอบครัวของผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการดังกลาว จงึมมีติใหสวน
ราชการตาง ๆที่จะเสนอเรื่องใหกําชบั ติดตามเรงรัดการดําเนนิการในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจะเสนอให
พิจารณาสทิธปิระโยชนตอบแทนตามระเบยีบ บ.ท.ช.เกดิมีข้ึน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหน็สมควร 
แตทั้งนี้อยางชาไมเกนิ ๑ ป นับแตวันที่เกดิเหตุแหงการเสนอขอรับสิทธิเกิดขึ้น หากสวนราชการใดไมอาจ
ดําเนนิการสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาไดทันในกาํหนดดังกลาว จะตองทาํคาํชี้แจงแสดงเหตุผลถึง
สาเหตทุี่ไมอาจดําเนนิการตามความเหมาะสมตอไปทั้งนี้ ต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือเปนแนวทางป
กิบัติโดยเครงครัดตอไป พรอมนี้ไดสงระเบียบ คูมือปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.มาเพื่อ
ใชประกอบการดําเนินการเสนอเรื่องดวยแลว 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
                                           (นายจิระศักดิ์  พูลผล) 
                                                           รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
      ประธาน ก.บ.ท.ช. 
 
 
 
 

 
 
 
 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
โทรสาร ๒๘๑๐๕๑๒ 
 
 
 



 
- ๘๙ - 

 

(สําเนา) 

ที่ นร ๑๓๐๒/ว ๘๗๓๓                    สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

             ทําเบียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ 

เร่ือง การซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอขอรบัสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 

เรียน 

อางถงึ หนงัสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  นร ๑๓๐๒/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ 

ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาหนังสือที่อางถึง 

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ คาทดแทน และการชวยเหลือ  
(ก.บ.ท.ช.) ในการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๔๑ เมื่อวนัที่ ๑๒ กุมภาพนัธ ๒๕๔๑ ไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ที่
จะเสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการพจิารณาสิทธิประโยชนตอบแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดตระหนักถงึความ
จําเปนสาํคัญและเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลงัใจแกผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลทอราชการในการ
ปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ และเปนขวัญกําลงัใจแกทายานและครอบครัว
ของผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือราชการดังกลาว จงึมมีติใหสวนราชการตาง ๆที่จะเสนอเรื่องใหกาํชับ 
ติดตามเรงรัดการดําเนินการในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจะเสนอใหพิจารณาสิทธิประโยชนตอบแทนตาม
ระเบยีบ บ.ท.ช.เกิดมีข้ึน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหน็สมควร แตทั้งนี้อยางชาไมเกนิ ๑ ป นับแตวันที่
เกิดเหตุแหงการเสนอขอรับสิทธิเกิดขึน้ ตามละเอียดแจงแลว นั้น 

  เนื่องจากปจจบัุนมีบางสวนราชการเสนอขอรับสิทธิใหแกผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ชวยเหลือราชการลวงเลยระยะเวลาทีก่ําหนดไวดังกลาว ทาํใหกระทบตอขวัญกําลังใจและกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูปฏิบัติหนาที่ ฉะนั้น เพื่อมิใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเสนอเรื่องการขอรับสิทธิ
ประโยชนตอบแทนตามระเบยีบ บ.ท.ช.ใหแกผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ไดนําเรื่องดงักลาวมาพิจารณาในการประชมุ คร้ังที ่๒/
๒๕๔๓ เมื่อวนัที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ แลวมีมติใหสวนราชการตาง ๆ กําชับติดตามเรงรัดเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการดําเนนิการเสนอขอรับสิทธิดังกลาวใหเปนไปโดยถกูตองและรวมเร็วอยูเสมอ และถือ
ปฏิบัติตามแนวทางตามนยัหนงัสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๒/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๙ มนีาคม ๒๕๔๑ 
ดังรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
   

จึงเรียน   … 



 
- ๙๐ - 

 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหหนวยงานในสังกัดไดทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 

 
         ขอแสดงความนับถือ 
     (นายอโนทยั  สิงคาลวณิช) 

                            รองปลัดสาํนกันายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
     ปลัดสาํนกันายกรัฐมนตรี 
          ประธาน ก.บ.ท.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที ่
โทร. ๒๘๒๒๗๐๐ 
โทรสาร ๒๘๑๐๕๑๒ 
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