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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
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บําเหน็จบํานาญพิเศษ
บําเหน็จตกทอด
เงินชวยพิเศษ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบการขอรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน
บําเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ
หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
บทที่ ๖ การปฏิบัติเมื่อมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบตั ิราชการในหนาที่
การปฏิบัติทั่วไป
การปฏิบัติเมื่อทหารบาดเจ็บ
การปฏิบัติเมื่อทหารเสียชีวิต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

บทนํา
ในสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ระบบราชการไทยมีเครื่องปูนบําเหน็จ ความชอบแก
ขาราชการ ๔ อยาง คือ ยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเงินเดือน การใหบําเหน็จความชอบอยางใด
อยางหนึ่ง จึงอาจสลับกันไปตามระยะเวลาไดโดยไมตองเลื่ อนเงินเดือนทุก ป สําหรับยศ บรรดาศักดิ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งมีคุณคาเปนที่ภูมิใจของขาราชการนั้น เมื่อไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕ ไดเลิกบรรดาศักดิ์และยศขาราชการพลเรือน แตยังคงมียศสําหรับทหารและ
ตํารวจอยูเชนเดิม
ป จ จุบั น ข า ราชการได รั บสิ ทธิ ประโยชน จ ากทางราชการหลายอย า งตามความรู ค วามสามารถการ
ประกอบ คุณงามความดี การปฏิบัติราชการ โดยจะไดรับทั้งในขณะที่รับราชการ เมื่อออกจากราชการไปแลว
และตกทอดไปยั ง ทายาทเมื่ อ เสี ย ชี วิ ต สํ า หรั บ ข า ราชการทหาร นอกจากจะได รั บ ยศ เงิ น เดื อ น
เครื่องราชอิสริยาภรณแลว หากในระหวางที่รับราชการตองปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือเปนงานที่ตรากตรํา
และตองอดทนตอสภาพการปฏิบัติงาน ก็จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับหนาที่นั้น ๆ ดวย และหากการปฏิบัติ
หนาที่เปนผลทําใหตนเองตองพิการ ทุพพลภาพ หรือถึงแกกรรม ตนเองและทายาทก็มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ
เปนการตอบแทน
ทหารมีหนาที่ในการปองกันอธิปไตยของประเทศชาติ จึงตองมีความพรอมอยูตลอดเวลาขณะที่รับ
ราชการ แม เ มื่ อ ออกจากประจํ า การไปแล ว ก็ ยั ง ต อ งพร อ มเสมอที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ มื่ อ ทางราชการมี ค วาม
จําเปนตองใชกําลังทหารและเรียกตัวเขาประจําการอีก ซึ่งสามารถกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว ขาราชการ
ทหารจึงมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดเมื่อออกจากราชการ และรับบําเหน็จ บํานาญ เมื่ออายุพนจากหนาที่ตามกฎหมาย
แลว
ในเรื่องสิทธิกําลังพลนี้ ไดกลาวถึง ยศ เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณเงินทดแทนเมื่อ
ออก จากราชการหรือเสียชีวิต บําเหน็จพิเศษและการปฏิบัติเมื่อมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเนื่องจาก การ
ปฏิบัติราชการ ในหนาที่ เพื่อใหขาราชการ ทร.มีความเขาใจในเบื้องตน

บทที่ ๑
ยศทหาร
ผูที่รับราชการในตําแหนงอัตราทหารยอมมีความปรารถนาจะไดรับการแตงตั้งยศทหารทุกราย แตการที่
จะแตงตั้งผูใดใหไดรับยศสัญญาบัตร หรือประทวน ขึ้นอยูกับวิทยฐานะของผูนั้นทั้งนี้ ผูใดจะเปนนายทหาร
สัญญาบัตรยศชั้นใด จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งขึ้น สวนวาที่ยศนายทหารสัญญาบัตรให รมว.กห.
มีอํานาจแตงตั้งได สําหรับนายทหารประทวนนั้น รมว.กห. หน.นขต.กห.ชั้นแมทัพ ผบ.เหลาทัพ แตงตั้งผูอยูใต
บังคับบัญชาที่มีวิทยฐานะตามที่ กห.กําหนดได เวนแตกรณีที่ รมว.กห.แตงตั้งเปนพิเศษ
หลักเกณฑโดยทั่วไป
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนไดนั้น จะตองมีวิทยฐานะ
และคุณลักษณะตามที่ กห.กําหนด และตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ตองมีความขยันหมั่นเพียรดี
๒. รูจักรักษาเกียรติของชาติและกองทัพไทยและมีความประพฤติดีงาม
๓. มีสัญชาติไทยซึ่งมิใชโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๔. ผูที่ไมเคยเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือไมเคยฝกอบรมวิชาทหารในสถาบันการศึกษาของ
กห. หรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารของตางประเทศ ซึ่ง กห. รับรองวิทยฐานะเทียบเทา หลักสูตรของ กห. ตอง
ไดรับการฝกอบรมวิชาทหาร มีความรูตามหลักสูตรของ กห. กอน การแตงตั้งยศและการเลื่อนยศ ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และระเบียบ
กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
การแตงตั้งยศและการเลื่อนยศ
การแตงตั้งยศ หมายถึง การแตงตั้งผูเขารับราชการทหาร หรือโอนมาจาก กระทรวง ทบวง กรมอื่น ให
ดํารงยศทหาร
การเลื่อนยศ หมายถึง การเลื่อนยศขาราชการทหารใหดํารงยศสูงขึ้น
๑. หลักเกณฑทั่วไปในการแตงตั้งยศ การแตงตั้งยศใหแกผูซึ่งบรรจุเขารับราชการใหม ใหแตงตั้งจากผูมี
คุณสมบัติตาม ขอบังคับ กห.วาดวยการแตงตั้งยศทหาร โดยใหแตงตั้งยศต่ําสุดกอน คือ นายทหารประทวน ให
แตงตั้ง ยศเปน จ.ต. และนายทหารสัญญาบัตร ใหแตงตั้งยศเปน ร.ต. เวนแตบุคคลตอไปนี้ใหแตงตั้งยศเปน
พ.จ.ต.
๑.๑ นรจ.ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๓ ป ตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๒ ผูไดรับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเทาอนุปริญญา
๑.๓ ผูไดรับปริญญาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศซึ่งเทียบเทากับผูไดรับอนุปริญญาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ
๒.การเลื่อนยศ หมายถึง การเลื่อนยศขาราชการใหดํารงยศสูงขึ้นผูที่จะไดรับการเลื่อนยศจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนดังนี้

๒.๑ มีตําแหนงที่จะเลื่อนได โดยตองดํารงตําแหนงที่กําหนดอัตราชั้นยศในวันที่เลื่อนยศ แตถา
บรรจุใหรักษาราชการในตําแหนงใด จะขอเลื่อนยศตามอัตราตําแหนงที่รักษาราชการไมได
๒.๒ มีจํานวนปที่รับราชการตามที่กําหนด
๒.๓ รับเงินเดือนไมต่ํากวาชั้นเงินเดือนชั้นต่ําสุดของยศที่จะเลื่อน ยกเวนการเลื่อนยศต่ํากวายศ
น.ต. ลงไป
๓. หลักเกณฑการนับจํานวนปที่รับราชการ
๓.๑ การนับจํานวนปที่รับราชการใหนับเปนป เศษของปตั้งแต ๘ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ ป
เศษของเดือนใหนับเปน ๑ เดือน การนับปดเศษ ใหกระทําไดเฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก ซึ่งมีอยู ๓ กรณี คือ
จ.ต. เปน จ.ท. พ.จ.ต. เปน พ.จ.ท. และ ร.ต. เปน ร.ท. สวนการเลื่อนยศครั้งตอไป จะตองนับเต็มปโดยไมมีการ
ปดเศษ
๓.๒ ผูที่ลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศโดยไมไดรับเงินเดือน ไมนับ
เวลาที่ติดตามคูสมรสเปนเวลารับราชการ
๓.๓ ผูที่ถูกสั่งพักราชการ และตอมาทางราชการสั่งใหกลับเขารับราชการ โดยจายเงินรายเดือน
ระหวางพักราชการใหครึ่งหนึ่ง ใหนับเวลารับราชการ ระหวางนั้นเพียงครึ่งหนึ่งดวย
๓.๔ ผูที่ถูกงดบําเหน็จประจําปเพราะมีความผิดในปใด ใหงดนับปนั้นในจํานวนปรับราชการ
และปการครองยศ และใหระงับ การขอเลื่อนยศหรือขอพระราชทานยศในรอบปนั้นดวย
๓.๕ การนับจํานวนปของผูที่ไดรับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ใหนับจํานวนปตามหลักสูตรที่
กําหนด โดยใหนับจํานวนป หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอกตอจากจํานวนป ตามหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถานศึกษานั้น ๆ การใชสิทธิของผูที่ศึกษาเพิ่มเติม และไดรับปริญญาสูงขึ้น ใหนับตั้งแตวันที่
หนวยตนสังกัด ลงทะเบียนรับผลการศึกษาไว และตองเปนการบรรจุในตําแหนงหนาที่หลักที่ตองใช วิชาชีพนั้น
การใชสิทธิของผูที่ศึกษาเพิ่มเติมและไดรับปริญญาสูงขึ้น ใหนับตั้งแตวันที่หนวยตนสังกัดลงทะเบียนรับผล
การศึกษาไว และตองเปนการบรรจุ ในตําแหนงหนาที่หลักที่ตองใช วิชาชีพนั้น
๓.๖ ขาราชการทหารที่ กห.รับโอนมาจากสวนราชการอื่น
๓.๖.๑ ผูซึ่งรับราชการอยูกอน ๒๐ ม.ค.๔๑ ใหนับจํานวนปที่รับราชการใน แตละชั้น
ยศ ตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งหรือประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา สวนจํานวนปที่รับราชการรวมใหเริ่มนับตั้งแต
วันที่มีคําสั่งของสวนราชการตนสังกัดบรรจุเขารับราชการ
๓.๖.๒ ผูซึ่งรับราชการหลัง ๒๐ ม.ค.๔๑ ใหแตงตั้งยศโดยพิจารณาเปนรายบุคคลตาม
ตําแหนงอัตราขาราชการทหารที่เทียบเทาตําแหนงอัตรา ขาราชการพลเรือนที่ผูนั้นครองอยูในขณะโอน การนับ
จํานวนปที่รับราชการและจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศเชนเดียวกับขอ ๓.๖.๑
๓.๖.๓ ผูที่เริ่มรับราชการตั้งแตเปนขาราชการพลเรือนต่ํากวาระดับ ๓ ซึ่งโอนมาเปน
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ใหเริ่มนับจํานวนปรับราชการ ตั้งแตวันที่ไดมีคําสั่งใหเปนขาราชการ พลเรือนระดับ
๓ หรือเทียบเทา

๓.๗ ขาราชการทหารที่ออกจากราชการไปแลวและกลับเขารับราชการ ใหนับจํานวนปที่รับ
ราชการแตละชั้นยศ และจํานวนปที่รับราชการ ตั้งแตวันที่มีคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก จนถึงปที่ออกจาก
ราชการ และตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหกลับเขารับราชการใหม
๓.๘ ขาราชการกลาโหมพลเรือนซึ่งมีสัญชาติไทยแตบิดา มารดา มิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดย
กําเนิด เมื่อรับราชการเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ปบริบูรณ และไดรับการ
ตรวจสอบทางดานการรั กษาความปลอดภั ย อยางละเอียดรอบคอบแลว ใหขอแตงตั้งยศโดยพิจารณา เป น
รายบุคคลตามตําแหนงอัตราขาราชการทหารที่เทียบเทาอัตราขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ครองอยูในขณะรับ
ราชการโดยนับจํานวนป ที่รับราชการ แตละชั้นยศตามหลักเกณฑสําหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนแลวแตกรณี ตั้งแตวันที่มีคําสั่งบรรจุเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน
๔. จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศและจํานวนปรับราชการรวมของนายทหารสัญญาบัตร
๔.๑ โดยปกตินายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนยศ ตองมีเวลารับราชการใน
แตละชั้นยศ ไมนอยกวาจํานวนป ที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือไมนอยกวาจํานวนปรับราชการรวมดังนี้
จํานวนปที่รับ จํานวนปที่
ยศทหาร
ราชการแตละ รับราชการ
หมายเหตุ
ชั้นยศ
รวม
รอยตรี
เรือตรี
เรืออากาศตรี
๓
๓
กรณีที่ใชจํานวน
รอยโท
เรือโท
เรืออากาศโท
๔
๗
ปรับราชการรวม
รอยเอก
เรือเอก
เรืออากาศเอก
๔
๑๑
ตองมีเวลารับ
พันตรี
นาวาตรี
นาวาอากาศตรี
๓
๑๔
ราชการในชั้นยศ
พันโท
นาวาโท
นาวาอากาศโท
๓
๑๗
ที่ดํารงอยูกอน
พันเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
๓
๒๐
การพิจารณา
พลจัตวา
พลเรือจัตวา
พลอากาศจัตวา
๒
๒๒
เลื่อนยศไมนอย
(พันเอกพิเศษ)
(นาวาเอกพิเศษ) (นาวาอากาศเอกพิเศษ)
- กวา ๒ ป
พลตรี
พลเรือตรี
พลอากาศตรี
พลโท
พลเรือโท
พลอากาศโท
พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
จอมพล
จอมพลเรือ
จอมพลอากาศ
๔.๒ การนับจํานวนปที่รับราชการตามขอ ๔.๑ นั้น ระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการ
เลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดใหนบั ปที่รับราชการแตละชั้นยศในชวง ร.ต. - ร.อ. ตามวุฒิ
การศึกษา สรุปไดดังนี้

ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
.
๑๓.
.
๑๔..
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายทหารสัญญาบัตร
วุฒิการศึกษา
นายทหารเลื่อนฐานะ
นนร.จบชั้นปที่ ๓
นนร.จบชั้นปที่ ๔
ปริญญาตรี (ทั่วไป)
ปริญญาตรี
นนร.รร.ทหารตางประเทศ (หลักสูตร รร.นร.)
นนร.รร.ทหารตางประเทศ (หลักสูตร รร.นร.)
นนร.รร.ทหารตางประเทศ (หลักสูตร รร.นร.)
นนร.จบชั้นปที่ ๕
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปตย) หรือเทียบเทา
ปริญญาตรีทางทันตแพทย / สัตวแทพย
ปริญญาตรีทางแพทยศาสตรไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ปริญญาตรีทางแพทยศาสตร ไดรับวุฒิบัตรแพทย
เฉพาะทาง (๓ ป)
ปริญญาโท (รวมเวลาศึกษาปริญญาตรี)
ปริญญาโท (รวมเวลาศึกษาปริญญาตรี)
ปริญญาโท (รวมเวลาศึกษาปริญญาตรี)
ปริญญาเอก

จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ
เวลาศึกษา(ป)

ร.ต.

ร.ท.

ร.อ.

๓
๔
๔
๕
๓
๔
ไมเกิน ๒
๕
๖
๖
๖
.
๖
.
๖
๗
๘
ไมกําหนด

๓
๓
๓
๓
๒
๓
๒
๓
๒
๒
๒
๒
.
๑
.
๒.
๒
๑
๑

๔
๔
๓
๓
๓
๓
๓
๔
๓
๓
๓
๒
.
๒
.
๓.
๒
๒
๒

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๓
๓
๓
.
๒
.
๓.
๓
๓
๒

๕. จํานวนปทรี่ ับราชการแตละชั้นยศและจํานวนปรับราชการรวมของนายทหารประทวน
๕.๑ โดยปกตินายทหารประทวน ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนยศ ตองมีเวลารับราชการในแต
ละชั้นยศ ไมนอยกวา จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ หรือไมนอยกวาจํานวนปรับราชการรวม ดังนี้

ยศทหาร
สิบตรี
สิบโท
สิบเอก

จาตรี
จาโท
จาเอก

จาอากาศตรี
จาอากาศโท
จาอากาศเอก

จํานวนปที่รับ จํานวนปที่
ราชการ
รับ
หมายเหตุ
แตละชั้นยศ ราชการรวม
๓
๓
กรณีที่ใชจํานวนปที่
๓
๖
รับราชการรวม ตองมี
๓
๙
เวลารับราชการในชั้น

จาสิบตรี
จาสิบโท
จาสิบเอก

พันจาตรี
พันจาโท
พันจาเอก

พันจาอากาศตรี
พันจาอากาศโท
พันจาอากาศเอก

๑
๑
-

๑๐
๑๑
-

ยศที่ดํารงอยูก อ นการ
พิจารณาเลื่อนยศไม
นอยกวา ๑ ป

๕.๒ การนับจํานวนปที่รับราชการตามขอ ๕.๑ นั้น ระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการ
เลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหนับจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศในชวง จ.ต. - จ.อ.
ตามวุฒิการศึกษา สรุปไดดังนี้
ลําดับ

วุฒิการศึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ม.๓ ขึ้นไป และเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
จ.ต.กองประจําการซึ่งสมัครตอ หรือบรรจุใหม
เปรียญธรรมประโยคหก ประโยคเจ็ด ประโยคแปด
ผูชวยพยาบาลจากเหลาทัพ ๑ ป ตอจาก ม.๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตอจาก ม.๓ หรือเทียบเทา
หลักสูตร ๑ ป
หลักสูตร ๒ ป
หลักสูตร ๓ ป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตอจาก ม.๖ หรือเทียบเทา
หลักสูตร ๑ ป
หลักสูตร ๒ ป
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๑)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๒)
นดย.ของเหลาทัพ หลักสูตร ๕ ป ตอจาก ป.๖
นรจ.ตอจาก ม.๓ หรือเทียบเทา
- หลักสูตร ๑ ป
- หลักสูตร ๒ ป
- หลักสูตร ๓ ป
- หลักสูตร ๔ ป
นรจ.ตอจาก ม.๖ หรือเทียบเทา
- หลักสูตร ๑ ป
- หลักสูตร ๒ ป

๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐.

จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ
จ.ต.
จ.ท.
จ.อ.
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๑
๓
๓
๑
๒
๓
๑
๑
๑
๑
๒

๒
๑
๓
๒
๓

๓
๓
๓
๓
๓

๒
๑
๑
๑

๓
๓
๒
๑

๓
๓
๓
๓

๑
๑

๒
๑

๓
๓

๖. การดําเนินการขอแตงตัง้ ยศและการเลื่อนยศ
๖.๑ กห.ไดกําหนดเวลาในการขอแตงตั้งยศและเลื่อนยศดังนี้
๖.๑.๑ การขอพระราชทานเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรใหกระทําปละ ๒ ครั้ง ครั้ง
แรกเดือน ต.ค. ครั้งที่สองเดือน เม.ย. โดยใหเสนอบัญชีรายชื่อ หรือผูมีสิทธิขอพระราชทานยศถึง สป. ภายใน
๑๕ ก.ย. หรือ ๑๕ มี.ค. แลวแตกรณี ถาเสนอขอพระราชทานยศไมทันตามกําหนด ใหขอ วาที่ยศโดยดําเนินการ
หลังจากที่พระราชทานยศครั้งนั้น ๆ แลว
๖.๑.๒ การขอวาที่ยศกระทําไดทุกเดือน
๖.๑.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือนระดับ น.๑ ใหเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิครบถวนถึง สป.ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน แลวให สป.ขอวาที่ยศ ตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป
๖.๑.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือนระดับ น.๒ ขึ้นไป มีสิทธิไดรับ
การเลื่อนยศตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ กห. โดยดําเนินการ เชนเดียวกับระดับ น.๑
๖.๑.๓ การเลื่อนยศนายทหารประทวนที่ครองอัตรา จ.อ. หรือ พ.จ.อ. เมื่อมีจํานวนป
รับราชการครบตามระเบียบในเดือนใด ใหเลื่อนยศตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทําไดทุกเดือน
๖.๒ การดําเนินการของ ทร.เพื่อใหการขอแตงตั้งยศและเลื่อนยศเปนไปตามที่ กห. กําหนด
กพ.ทร.จะมีหนังสือหรือขาวแจงใหสวนราชการตาง ๆ รวบรวมเอกสารเสนอให กพ.ทร.ดําเนินการ
๖.๒.๑ การแตงตั้งยศและเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรต่ํากวาชั้นนายพล จะตองแนบ
เอกสารดังนี้
๖.๒.๑.๑ บัญชีขอเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร
๖.๒.๑.๒ บัญชีรายละเอียดประกอบการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศ น.ต. –
น.อ. และ ร.ต. – ร.อ.
๖.๒.๑.๓ คําสั่งบรรจุในตําแหนงอัตราที่จะเลื่อนยศได
๖.๒.๑.๔ คําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
๖.๒.๑.๕ คําสั่งปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ถามี)
๖.๒.๑.๖ คําสั่งหรือราชกิจจานุเบกษา ซึ่งระบุยศปจจุบัน
๖.๒.๑.๗ คําสั่งปรับระดับเงินเดือน (ระดับ น.๒ ขึ้นไป) กรณีที่ขอปลดวาที่
ยศใหสงเฉพาะบัญชีรายชื่อขอเลื่อนยศและเลขที่คําสั่ง กห. ที่ไดรับการเลื่อนยศ
๖.๓ การแตงตั้งยศและเลื่อนยศนายทหารประทวนเนื่องจากการเสนอขอยศนายทหารประทวน
มีเปนจํานวนมากจึงไดกําหนด แนวทางการปฏิบัติไวดังนี้
๖.๓.๑ การขอแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรในกรณีที่ไม
ตองรับการอบรมวิชาทหารจาก รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. กอน ใหหนวยเสนอขอแตงตั้งยศถึง กพ.ทร. ภายใน
๑๕ วัน หลังจากที่หนวยลงคําสั่งบรรจุ และสําหรับในกรณีที่ขาราชการผูนั้น จะตองไดรับการ อบรมวิชาทหาร
จาก รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.กอน ใหหนวยเสนอขอแตงตั้งยศถึง กพ.ทร. ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่
ขาราชการผูนั้นไดรับการอบรมเสร็จสิ้นแลว

๖.๓.๒ ทหารสมัครรับราชการตอจากเวลากองประจําการ เมื่อ ทร.อนุมัติหลักการแลว
ใหหนวยดําเนินการลงคําสั่งบรรจุในโอกาสแรก และขอแตงตั้งยศ ถึง กพ.ทร. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่
บรรจุบุคคลนั้นเขารับราชการ
๖.๓.๓ การเลื่อนยศนายทหารประทวนอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถวนในแตละเดือน ให
หนวยเสนอบัญชีการขอเลื่อนยศถึง กพ.ทร. ภายใน ๑๕ วัน ของเดือนที่ครบกําหนดเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๖.๓.๔ เมื่อ กพ.ทร.ตรวจสอบหลักฐานการแตงตั้งยศกรณีตาง ๆ แลว จะรวบรวม
เสนอขออนุมัติ ทร.ปละ ๔ ครั้ง ในตน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.

พิธีประดับเครือ่ งหมายยศ
ผูไดรับยศทหารนับวาเปนผูอยูในฐานะอันมีเกียรติ การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ เปนการเพิ่ม
ขวัญใหแกผูไดรับยศ และทําใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติราชการตอไป กห. จึงไดกําหนดใหผูบังคับบัญชา
จัดการกระทําพิธีประดับเครื่องหมายยศ ใหแกขาราชการในหนวยภายในระยะเวลาไมเกิน ๓ วัน นับแตไดทราบ
คําสั่งหรือประกาศ สําหรับขาราชการชั้นสัญญาบัตร ใหหัวหนาหนวย ซึ่งเทียบชั้น ผบ.พัน. ผบ.เรือชั้น ๑ หรือ
ผบ.กองบินนอยขึ้นไปเปนผูกระทํา โดยตางหนวยตางทํา หรือผูบังคับบัญชาชั้นสูง ณ ที่นั้น จะรวมกระทําเสีย
เองก็ไดแลวแตความสะดวก
มติ ส ภากลาโหม ครั้ ง ที่ ๕/๓๗ เมื่ อ ๒๘ ต.ค.๓๗ และครั้ ง ที่ ๑๐/๔๐ เมื่ อ ๓๑ ต.ค.๔๐ ได กํ า หนด
แนวทางการขอวาที่ยศ และการขอพระราชทานยศ ใหนายทหารชั้นนายพลดังนี้
๑. ในวาระ ต.ค. ใหขอพระราชทานยศ พรอมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝา ฯ รับ
พระราชทานประดับยศ และสัญญาบัตรยศดวย เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทานยศพรอม
ทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่เขาเฝา ฯ รับพระราชทานยศแลว ให หน.นขต.กห. และ ผบ.เหลาทัพ ดําเนินการ
ประดับยศใหนายทหารชั้นนายพล ในสังกัดไดเปนการภายใน ในชวงเชาของวัน ที่มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหจัดพิธีพระราชทานประดับยศและสัญญาบัตรยศ
หากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทานยศ แตมิไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่เขาเฝา ฯ
รับพระราชทานยศ ให หน. นขต.
กห. และ ผบ.เหลาทัพ ดําเนินการประดับยศใหนายทหารชั้นนายพลในสังกัดเปนการภายใน และเขา
เฝาฯ รับพระราชทานยศในวันที่มี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหจัดพิธีพระราชทานประดับยศ และสัญญาบัตรยศตอไป
๒. ในวาระ เม.ย. ใหขอพระราชทานยศเพียงอยางเดียว เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทาน
ยศแลว ให หน.นขต.กห. และ
ผบ.เหลาทัพ ดําเนินการประดับยศใหนายทหารชั้นนายพล ในสังกัดเปนการภายใน แลวนํารายชื่อไป
เสนอขอเขาเฝา ฯ รับพระราชทานประดับยศ และสัญญาบัตรยศ พรอมกับผูที่ไดรับพระราชทานยศในวาระ ต.ค.
ผบ.ทหารสูงสุดไดอนุมัติเมื่อ ๒๔ ก.พ.๔๒ เกี่ยวกับการประดับยศนายทหารชั้นนายพลเรือวา บก.ทหาร
สูงสุด จะกําหนดวันประดับ เครื่องหมายยศใหแกเหลาทัพในการประกอบพิธี สวนเวลาประกอบพิธีใหเหลาทัพ
กําหนดเองตามความเหมาะสม
๑. การประดับเครื่องหมายยศใหแกขาราชการ ทร.
ดําเนินการภายใตหลักเกณฑตามระเบียบทหารที่ ๑๐/๒๙๗๒๐ /๒๔๘๔ วาดวยการทําพิธีประดับ
เครื่องหมายยศ และมติสภากลาโหม โดยกระทํา ๒ ลักษณะ คือ
๑.๑ กระทําพิธีเปนสวนรวม
๑.๑.๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายพลเรือ ณ หองรับรอง บก.ทร.พระราชวังเดิม

๑.๑.๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.อ. และ น.ท. ณ ทองพระโรง พระราชวังเดิม จะ
กระทําปละ ๑ ครั้ง เฉพาะเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทานยศต่ํากวาชั้นนายพลประจําป
งบประมาณ ครั้งที่ ๑ (วาระ ต.ค.)
๑.๒ กระทําพิธีโดยหนวยตาง ๆ แยกปฏิบัติ
๑.๒.๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ต.ลงไป เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
พระราชทานยศต่ํากวาชั้นนายพลประจําปงบประมาณ ครั้งที่ ๑ (วาระ ต.ค.) ๑.๒.๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศ
น.อ.ลงไป เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทานยศต่ํากวาชั้นนายพลประจําปงบประมาณ ครั้งที่
๒ (วาระ เม.ย.)
๑.๒.๓ พิธีประดับเครื่องหมายยศเมื่อมีการแตงตั้งหรือเลื่อนเปนวาที่ยศ
๒. การกระทําพิธีประดับเครื่องหมายยศเปนสวนรวม
๒.๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศชั้นนายพลเรือหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
พระราชทานยศทหารชั้นนายพล บก.ทหารสูงสุด จะกําหนดวันประกอบพิธี ซึ่งอาจเปนเวลากระชั้นชิด ดังนั้น
เพื่อเปนการเตรียมการ กพ.ทร.จะเสนอขออนุมัติ ทร.กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติตาง ๆ
๒.๑.๑ เวลา น. – ๕ นายทหารชั้นผูใหญใน บก.ทร. และ หน.นขต.ทร.ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือผูแทน พรอมที่บริเวณพิธี
๒.๑.๒ เวลา น. – ๓๐ ผูเขาการประดับเครื่องหมายยศ พรอมที่บริเวณพิธี
๒.๑.๓ จก.กพ.ทร.เปนผูกลาวรายงานและอานรายชื่อผูเขารับการประดับเครื่องหมาย
ยศ
๒.๑.๔ สลก.ทร.
๒.๑.๔.๑ เชิญนายทหารชั้นผูใหญใน บก.ทร.เขารวมพิธี
๒.๑.๔.๒ จัดสถานที่ประกอบพิธีตามแผนผัง
๒.๑.๔.๓ จัดทําโอวาทของ ผบ.ทร.
๒.๑.๔.๔ จัดเจาหนาที่สงอินทรธนู
๒.๑.๕ กพ.ทร.
๒.๑.๕.๑ อํานวยการ กํากับการ และประสานงานใหการประกอบพิธี เปนไป
ดวยความเรียบรอย
๒.๑.๕.๒ เชิญผูไดรับพระราชทานยศเขารับการประดับยศ
๒.๑.๕.๓ เชิญ หน.นขต.ทร.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขารวมพิธี
๒.๑.๕.๔ จัดเจาหนาที่ตรวจสอบผูเขารับการประดับยศ
๒.๑.๖ พธ.ทร.
๒.๑.๖.๑ จัดหาอินทรธนูมอบใหแก สลก.ทร.
๒.๑.๖.๒ จัดเครื่องดื่มแสดงความยินดี จัดเลี้ยงเครื่องดื่มและอาหารวาง
๒.๑.๖.๓ จัดโตะวางอินทรธนูและโตะวางหมวก

๒.๑.๗ ยศ.ทร.
๒.๑.๗.๑ จัดโตะหมูบูชาและเครื่องสักการบูชา
๒.๑.๗.๒ จัดอนุศาสนาจารย
๒.๑.๗.๓ จัดเครื่องขยายเสียง
๒.๑.๗.๔ จัดเจาหนาที่บันทึกภาพ (ภาพนิ่ง และวีดีทัศน)
แผนผังสถานที่ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายพลเรือ
ณ หองรับรอง บก.ทร.พระราชวังเดิม

๒.๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.อ. และ น.ท.
หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทานยศต่ํากวาชัน้ นายพลเรือ กพ.ทร. จะ
เสนอขออนุมัติทร. กําหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเปนสวนรวม โดยกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ
ตาง ๆ (จะกระทําเฉพาะวาระ ต.ค. เทานั้น)
๒.๒.๑. เวลา น. – ๕ นายทหารชั้นผูใหญใน บก.ทร. และ หน.นขต.ทร. ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือผูแทน พรอมที่บริเวณพิธี

๒.๒.๒. ผูเขารับการประดับเครื่องหมายยศ
๒.๒.๒.๑ เวลา น. – ๑๒๐ ถึง น. – ๖๐ นําอินทรธนูยศใหมซึ่งเขียนชื่อ ชื่อสกุลและ
หมายเลขลําดับที่ ในการประดับยศ มอบใหแกเจาหนาที่ กพ.ทร. ณ บริเวณพิธี
๒.๒.๒.๒ เวลา น. – ๖๐ เขาแถวซักซอมการปฏิบัติ
๒.๒.๒.๓ เวลา น. – ๑๕ เขาแถวพรอมปฏิบัติจริง
๒.๒.๓. จก.กพ.ทร.เปนผูกลาวรายงานและอานรายชื่อผูเขารับการประดับเครื่องหมายยศ
๒.๒.๔. สลก.ทร.
๒.๒.๔.๑ เรียนเชิญนายทหารชั้นผูใหญใน บก.ทร.เขารวมพิธี
๒.๒.๔.๒ จัดสถานที่ประกอบพิธีตามแผนผัง
๒.๒.๔.๓ จัดทําโอวาทของ ผบ.ทร.
๒.๒.๕. กพ.ทร.
๒.๒.๕.๑ อํานวยการ กํากับการ และประสานงานใหการประกอบพิธี เปนไปดวย
ความเรียบรอย
๒.๒.๕.๒ เชิญผูไดรับพระราชทานยศเขารับการประดับยศ
๒.๒.๕.๓ เชิญ หน.นขต.ทร.หรือผูแทน ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร และปริมณฑล เขา
รวมพิธี
๒.๒.๕.๔ ตรวจสอบและจัดแถวผูเขารับการประดับยศ
๒.๒.๕.๕ จัดเจาหนาที่สงอินทรธนู
๒.๒.๖. พธ.ทร.
๒.๒.๖.๑ จัดเลี้ยงเครื่องดื่ม
๒.๒.๖.๒ จัดโตะวางอินทรธนูและโตะวางหมวก
๒.๒.๗. ยศ.ทร.
๒.๒.๗.๑ จัดโตะหมูบูชาและเครื่องสักการบูชา
๒.๒.๗.๒ จัดอนุศาสนาจารย
๒.๒.๗.๓ จัดเครื่องขยายเสียง
๒.๒.๗.๔ จัดเจาหนาที่บนั ทึกภาพ (ภาพนิง่ และวีดีทัศน)

แผนผังสถานที่ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.อ., น.ท. (วาระ ต.ค.)
ณ ทองพระโรง พระราชวังเดิม

๓. การกระทําพิธีประดับเครื่องหมายยศที่หนวยัดขึ้น หนวยที่จัดกระทําพิธีนัดหมายกําหนดประกอบ
พิ ธี และการซั ก ซอ มการปฏิ บั ติ ต ามความเหมาะสม สําหรับ ลําดั บพิธี ปฏิ บั ติ เ ช น เดีย วการประกอบพิธี เ ป น
สวนรวมโดยอนุโลม
๔. การปฏิบัติของผูเขารับการประดับยศ น.อ. และ น.ท. (ที่ ทร.ประกอบพิธี)
๔.๑ ผูไดรับการประดับยศ ตรวจดูรายชื่อและลําดับที่ของตนเองในปายปดประกาศ ณ บริเวณ
พิธี เพื่อเขียนหมายเลข ชื่อ ชื่อสกุล ที่อินทรธนูยศใหมมอบใหแกเจาหนาที่ กพ.ทร.
๔.๒ เมื่อเจาหนาที่ กพ.ทร. เรียกชื่อผูไดรับการเลื่อนยศเปน น.อ. เขาแถวเรียงตามลําดับ ตอ
ดวยผูที่ไดรับการเลื่อนยศเปน น.ท. แถวละ ๑๐ นาย
๔.๓ เจาหนาที่กพ.ทร.ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติและซักซอม
๔.๔ ขณะรอประธานทุกคนในพิธียืนแถวดวยความเรียบรอย ไมคุย หรือสงเสียงดัง จนกวาจะ
เสร็จพิธี
๔.๕ เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี
๔.๕.๑ ประธานมาถึงบริเวณพิธี จก.กพ.ทร. บอกทําความเคารพ “ทั้งหมดตรง” ให
ผูรับการประดับยศ และผูรวมพิธีทําความเคารพ ดวยวิธีกมศรีษะ (คํานับ)
๔.๕.๒ ขณะที่ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ใหทุกคนที่อยูในพิธีประนมมือ
(ปลอยกระบี่ ถือถุงมือ) จนกวาประธานกราบเสร็จ
๔.๕.๓ เมื่อไดรับการเรียกชื่อ ผูเขารับการประดับยศกาวออกมาหนาแถว ๑ กาว ยืนรอ
อยูจนกวาจะเรียกชื่อครบ ๕ คน แลวจึงทําขวาหัน เดินขึ้นบันไดดานขวามือ ไปหยุดตรงหนาผูประดับยศทั้ง ๕
ทาน
๔.๕.๔ ผูเขารับการประดับยศคนที่ ๕ ชิดเทาใหมีเสียงดังเปนสัญญาณ แลวทั้ง ๕ คน
ทําขวาหัน ทําความเคารพผูบังคับบัญชาพรอมกัน
๔.๕.๕ ผูเขารับการประดับยศเอียงบาขวาใหประดับยศกอน เมื่อประดับยศเสร็จแลว
ทั้ง ๒ ขาง และสัมผัสมือกับผูประดับยศแลว ทําความเคารพตามลําพัง ไมตองพรอมกันรอจนกวาประดับยศ
เสร็จทั้ง ๕ คน
๔.๕.๖ ผูเขารับการประดับยศทั้ง ๕ คน ทําซายหันเดินไปหยุดหนาโตะหมูบูชา กราบ
พระพุทธรูป (เวนผูนับถือศาสนาอื่น ) ทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมกัน แลวทําขวาหัน เดินลงบันไดดานซายมือ กลับเขาแถว โดยตอหลังแถว
๔.๕.๗ ขณะที่ผูอยูแถวหนากาวออกไปยืนหนาแถว ใหผูอยูแถวหลังกาวขึ้นแทนที่
ตามลําดับ
๔.๕.๘ เมื่ อ ประดั บ เครื่ อ งหมายยศครบทุ ก คนและประธานให โ อวาทจบแล ว
จก.กพ.ทร. บอกทําความเคารพ “ ทั้งหมดตรง ” ทุกคนในพิธี ทําความเคารพดวยวิธีกมศีรษะ (คํานับ)
๔.๕.๙ ประธานกราบพระพุทธรูป ทุกคนในพิธีประนมมือและลดมือลง เมื่อประธาน
กราบแลว จก.กพ.ทร. บอกทําความเคารพประธาน ทุกคน ในพิธีทําความเคารพดวยวิธีกมศีรษะ (คํานับ) อีกครั้ง

การถอดยศ
๑. หลักเกณฑ
ผูที่มีความผิดหรือตองรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ตามเกณฑที่จะตองถอดยศตามระเบียบ กห. วาดวยผู
ซึ่งไมสมควรจะดํารงอยูในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗ มีดังนี้
๑.๑ ทุจริตตอหนาที่ราชการโดยถือตามคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแต
ศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษ แตรอการลงโทษไว
๑.๒ กระทําความผิดนอกจากขอ ๑.๑ ตองโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว หรือ
ตองรับโทษจําคุกไมเกินความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
๑.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนคนลมละลาย เพราะทําหนี้สินขึ้นดวยความทุจริต
๑.๔ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุให เสียหายแก
ราชการอยางรายแรง
๑.๕ เปดเผยความลับของราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๑.๖ ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๑.๗ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
๑.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจําการ
๑.๙ ประพฤติชั่วอยางรายแรง
๒. การดําเนินการ
การถอดยศทหาร ใหถอดยศตั้งแตวนั มีคําสั่งพิพากษาถึงที่สุด โดยดําเนินการดังนี้
๒.๑ กรณีที่เปนขาราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร ใหหนวยตนสังกัดเสนอรายงานตาม ลําดับชั้น จนถึง
กพ.ทร.เพื่อนําพิจารณาในคณะกรรมการ พิจารณาการสัง่ พักราชการหรือปลดออกจาก ราชการ ซึ่งมี ผช.ผบ.ทร.
เปนประธาน หากเห็นสมควรใหถอดยศ จะนําเสนอ ทร.เพื่อขอให รมว.กห. พิจารณา เสนอถอดยศตอไป
๒.๒ กรณีที่เปนขาราชการกลาโหมต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรซึ่งกระทําความผิดตามหลักเกณฑทจี่ ะตอง
ถอดยศ ใหหนวยตนสังกัดรายงานตามลําดับชั้น จนถึง ผบ.ทร. หากเห็นสมควรก็ใหถอดออกจากยศทหาร
การใชยศทหารประกอบชื่อบุคคล
ผูที่ไดรับการแตงตั้งยศทหารเปนนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนแลวนั้น บางนายใชยศทหาร
ประกอบชื่อในกิจการ และโอกาสที่ไมเหมาะสม กับกาลเทศะ บางกิจการหรือบางโอกาสไมสมควรที่จะเปดเผย
ให บุ ค คลภายนอกวงการทหารทราบ ซึ่ ง จะเป น เหตุ นํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย ใน วงการทหาร โดยทั่ ว ไป
กระทรวงกลาโหมจึงไดออกคําชี้แจง กห. ลง ๓๐ มิ.ย.๑๗ เรื่อง การใชยศทหารประกอบชื่อบุคคล เพื่อให
ผูบังคับบัญชาชี้แจงผูใตบังคับบัญชาทราบ ดังนี้
๑.ยศทหารโดยเฉพาะยศนายทหารสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา โปรด
เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งให จึงถือเปน พระมหากรุณาธิคุณและเปนพระบารมีปกเกลา ปกกระหมอมแกเหลา

ทหารของชาติซึ่งผูไดรับทุกคนจะตองเชิดชูรักษาไว และถือเปนเกียรติยศชื่อเสียง ของตนเองและวงศตระกูล จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ทหารจะตองระวังรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของตนไวเปนพิเศษ
๒. ตามความนิยมโดยทั่วไป ผูมียศทหารมักจะใชยศประกอบชื่อในกิจการและโอกาส ดังตอไปนี้
๒.๑ ในกิจการของทหาร
๒.๒ ในการแสดงตนเองในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี หรืองานอื่น ๆ ของทาง ราชการ
หรืองานพิธี หรืองานอื่น ๆ อันมีเกียรติทั่วไป
๒.๓ ในการแนะนําตนเองในการเขาสมาคมดวยวาจาหรือหนังสือ
๒.๔ ในการพิมพนามบัตรหรือบัตรเชิญ
๒.๕ ในการพิมพหนังสือซึ่งเปนตําราหรือเปนประโยชนแกบุคคลทั่วไป
๓. ผูมียศทหารซึ่งเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง ในสังกัด กห. หรือเปนพนักงาน ลูกจางใน
องคการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัด กห. จะไมใชยศ ประกอบชื่อในการปฏิบัติราชการหรือทํางาน ตามหนาที่ก็ได
๔. ในการปฏิบัติราชการหรือทํางานในสวนราชการฝายพลเรือน องคการ หรือรัฐวิสาหกิจ ฝายพลเรือน
ผูมียศทหารจะใชยศประกอบชื่อเทาที่จําเปน หรือจะไมใชยศประกอบชื่อก็ได
๕. ในกิจการหรือโอกาสอื่น เชน ในการประกอบธุรกิจตาง ๆ หรือเมื่อตองคดี ซี่งถูกดําเนินคดีในศาล
พลเรือน ยอมไมนิยมใชยศประกอบชื่อ

บทที่ ๒
เงินเดือน
เงินเดือนเปนเงินที่จายใหเปนรายเดือนแกขาราชการ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเงินเดือน และ
เงินประจําตําแหนง
อัตราเงินเดือนขาราชการทหาร
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ แกไขถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๓๘ กําหนด
อัตราเงินเดือนขาราชการทหารไว ๑๓ ระดับ ดังนี้
๑. พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) ใหไดรับเงินเดือนระดับ พ.๒
๒. นายทหารประทวนยศ ตั้งแต สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ถึง สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก ใหไดรับ
เงินเดือน ระดับ ป.๑
๓. นายทหารประทวนยศตั้งแต จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี ถึง จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศ
เอก ใหไดรับเงินเดือน ระดับ ป.๒
๔. นายทหารประทวนยศ จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือน จาสิบเอกพิเศษ พันจา
เอกพิเศษ พันจาอากาศเอกพิเศษ ใหไดรับเงินเดือน ระดับ ป.๓
๕. นายทหารสัญญาบัตรยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ใหไดรับ
เงินเดือน ระดับ น.๑
๖. นายทหารสัญญาบัตรยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๒
๗. นายทหารสัญญาบัตรยศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๓
๘. นายทหารสัญญาบัตรยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๔
๙. นายทหารสัญญาบัตรยศ พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ใหไดรับเงินเดือนระดับ น.๕
๑๐. นายทหารสัญญาบัตรยศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๖
๑๑. นายทหารสัญญาบัตรยศ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๗
๑๒. นายทหารสัญญาบัตรยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๘
๑๓. นายทหารสัญญาบัตรยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๙
บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๓๘ กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน ขาราชการ
ทหารไว โดยใหใชบังคับตั้งแต ๑ ต.ค.๓๗ เปนตนไป [รายละเอียดบัญชีเงินเดือน]
การพิจารณาบําเหน็จประจําป
การพิจารณาบําเหน็จประจําป คือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จตอบแทน ผลงานของ
ขาราชการที่ไดปฏิบัติราชการ ในรอบปงบประมาณซึ่ง ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาโดย รอบคอบและดวย

ความเปนธรรม โดยอาศัยหลักเกณฑทั่วไป๓ ประการ คือ มีความสามารถในหนาที่ราชการและงานที่ ไดปฏิบัติ
ไปแลวเปนผลดีแกทางราชการ มีความประพฤติดีและมีอัตราขั้นเงินเดือน ที่จะเลื่อนได
การพิจารณาบํ าเหน็ จ ประจํ าป ใ นปจ จุบัน ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ย บ กห.วาด วยการพิจารณา บํ าเหน็จ
ประจํ า ป ข องขา ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๙ และมติ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลื่อ นขั้ น
เงินเดือนของขาราชการประเภทตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๓๘ และ
คําชี้แจง ทร.ที่ ๑/๒๕๑๕ ลง ๒๙ พ.ค.๑๕ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จ ประจําปของขาราชการ ทร.
๑. ระเบียบ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๙ กําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้
๑.๑ การเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป
๑.๑.๑ การเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๐.๕ ขั้น จะตองอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่ง ดังนี้
๑.๑.๑.๑ เปนผูที่อยูในหลักเกณฑเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๑
ขั้น และในรอบปมีผลการปฏิบัติงานซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเลื่อนชั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น
๑.๑.๑.๒ เปนผูที่ในรอบปไดลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ สล. สป.
รอ. บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ.กําหนดเปนลายลักษณอักษร ไวกอนแลว
๑.๑.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๑ ขั้น จะตองอยูในหลักเกณฑ ดังนี้
๑.๑.๒.๑ มีความสามารถและปฏิบัติหนาที่ดวยความเรียบรอย ทั้งงานที่ไป
ปฏิบัติไปแลวเปนผลดีแกทางราชการ
๑.๑.๒.๒ มีความประพฤติดี ไมมีเรื่องเสื่อมเสียใด ๆ
๑.๑.๓ การเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๑.๕ ขั้น จะตองอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังตอไปนี้
๑.๑.๓.๑ เปนผูอยูในหลักเกณฑการเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๑
ขั้น และในรอบปมีผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาแลว สมควรใหเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑.๕ ขั้น
๑.๑.๓.๒ เปนผูที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาแลว เห็นวาอยูในหลักเกณฑที่สมควร
จะไดเลื่อนชั้นเงินเดือนมากกวา ๑ ขั้นแตไมถึง ๒ ขั้น ซึ่ง สล. สป. รอ. บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ.
กําหนดรายละเอียดไดตามความเหมาะสม โดยไมขัดแยงกับระเบียบ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําป
ของ ขาราชการ ทหาร พ.ศ.๒๕๓๙
๑.๑.๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๒ ขั้น
๑.๑.๔.๑ เปนผูที่อยูในหลักเกณฑตามขอ ๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓
๑.๑.๔.๒ ตองอยูในโควตาที่กําหนดไวเกณฑโควตาที่กําหนดในการพิจารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น นั้น กห.ไดออกคําสั่ง กห (เฉพาะ)ที่ ๘๑/๒๕๓๙ ลง ๒๘ พ.ค.๓๙ ใหถือปฏิบัติตั้งแต ๑
ต.ค.๓๙ เปนตนไป ดังนี้
๑.๑.๔.๒ (๑) ใหใชเกณฑโควตาตามชั้นยศ

๑.๑.๔.๒ (๑)(๑) ชั้นนายพล ไมเกิน ๑๕%
๑.๑.๔.๒ (๑)(๒) ชั้น พ.อ. น.อ. และ พ.อ. น.อ. อัตรา
เงินเดือน พ.อ.พิเศษ น.อ.พิเศษ รวมกันไมเกิน ๑๕% แตใหหนวยเสนอขอไดไมเกิน ๕% โควตาที่เหลือใหอยูใน
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้น ผบ.พล. ผบ.กองเรือ ผบ.กองพลบิน หรือเทียบเทาขึ้นไปที่จะเสนอขอใหแก
นายทหารสัญญาบัตร ในชั้นยศนี้หรือชั้นยศต่ํากวา ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร
๑.๑.๔.๒ (๑)(๓) ชั้น พ.ต. น.ต. และ พ.ท. น.ท. รวมกันไม
เกิน ๑๕% แตใหหนวยเสนอขอไดไมเกิน ๑๐% สวนโควตาที่เหลือใหอยูในดุลพินิจ ของผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้น
ผบ.พล. ผบ.กองเรือ ผบ.กองพลบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่จะเสนอขอใหแกนายทหารสัญญาบัตรในชั้นยศนี้
หรือชั้นยศต่ํากวา ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร
๑.๑.๔.๒ (๑)(๔) ชั้น ร.ต. ถึง ร.อ. รวมกันไมเกิน ๑๕%
๑.๑.๔.๒ (๑)(๕) ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ไมเกิน ๑๕%
๑.๑.๔.๒ (๒) มิใหเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป ๒ ขั้นเกิน
โควตา ในขอ ๑.๑.๔.๕ (๑) เวนแตการโอนโควตาสองขั้นของนายทหาร สัญญาบัตรในชั้นยศสูงที่มีเหลืออยู ให
นายทหารสัญญาบัตร ในโควตาชั้นยศต่ํากวา ตามอัตราสวน ๑ ตอ ๑ ใหกระทําได สําหรับเงินที่เหลือใหนําไป
เพิ่ม เปนบําเหน็จ ๑ ขั้นครึ่ง โดยใหอยูในดุลพินิจของ ลก.รมว.กห. ปล.กห. สรอ. ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ.
ผบ.ทร. หรือ ผบ.ทอ. ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร
๑.๑.๔.๓ อยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งดังนี้
๑.๑.๔.๓ (๑) ปฏิบัติหนาที่เปนพิเศษนอกเหนือจากหนาที่ตามปกติซึ่ง
เปนผลนําเกียรติยศมาสูหนวยหรือประเทศชาติ
๑.๑.๔.๓ (๒) มีความสามารถในการทํางานดีเดนกวาผูอื่นในหนวย
เดียวกันจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
๑.๑.๔.๓ (๓) ไมอยูในขอหามตามที่ กห.กําหนด
๑.๑.๔.๔ ผูที่จะไดเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้นติดตอกัน ใหอยูในดุลพินิจของ
สล. สป. รอ. บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ. แตทั้งนี้ผูนั้นจะไดรับ การเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น ติดตอกันได
ไมเกิน ๒ ป
๑.๒ การพิจารณาบําเหน็จของผูที่บรรจุเขารับราชการใหม
๑.๒.๑ ผูที่บรรจุเขารับราชการใหม จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป
ไดตอเมื่อ รับราชการตั้งแตวันรายงานตัวเขารับราชการ ถึงวันสิ้นปไมนอยกวา ๘ เดือน เวนแตกรณีพิเศษ
รมว.กห. อาจจะพิจารณาอนุมัติใหเลื่อนชั้นเงินเดือน เมื่อไดรับราชการนับถึงวันสิ้นปไม นอยกวา ๖ เดือนก็ได
๑.๒.๒ นั ก เรีย นทหารที่สํา เร็จ การศึก ษาตามหลัก สูตรของ รร.ทหาร บรรจุเ ขารั บ
ราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือทหารกองประจําการซึ่งไดรับอนุมัติใหสมัครเขา
รับราชการตอนับตั้งแตวันปลดจากกองประจําการ หากมีเวลารับราชการนับถึงวันสิ้นปไม นอยกวา ๖ เดือน ให
พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําปได

๑.๒.๓ การนับเวลารับราชการ ตามขอ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ใหนับเปนเดือน
๑.๓ การพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะขึ้น
เปนชั้นสัญญาบัตร
๑.๓.๑ ผูที่เลื่อนฐานะขึ้นเปนชั้นสัญญาบัตรโดยไมมีคุณวุฒิในปใด ใหพิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําปนั้นได
๑.๓.๒ ผูที่เลื่อนฐานะขึ้นเปนชั้นสัญญาบัตรโดยมีคุณวุฒิในปใด หากไดรับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นจากเดิมตามคุณวุฒิ ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน เปนบําเหน็จประจําปนั้นไดตอเมื่อมีเวลารับราชการใน
ตําแหนงอัตราใหม นับถึงวันสิ้นปไมนอยกวา ๖ เดือน สวนผูที่มิไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น จากเดิม ใหพิจารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําปได เชนเดียวกับผูที่เลื่อนฐานะขึ้นเปนชั้นสัญญาบัตรโดยไมมีคุณวุฒิตาม
ขอ ๑.๓.๑
๑.๔ การพิจารณาบําเหน็จของผูที่ยายสังกัด
๑.๔.๑ ผูที่ยายสังกัดใน ๑ ต.ค.ใหหนวยตนสังกัดใหม ออกคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเปน
บําเหน็จประจําปของปที่แลว สําหรับผูที่อยูในหลักเกณฑ สมควรไดเลื่อนชั้นเงินเดือน
๑.๔.๒ ผูที่ยายสังกัดระหวางป ใหหนวยตนสังกัดใหมนําผลการปฏิบัติงานของผูนั้น
จากหนวยตนสังกัดเดิม มาประกอบการพิจารณาดวย
๑.๕ การพิจารณาบําเหน็จประจําปของผูที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาภายในประเทศ
๑.๕.๑ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา
๑.๕.๑.๑ ถาหลักสูตรการศึกษาไมเกิน ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําป
เชน เดียวกั บขาราชการทหารทั่ ว ไป โดยนําผลการศึก ษามาประกอบ การพิจารณาดว ย เว น แต ผูที่ศึ ก ษาใน
หลักสูตรหลัก หากสอบตกหรือไมไดผล หรือพนจากการศึกษากอนจบหลักสูตร โดยมิใชความจําเปนของทาง
ราชการก็ให พิจารณางดบําเหน็จประจําปนั้น
๑.๕.๑.๒ ถาหลักสูตรการศึกษาเกินกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําป
เชนเดียวกับขาราชการทหารทั่วไป ไดไมเกินปละ ๑ ขั้น โดยนําผลการศึกษาแตละป มาประกอบการพิจารณา
ดวย แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น แตถาการศึกษาในปใด สอบ
ตกหรือไมไดผล หรือพนจากการศึกษากอนจบหลักสูตร โดยมิใชความจําเปนของทางราชการ ในปใดก็ให
พิจารณางดบําเหน็จประจําปนั้น
๑.๕.๑.๓ ผูที่พนจากการศึกษากอนจบหลักสูตร หากเนื่องมาจากการเจ็บปวย
ที่ตนเองมิไดกอขึ้น แพทยของสวนราชการใน กห. ไมนอยกวา ๓ นาย ตรวจรับรองวาปวยจนไมสามารถศึกษา
ตอไปได ใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้นเชนเดียวกับขาราชการทหารทั่วไป
๑.๕.๑.๔ ผูที่รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้นแลว
ใหระงับการพิจารณาบําเหน็จประจําปไวกอน จนกวาจะกลับมารับราชการตอไปในตําแหนงที่มีชั้นเงินเดือน
เลื่อนได จึงใหพิจารณาบําเหน็จประจําปที่ระงับไวไมเกินปละ ๑ ขั้น ตามหลักเกณฑใน ๑.๕.๑.๒

๑.๕.๒ ผู ที่ ข ออนุ ญ าตลาไปศึ ก ษาในระหว า งเวลาราชการ ให ร ะงั บ การพิ จ ารณา
บําเหน็จประจําปไวกอน จนกวาจะกลับมารับราชการตอไป จึงให พิจารณาบําเหน็จประจําปที่ระงับไวไมเกินป
ละ ๑ ขั้น โดยใหนําผลการศึกษา มาประกอบการพิจารณาดวย แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ของระดับ
เงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น สําหรับปที่กลับมาประจําทํางานในสวนราชการใน กห. ใหพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปนั้นเชนเดียวกับขาราชการทหารทั่วไป (กรณีการลาไปศึกษาในระหวางเวลาราชการนี้ สม.ไดชี้แจงใน
หนังสือ สม.ที่ กห ๐๒๐๑/๓๕๘ ลง ๑๗ ก.พ.๔๒ วา หมายถึงการลาไปศึกษาโดยใชเวลาเต็มวัน)
๑.๕.๓ ถาในปใดสอบตก หรือไมไดผล หรือพนจากการศึกษากอนจบหลักสูตร โดย
มิใชความจําเปนของทางราชการ ใหพิจารณางดบําเหน็จประจําป นั้น (กรณีการลาไปศึกษาโดยใชเวลาเต็มวัน
เมื่อยังไมครบกําหนดอนุญาตใหลา แตไดศึกษาหลักสูตรภาคบังคับครบหนวยกิตรายวิชาแลวและกําลังอยูใน
ระหวางการทําวิทยานิพนธผูที่ลาไปศึกษา ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทการลาไปศึกษาจากในระหวางเวลา
ราชการเปนใชเวลานอกราชการกอนครบกําหนด อนุญาตใหลา สม.ชี้แจงวาใหถือวาผูนั้นไดพนจากการศึกษา
กอนจบหลักสูตร และหากการพนจากการศึกษากอนจบหลักสูตรนั้นมิใชความจําเปน ของทางราชการแลว
จะตอง งดบําเหน็จประจําปของผูนั้นดวย ซึ่ง ผบ.ทหารสูงสุด ไดสั่งการใหปฏิบัติตามที่ สม.ชี้แจง ตั้งแต ๑๒
พ.ค.๔๒ ตามบันทึก กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๖๘๓ ลง ๖ พ.ค.๔๒)
๑.๕.๔ ถาในปนั้นไดประจําทํางานในสวนราชการ กห. ไมนอยกวา ๖ เดือน กอนไป
ศึกษาใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้น เชนเดียวกับการ พิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการทหารทั่วไป
๑.๕.๕ ผูที่กลับมาประจําทํางานในสวนราชการ กห. หากมีเวลาทํางานนับถึงวันสิ้นป
ไมนอยกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้น เชนเดียวกับการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการ
ทั่วไป
๑.๕.๖ ถาผูที่ไปศึกษามีโอกาสที่จะไดรับการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิจากการไป
ศึกษานั้น และผูนั้นแจงความจํานงวา ไมขอรับบําเหน็จประจําป ระหวางที่ศึกษาอยู ก็ใหไดรับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ ตั้งแตวันที่รับราชการในตําแหนงหนาที่หลัก ที่ตองใชวิชาชีพนั้น
๑.๖ การพิจารณาบําเหน็จประจําปของผูที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาในตางประเทศ ให
เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ กห.วาดวยการศึกษา ในตางประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ ดังนี้
๑.๖.๑ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา
๑.๖.๑.๑ ถาหลักสูตรการศึกษาไมเกิน ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําป
เชนเดียวกับขาราชการทหารทั่วไป โดยใหนําผลการศึกษามาประกอบ การพิจารณาดวยเวนแตผูที่ศึกษาใน
หลักสูตรหลัก หากสอบตกหรือไมไดผล หรือถอนตัวจากการศึกษาโดยมิใชความจําเปนของทางราชการก็ให
พิจารณา งดบําเหน็จประจําปนั้น
๑.๖.๑.๒ ถาหลักสูตรการศึกษาเกินกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําป
ไดไมเกินปละ ๑ ขั้น แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ของระดับเงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้นแตถาสอบตก
หรือไมไดผล หรือถอนตัวจากการศึกษาโดยมิใชความจําเปนของทางราชการ ก็ใหพิจารณางดบําเหน็จ ประจําป
นั้น

๑.๖.๑.๓ ผูที่ถอนตัวจากการศึกษาหากเนื่องมาจากการเจ็บปวยโดยตนเอง
มิไดกอขึ้นใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้นได แตตองใหแพทยตรวจ และรับรองวาปวยจนไมสามารถศึกษา
ตอไปได และใหผูมีหนาที่ดูแลนักเรียนในตางประเทศ ที่ผูไปเขารับการศึกษาอยูนั้น เปนผูรับรองวาปวยจนไม
สามารถ ศึกษาตอไปได
๑.๖.๑.๔ ผูที่รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ไดรับขณะนั้น ตามขอ
๑.๖.๑.๓ แลวใหพิจารณาบําเหน็จประจําปเชนเดียวกับ ผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษาตามขอ ๑.๖.๒
๑.๖.๒ ผู ที่ ข ออนุ ญ าตลาไปศึ ก ษา ให ร ะงั บ การพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ประจํ า ป ไ ว ก อ น
จนกวาจะ กลับมารับราชการตอไป จึงใหพิจารณาบําเหน็จประจําป ที่ระงับไวนั้นไดไมเกินปละ ๑ ขั้น นับตั้งแต
วันกลับมาประจําทํางานใน กห. แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ของระดับเงินเดือนที่ไดรับขณะนั้น ตาม
ขอ ๑.๑.๖.๒ สําหรับบําเหน็จประจําป ในปที่กลับมาประจําทํางานใน กห. ใหพิจารณาพรอมกับการพิจารณา
บําเหน็จประจําปนั้น ของขาราชการทหารทั่วไป
๑.๖.๒.๑ ถาการศึกษาในป ใดสอบตกหรื อไม ไดผล หรือผูนั้นถอนตั วจาก
การศึกษา โดยมิใชความจําเปนของทางราชการ ก็ใหพิจารณางดบําเหน็จประจําปนั้น
๑.๖.๒.๒ ถาออกเดินทางไปศึกษาภายหลังเดือนที่หกของปงบประมาณ ให
พิจารณาบําเหน็จประจําปนั้น ในเวลาพิจารณาบําเหน็จประจําป ของขาราชการทหารทั่วไปในปนั้น
๑.๖.๓ ตามขอ ๑.๖.๑ และ ๑.๖.๒ ถาศึกษาไมสําเร็จตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม
ใหงดบําเหน็จประจําปในปสุดทายของการศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการศึกษา ใหพิจารณา
บําเหน็จประจําปจากผลการศึกษา ในปที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการศึกษา
๑.๖.๔ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่ไมเขาหลักเกณฑที่ กห.กําหนดไว ซึ่งกระทํา
ได โดยไมเกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม และใชทุนสวนตัวนั้น จะไมงดบําเหน็จประจําป ในปที่
ครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติไวเดิม
๑.๗ การพิจารณาบําเหน็จของผูที่ถูกสอบสวนทางวินัยหรือคดีอาญาและผูที่ถูกฟอง หรือตอง
หาวากระทําความผิดในคดีอาญา
๑.๗.๑ กรณีที่มิไดถูกสั่งพักราชการผูที่ถูกสอบสวนทางวินัยหรือคดีอาญา หรือผูที่ถูก
ฟองหรือตองหาวากระทําความผิดในคดีอาญา ใหผูบังคับบัญชา พิจารณาบําเหน็จประจําปนั้นไดและเมื่อการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแลว ปรากฏวา ไดกระทําความผิดหรือแมไมไดความวา ไดกระทํา
ความผิดแตมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดบําเหน็จประจําป ในปที่การสอบสวนเสร็จสิ้น หรือคดีถึงที่สุดเวนแต
ความผิด อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ ความผิดที่กระทําดวยความจําเปนบันดาลโทสะ หรือ
เพื่อปองกันสิทธิของตน หรือของผูอื่นซึ่งไมกอใหเกิดความเสียหาย แกทางราชการ ถาศาลรอการกําหนดโทษ
หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว หรือลงโทษจําคุกและปรับแตโทษจําคุกใหยก หรือลงโทษจําคุกและปรับ
แตโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว และความผิดนั้นมิไดมีสวนแหงการกระทําความผิด หรือมีการกระทําอยางอื่น
ซึ่งอยูในหลักเกณฑการงดบําเหน็จประจําป ตามที่ สล. สป. รอ. บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ. กําหนด
ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาบําเหน็จประจําปใหก็ได

๑.๗.๒ กรณีที่ถูกสั่งพักราชการ
๑.๗.๒.๑ ในระหวางพักราชการ ใหรอการพิจารณาบําเหน็จไวกอน
๑.๗.๒.๒ เมื่อการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแลว ปรากฏวา
มิไดกระทําความความผิด และไมมีมลทินหรือมัวหมอง และผูบังคับบัญชาสั่งใหกลับคืนตําแหนงเดิม หรือ
เทียบเทาตั้งแตวันสั่งพักราชการ บําเหน็จประจําปของปแรก ที่ถูกสั่งพักราชการ ถามีเวลารับราชการตั้งแตวันตน
ป ถึงวันสั่งพักราชการไมนอยกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้นยอนหลังไดไมเกิน ๑ ขั้น บําเหน็จ
ประจําปของปที่กลับเขารับราชการ ถามีเวลาราชการนับถึงวันสิ้นปไมนอยกวา ๘ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปนั้นได เชนเดียวกับขาราชการทหารทั่วไป แตถามีเวลารับราชการนับถึงวันสิ้นปนอยกวา ๘ เดือน แตไม
นอยกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้นไดไมเกิน ๑ ขั้น
๑.๗.๒.๓ เมื่อการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแลว แมไมได
ความวาไดกระทําความผิดแตมีมลทินหรือมัวหมอง และผูบังคับบัญชาสั่งใหกลับเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ออก
คําสั่งใหงดบําเหน็จประจําปตั้งแตปแรกที่ถูกสั่งพักราชการ บําเหน็จประจําปที่สั่งใหกลับ เขารับราชการ ให
พิจารณา เชนเดียวกับ ๑.๗.๒.๒ วรรคสาม
๑.๗.๒.๔ เมื่อการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแลว ปรากฏวา
ไดกระทําความผิด แตศาลรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษ แตรอการลงโทษไวหรือลงโทษจําคุกและปรับ
แตโทษจําคุกให หรือลงโทษจําคุก และปรับแตโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว หรือผูบังคับบัญชาสั่งใหลงทัณฑ
ทางวินัยและความผิดนั้น ไมเกี่ ยวกับการทุจ ริตตอตําแหนงหน าที่ หรือผลประโยชนของทางราชการ และ
ผูบังคับบัญชาสั่งใหกลับเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ออกคําสั่งใหงดบําเหน็จประจําป ตั้งแตปแรกที่ถูกสั่งพัก
ราชการ สําหรับบําเหน็จประจําปที่สั่งใหกลับเขารับราชการ ถามีเวลารับราชการนับถึงวันสิ้นปไมนอยกวา ๘
เดือน ใหพิจารณาบําเหน็จประจําปนั้นไดไมเกิน ๑ ขั้น
๑.๘ การพิจารณางดบําเหน็จ
๑.๘.๑ การพิจารณางดบําเหน็จตามที่กําหนดไวในระเบียบ กห.ฯ มีดังนี้
๑.๑.๘.๑ ไมอยูในหลักเกณฑการพิจารณาไดเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ ๑.๑
๑.๑.๘.๒ มีความประพฤติเปนที่เสื่อมเสียแกทางราชการหรือหมูคณะหรือ นํา
ความเดือดรอนยุงยากมาสูผูบังคับบัญชา
๑.๑.๘.๓ ถูกลงทัณฑหรือลงโทษตามหลักเกณฑที่ สล. สป. รอ. บก.ทหาร
สูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ. กําหนด
๑.๑.๘.๔ กระทําความผิดบกพรองหนาที่ หรือมีความประพฤติสอเจตนาไป
ในทางเกียจคราน ซึ่งผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําป เห็นสมควรใหงดบําเหน็จ
๑.๑.๘.๕ ผูที่มีความผิดซึ่งเขาหลักเกณฑการพิจารณางดบําเหน็จในปใด ให
งดบําเหน็จในปนั้น
๑.๘.๒ การพิจารณางดบําเหน็จตามที่กําหนดไวในคําชี้แจง ทร. ที่ ๑/๒๕๑๕ ลง ๒๙
พ.ย.๑๕ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการใน ทร. มีดังนี้

๑.๘.๒.๑ ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
๑.๘.๒.๑ (๑) ปฏิบัติงานไดผลไมพอใชหรือเลวกวาปที่แลวมา
๑.๘.๒.๑ (๒) ลากิจเกิน ๓๐ วัน หรือลาปวยเกิน ๔๕ วัน หรือ ลากิจ
และลาปวย รวมกันเกิน ๖๐ วัน ยกเวนผูที่มีเหตุจําเปนควรไดรับการผอนผัน หรือปวยเนื่องจากคลอดบุตร
๑.๘.๒.๑ (๓) บกพรองในการงานจนเกิดความเสียหายแกราชการ
๑.๘.๒.๑ (๔) มีความผิดถูกลงทัณฑตั้งแตภาคทัณฑขึ้นไป
๑.๘.๒.๑ (๕) มีความผิดถูกวากลาวตักเตือนในเรื่องที่ไมสําคัญ ๒
ครั้งขึ้นไป
๑.๘.๒.๑ (๖) ไมสุจริตหรือไมเปนที่ไววางใจ
๑.๘.๒.๑ (๗) ประพฤติไ มสมควรแกฐานะนายทหารหรือไม
เหมาะสมกับหนาที่
๑.๘.๒.๑ (๘) ไมมีอัตราจะเลื่อนได
๑.๘.๒.๑ (๙) มาสาย หรือกลับกอนเวลาเลิกงานเปนนิจศีล
๑.๘.๒.๑ (๑๐) รับราชการไมครบรอบป ยกเวน ผูที่กลับจากศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งไมไดรับการพิจารณาเงินเพิ่มคาวิชา หรือนักเรียนทหารที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของโรงเรียนทหาร ออกรับราชการเปนนายทหาร และขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะขึ้น
เปนสัญญาบัตร มีเวลารับราชการหรือเลื่อนฐานะนับถึงสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา ๖ เดือน
๑.๘.๒.๑ (๑๑) ผูที่อยูในระหวางศึกษาซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๑.๘.๒.๑ (๑๑) (๑) สอบความรูในปการศึกษานั้นตก
๑.๘.๒.๑ (๑๑) (๒) ความประพฤติไมดี
๑.๘.๒.๑ (๑๑) (๓) เปนผูที่ลาไปศึกษา
๑.๘.๒.๑ (๑๑) (๔) ขอรับเงินเพิ่มคาวิชา
๑.๘.๒.๒ ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
๑.๘.๒.๒ (๑) ปฏิบัติงานไดผลไมพอใช หรือเลวกวาปที่แลวมา
๑.๘.๒.๒ (๒) ลากิจเกิน ๓๐ วัน หรือลาปวยเกิน ๔๕ วัน หรือ ลากิจ
และลาปวยรวมกัน เกิน ๖๐ วันยกเวนผูที่มีเหตุจําเปนควรไดรับการผอนผัน หรือปวยเนื่องจากคลอดบุตร
๑.๘.๒.๒ (๓) บกพรองในการงานจนเกิดความเสียหายแก ราชการ
๑.๘.๒.๒ (๔) ไมสุจริตหรือไมเปนที่ไววางใจ
๑.๘.๒.๒ (๕) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกหนาที่
๑.๘.๒.๒ (๖) ไมมีอัตราที่จะเลื่อนได
๑.๘.๒.๒ (๗) มาสายหรือกลับกอนเวลาเปนนิจศีล

๑.๘.๒.๒ (๘) รับราชการไมครบรอบป ยกเวนผูที่กลับจากศึกษาจาก
สถานศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งไมไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มคาวิชา จะมีเวลารับราชการ
ไมครบรอบปก็ได หรือนักเรียนทหารที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหาร ออกรับราชการเปน
นายทหารประทวน มีเวลารับราชการถึงสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา ๖ เดือนก็ได
๑.๘.๒.๒ (๙) ถูกลดชั้นเงินเดือน หรือถูกตัดเงินเดือน
๑.๘.๒.๒ (๑๐) มีมลทิน หรือมัวหมองในคดีอาญา หรือความผิดตอ
วินัยในเรื่องที่ไมสําคัญ
๑.๘.๒.๒ (๑๑) แตงกายทหารผิดกฎขอบังคับหรือระเบียบโดยเจตนา
๑.๘.๒.๒ (๑๒) ถูกภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันในปงบประมาณเดียวกัน ๒ ครั้ง หรือถูกลงทัณฑขังขึ้นไป
๑.๘.๒.๒ (๑๓) ถูกปรับตามคําพิ พากษาของศาล หรือถู กศาล
พิพากษาใหรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ หรือถูกศาลเรียกประกันทัณฑบน
๑.๘.๒.๒ (๑๔) ผูที่อยูในระหวางศึกษา ซึ่งมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้
๑.๘.๒.๒ (๑๔) (๑) สอบความรูในปการศึกษา นั้นตก
๑.๘.๒.๒ (๑๔) (๒) ความประพฤติไมดี
๑.๘.๒.๒ (๑๔) (๓) เปนผูที่ลาไปศึกษา
๑.๘.๒.๒ (๑๔) (๔) ขอรับเงินเพิ่มคาวิชา
๑.๘.๓ ระเบียบ ทร.วาดวยการปลดออกราชการ ไมรับสมัครตอ งดบําเหน็จประจําป
และถอดยศ สําหรับทหารประจําการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔ ไดกําหนดวา ทหารประจําการต่ํากวา
ชั้นสัญญาบัตรผูใดถูกลงทัณฑ หรือตองคําพิพากษาของศาล หรือกระทําผิดหรือมีการกระทํา เขาเกณฑ อยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหงดบําเหน็จประจําปสําหรับผูนั้นมีกําหนด ๑ ป คือ
๑.๘.๓.๑ ถูกภาคทัณฑ ทัณฑะกรรม กัก อยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันใน
ปงบประมาณเดียวกัน ๒ ครั้ง
๑.๘.๓.๒ ถูกขัง
๑.๘.๓.๓ ถูกศาลพิพากษาลงโทษแตใหรอการลงโทษ หรือรอการกําหนด
โทษไว หรือถูกศาลพิพากษาจําคุก และปรับแตโทษจําคุกใหยก หรือถูกศาลพิพากษาจําคุกและปรับแตโทษจําคุก
ใหรอการลงโทษไว หรือถูกศาลสั่งเรียกประกันทัณฑบน
๑.๘.๓.๔ แตงเครื่องแบบทหารผิดกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบโดยเจตนา
๑.๘.๓.๕ ลากิจเกิน ๓๐ วัน หรือลาปวยเกิน ๔๕ วัน หรือลากิจและลาปวย
รวมกันเกิน ๖๐ วัน เวนแตมีเหตุจําเปนควรไดรับการผอนผัน หรือลาปวยเนื่องจากคลอดบุตร
๑.๘.๓.๖ บกพรองในหนาที่จนเกิดความเสียหายแกราชการ
๑.๘.๓.๗ ประพฤติตนไมเหมาะสมแกหนาที่

๑.๘.๓.๘ มีความประพฤติสอเจตนาไปในทางเกียจคราน
๑.๘.๓.๙ ไมมาปฏิบัติราชการตามเวลาหรือกลับกอนเวลาเปนอาจิณ
๑.๘.๓.๑๐ มีมลทิน หรือมัวหมองในคดีอาญาหรือมีความผิดทางวินัยในเรื่อง
ที่ไมสําคัญ
๑.๘.๓.๑๑ จานักเรียนสอบความรูตกในโรงเรียนอาชีพเฉพาะอยางสําหรับ
ทหาร ซึ่งเปนหลักสูตรตอเนื่องจากหลักสูตรนักเรียนจา ๑ ป กรณีตามขอ ๑.๘.๓.๑๑ นั้น ไดเพิ่มเติมขึ้นเมื่อป
๒๖ เพื่อใหครอบคลุมถึงจา นักเรียนซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิ ม.๖ หรือเทียบเทาที่เขาเปน นรจ.เหลาทหารแพทย เหลา
ทหารสัญญาณ (ยกเวน ทัศนสัญญาณ) และเหลาทหารยุทธโยธา (เฉพาะอิเล็กทรอนิกส) หลักสูตร ๑ ป เมื่อเรียน
จบหลักสูตร ๑ ป และไดรับการแตงตั้งยศ เปนนายทหารประทวนแลว ใหศึกษาตอในโรงเรียนอาชีพเฉพาะอยาง
ตาม ความตองการที่จําเปนของ ทร.อีกไมเกิน ๑ ป ตามที่ ทร.ไดอนุมัติหลักการ โดยกําหนดเกณฑปฏิบัติกรณี
สอบตกไววา ถาสอบตกใหงดบําเหน็จประจําป แลวใหเรียนซ้ําชั้น ๑ ป ถาเรียนซ้ําชั้นแลวยังสอบตกอีก ไมรับ
สมัครตอ
๑.๙ หลักเกณฑอื่น ๆ
๑.๙.๑ ผูที่อยูในตําแหนงประจําสวนราชการ ที่ไมจํากัดชั้นยศและจํานวนตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือสํารองราชการ ใหพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือนไดเพียงชั้นสูงสุดของระดับ
เงินเดือนที่ไดรับในขณะนั้น
๑.๙.๒ การพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ประจํ า ป ใ ห ก ระทํ า ป ล ะ ๑ ครั้ ง ในตอนปลายป
งบประมาณ การเลื่อนบําเหน็จ ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๑.๕ ขั้น และ ๒ ขั้น ภายในโควตาที่กําหนด ให ลก.รมว.กห.
ปล.กห. สรอ. ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. หรือ ผบ.ทอ. มีอํานาจอนุมัติ
๑.๙.๓ ผูที่ถูกงดบําเหน็จประจําปเพราะไมมีอัตราจะเลื่อนได หากมีอัตราจะเลื่อนได
เมื่อใด ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได ตั้งแตวันที่มีอัตรา จะเลื่อนไดโดยไมตองรอพิจารณาในตอนปลายป แต
สําหรับบําเหน็จประจํารอบป ที่เลื่อนชั้นเงินเดือน ขึ้นรับในอัตราใหมนั้น จะพิจารณาใหไดตอเมื่อ มีเวลารับ
ราชการในตําแหนงอัตราใหมนับถึงวันสิ้นปไมนอยกวา ๖ เดือน
๑.๙.๔ กํ า หนดเวลาเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ น โดยปกติ ใ ห สั่ ง เลื่ อ นได ตั้ ง แต วั น ต น ป
งบประมาณถัดไป เวนแต รมว.กห. จะสั่งเปนอยางอื่น
๑.๙.๕ ผูที่อยูในหลักเกณฑสมควรไดเลื่อนชั้นเงินเดือน แตตองพนจากราชการ ตาม
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ ผูบังคับบัญชาจะสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน เพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้น ในวันสิ้นปกอนที่จะพนจากราชการได
๒. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๓๘ ไดกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน
ของขาราชการประเภทตาง ๆ รวมทั้งอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ในการเลื่อนเงินเดือน จากอันดับหรือระดับ
เงินเดือนไปยังอันดับหรือระดับถัดไป จําเปนตองวางหลักเกณฑไวเปนบรรทัดฐาน และพระราชบัญญัติดังกลาว

ไดบัญญัติวาการปรับอัตราเงินเดือน ขาราชการใหเขากับอันดับและขั้นระดับ และชั้น หรือชั้นและขั้นแลวแต
กรณีตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เ มื่ อ ๒๗ มิ .ย.๓๘ ให เ ปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ขาราชการ จากเดิมซึ่งไดกําหนดโควตาโดยคํานวณจาก จํานวนขาราชการมาเปนการคํานวณ โดยการกําหนด
ตามวงเงินเพื่อใหสอดคลองกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการ ทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๓๘ คือใหเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงิน ไมเกิน ๖ % ของเงิน
งบประมาณ ที่จายเปนเงินเดือน โดยใหคํานวณจากฐานอัตราเงินเดือนรวม ของขาราชการของสวนราชการนั้น
ณ วันที่ ๑ ก.ค. ซึ่งไดปฏิบัติตั้งแตป ๓๘ เปนตนมา
ต อ มา เมื่ อ ป ๔๐ สถานการณ ด า นเศรษฐกิ จ ได เ ปลี่ ย นแปลงไป สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ไดพิจารณามาตรการจํากัดคาใชจาย ดานบุคลากร โดยเสนอขอความเห็นชอบ ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ ๓ ขอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ ๓๐ มิ.ย.๔๑ ดังนี้
๑. ปรับอัตราเพิ่มสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ภายใน วงเงินไมเกินรอยละ
๕ ของเงินงบประมาณที่จายเปนเงินเดือน และคาจาง โดยคํานวณจากฐานอัตราเงินเดือนและ คาจางรวมของ
ขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการนั้น ๆ ณ วันที่ ๑ ก.ค.๔๑ โดยใหวงเงินดังกลาว ครอบคลุมการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และคาจางของขาราชการและลูกจางทุกกรณี
๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ใหคํานึงถึงผูปฏิบัติงานระดับกลางและ ระดับลาง เพื่อให
ไดรับผลกระทบนอยที่สุด
๓. ขาราชการผูปฏิบัติงานใหแกสวนราชการหรือหนวยงานพิเศษอื่น และขณะเดียวกันก็ปฏิบัติงาน
ใหแกตนสังกัดดวย ใหสวนราชการหรือหนวยงาน พิเศษที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติงานให ทําความตกลงกับสวน
ราชการตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนวา จะใหพิจารณาอยูในโควตาปกติของ
สวนราชการตนสังกัด หรือสวนราชการหรือหนวยงานพิเศษนั้น ในป ๔๒ สถานการณดานเศรษฐกิจยังคงเปน
เชน เดีย วกับปที่ ผานมา สํ านั กงบประมาณ สํานัก นายกรัฐ มนตรี จึ ง ไดเสนอมาตรการจํ ากั ด ค า ใช จาย ด าน
บุคลากรใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๒๒ มิ.ย.๔๒ เห็นชอบมาตรการจํากัดคาใชจาย
ดานบุคลากร ๔ ขอ ดังนี้
๑. ใหสวนราชการปรับอัตราเพิ่มสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ใหแกขาราชการและลูกจาง
สําหรับปงบประมาณ ๔๓ ภายในวงเงินไมเกินรอยละ ๕ ของเงินงบประมาณที่จายเปนเงินเดือน และคาจาง โดย
คํานวณจากฐานอัตราเงินเดือน และคาจางรวมของขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการนั้น ๆ ณ ๑ ก.ค.
๔๒ โดยใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมการเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาจางของขาราชการ และลูกจางในทุกกรณี
๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ใหแกขาราชการและลูกจางของสวนราชการ ใหคํานึงถึง
ผูปฏิบัติงานระดับกลางและระดับลาง เพื่อใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด โดยในปงบประมาณ ๔๓ ใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนแกขาราชการพลเรือนกลุมระดับ ๙ หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือขาราชการทหารตั้งแตยศ พล.ต. พล.ร.ต.
พล.อ.ต. ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจตั้งแตยศพลตํารวจตรีขึ้นไป ไมเกินคนละ ๑ ขั้น เวนแตมีผลงานดีเดนเปน

ที่ประจักษ จึงใหเลื่อนเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน ๑ ขั้น และใหนําเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับสวนที่เหลือ ไปจัดสรร
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการระดับกลาง และระดับลางเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรม กับผูปฏิบัติงานโดยทั่วไป ในปงบประมาณ ๔๓ ให
ยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๔ ก.ย.๓๙ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการ ที่
ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ โดยใหเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ผู
ไดรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ภายในวงเงินไมเกินรอย
ละ ๕ ของงบประมาณที่จาย เปนเงินเดือนและคาจาง โดยคํานวณจากฐานอัตราเงินเดือน และคาจางรวมของ
ขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการนั้น ๆ ณ ๑ ก.ค.๔๒ ตามขอ ๑. และใหสวนราชการหรือหนวยงาน
พิเศษ ที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไปปฏิบัติงาน ตกลงกับสวนราชการตนสังกัดของขาราชการ หรือลูกจางผูนั้น
ในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
๔. ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงพิจารณากําหนดอัตราเพิ่ม สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางของ
รัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ ๔๓ ใหสอดคลองกับอัตราเพิ่มของภาคราชการ โดยใหกระทรวงกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายในเรื่องนี้
การพิจารณาบําเหน็จประจําป ป ๔๒
ตามที่ไดกลาวถึงแนวทางในการเลื่อนชั้นเงินเดือน เปนบําเหน็จประจําปแลวนั้น เนื่องจากในป ๔๒
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ไดจัดสรรงบประมาณที่จะใชเลื่อนเงินเดือน แกขาราชการไวจํานวนรอย
ละ ๕ ของฐานเงินเดือนรวมของแตละหนวย ในสวนของ ทร. จึงตองกําหนด หลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จ
ประจําป ใหสอดคลองกับงบประมาณที่จะไดรับในป ๔๒ ดังนี้
๑. หลักเกณฑทั่วไป
๑.๑ การเลื่อนเงินเดือนเปนบําเหน็จประจําป สามารถเลื่อนได ๔ ระดับ คือ ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น,
๑.๕ ขั้น และ ๒ ขั้น
๑.๒ การแบงกลุมชั้นยศ แบงเปน ๕ กลุม คือ นายพลเรือ , น.อ.(พ.) - น.อ. , น.ท. – น.ต. ร.อ. –
ร.ต. (รวมขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร) และกลุมชั้นยศต่ํากวาสัญญาบัตร
๑.๓ การตัดยอดเงินเดือนรวม และยอดกําลังพลของแตละหนวยใหคิด ณ วันที่ ๑ ก.ค.๔๒ (ผูที่
ยายสังกัดใหมหลัง ๑ ก.ค.๔๒ ใหหนวยตนสังกัดเดิมเปนผูพิจารณาบําเหน็จ ฯ)
๑.๔ การพิจารณาบําเหน็จ ฯ ๒ ขั้น ใหสามารถเลื่อนไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของกําลังพลในแต
ละกลุมชั้นยศ และใหสามารถโอนโควตา ๒ ขั้น จากกลุม นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศสูงใหกลุม นายทหาร
สัญญาบัตรชั้นยศต่ํากวาไดในอัตราสวน ๑ : ๑ โดยใหขอเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น ติดตอกันไดไมเกิน ๒ ป
๑.๕ กําลังพลที่เปนอัตราหมุนเวียนและหนวยสมทบ ใหหนวยปกครองเปนผูเสนอขอ
๑.๖ ผูอยูในหลักเกณฑจะไดรับการเลื่อนยศ แตยังไมมีคําสั่งยายเขาอัตราสูงขึ้น ใหพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนในกลุมชั้นยศเดิม
๑.๗ ใหระงับการพิจารณาบําเหน็จ ฯ ใหแกผูที่ไปศึกษาโดยทุนสวนตัวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตลอดเวลาที่ศึกษา

๑.๘ พ.จ.อ.ทําหนาที่นายทหารสัญญาบัตร ที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน วาที่ ร.ต. ใน ส.ค.๔๒
ใหพิจารณาบําเหน็จ ฯ ในกลุมชั้นยศต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร และใหแจงผลการพิจารณาให กสม.กพ.ทร.ทราบ
เพื่อลงคําสั่งรับเงินเดือนตอไป
๑.๙ ผูปฏิบัติงานกับหนวยเฉพาะกิจตาง ๆ ใหพิจารณาบําเหน็จไดทางเดียวโดยพิจารณารวมกับ
หนวยตนสังกัด ยกเวนผูปฏิบัติงานกับ นปข. ให นปข. แยกดําเนินการตางหาก โดยตัดยอดออกจากหนวยตน
สังกัด หรือผูที่ กอ.รมน. หรือ ศอร.บก.ทหารสูงสุด หรือ ศปก.ทบ. หรือหนวยเฉพาะกิจ อื่น ๆ เสนอ ขอใหตัด
ยอดเปนราย ๆไป ใหพิจารณารวมกับหนวยเฉพาะกิจนั้น ๆ
๒. การดําเนินการ
๒.๑ ใหตัดยอดเงินจากหนวยตาง ๆ ไวเปนสวนกลาง ดังนี้
๒.๑.๑ ผูจะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๔๒
๒.๑.๒ ผูที่จบการศึกษาหลักสูตรนักเรียนพยาบาลศาสตร ,นักเรียนพยาบาลศาสตร
ระดับตนและนักเรียนดุริยางค ประจําปการศึกษา ๔๑
๒.๒ นายทหารชั้นนายพลเรือ ใหเสียสละไมรับการพิจารณาบําเหน็จ ฯ ๒ ขั้น สําหรับการ
พิจารณาบําเหน็จ ฯ ๑.๕ ขั้นลงมา ทร.จะพิจารณา เปนสวนรวมโดยใหตัดยอดเงินออกจากหนวย และ นขต.ทร.
ที่มีนายทหารชั้นนายพลเรือมากกวา ๑ นาย ให หน.นขต.ทร. พิจารณาเสนอผูสมควรไดบําเหน็จ ๑.๕ ขั้น ได
๒.๓ ให นขต.ทร.พิจารณาบําเหน็จ ฯ ๑ ขั้น, ๐.๕ ขั้น หรืองดบําเหน็จ แลวแตกรณีในแตละ
กลุมชั้นยศกอน (ยกเวนนายพลเรือ) โดยใชวงเงินรอยละ ๕ ของฐานเงินเดือนรวมของหนวย (ตามที่ตั้ง
สมมุติฐานไว) แลวดําเนินการดังนี้
๒.๓.๑ หนวยใดมีเงินเหลือตั้งแตรอยละ ๐.๖ ขึ้นไปของฐานเงินเดือนรวม (แยกเปน
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน) ใหใช เงินที่เหลือ นั้นพิจารณาเพิ่มเปน ๑.๕ ขั้น หรือ ๒ ขั้น ใน
แตละกลุมชั้นยศไดตามความเหมาะสม หากกลุมชั้นยศใดในกลุมนายทหารสัญญาบัตร เหลือเงินไมถึง ๐.๖ ของ
ฐานเงินเดือนรวม ใหใชเงินจากกลุมนายทหารสัญญาบัตรอื่น ในหนวยเดียวกันพิจารณาเพิ่ม ๑.๕ ขั้น หรือ ๒
ขั้น ไดไมเกินรอยละ ๐.๖ ของฐานเงินเดือนรวมของกลุมชั้นยศนั้น
๒.๓.๒ หนวยใดมีเงินเหลือไมถึงรอยละ ๐.๖ ของฐานเงินเดือนรวม (แยกเปนนาย
ทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน) ใหใชวงเงินรอยละ ๐.๖ ของฐานเงินเดือนรวม พิจารณาเพิ่มเปน ๑.๕
ขั้น หรือ ๒ ขั้น ในแตละกลุมชั้นยศไดตามความเหมาะสม
๒.๔ ใหขอบําเหน็จ ฯ ๑.๕ ขั้น เปนโควตาอะไหลในแตละกลุมชั้นยศ ภายในวงเงินรอยละ
๐.๐๕ ของฐานเงินเดือนรวม โดยใหเรียงลําดับ ความสําคัญในการเสนอขอดวย
๒.๕ การโอนเงินของแตละกลุมชั้นยศ ใหโอนไดเฉพาะกลุมนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศสูง ให
กลุมนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศต่ํากวาเทานั้น ยกเวนการโอนเงินตามขอ ๒.๓.๑
๓. การจัดทําบัญชีเสนอขอ

๓.๑ บั ญชี ขอมู ลประกอบการพิจารณาบํา เหน็จ ประจําปของแตล ะหน ว ย กพ.ทร.ไดจัด ทํ า
โปรแกรมขอมูลจากระบบงานกําลังพลที่ กพ.ทร . แจกจาย เขาสูระบบงานบําเหน็จ และใหหนวยตาง ๆ ขอรับ
โปรแกรมเพิ่มเติมไดที่ แผนกกรรมวิธีขอมูล กนผ.กพ.ทร.
๓.๒ การทําบัญชีขอเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น และ ๑.๕ ขั้น ใหหนวยแยกบัญชีเปนโควตา
น.อ.(พ.) – น.อ. , น.ท. – น.ต. , ร.อ. - ร.ต. และต่ํากวาชั้น สัญญาบัตร โดยจัดทําบัญชีละ ๑ ชุด และใหเรียงลําดับ
ความสําคัญในการขอเลื่อนเงินเดือน ในบัญชีของแตละโควตาดวย
๓.๓ ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น โดยการโอนโควตา ใหลงในชอง หมาย
เหตุวา โอนมาจากโควตาใด จํานวนเทาไร
๓.๔ การขอเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น ทุกบัญชีใหผลการพิจารณาบําเหน็จป ๔๐ และป ๔๑ ใน
ชองหมายเหตุดวย
๓.๕ การขอเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น เรียงตามชั้นยศและลําดับชั้นเงินเดือน จาก
ไมมีเบิกลด และจากเบิกลดนอยไปหาเบิกลดมาก
๓.๖ ผูที่ไมขอเลื่อนชั้นเงินเดือนใหทําบัญชีไมขอเลื่อน โดยระบุเหตุผลที่ไมขอเลื่อนในชอง
หมายเหตุดวย
๓.๗ ผูที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จ ฯ ครั้งแรก ใหหมายเหตุดวยวา บรรจุตั้งแตเมื่อใด
๓.๘ ผูที่ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศและตางประเทศโดยทุนของทางราชการ ใหระบุในบัญชีขอ
เลื่อนหรือไมขอเลื่อนแลวแตกรณี คือ
๓.๘.๑ ผูที่ออกเดินทางไปศึกษาในปงบประมาณ ๔๒ ใหระบุวาออกเดินทางไป ตั้งแต
เมื่อใด
๓.๘.๒ ผูที่เดินทางกลับจากการศึกษาในปงบประมาณ ๔๒ ใหระบุวาเดินทางไป
ตั้งแตเมื่อใด และกลับจากศึกษาเมื่อใด
๓.๙ บัญชีแสดงยอดการขอเลื่อนชั้นเงินเดือน (ใบปะหนา) ที่หนวยตาง ๆ เสนอ กพ.ทร. ใน
ชองรายการของบัญชีแสดงยอดการขอเลื่อนชั้นเงินเดือน ใหแยกออกเปนแตละชั้นยศจากชั้นสูงลงมา โดยใช
ตามแบบที่กําหนดไวในแผนโปรแกรมบําเหน็จ
๔. การลงคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนของกลุมชั้นยศต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร

ใหรวมเปนคําสั่งเดียวกัน โดยแยกผนวกเปน ๒ ขั้น , ๑.๕ ขั้น , ๑ ขั้น และ ๐.๕ ขั้น ผูอยูในอัตรา
หมุนเวียนใหหนวยปกครองเปนผูลงคําสั่ง โดยใหระบุวาเปนอัตราหมุนเวียนของสายวิทยาการใด

หนวย กพ.ทร.
กลุม
พล.ร.ต. – พล.ร.อ.
น.อ. – น.อ.(พ.)
น.ต. – น.ท.
พลเรือน – ร.อ.
รวม

จํานวนคน ๑๕ % ๒ ขั้น ๑.๕ ขั้น
๕๐
๗
๖๕
๑๐
๘๘
๑๓
๒๐๓
๓๐
-

๑ ขั้น
๕๐
๖๕
๘๘
๒๐๓

๐.๕ ขั้น งดบําเหน็จ
-

กลุม
พล.ร.ต. – พล.ร.อ.
น.อ. – น.อ.(พ.)
น.ต. – น.ท.
พลเรือน – ร.อ.
รวม

กลุม
พล.ร.ต. – พล.ร.อ.
น.อ. – น.อ.(พ.)
น.ต. – น.ท.
พลเรือน – ร.อ.
รวม

ยอดเงิน
๑,๑๐๖,๖๙๐
๙๗๑,๙๘๐
๑,๐๐๔,
๗๓๐
๓,๐๘๓,
๔๐๐

๕.๐ %

๐.๖ %

ใชไป

คงเหลือ

๕๕,๓๓๔
๔๘,๕๙๙
๕๐,๒๓๖

๖,๖๔๐
๕,๘๓๒
๖,๐๒๘

๕๔,๙๒๐
๔๕,๘๒๐
๔๔,๙๖๐

๖,๖๔๐
๕,๘๓๒
๖,๐๒๘

๑๕๔,๑๗๐

๑๘,๕๐๐

๑๔๕,๗๐๐

เงินเดือนรวม / เงินเพิ่ม

๑๘,๕๐๐

รวมยอดเงิน
รวมใชไป

๒ ขั้น
-

๑.๕ ขั้น
-

๑ ขั้น
๑,๑๐๖,๖๙๐
๕๔,๙๒๐
๙๗๑,๙๘๐
๔๕,๘๒๐
๑,๐๐๔,๗๓๐
๔๔,๙๖๐

๐.๕ + ๐ ขั้น
-

๑,๑๐๖,๖๙๐
๕๔,๙๒๐
๙๗๑,๙๘๐
๔๕,๘๒๐
๑,๐๐๔,๗๓๐
๔๔,๙๖๐

-

-

๓,๐๘๓,๔๐๐
๑๔๕,๗๐๐

-

๓,๐๘๓,๔๐๐
๑๔๕,๗๐๐

บทที่ ๓
เงินเพิ่มพิเศษ
เงินเพิ่มพิเศษ เปนเงินที่จายเปนรายเดือนใหแกผูที่รับราชการในตําแหนงหนาที่หลักใน กห.เพิ่มเติม จาก
เงินรายเดือน เนื่องจากเปนการใชความรูหรือวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่นั้น หรือเปนการปฏิบัติงานที่ตองเสี่ยง
อันตราย หรือเปนงานที่ตองตรากตรําและอดทนตอสภาพการปฏิบัติงาน เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ ไดแก เงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นหรือเงินชวยเหลือนั้น
กําหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง
ประเภทของเงินเพิ่มพิเศษ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนที่กําหนดไวสําหรับขาราชการทหารของ ทร. และทหารกองประจําการ ไดแก
๑. เงินเพิ่มคาวิชา
เปนเงินที่จายใหแกผูที่มีคุณวุฒิตาง ๆ เชน นักเรียนทหารที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.หรือ รร.ทหาร
ตางประเทศ เมื่อรับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร หรือผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศ หรือ
ตางประเทศเมื่อไดรับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรในตําแหนงหนาที่หลักที่ตองใชวิชานั้น
๒. เงินเพิ่มคาฝาอันตราย
เปนเงินที่จายใหแกผูที่ปฏิบัติหนาที่ตองใชความรูความสามารถ โดยที่จะตองผานการตรวจสอบความรู
ความสามารถจากคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้น ผานการตรวจสอบสภาพรางกายวาสามารถปฏิบัติหนาที่นั้นได
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
๓. เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู
เปนเงินที่จายใหแกทหารประจําการและขาราชการกลาโหมพลเรือน ที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร ที่มี
คุณวุฒิทางภาษามลายูและไดใชภาษามลายูในการปฏิบัติงานในตําแหนงหรือหนาที่ของตนในลักษณะเปนการ
ประจําในจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล
๔. เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรับทหารหนวยเรือ
เปนเงินที่จายใหแกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่มีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในเรือ
หลวงที่เปนเรือประจําการ
๕. เงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน
เปนเงินที่จายใหแกนักบินประจํากองพรอมรบที่มียศไมเกิน น.อ. นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มคา
ฝาอันตรายที่ไดรับอยูเดิม
๖. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร
เปนเงินที่จายใหแกแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของ ทร.และอุทิศเวลา
ให แ ก ท างราชการโดยไม ทํ า เวชปฏิ บั ติ ส ว นตั ว ไม ป ระกอบโรคศิ ล ปะส ว นตั ว และหรื อ ปฏิ บั ติ ง านใน
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน ไมวาจะเปนการตรวจรักษา การรับปรึกษา การแปรผล การตรวจวินิจฉัย
การใหบริการทาง ทันตกรรมใด ๆ การจายยา การผลิตยา หรือการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใด ๆ
ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกัน

อัตราเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทตาง ๆ
๑. เงินเพิ่มคาวิชา กห.ไดกําหนดเงินเพิ่มคาวิชาไวสําหรับนักเรียนทหารทั้งในประเทศและตางประเทศ
ไว ตามขอบังคับ กห.วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งไดมีการแกไขใหมหลายครั้งจนถึง พ.ศ.
๒๕๒๑ โดยยังมิไดยกเลิกขอบังคับ กห.เรื่องเงินเพิ่มคาวิชา แตปจจุบันในการบรรจุนักเรียนทหารเขารับราชการ
มิไดใชขอบังคับ กห.ดังกลาว แตถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร โดยบรรจุใหไดรับ
เงินเดือนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
๒. เงินเพิ่มคาฝาอันตราย เงินเพิ่มคาฝาอันตรายตามอัตราในปจจุบันที่ กห.ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง แลว กําหนดไวดังนี้
๒.๑ ผูทําการในอากาศตามที่ บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ. ไดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวามีความรูความสามารถ ใหไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตราย ดังนี้
๒.๑.๑ นักบินลองเครื่องกับเครื่องตนแบบ เดือนละ ๗,๕๒๕ บาท
๒.๑.๒ ครูการบินหรือนักบินลองเครื่อง
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๖,๒๗๐ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๔,
๗๐๐ บาท
๒.๑.๓ นักบินประจํากอง (นบ.ประจํากอง)
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๕,๐๑๐ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๓,
๗๖๐ บาท
๒.๑.๔ นักบินสํารอง ใหไดรับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเพิ่มคาฝาอันตรายสําหรับ
นักบินประจํากอง
๒.๑.๕ ศิษยการบินชั้นมัธยม
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๓,๑๓๕ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๒,
๓๖๐ บาท
๒.๑.๖ ศิษยการบินชั้นประถม
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๑,๕๖๕ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๑,
๑๘๕ บาท
๒.๒ ผูทําการบนอากาศยานเปนประจํา (ผอป.) ตามที่ บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ.
กําหนด ใหไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายดังนี้
๒.๒.๑ ตนหน
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๔,๔๐๐ บาท

๒.๒.๒ ตําแหนงอื่น ๆ เชน ผูตรวจการณ เจาหนาที่วิทยุ - ชางอากาศ ฯลฯ
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๒,๕๐๕ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๑,
๘๘๐ บาท
๒.๓ นักโดดรม (นดร.) ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดดรมจากอากาศยานเปนประจํา ตามที่ ทบ. ทร. หรือ
ทอ.กําหนด ใหไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายดังนี้
๒.๓.๑ นักโดดรมซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบและทดสอบรมชูชีพ
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๕,๐๑๐ บาท
- นายทหารประทวน เดือนละ ๓,๗๖๐ บาท
๒.๓.๒ นักโดดรมประจํากอง (นดร.ประจํากอง)
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๔,๑๐๐ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๑,
๔๔๐ บาท
๒.๓.๓ นักโดดรมสํารอง (นดร.สํารอง) ใหไดรับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเพิ่มคา
ฝาอันตรายสําหรับนักโดดรมประจํากอง
๒.๔ ผูทําการใตน้ําตามที่ ทร.ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นวา มีความรูความสามารถ
ใหไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายดังนี้
๒.๔.๑ นักเรือดําน้ําประจํากอง
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๕,๐๑๐ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๓,
๗๖๐ บาท
- พลทหารกองประจําการ เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท
๒.๔.๒ นักเรือดําน้ําสํารอง ใหไดรับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเพิ่มคาฝาอันตราย
สําหรับนักเรือดําน้ําประจํากอง
๒.๔.๓ นักทําลายใตน้ําจูโจมประจํากอง (นทต.จูโจมประจํากอง)
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๖,๒๗๐ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๔,
๗๐๐ บาท
๒.๔.๔ นักทําลายใตน้ําจูโจมสํารอง (นทต.จูโจมสํารอง) ใหไดรับเดือนละกึ่งหนึ่งของ
อัตราเงินเพิ่มคาฝาอันตราย สําหรับนักทําลายใตน้ําจูโจมประจํากอง
๒.๔.๕ นักประดาน้ําประจํากอง (นปน.ประจํากอง)
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๔,๑๐๐ บาท

- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๓,
๐๗๕ บาท
๒.๔.๖ นักประดาน้ําสํารอง (นปน.สํารอง) ใหไดรับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเพิ่ม
คาฝาอันตรายสําหรับนักประดาน้ําประจํากอง
๒.๕ ผูปฏิบัติงานในหองปรับบรรยากาศ (ผปบ.) ตามที่ ทร. หรือ ทอ.กําหนด ใหไดรับเงินเพิ่ม
คาฝาอันตรายดังนี้
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๕,๐๑๐ บาท
- นายทหารประทวน เดือนละ ๓,๗๖๐ บาท
๒.๖ ผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิดเปนการประจํา (ผทป.) ตามที่ บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร.
หรือ ทอ.กําหนด ใหไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายดังนี้
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๕,๐๑๐ บาท
- นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) เดือนละ ๓,๗๖๐ บาท
- พลทหารกองประจําการ เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท
๓. เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.) กห.ไดรับความตกลงกระทรวงการคลังกําหนดเงินเพิ่มพิเศษ
คาภาษามลายู ตามหลักเกณฑดังนี้
๓.๑ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาภาษามลายูตามโครงการศึกษาอบรมวิชาภาษามลายูระดับสูง
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือผูไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษามลายู
ของตางประเทศ หรือสําเร็จการอบรม หรือสอบเทียบความรูไดตามหลักสูตรการอบรมภาษามลายูของ บก.
ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ. ที่มีระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา ๑,๓๒๐ ชั่วโมง ใหไดรับ
พ.ภ.ม. เดือนละ ๑๒๕ บาท
๓.๒ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาภาษามลายูตามโครงการศึกษาอบรมวิชาภาษามลายูระดับ
สามัญ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษา
มลายูของตางประเทศ หรือสําเร็จการอบรมหรือสอบเทียบความรูไดตามหลักสูตรการอบรมภาษามลายูของ บก.
ทหารสูงสุด ทบ. ทร. หรือ ทอ. ที่มีระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา ๔๐๐ ชั่วโมง ใหไดรับ พ.ภ.
ม.เดือนละ ๖๕ บาท ขาราชการทหารที่มีสิทธิไดรับ พ.ภ.ม. อยูแลว แตมิไดอยูปฏิบัติหนาที่เปนเวลาเกินกวา ๓๐
วัน ใหงดจายเงิน พ.ภ.ม.ตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบ ๓๐ วัน
๔. เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรับทหารหนวยเรือ (พ.น.ร.) กห.ไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลังใหทหารหนวยเรือไดรับเงินเพิ่มประจําตําแหนงตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๙ ในปจจุบันอัตรา พ.น.ร.ที่
ทหารหนวยเรือไดรับเปนอัตราที่กระทรวงการคลังไดใหความตกลงไวเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ ดังนี้
- นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๑,๓๕๐ บาท
- นายทหารประทวน เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท สําหรับทหารหนวยเรือที่ไปราชการที่มิไดเปนการ
ปฏิบัติการในเรือหรือลาเกิน ๑๕ วัน ใน ๑ เดือน ใหตัด พ.น.ร. ตามจํานวนวันที่ไปราชการหรือลาในเดือนนั้น

๕. เงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน โดยที่กระทรวงการคลังไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
๔ พ.ย.๓๖ กระทรวงการคลัง จึงไดกําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยานไว ใหนักบิน
ประจํากองพรอมรบไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบังคับอากาศยาน ดังนี้
๕.๑ นักบินประจํากองพรอมรบกับเครื่องบินขับไล หรือเครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง ใหไดรับ
เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๕.๒ นักบินประจํากองพรอมรบกับเครื่องบินอื่น ๆ ใหไดรับเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท สิทธิใน
การรับเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยานนี้ สิ้นสุดลงเมื่อพนจากตําแหนงนักบินประจํากองพรอมรบ และมียศไม
เกิน น.อ. หากผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร ใหไดรับเงินอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว
๖. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร การที่ทางราชการประสบปญหาการลาออกของ
แพทยที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ สาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไมสามารถจูงใจใหแพทยอยู
ปฏิบัติ งานกั บทางราชการได เนื่องจากตองดูแ ลรักษาผูปวยจํานวนมาก แตมี รายไดเฉลี่ย ตอเดือนนอยเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ แพทย ที่ ทํ า งาน โรงพยาบาลเอกชน ดั ง นั้ น เพื่ อ ผ อ นคลายป ญ หาการขาดแคลนแพทย
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทยที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขและไมทํา
เวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งแพทยสาขาอื่นที่มิไดเปนผูใหบริการ
ทางการแพทยโดยตรงดวย แตมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมิไดครอบคลุมถึงแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม กห.จึงไดขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนหลักการในทํานองเดียวกัน ซึ่ง
กระทรวงการคลัง ไดใหความตกลงดังนี้
๑. ใหเ บิกจ ายเงินเพิ่มพิเศษแกแพทยที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือสถานบริ การ
สาธารณสุขและไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการเดือนละคนละ ๑๐,
๐๐๐ บาท ตั้งแต ๑ ธ.ค.๓๕
๒. ใหเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับทันตแพทยและเภสัชกรที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัวตาม
วิชาชีพนอกเวลาราชการ สําหรับทันตแพทยเดือนละคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และสําหรับเภสัชกร เดือนละคนละ ๕,
๐๐๐ บาท ตั้งแต ๔ พ.ค.๓๖
สรุปอัตราเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทตาง ๆ
ลําดับ ประเภทของเงินเพิ่ม

คํายอ

จํานวนเงิน/บาท/เดือน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พ.ค.บ.
พ.ล.ค.
พ.น.บ.
พ.ศ.ม.
พ.ศ.ป.

๖,๒๗๐
๖,๒๗๐
๕,๐๑๐
๓,๑๓๕
๑,๕๖๕

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับครูการบิน (สัญญาบัตร)
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินลองเครื่อง (สัญญาบัตร)
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินประจํากอง (สัญญาบัตร)
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับศิษยการบินชั้นมัธยม (สัญญาบัตร)
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับศิษยการบินชั้นประถม (สัญญาบัตร)

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

เงินเพิ่มพิเศษสําหับผูทําการบนอากาศยานเปนประจํา
๖.๑ ตนหน (สัญญาบัตร)
๖.๒ ตําแหนงอื่น ๆ
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรมประจํากอง
- สัญญาบัตร
- ประทวน
- พลทหารประจําการ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรมสํารอง
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักทําลายใตน้ําจูโจมประจํากอง
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักทําลายใตน้ําจูโจมสํารอง
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักประดาน้าํ ประจํากอง
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักประดาน้าํ สํารอง
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในหองปรับบรรยากาศ
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูทําลายวัตถุระเบิดเปนประจํา
- สัญญาบัตร
- ประทวน

๔,๔๐๐
พ.อ.ป.
๒,๕๐๕
๑,๘๘๐
พ.ด.ร.

๔,๑๐๐
๓,๐๗๕
๑,๔๔๐

พ.ด.ร.ส. ๒,๐๕๐
๑,๕๓๗.๕๐
พ.ท.ต.

๖,๒๗๐
๔,๗๐๐

พ.ท.ต.ส. ๓,๑๓๕
๒,๓๕๐
พ.ป.น.
พ.ป.
น.ส.

๔,๑๐๐
๓,๐๗๕
๒,๐๕๐
๑,๕๓๗.๕๐

พ.ป.บ.

๕,๐๑๐
๓,๗๖๐

พ.ท.ป.

๕,๐๑๐
๓,๗๖๐

๑๕.

๑๖.

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู
- ทหารประจําการและขาราชการกลาโหมพลเรือน
- หลักสูตรไมนอยกวา ๑,๓๒๐ ชั่วโมง
- หลักสูตรไมนอยกวา ๔๐๐ ชั่วโมง
เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่มเี หตุพิเศษสําหรับทหารหนวยเรือ
- สัญญาบัตร
- ประทวน
เงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน (สัญญาบัตร) นบ.ประจํากอง
- พรอมรบ ยศไมเกิน น.อ.
- เครื่องบินขับไลหรือเครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง
- เครื่องบินอื่น ๆ
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับทันตแพทย
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับเภสัชกร

พ.ภ.ม.
๑๒๕
๖๕
พ.น.ร.

-

๑,๓๕๐
๑,๒๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

การขอรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทตาง ๆ
๑. เงินเพิ่มคาฝาอันตราย
๑.๑ ผูที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทเงินเพิ่มคาฝาอันตรายจะตองมี คุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑที่ ทร.กําหนด ไดแก ความรูความสามารถ อายุ ผานการตรวจสมรรถภาพรางกายจากแพทยแลว
และมีเวลาทําการในหนาที่นั้น ๆ หากมีอายุเกินเกณฑซึ่งสามารถตออายุการทําหนาที่นั้น จะตองเสนอรายงาน
ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งไดรวบรวมคุณสมบัติตาง ๆ ดังกลาวแลวไวดวยกัน ตามตารางคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษประเภทเงินเพิ่มคาฝาอันตราย (ดูหนา ๕๘)
๑.๒ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับภาคที่ถัดไป หนวยจะตองเสนอขออนุมัติ ทร.
ภายในเดือนแรกของภาค กรณีที่เปนผูทําการในอากาศจะตองเสนอขอรับเงินภายในเดือน ม.ค. สําหรับการของด
รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน จะตองเสนอทันทีที่พนจากฐานะ
๑.๓ เอกสารหลักฐานที่จะตองใชประกอบในการเสนอขอรับเงินเพิ่มคาฝาอันตราย ไดแก
๑.๓.๑ รายงานของเจาตัวขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
๑.๓.๒ คําสั่งใหบรรจุในตําแหนงหนาที่นั้น หรือคําสั่งแตงตั้งใหประจําทําการใน
หนาที่นั้น เชน คําสั่งใหบรรจุในตําแหนงหนาที่นักโดดรม
๑.๓.๓ สําเร็จตามหลักสูตรที่ ทร.กําหนดหรือรับรอง กรณีที่แตงตั้งใหประจําทําการ
เปนครั้งแรก

๑.๓.๔ ผลการตรวจสอบสมรรถภาพรางกายซึ่งแพทยลงความเห็นวา เหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ
๑.๓.๕ ผลการสอบความรูความสามารถในหนาที่จากคณะกรรมการที่ ทร.แตงตั้ง
๑.๔ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทนี้ ที่เสนอรายงานขอรับเงินเพิ่มพิเศษราย
เดือน ภายในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่มีสิทธิจะไดรับ ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษนับตั้งแตวันที่มีสิทธิจะไดรับ
นั้น แตถารายงานเมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่มีสิทธิจะไดรับ ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ตั้งแตวันรายงาน
ตารางคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษประเภทเงินเพิ่มคาฝาอันตราย
ลําดับ

ประเภท

กําหนดระยะเวลา
ตรวจสุขภาพ

เวลาทําการ
ภาค/ป

เกณฑอายุ/การพนฐานะ

ตออายุ
ครั้งละ

- น.ต.อายุไมเกิน ๔๕ ป
- น.ท. – น.อ. อายุไมเกิน
๕๐ ป
- น.อ.พิเศษ อายุไมเกิน ๕๕
๑ ป
ป
- นายพลเรือพนเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ
ปที่ครบ ๖๐ ป บริบูรณ

หมายเหตุ

- ลําดับ ๑ - ๕ รายงาน
ขอตออายุกอนวัน
พนอายุการบิน ๖
เดือน1
- ทร.อนุมัติใหปรับลด

๑.

นักบินประจํากองสังกัด
หนวยบิน

ปละ ๒ ครั้ง
ทุก ๖ เดือน

๔๘
ชั่วโมง/ป

๒.

นักบินประจํากองไม
สังกัดหนวยบิน

พ.ค. และ พ.ย.

๑๒ ชั่วโมง/
เชนเดียวกับลําดับที่ ๑.
ป

๑ ป

เวลาทําการในลําดับ

๓.

ครูการบิน

ปละ ๒ ครั้ง
ทุก ๖ เดือน

๔๘ ชั่วโมง/
อายุไมเกิน ๕๐ ป
ป

๑ ป

ที่ ๑, ๓ และ ๔ เหลือ
๑๒ ชั่วโมง/ป และ

๔.

นักบินลองเครื่อง

ปละ ๒ ครั้ง
ทุก ๖ เดือน

๔๘ ชั่วโมง/
อายุไมเกิน ๕๐ ป
ป

๑ ป

ลําดับที่ ๒ เหลือ
๓ ชั่วโมง/ป ตั้งแต
งป.๔๒

๕.

ผูทําการบนอากาศยาน
เปนประจํา

ปละ ๒ ครั้ง
ทุก ๖ เดือน

๑๒ ชั่วโมง/ อายุไมเกิน ๕๕ ป
ป
พนเมือ่ ยายจากตําแหนง

-

๖.

นักโดดรมประจํากอง

ปละ ๑ ครั้ง

๓ ครั้ง/ภาค

๗.

นักโดดรมสํารอง

ปละ ๑ ครั้ง

๓ ครั้ง/ภาค

- สัญญาบัตรอายุไมเกิน ๕๐ ๑ ป
ป
- ประทวนอายุไมเกิน ๔๕
ป

- ปละ ๒ ภาค
ภาคที่ ๑ ม.ค. – มิ.ย.
ภาคที่ ๒ ก.ค. – ธ.ค.
- การตออายุ
ดําเนินการ

- เกณฑอายุตามขอ ๖.
– สํารองไมเกิน ๓ ป

กอนวันพนอายุนัก
โดดรม

-

๘.

นักทําลายใตน้ําจูโจม
ประจํากอง

อายุไมเกิน ๔๕ ป
ปละ ๑ ครั้ง
อายุเกิน ๔๕ ป
ทุก ๖ เดือน

๙.

นักทําลายใตน้ําจูโจม
สํารอง

เชนเดียวกับ
ลําดับที่ ๘

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

นักประดาน้ําประจํากอง

นักประดาน้ําสํารอง

ผูปฏิบัติงานในหองปรับ
บรรยากาศ

ผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุ
ระเบิด
เปนการประจํา

- ปละ ๒ ภาค
ภาคที่ ๑ ต.ค. – มี.ค.
ภาคที่ ๒ เม.ย. – ก.ย.
รายงานขอตออายุ
กอนวันพนอายุ
นักทําลายใตน้ําจูโจม
ไมนอยกวา ๖๐ วัน

- สัญญาบัตรอายุไมเกิน ๕๐
๒๕ ชั่วโมง/ ป
- ประทวนอายุไมเกิน ๔๕
ภาค
ป
๑๔ ชั่วโมง/ - อายุเชนเดียวกับลําดับที่ ๘
ภาค
- สํารองไมเกิน ๕ ป

อายุไมเกิน ๔๕ ป
ปละ ๑ ครั้ง
อายุเกิน ๔๕ ป
ทุก ๖ เดือน

๔ ครั้ง/ภาค

ปละ ๑ ครั้ง

- อายุเชนเดียวกับลําดับที่
๒ ครั้ง/ภาค ๑๐
- สํารองไมเกิน ๕ ป

ปละ ๑ ครั้ง

- สัญญาบัตรอายุไมเกิน ๕๐
ป
๒๕ ชั่วโมง/ - ประทวนอายุไมเกิน ๔๕
ป
ป
- ไมกําหนดอายุในการพน
ฐานะ

อายุไมเกิน ๔๕ ป
ปละ ๑ ครั้ง
อายุเกิน ๔๕ ป
ทุก ๖ เดือน

๑๒ ครั้ง/ป

- สัญญาบัตรอายุไมเกิน ๕๐
ป
๑ ป
- ประทวนอายุไมเกิน ๔๕
ป

- ปละ ๒ ภาค
ภาคที่ ๑ ม.ค. – มิ.ย.
ภาคที่ ๒ ก.ค. – ธ.ค.
รายงานขอตออายุ
กอน วันพนอายุนัก
ประดาน้ํา

-

- สัญญาบัตรอายุไมเกิน ๕๐
ป
๑ ป
- ประทวนอายุไมเกิน ๔๕
ป

- ปละ ๒ ภาค
ภาคที่ ๑ ม.ค. – มิ.ย.
ภาคที่ ๒ ก.ค. – ธ.ค.
รายงานขอตออายุ
กอน
วันพนอายุ
ผูปฏิบัติงาน
ทําลายวัตถุระเบิดเปน
ประจําไมนอยกวา ๖๐
วัน

๒. เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายูการขอรับเงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู จะตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ดังนี้
๒.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางภาษามลายู
๒.๒ คําสั่งใหบรรจุในตําแหนงใดตอไปนี้
๒.๒.๑ สังกัด บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.

๒.๒.๑.๑ นายทหารฝายกําลังพลและธุรการ
๒.๒.๑.๒ ผูชวยนายทหารฝายกําลังพลและธุรการ
๒.๒.๑.๓ นายทหารฝายการขาว
๒.๒.๑.๔ ผูชวยนายทหารฝายการขาว
๒.๒.๑.๕ พันจาการขาว
๒.๒.๑.๖ พันจากรม
๒.๒.๑.๗ พันจาสื่อสาร หมวดสื่อสาร
๒.๒.๑.๘ จาการขาว
๒.๒.๑.๙ จาตรวจการณ
๒.๒.๒ สังกัด พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.
๒.๒.๒.๑ นายทหารฝายกําลังพลและธุรการ
๒.๒.๒.๒ ผูชวยนายทหารฝายกําลังพลและธุรการ
๒.๒.๒.๓ นายทหารฝายการขาว
๒.๒.๒.๔ ผูชวยนายทหารฝายการขาว
๒.๒.๒.๕ พันจาการขาว
๒.๒.๒.๖ พันจากองพัน
๒.๒.๒.๗ พันจาสื่อสาร หมวดสื่อสาร
๒.๒.๒.๘ พันจาตรวจการณ
๒.๒.๒.๙ จาการขาว
๒.๒.๒.๑๐ จาตรวจการณ
๒.๒.๓ สังกัด พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.
๒.๒.๓.๑ นายทหารฝายกําลังพลและธุรการ กองบังคับการกองพัน กองพันทหารปน
ใหญเบากระสุนวิถีโคง กรมทหารปนใหญ
๒.๒.๓.๒ นายทหารฝายการขาว กองบังคับการกองพัน กองพันทหารปนใหญเบา
กระสุนวิถีโคง กรมทหารปนใหญ
๒.๒.๓.๓ พั น จ า กองพัน ตอนกองบั งคั บ การกองพั น กองร อ ยกองบั งคั บ การและ
บริการ กองพันทหารปนใหญเบากระสุนวิถีโคง กรมทหารปนใหญ
๒.๒.๓.๔ พันจาการขาว ตอนธุรการและอํานวยการยิง กองรอยกองบังคับการและ
บริการ กองพันทหารปนใหญเบากระสุนวิถีโคง กรมทหารปนใหญ
๒.๒.๓.๕ พันจาสื่อสาร กองบังคับการหมวด หมวดสื่อสาร กองรอยกองบังคับการ
และบริการ กองบังคับการและบริการ กองพันทหารปนใหญเบากระสุนวิถีโคง กรมทหารปนใหญ

๓. เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรับทหารหนวยเรือ (พ.น.ร.) การขอรับเงินเพิ่มประจํา
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรับทหารหนวยเรือ (พ.น.ร.) นั้น หนวยเรือที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
ดําเนินการเปนสวนรวม โดยมีคําสั่งบรรจุในเรือหลวงแนบประกอบการพิจารณา
๔.เงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน ผูที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน จะตองไดรับการ
แตงตั้งเปนนักบินประจํากองพรอมรบ และมีเวลาบินตามหลักเกณฑที่ ทร.กําหนด ซึ่ง ทร.ไดออกคําสั่ง ทร.ที่
๑๑๙/๒๕๔๑ ลง ๓๐ ก.ค.๔๑ ใหแตงตั้งนักบินประจํากองตามระเบียบ ทร.วาดวยการบินทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๒
เปนนักบินประจํากองพรอมรบ และใชเกณฑเวลาบินของนักบินประจํากองมาเปนเกณฑเวลาบินของนักบิน
ประจํากองพรอมรบดวย ดังนั้น เมื่อนายทหารสัญญาบัตรสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิษยการบินหรือหลักสูตร
การบิน และไดรับการบรรจุในตําแหนงนักบินแลว ทร. จะแตงตั้งใหเปนนักบินประจํากอง และนักบินประจํา
กองพรอมรบ ซึ่งผูนั้นจะตองมีเวลาบินในปหนึ่ง ๆ ตามที่ ทร.กําหนด และมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับ
อากาศยานไปจนกวาจะพนจากการเปนนักบินประจํากองพรอมรบ หรือเมื่อเลือกรับเงินประจําตําแหนงแทน
๕. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร
๕.๑ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ประสงคจะขอรับเงินเพิ่มพิเศษจะตองดําเนินการดังนี้
๕.๑.๑ เสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาการ
จายเงินเพิ่มพิเศษพิจารณา แลวเสนอขออนุมัติกอนวันกําหนดรับเงินเพิ่มพิเศษ อยางนอย ๑ เดือน
๕.๑.๒ ผูที่ไดรับอนุมัติใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ตองทําสัญญากับ ทร. สัญญามีอายุ ๑ ป
โดยใหหัวหนาหนวยซึ่งมีอํานาจสั่งจายเงิน รายรับสถานพยาบาล หรือ จก.พร.เปนผูลงนามรับสัญญา
๕.๒ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไดรับอนุมัติใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ หากไมประสงคจะ
รับเงินเพิ่มพิเศษอีกตอไป จะตองเสนอรายงาน ของดรับเงินเพิ่มพิเศษ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ชั้นจนถึงผูมี
อํานาจลงนามรับสัญญา เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอขออนุมัติจาก จก.พร.กอนวันงดรับเงินเพิ่มพิเศษ
อยางนอย ๑ เดือน
๕.๓ ผูที่ไดรับอนุมัติใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษที่ไมปฏิบัติตามสัญญา จะถูกเรียกเงินเพิ่มพิเศษที่
ไดรับไปทั้งหมดนับตั้งแตวันทําสัญญาคืน รวมคาปรับอีก ๒ เทา ของเงินเพิ่มพิเศษที่ถูกเรียกคืน พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปนับตั้งแตวันที่ถูกเรียกคืน จนถึงวันที่ชดใชใหทางราชการครบถวนเรียบรอย

บทที่ ๔
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริย าภรณ คือ สิ่ งซึ่ ง เป น เครื่ อ งหมายแสดงเกี ย รติย ศและบํา เหน็ จ ความชอบ เปน ของ
พระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นสําหรับพระราชทาน เปนบําเหน็จในราชการหรือสวนพระองค เรียกเปนภาษา
สามัญวา ตรา ในปจจุบันนี้หมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานแกผู กระทําความดี
ความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่ พระราชทานเปนบําเหน็จ
ความชอบในโอกาสตาง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหบุคคลประดับ ไดอยางเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามที่ทางราชการกําหนด
การจัดประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณไทยในปจจุบัน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานแกประมุขของรัฐ
มีชนิดเดียว คือ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนมงคลยิ่งราชมิตราภรณ (ร.ม.ภ.) มีชั้นสายสะพาย
ชั้นเดียว
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน มี ๘ ชนิด คือ
๒.๑ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณรุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ
๒.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ
๒.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
๒.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี
๒.๕ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
๒.๖ เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๒.๗ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
๒.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในพระองคพระมหากษัตริย มี ๓
ชนิด คือ
๓.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ
๓.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณตราวัลลภาภรณ
๓.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณตราวชิรมาลา
๔. เหรียญราชอิสริยาภรณตาง ๆ ซึ่งนับเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ มี ๔ ชนิด คือ
๔.๑ เหรียญบําเหน็จกลาหาญ ไดแก เหรียญกลาหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ เปนตน
๔.๒ เหรียญบําเหน็จในราชการ ไดแก เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เหรียญราชการ
ชายแดน เปนตน
๔.๓ เหรียญบําเหน็จในพระองคพระมหากษัตริย ไดแก เหรียญรัตนาภรณ และเหรียญราช
รุจิ

๔.๔ เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก ไดแก เหรียญสตพรรษมาลา เหรียญเฉลิม พระนคร
๑๕๐ ป เปนตน
ลําดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
ตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลง ๒๖ ก.พ.๓๖ เรื่ อ ง ลํ า ดั บ เกี ย รติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ไ ทย
จัดลําดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราช อิสริยาภรณใหเรียงตามประเภทตระกูลชั้นตราสูงสุด ตามลําดับ
ดังนี้
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ
๑.๑ ราชมิตราภรณ
๑.๒ มหาจักรีบรมราชวงศ
๑.๓ นพรัตนราชวราภรณ
๑.๔ ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ
๑.๕ รัตนวราภรณ
๑.๖ ปฐมจุลจอมเกลา
๑.๗ รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี)
๑.๘ มหาปรมาภรณชางเผือก
๑.๙ มหาวชิรมงกุฎ
๑.๑๐ ประถมาภรณชางเผือก
๑.๑๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย
๑.๑๒ ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑.๑๓ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
๑.๑๔ รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน)
๑.๑๕ ทวีติยาภรณชางเผือก
๑.๑๖ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑.๑๗ ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑.๑๘ ทุติยจุลจอมเกลา
๑.๑๙ รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน)
๑.๒๐ วัลลภาภรณ
๑.๒๑ ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ
๑.๒๒ รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน)
๑.๒๓ ตริตาภรณชางเผือก
๑.๒๔ ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑.๒๕ ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑.๒๖ รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

๑.๒๗ ตติยจุลจอมเกลา
๑.๒๘ จัตุรถาภรณชางเผือก
๑.๒๙ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑.๓๐ จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑.๓๑ ตติยานุจุลจอมเกลา
๑.๓๒ จตุตถจุลจอมเกลา
๑.๓๓ เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑.๓๔ เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑.๓๕ วชิรมาลา
๒. เหรียญราชอิสริยาภรณ
๒.๑ เหรียญบําเหน็จกลาหาญ
๒.๑.๑ เหรียญรามมาลา เข็มกลากลางสมร
๒.๑.๒ เหรียญรามมาลา
๒.๑.๓ เหรียญกลาหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ
๒.๑.๔ เหรียญชัยสมรภูมิ
๒.๑.๕ เหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑
๒.๑.๖ เหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑
๒.๑.๗ เหรียญราชนิยม
๒.๑.๘ เหรียญปราบฮอ
๒.๑.๙ เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
๒.๑.๑๐ เหรียญพิทักษรัฐธรรมนูญ
๒.๑.๑๑ เหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
๒.๑.๑๒ เหรียญศานติมาลา
๒.๒ เหรียญบําเหน็จในราชการ
๒.๒.๑ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผนดิน หรือ เข็มศิลปวิทยา
๒.๒.๒ เหรียญชวยราชการเขตภายใน
๒.๒.๓ เหรียญราชการชายแดน
๒.๒.๔ เหรียญทองชางเผือก
๒.๒.๕ เหรียญทองมงกุฎไทย
๒.๒.๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒.๒.๗ เหรียญเงินชางเผือก
๒.๒.๘ เหรียญเงินมงกุฎไทย
๒.๒.๙ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ

๒.๒.๑๐ เหรียญจักรมาลา หรือ จักรพรรดิมาลา
๒.๒.๑๑ เหรียญศารทูลมาลา
๒.๒.๑๒ เหรียญบุษปมาลา
๒.๒.๑๓ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๑
๒.๒.๑๔ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒
๒.๒.๑๕ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓
๒.๒.๑๖ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑
๒.๒.๑๗ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒
๒.๒.๑๘ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๓
๒.๓ เหรียญบําเหน็จในพระองคพระมหากษัตริย
๒.๓.๑ เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๔
๒.๓.๒ เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๕ หรื อ เหรี ยญดุษ ฎีมาลา เข็มราชการใน
พระองค
๒.๓.๓ เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๖
๒.๓.๔ เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๗
๒.๓.๕ เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๘
๒.๓.๖ เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ ๙
๒.๓.๗ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๕
๒.๓.๘ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๖
๒.๓.๙ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๗
๒.๓.๑๐ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙
๒.๔ เหรียญทีพ่ ระราชทานเปนที่ระลึก
๒.๔.๑ เหรียญสตพรรษมาลา
๒.๔.๒ เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา
๒.๔.๓ เหรียญประพาสมาลา
๒.๔.๔ เหรียญราชินี
๒.๔.๕ เหรียญทวีธาภิเศก
๒.๔.๖ เหรียญรัชมงคล
๒.๔.๗ เหรียญรัชมังคลาภิเศก
๒.๔.๘ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
๒.๔.๙ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
๒.๔.๑๐ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙
๒.๔.๑๑ เหรียญชัย

๒.๔.๑๒ เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ป
๒.๔.๑๓ เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
๒.๔.๑๔ เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีป
ยุโรป
๒.๔.๑๕ เหรียญรัชดาภิเษก
๒.๔.๑๖ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
๒.๔.๑๗ เหรียญสนองเสรีชน
๒.๔.๑๘ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี
๒.๔.๑๙ เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
๒.๔.๒๐ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒.๔.๒๑ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒.๔.๒๒ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๒.๔.๒๓ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
๒.๔.๒๔ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒.๔.๒๕ เหรียญกาชาดสรรเสริญ
๒.๔.๒๖ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
๒.๔.๒๗ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
๒.๔.๒๘ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศจัดลําดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย เมื่อ ๒๖ ก.พ.๓๖ ซึ่งมี
เครื่องราชอิสริยาภรณเพิ่มขึ้นหลายประเภท คณะรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณขนึ้
เมื่ อ ป ๓๖ และได มี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง อี ก ป จ จุ บั น ใช ร ะเบี ย บสํ า นั ก นายก รั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งใชบังคับตั้งแต ๕ ธ.ค.๔๑ ระเบียบนี้กําหนดไววา สิทธิของบุคคลใน
การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ แพรแถบยอของเครื่องราช- อิสริยาภรณ และดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ
ในประเภท ตระกูล หรือ ชั้นตราใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ๆ
และใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่หมายกําหนดการหรือกําหนดนัดหมายของทางราชการระบุไว โดย
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นๆ ประกาศสํานักนายยกรัฐมนตรีเรื่อง
ลําดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย และที่กําหนดไวในระเบียบนี้

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหถือปฏิบัติดังนี้
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูไดรับพระราชทานเขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
จะตองปฏิบัติดังนี้
๑.๑ มิใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นกอนกําหนดเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
เขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
๑.๒ หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝา ฯ รับพระราชทานแลว แตไมสามารถ เขาเฝา ฯ
รับพระราชทานไดจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ไดนับตั้งแตวันที่ผานพนพิธีพระราช-ทานแลว เวนแต
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝา ฯ ในโอกาสตอไป จึงนําความตาม ๑.๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๑.๓ หากมี ค วามจํ า เป น ไม ส ามารถรั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ นวั น พิ ธี
พระราชทานไดในกรณีใดก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ไดนับตั้งแตสิ้นสุดพิธีพระราชทาน
๒.
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด กํ า หนดให บุ ค คลเข า เฝ า ฯ รั บ พระราชทาน เช น
เครื่องราชอิสริยาภรณตั้งแตชั้นที่ ๒ ลงมา ใหประดับไดตั้งแตวัน เนื่องในโอกาสพระราชทาน หรือตั้งแตวันที่มี
ประกาศของทางราชการแลวแตกรณี
วิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น และโดยนัย
ดังนี้
๑. เมื่อแตงเครื่องแบบตามระเบียบของทางราชการ ไดแก
๑.๑ เครื่องแบบเต็มยศ ใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานตามลําดับ ของการ
เรียงลําดับเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่กลาวมาแลว และตามกําหนดนัดหมายของทางราชการ การประดับนั้นให
ประดับตามพระราชบัญญัติและตามนัยดังนี้
๑.๑.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดติดหนาอก ใหประดับไวเหนือปกกระเปาเสื้อเบื้อง
ซาย ต่ํากวาแนวรังดุมเม็ดที่ ๑ ลงมา โดยใหดวงตราอยูระหวางขอบบนปกกระเปาเสื้อพองามและ ใหเรียงลําดับ
จากดานรังดุมไปปลายบาซาย
๑.๑.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอไมมีดารา ใหคลองไวในปกคอเสื้อโดยให
หวงและแพรแถบหอยดวงตราออกมานอกเสื้อระหวาง ตะขอตัวลางที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่ ๑ พองามและ
ใหสวนสูงสุดของดวงตราขอบลางของคอเสื้อ หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชนิดคลองคอ
มากกวา ๒ ดวง ใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทานเพียง ๒ ดวง โดยประดับดวงตรา
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่มีลําดับเกียรติสูงเปนลําดับที่สอง ใหแพรแถบลอดออกมาระหวางกระดุมเม็ดที่ ๒
กับขอบลางของรังดุมพองาม
๑.๑.๓ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ช นิ ด คล อ งคอมี ด ารา การประดั บ ดวงตราให ป ฎิ บั ติ
เช น เดี ย วกั บ ข อ ๑.๑.๒ ส ว นดาราให ป ระดั บ ไว ที่ อ กเสื้ อ เบื้ อ งซ า ย ระดั บ ใต ช ายปกกระเป า หากได รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอมีดารามากกวา ๑ ดวง เพื่อความเรียบรอยสวยงาม ควรประดับ
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตราเดียวกับดวงตราที่คลองคอเพียง ๒ ดวง โดยใหประดับดาราในลําดับ

เกียรติ ที่สูงกวาไวที่อกเสื้อเบื้องซาย ระดับใตชายปกกระเปา สวนดาราที่มีลําดับเกียรติสูงเปนลําดับที่สอง ให
ประดับในระดับต่ํากวาหรือเยื้องไปเบื้องซายพองาม
๑.๑.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดมีสายสะพาย ใหสวมสายสะพายตามกฎหมายวาดวย
เครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ๆ สวนการประดับดารา ใหยึดแนวรังดุมเปนหลัก โดยใหประดับดารา ที่มีลําดับเกียรติ
สูงสุดไวใกลแนวรังดุม สวนดาราที่มีลําดับเกียรติรองลงไป ใหประดับต่ํากวาหรือเยื้อง ไปเบื้องซายของลําตัว
ลดหลั่นกันไป โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
๑.๑.๔.๑ กรณีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีดาราไมเกิน ๒ ดวง
ใหประดับดาราที่มีลําดับเกียรติสูงสุด ไวที่อกเสื้อเบื้องซาย ใตชายปกกระเปา และใหประดับดาราที่มีลําดับ
เกียรติสูงเปนลําดับที่สองในระดับต่ํากวาหรือเยื้องไปเบื้องซายพองาม
๑.๑.๔.๒ กรณีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมีดารา ๓ ดวงให
ประดับดาราที่มีลําดับเกียรติสูงสุดไวที่อกเสื้อเบื้องซายใตชายปกกระเปา สวนดาราที่มีลําดับเกียรติสูงเปนลําดับ
ที่สองใหประดับในระดับต่ํากวาดาราดวงแรกเยื้องไปใกลแนวรังดุม และดาราที่มีลําดับเกียรติสูง เปนลําดับที่
สามใหประดับในแนวระดับเดียวกับดาราดวงที่สองเยื้องไปทางซาย โดยใหมีระยะหางกันพองามการประดับ
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ชนิดมีสายสะพายรวมกับดาราของเครื่อง-ราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอ ใหนํา
ความในขอ ๑.๑.๓ มาใชบังคับ
๑.๑.๕ กรณี กํ า หนดการระบุ ช นิ ด ของสายสะพาย ให ส วมสายสะพายตามที่
หมายกําหนดการระบุ โ ดยให ป ระดับดาราของ เครื่อ งราชอิสริ ย าภรณ ชั้ น สู งสุ ด ของแตละตระกู ลที่ ไ ดรั บ
พระราชทานตามลําดับผูที่มิไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่หมายกําหนดการระบุไวให สวม
สายสะพายชั้นสูงสุดหรือเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน สวนการประดับดาราใหนําความ
ตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับ
๑.๑.๖ กรณีหมายกําหนดการมิไดระบุชนิดของสายสะพาย ใหสวมสายสะพายที่มี
ลําดับเกียรติสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน หากมิไดรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ให ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่มีลําดับเกียรติสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน
๑.๑.๗ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น โบราณมงคลนพรั ต นราชวราภรณ ให ส วม
สายสะพายเฉพาะงานที่ เ ป น มงคล หรื อ ในงานที่ ห มายกํ า หนดการระบุ ไ ว หากไม ไ ด รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาว ใหนําความในขอ ๑.๑.๕ วรรคสอง มาใชบังคับ
๑.๑.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณปฐมจุลจอมเกลาวิเศษหรือปฐมจุลจอมเกลา ใหสวม
สายสรอยพรอมดวงตรา หรือสายสะพายพรอม ดวงตราอยางใดอยางหนึ่งตามที่หมายกําหนดการระบุไว หากจะ
สวมสายสรอยจุลจอมเกลารวมกับการสวมสายสะพาย ใหสวมสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดอื่นทีไ่ ดรบั
พระราชทานกรณี ห มายกํ า หนดการระบุ ใ ห ส วมสายสร อ ยจุ ล จอมเกล า หากไม ไ ด รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ หรือปฐมจุลจอมเกลาฝายหนา ใหสวมสายสะพายที่มีลําดับเกียรติ
สูงสุดอื่นที่ไดรับพระราชทาน และหากไมไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่มีลําดับเกียรติสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน

๑.๑.๙ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี ศั ก ดิ์ ร ามาธิ บ ดี ควรสวมสายสะพายรามาธิ บ ดี
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการทหารซึ่งมีหมายกําหนด การระบุไวโดยเฉพาะวาใหสวมสายสะพายรามาธิบดี
๑.๒ เครื่ อ งแบบครึ่ งยศ ใหป ระดับ เชน เดีย วกั บ การประดั บ เครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ สํา หรั บ
เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ ส ว นผู ไ ด รั บ พระราชทาน เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น สายสะพาย ให ป ระดั บ ดาราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณแตไมสวมสายสะพายและไมสวมสายสรอย
๑.๓ เครื่องแบบปกติขาว ใหประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน
ที่อกเสื้อเหนือกระเปาเบื้องซาย โดยไมตองประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ เวนแตกําหนดนัดหมายของทาง
ราชการระบุไวเปนอยางอื่นกรณีหมายกําหนดการระบุใหแตงกายเครื่องแบบปกติขาวประดับเหรียญ ใหประดับ
เฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน และเหรียญที่ระลึก โดยไมตองประดับเครื่องราช-อิสริยาภรณ
ที่ไดรับพระราชทาน และแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑.๔ เครื่องแบบสโมสร ใหปฏิบัติดังนี้
๑.๔.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดประดับหนาอกเสื้อสําหรับเครื่องแบบสโมสร ให
ประ ดับเครื่องราชอิสริยาภรณยอสวน ขนาด ๑ ใน ๓ ของเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ที่ปกเสื้อ
เบื้องซายของเสื้อชั้นนอก ใตเครื่องหมายสังกัดพองาม หากไมมีเครื่องหมายสังกัด ใหประดับ ที่ปกเสื้อพองาม
๑.๔.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอและเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอ มี
ดาราสําหรับเครื่องแบบสโมสร ใหประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานโดยไมยอสวน หากไดรับ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ช นิ ด คล อ งคอหรื อ ชนิ ด คล อ งคอมี ด าราหลายดวง ให ป ระดั บ เฉพาะ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่มีลําดับเกียรติสูงสุดเทานั้น โดยคลองดวงตราใหแพรแถบอยูใตผาผูกคอ สวนดาราให
ประดับที่อกเสื้อ เบื้องซายดานนอก
๑.๔.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดสายสะพายสําหรับเครื่องแบบสโมสร ใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน โดยใหนําความในขอ ๑.๑.๔ ถึงขอ ๑.๑.๙ มาใชบังคับ โดยใหสวม
สายสะพายทับเสื้อตัวในโดยไมสวมสายสรอย
๑.๔.๔ การแต ง กายเครื่ อ งแบบสโมสรที่ มี ห มายกํ า หนดการระบุ ใ ห ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ไดรับพระราชทานโดยไมประดับเครื่องราชอิสริยาภณ
ยอสวน
๒. ทหารหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญในโอกาสที่แตงเครื่องแบบทหาร ใหใชหอยทับ
แพรแถบและประดับเชนเดียวกับทหารชาย
๓. ในโอกาสที่นัดหมายใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณประเภทเหรียญ ใหประดับเหรียญราช
อิสริยาภรณตาง ๆ เทานั้น เชน เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษเสรีชน เหรียญจักรมาลา เหรียญที่ระลึกตาง ๆ
หามนําเครื่องราชอิสริยาภรณทุกประเภทมาประดับ
๔. การสวมสายสะพาย ใหสวมสายสะพายตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ๆ ซึ่งสรุปได
ดังนี้

สะพายบาซายเฉียงลงทางขวา
๑. มหาจักรีบรมราชวงศ
๒. ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ
๓. ปฐมจุลจอมเกลา (ฝายหนา – ฝายใน)
๔. ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ฝายใน)
๕. มหาปรมาภรณชางเผือก
๖. มหาวชิรมงกุฎ

สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย
๑. ราชมิตราภรณ
๒. นพรัตนราชวราภรณ
๓. เสนางคะบดี (รามาธิบดี)
๔. ประถมาภรณชางเผือก
๕. ประถมาภรณมงกุฎไทย
๖. ปฐมดิเรกคุณาภรณ

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ใชประดับอกเสื้อ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ต.ม.และ จ.ช.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ต.ช.และ ต.ม.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ท.ม.และ ต.ช.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ท.ช. และท.ม.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ป.ม.และ ท.ช.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ป.ช.และ ป.ม.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ม.ว.ม.

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช.

โอกาสการสวมสายสะพายและสายสรอย
สํานักพระราชวังไดสรุปเรื่องโอกาสการสวมสายสะพายและสายสรอย เมื่อแตงเครื่องแบบเต็มยศไวใน
หนังสือรวบรวมเรื่อง และขอปฏิบัติเกี่ยวกับราชสํานัก ดังนี้
๑. งานใดที่ เ กี่ย วแกราชการแผน ดิน ควรสวมสายสะพายชางเผือก หรือมงกุฎไทย เชน ฉลอง
รัฐธรรมนูญ และฉลองเรือรบ เปนตน
๒. งานใดที่เกี่ยวแกรัชกาลที่ ๔ ควรสวมสายสะพายชางเผือก เชน กฐินวัดราชาธิวาส หรืองานพระบรม
ศพพระบรมวงศ ชั้น ๔
๓. งานใดที่เกี่ยวแกรัชกาลที่ ๕ ควรสวมสายสะพายจุลจอมเกลาหรือมงกุฎไทย เชน กฐินวัดเบญจม
บพิตร งานมงคล หรืองานพระบรมศพพระบรมวงศชั้น ๕ หรือถามีงานเต็มยศที่ ปอมพระจุลจอมเกลา โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔. งานใดที่นับเนื่องในรัชกาลที่ ๖ โดยเฉพาะ ควรสวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ
๕. งานเต็มยศใหญกลางวัน ควรสวมสายสะพายสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน และถามีหมายวา สวม
สายสรอยจุลจอมเกลา ก็ใหสวมไปได
๖. งานใดที่มีกําหนดนัดหมายทางการวาสวมสายสะพายจุลจอมเกลา ก็ใหสวมสายสะพายทีก่ ลาวไวโดย
เอาดวงตราจุลจอมเกลาหอยสายสะพายนั้น และไมสวมสายสรอยจุลจอมเกลา สายสะพายจุลจอมเกลากับ
สายสรอยจุลจอมเกลาจะใชรวมเวลาเดียวกันไมได

๗. งานมงคลเทานั้นจึงสวมสายสะพายนพรัตน และสายสะพายนี้ควรสวมแตงานเต็มยศใหญ ถามิใช
เชนนั้นสวมสายสะพายที่รองลงไปดีกวา เวนแตมีกําหนดนัดหมายทางราชการใหสวมสายสะพายนพรัตน หรือ
สายสะพายสูงสุด
๘. สายสะพายรามาธิบดี ควรสวมในงานที่เกี่ยวกับสงครามบางกรณีเทานั้น
๙. สายสะพายจักรีนั้น ผูไดรับพระราชทานสวมไดทุกโอกาสแมมีกําหนดนัดหมายทางการใหสวม
สายสะพายอื่น และสายสรอยกับตรามหาจักรีสวมประกอบสายสะพายอื่นได
๑๐. พระมหาสังวาลยนพรัตน สําหรับพระมหากษัตริยทรงเมื่อเวลาเสด็จออกประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงในงานใหญ ๆ ตามโอกาส
ขอสังเกต งานพระราชพิธีที่สําคัญซึ่งมีพระราชพิธีตอเนื่องกัน ๒ วัน วันแรกสวมสายสะพายจักรีหรือ
ชางเผือก วันที่สองสวมสายสะพายจุลจอมเกลาหรือมงกุฎไทย งานพระราชพิธีที่สําคัญรองลงมา วันแรกสวม
สายสายสะพายจุลจอมเกลาหรือมงกุฎไทย วันที่สองครึ่งยศ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราช-อิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย เปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทาน แก
ผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอ พระราชทานของ
รัฐบาล เพื่อเปนบําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยางสูงแกผูไดรับ พระราชทาน ในการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบวา บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแก
ราชการ หรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียง
ตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้นการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับทหาร นั้น เดิมถือปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการฝายทหาร พ.ศ.๒๕๒๘ ตอมาไดมีการ ปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ทั้ ง ระบบให มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขั้ น ซึ่ ง
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป ๒๕๓๕ ไดพิจารณา
โดยยึดหลักความเปนธรรมและรักษาคุณคาของเครื่องราช- อิสริยาภรณ คณะกรรมการ ฯ ไดยกรางระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ ก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ ……. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อ ๑๔ ธ.ค.๓๖ อนุมัติรางระเบียบดังกลาว และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๓๖
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ มีผลบังคับใชตั้งแต ๒๗ ธ.ค.๓๖
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก ตามพระราชบัญญัติเครื่องราช-อิสริยาภรณอันเปน
ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ แบงเปน ๘ ชั้น ดังนี้
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก อักษรยอ ม.ป.ช.

ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณชางเผือก อักษรยอ ป.ช.
ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณชางเผือก อักษรยอ ท.ช.
ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณชางเผือก อักษรยอ ต.ช.
ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณชางเผือก อักษรยอ จ.ช.
ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณชางเผือก อักษรยอ บ.ช.
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองชางเผือก อักษรยอ ร.ท.ช.
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินชางเผือก อักษรยอ ร.ง.ช.
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามพระราชบัญญัติเครื่องราช-อิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ แบงเปน ๘ ขั้น ดังนี้
ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ อักษรยอ ม.ว.ม.
ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ ป.ม.
ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ ท.ม.
ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ ต.ม.
ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ จ.ม.
ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณมงกุฎไทย อักษรยอ บ.ม.
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย อักษรยอ ร.ท.ม.
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย อักษรยอ ร.ง.ม.
๓. การเสนอขอพระราชทาน
๓.๑ ใหเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราช-อิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นลางสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ ดังนี้
๓.๑.๑ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
๓.๑.๒ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.)
๓.๑.๓ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
๓.๑.๔ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.)
๓.๑.๕ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)
๓.๑.๖ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)
๓.๑.๗ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)
๓.๑.๘ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)
๓.๑.๙ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
๓.๑.๑๐ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
๓.๑.๑๑ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
๓.๑.๑๒ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
๓.๑.๑๓ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)

๓.๑.๑๔ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
๓.๑.๑๕ ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
๓.๑.๑๖ ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
โดยใหพิจารณาถึงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กําหนดระยะเวลา และความดีความชอบ
ดวย
๓.๒ คุณสมบัติของผูที่พึงไดรับการพิจารณา
๓.๒.๑ เปนผูมีสัญชาติไทย
๓.๒.๒ เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และ
๓.๓.๓ เปนผูที่ไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตอง
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
๓.๓ เสนอขอพระราชทานปติดกันไมได เสนอเลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลา ตามที่
กําหนดไวไมได และเสนอขามชั้นตราไมได เวนแตเปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดี ความชอบดีเดน
คือ ปฏิบัติหนาที่ฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดี
แกราชการหรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่ง แกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ
๓.๔ ใหขอพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยสงเอกสารไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอน วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไมนอยกวา ๙๐ วัน
๓.๕ ให หั ว หน า ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรมผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ ลูกจางประจําในสังกัด แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่รวบรวมและ
ตรวจสอบรายชื่อ / เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ และ
รับรองวาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได
๓.๖ กําหนดระยะเวลาในการเสนอขอพระราชทาน
๓.๖.๑ ขาราชการตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน สวนผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.ทหาร ใหนับเวลาราชการตั้งแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการใน
ระหวางที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
๓.๖.๒ ลูก จา งประจํา ต อ งปฏิบั ติง านติ ด ตอ กัน มาเป น ระยะเวลาไม นอ ยกวา ๘ ป
บริบูรณนับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวัน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราช-ทาน ไม
นอยกวา ๖๐ วัน
๓.๖.๓ การนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอเลื่อนชั้นตราใหสูงขึ้น เปนไปตามที่กําหนดไว
ในบัญชี หากผูใดถูกลงทัณฑทางวินัยในปใด ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก ๑ ป ยกเวน
ภาคทัณฑ

๓.๗ ใหแจงพฤติการณของผูขอรับพระราชทานที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัย อยาง
รายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแลว หรือกระทําความผิดทางอาญาและอยูระหวางสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรืออยูระหวางการดําเนินคดีอาญาในศาล แมคดียังไมถึงที่สุด เวนแตความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่
มีโทษปรับสถานเดียว ใหคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณทราบดวย
๓.๘ ขาราชการและลูกจางประจําที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุราชการ ในป
ใด ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปที่พนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
ดวย
๔. บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการทหาร
ลําดับ

ยศ

เริ่มตนขอ

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้น
ตรา
เลื่อนไดถึง

ร.ง.ม.

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

๑.

สิบตรี จาตรี
จาอากาศตรี

๒.

สิบโท จาโท
จาอากาศโท

ร.ง.ช.

-

๓.

สิบเอก จาเอก
จาอากาศเอก

ร.ท.ช.

-

๔.

-จาสิบตรี
พันจาตรีสิบตรี พัน
จาอาอาศตรี
-จาสิบโท พันจาโท
พันจาอากาศโท
-จาสิบเอก พันจาเอก
พันจาอากาศเอก

ร.ง.ม.

-

๕.

จาสิบเอก พันจาเอก ร.ง.ม.
พันจาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนจาสิบ
เอกพิ เศษ
พันจาเอกพิเศษ พัน
จาอากาศเอกพิเศษ

จ.ม.

หมายเหตุ

-ขอพระราชทานได ๑. ตองมีระยะเวลารับราชการติดตอกันไม
เฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น น อ ยกว า ๕ ป บริ บู ร ณ นั บ ตั้ ง แต วั น เริ่ ม รั บ
ราชการจนถึ งวัน ก อ นวั น พระราชพิธีเ ฉลิ ม
พระชนมพรรษาของปที่จะขอ พระราชทาน
ไม น อ ยกว า ๖๐ วั น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
โรงเรียนทหารให นับเวลาราชการตั้งแตวัน
ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการในระหวางที่
กําลังศึกษาอยูในดรงเรียน
๒. ลําดับ ๖ ซึ่งกําหนดระยะเวลาเลื่อนชั้น
อั ต รา ๕ ป ห มายถึ ง ต อ งดํ า รงตํ า แหน ง ใน
ระดั บ นั้ น ๆรวมเป น เวลาไม น อ ยกว า ๕ ป
บริ บู ร ณ ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาของป ที่ จ ะขอพระราชทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน
๑. เริ่มขอพระราชทาน
๓. เกณฑการขอพระราชทานที่กําหนดไวตาม
ร.ท.ช.
ชั้นยศใหรวมถึงวาที่ยศนั้น ๆดวย
๒.ได ร.ท.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ป บริบูรณ
ขอ บ.ม.
๓. ได บ.ม.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ บ.ช
๔.ได บ.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.

๖.

รอยตรี เรือตรี เรือ บ.ม.
อากาศตรี
เงินเดือนระดับ น.๑
ชั้น ๑-๒

บ.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.
๒.ดํารงตําแหนง รอยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี
เงินเดือนระดับชั้น ๑-๒
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ ขอ บ.ช.

๗.

รอยตรี เรือตรี เรือ จ.ม.
อากาศตรี
เงินเดือนระดับ น.๑
ชั้น ๓ ขึ้นไปหรือ
รอยโท เรือโท เรือ
อากาศโท

.

.

๘.

รอยเอก เรือเอก เรือ จ.ช.
อากาศเอก

.

.

๙.

พันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรี

ต.ม.

-

.

๑๐.

พันโท นาวาโท
นาวาอากาศโท

ต.ช.

-

.

๑๑.

พันเอก นาวาเอก
นาวาโท

ท.ม.

-

.

ต.ม.
๑๒. พันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พัน
เอกพิเศษ
นาวาเอ กพิเศษนาวา
อากาศเอกพิเศษ

-

.

ท.ช.
๑๓. พันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พัน
เอกพิเศษ
นาวาเอ กพิเศษนาวา
อากาศเอกพิเศษ

ป.ม.

๑.ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น
ของพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตรา
เงินเดือน พันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ
๒. ดํารงตําแหนงบังคับ
บัญชา
๓. ได ท.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ป.ม.
๔. ใหขอไดในปกอนที่
เกษียณอายุราชการหรือ
ในปที่
เกษียณอายุราชการ
เทานั้น

ท.ช.
๑๔. พันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พัน
เอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษนาวา
อากาศเอกพิเศษ
-เงินเดือนขั้นตนของ
พลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี
-ดํารงตําแหนงรอง
เจากรม รองผู
บัญชาการกองพล
รองผูบัญชาการกอง
พลบินหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งเทียบเทา
กับตําแหนงดังกลาว
และเปน
ตําแหนงคุมกําลัง
ตามที่
กระทรวงกลาโหม
กําหนด

ป.ม.

- ได ท.ช.มาแลวไมนอย
กวา ๓ ป บริบูรณ ขอ ป.
ม.

๑๕. พลตรี พลเรือตรี พล อากาศตรี

ม.ว.ม.

๑. ได ท.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณขอ
ป.ม.
๒. ได ป.ม.มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอป.ช.
ลําดับที่ ๑๕-๑๗ การขอกรณปที่เกษียณอายุ
๓. ไดป.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ราชการ
ตามขอ ๔ ใหขอปติดกันได
ขอ ม.ว.ม.
๔.ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา
แตไมเกิน ป.ช.เวนกรณี
ลาออก

๑๖.

พลโท พลเรือโท พล อากาศโท

๑๗. พลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก

-

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม.มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ป.ช.
๒.ได ป.ช.มาแลวไม
นอยกวา ขอ ม.ว.ม.
๓.ได ม.ว.ม.มาแลวไม
นอยกวา ๕ ปบริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.
๔.ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสูงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา
เวนกรณีลาออก

ม.ป.ช.

๑. ได ป.ม.มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณขอ
ป.ช.
๒. ได ป.ช.มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ว.ม.
๓. ได ม.ว.ม.มาแลวไม
นอยกวา ๓ ปบริบูรณ
ขอ ม.ป.ช.
๔. ในปที่เกษียณอายุ
ราชการใหขอสุงขึ้นอีก
๑ ชั้นตรา
เวนกรณีลาออก

ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) ใหแกนายทหาร
ยศ น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีชื่อเรียกอยางอื่นเทียบเทากับตําแหนง รอง จก. รอง ผบ.
พล. รอง ผบ.กองเรือ และ รอง ผบ.พล.บิน และเปนตําแหนงคุมกําลังตามที่ กห.กําหนด ในลําดับที่ ๑๔ ของ
บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการนั้น กห.ไดกําหนดตําแหนงที่เทียบเทาในสวน
ของ ทร.ไวดังนี้
๑. รอง ลก.ทร.
๒. รอง ผอ.สตช.ทร.
๓. รอง เสธ.กภ.๑ กร.
๔. รอง เสธ.กภ.๒ กร.
๕. รอง เสธ.กภ.๓ กร.

๖. รอง ผบ.กบร.กร.
๗. รอง ผบ.กฝร.
๘. รอง เสธ.กปฝ.
๙. รอง เสธ.นย.
๑๐. รอง ผบ.ศฝ.นย.
๑๑. รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
๑๒. รอง เสธ.ฐท.สส.
๑๓. รอง ผอ.ศกล.ฐท.สส.
๑๔. รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.
๑๕. รอง ผบ.ฐท.กท.
๑๖. รอง ผบ.ฐท.สข.
๑๗. รอง ผบ.ฐท.พง.
๑๘. รอง ผบ.สอ./รฝ.
๑๙. ผบ.กรม สห.ทร.
๒๐. รอง ผอ.อธบ.อร.
๒๑. รอ ง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.
๒๒. รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
๒๓. รอง ผอ.สมเด็จพระปนเกลา พร.
๒๔. รอง เสธ.ยศ.ทร.
๒๕. รอง เสธ.รร.นร.
๒๖. รอง หน.ฝศษ.รร.นร.
๒๗. รอง เสธ.สรส.
๒๘. รอง หน.ฝวก.สรส.
๒๙. รอง ผอ.ศยร.สรส.
๓๐. รอง ผบ.วทร.สรส.
๓๑. รอง ผบ.รร.สธ.ทร.สรส.
๓๒. รอง ผบ.รร.อส.สรส.
๓๓. รอง ผบ.รร.กล.สรส.
๓๔. รอง ผอ.สวพ.ทร.ล
๕. บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา

ลําดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน

ตําแหนง

เริ่มตนขอ

เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

บ.ม.

จ.ม.

๑.เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒.ไดบ.ม.มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
๓.ไดบ.ช.มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ จ.ม.

๑.

ลูกจางประจํา
ซึ่งไดรับเงิน
คาจางตั้งแต
อัตรา เงินเดือน
ขั้นต่ําของ
ขาราชการพล
เรือนระดับ ๓
แตไมถึงขั้นต่ํา
ของอัตรา
เงินเดือน
ขาราชการ
พลเรือน ระดับ
๖

บ.ช.

จ.ช.

๒.

ลูกจางประจําซึ่ง
ไดรับคาจาง
ตั้งแตอัตรา
เงินเดือน
ขั้นต่ําของ
ขาราชการพล
เรือน ระดับ ๖
ขึ้นไป

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
๒.ไดบ.ช.มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
๓.ไดจ.ม.มาแลวไมนอยกวา
๕ ปบริบูรณ ขอ จ.ช.

หมายเหตุ
๑. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ป
บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ของปที่จะขอ
พระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน
๒. ตองเปนลูกจางประจําของ
สวนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ
และหมายความรวมถึง
ลูกจางประจําของสวนราชการ
สวนทองถิ่นเมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร แตไมหมายถึง
ลูกจางเงินทุนหมุนเวียน
๓. ตองเปนลูกจางประจําที่มีชื่อ
และลักษณะงานเปนลูกจาง
โดยตรงหมวด ฝมือ หรือ
ลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะ
เหมือนขาราชการ

๖. บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคูสมรสขาราชการทหารชั้นผูใหญ

ลําดับ

ตําแหนง

เครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ขอ
พระราชทาน
เริ่มตนขอ

๑.

นายทหารยศพล ตม.
เอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก
ที่ดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการ
เหลาทัพ

เลื่อนไดถึง
ปม.

เงื่อนไขและ ระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ไดป
เวนป ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น ท.ม.
ขึ้นไป ตองเวน ๒ ป ตามลําดับถึง ป.ม.

หมายเหตุ

.

๒.

นายทหารยศพล จม.
เอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก
ที่ดํารงตําแหนง
ซึ่งมีลักษณะ
เปนการบังคับ
บัญชา
ตามกฎหมาย

๓.

นายทหารยศพล
โท พลเรือโท
พลออากาศโท
ที่ดํารงตําแหนง
จม.
ซึ่งมีมีลักษณะ
เปนการบังคับ
บัญชาตาม
กฏหมาย

๔.

นายทหารยศพล
เอก พลเรือเอก
บ.ช.
พลอากาศเอก
ที่ดํารงตําแหนง
เจากรม

ท.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ไดป
เวนป ตามลําดับถึง ท.ม.
๓. การขอพระราชทานตั้งแตชั้น
ท.ม.ขึ้นไป ตองเวน ๒ ป ขอ ท.ช.

ทม.

๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง ท.ม.

ต.ช.

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ไดปเวนป ตามลําดับถึง ต.ช.

๗. คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของกองทัพเรือ
ทร.ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของกองทัพเรือ
เพื่อพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณของขาราชการใน ทร.ใหเปนไปตามหลักเกณฑใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖
คณะกรรมการมีจํานวน ๑๐ นาย ประกอบดวย
๗.๑ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. เปน ประธานกรรมการ
๗.๒ ลก.ทร. เปน กรรมการ
๗.๓ จก.สบ.ทร. เปน กรรมการ
๗.๔ จก.กพ.ทร. เปน กรรมการ
๗.๕ จก.ขว.ทร. เปน กรรมการ
๗.๖ จก.ยก.ทร. เปน กรรมการ
๗.๗ จก.กบ.ทร. เปน กรรมการ

๗.๘ ผอ.กปค.กพ.ทร. เปน กรรมการ
๗.๙ ผอ.กสม.กพ.ทร. เปน กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๐ หน.บําเหน็จความชอบ กสม.กพ.ทร. เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนหนาที่ของผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองกระทํา
ตามขอบัญญัติที่กําหนดไว ในพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ติดตาม
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณระบุกรณีที่จะตองคืนเครื่องราชอิสริยาภรณไว ๓ กรณี คือ
๑. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง เมื่อไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงขึ้น แตไมตองคืนประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
๒. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นที่ไดรับ เมื่อผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
หรือ เครื่ องราชอิส ริย าภรณ อั น มีเ กี ย รติย ศยิ่ ง มงกุฎ ไทย ถึ ง แกก รรม ใหทายาทเป น ผู ส งคืน แตไ ม ตองคื น
ประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตอ งคื น ประกาศนี ย บั ต รกํ า กั บ
๓.
คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เ มื่ อ ทรงพระกรุ ณ าเรี ย กคื น
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ด ว ยกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ พระราชทาน เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ไม ส ามารถนํ า
เครื่องราชอิสริยาภรณมาคืนได สามารถชดใชเงินคืนแทนตามราคาที่ทางราชการกําหนด ซึ่งจะปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรีทุก ๓ ป การปรับราคาครั้งสุดทายเมื่อ ๑ มี.ค.๔๒ มีดังนี้
ม.ป.ช. ราคา ๑๓,๗๑๒ บาท
ม.ว.ม. ราคา ๒๔,๖๖๐ บาท
ป.ช. ราคา ๙,๖๑๐ บาท
ป.ม. ราคา ๘,๕๘๔ บาท
ท.ช. ราคา ๖,๓๓๖ บาท
ท.ม. ราคา ๖,๒๐๐ บาท
ต.ช. ราคา ๒,๖๕๘ บาท
ต.ม. ราคา ๒,๖๑๒ บาท
จ.ช. ราคา ๑,๔๘๒ บาท
จ.ม. ราคา ๑,๔๘๒ บาท
บ.ช. ราคา ๑,๔๑๔ บาท
บ.ม. ราคา ๑,๔๑๔ บาท
ร.ท.ช. ราคา ๗๒๖ บาท
ร.ท.ม. ราคา ๗๑๐ บาท
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทาน พระ
บรมราชานุญาตใหรัฐบาลดํา เนินการ จัดสรางเครื่องราชอิ สริ ยาภรณ ขึ้น สํา หรับพระราชทานเป น บําเหน็จ
ความชอบให แ ก ผู ที่ ก ระทํ า ความดี ค วามชอบอั น เป น ประโยชน แ ก ป ระเทศ ศาสนา และประชาชน และ
พระราชทานชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นวา “เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ” กับทั้ง
พระราชทานพระราชาธิบายวาเปน “ความอุดมสมบูรณ”
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ มีองคประกอบสําคัญเปนรูปครุฑและมีอักษรพระ
ปรมาภิไ ธย “ภปร” อยูดานหลังดวงตราและดารา ซึ่งเปนที่ หมายสําคัญว าทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณใหสรางขึ้นสําหรับพระราชทาน ใหแกผูกระทําความดีความชอบเปนการ
เฉพาะในรัชสมัยปจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณนี้ แบงเปน ๗ ชั้น คือ
ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ ป.ภ.
ชั้นที่ ๒ ทุตยิ ดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ ท.ภ.
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ ต.ภ.
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ จ.ภ.
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ บ.ภ.
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ ร.ท.ภ.
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ อักษรยอ ร.ง.ภ.
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิสริ ย าภรณนี้ ตามพระราชบั ญญั ติเ ครื่อ งราชอิส ริ ย าภรณอั น เปน ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.๒๕๓๔ ไดบัญญัติใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตอมาไดประกาศใช พระ
ราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการขอพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการขอพระราชทาน เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่
สรรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ พ.ศ.๒๕๓๘ ดั ง นั้ น ตั้ ง แต ป ๒๕๓๘ เป น ต น มา จะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ นี้ใหแกผูที่ไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
แทนเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยที่เคย
ขอพระราชทานมากอน
๑. การเสนอขอพระราชทาน
๑.๑ คุณสมบัติของผูที่พึงไดรับการพิจารณา
๑.๑.๑ มีความประพฤติดี
๑.๑.๒ ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑.๓ ไมเคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ เวนแตเปนการตองสงคืนเนื่องจาก
ไดรับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
๑.๒ การกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน ของ
บุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน จําแนกเปน ๒ ประเภท คือ

๑.๒.๑ การกระทํ า ความดี ที่ มี ผ ลงานอั น เป น ประโยชน แ ก ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชนซึ่งมีลักษณะเปนผลงานดีเดนหรือเปนแบบอยาง อันควรแกการสรรเสริญ หรือเปนการกระทําที่ฝา
อันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกปองชีวิตหรือทรัพยสินอันเปนประโยชนตอสังคมและประเทศ การพิจารณาการ
กระทําความดีความชอบใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑.๒.๑.๑ เปนผลงานของตนเองและไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาแลว ถาเปนผลงานที่ทํารวมกันเปนหมูคณะจะตองสรุปแยกผลงานของแต
ละกลุมบุคคลใหชัดเจน เพื่อใหสามารถพิจารณาเปนรายบุคคลตามความเหมาะสมได
๑.๒.๑.๒ ถ า เป น ผลงานที่ ก ระทํ า ให แ ก นิ ติ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คลนั้ น ต อ งมี
วัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
การเสนอขอพระราชทานสําหรับผูกระทําความดีความชอบประเภทนี้ โดยปกติให
เสนอขอพระราชทาน ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ และใหเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้น
ตามลําดับ เมื่อกระทําความดีความชอบเพิ่มขึ้นจนถึง ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ โดยเวนระยะเวลาแตละชั้นไม
นอยกวา ๕ ป
๑.๒.๒ การกระทําความดีความชอบที่เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน
ซึ่งมีลักษณะเปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เชน เพื่อการศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข
การแพทย การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะหหรือความมั่นคงของชาติ และทรัพยสินที่บริจาคตองเปนของผู
บริจาคหรือที่ผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดในนามของตน การพิจารณาการกระทําความดีความชอบ ใหอยูภายใต
เงื่อนไขดังนี้
๑.๒.๒.๑ ทรัพยสินที่บริจาคตองเปนทรัพยสินที่ไมเคยใชเสนอขอพระราชทาน จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาแลว
๑.๒.๒.๒ การบริจาคทรัพยสินซึ่งถาจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
เจาพนักงานเจาหนาที่ ใหทําเปนหนังสือและจดทะเบียน ตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน
๑.๒.๒.๓ การบริจาคทรัพยสินที่มีผูรวมบริจาคหลายคน ใหแสดงรายละเอียด
ดวยวา ผูบริจาคแตละคนไดบริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทาใด ในกรณีที่มิไดแสดงรายละเอียด ดังกลาวใหถือวาผู
บริจาคแตละคนไดบริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทา ๆ กัน
๑.๒.๒.๔ ถาเปนการบริจาคทรัพยสินใหแก นิติบุคคล นิติ บุคคลนั้นตองมี
วัตถุประสงคในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณประโยชน
๑.๒.๒.๕ การบริจาคทรัพ ยสินที่ มิ ใช เ งิ น ต องมี ห นังสื อรับรองมู ลคา แหง
ทรัพยสินที่บริจาคจากสวนราชการที่เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค
หากทรัพยสินที่บริจาคเปนที่ดินใหเจาพนักงานที่ดินเปนผูออกหนังสือรับรองมูลคาของที่ดินนั้น
๑.๒.๒.๖ ทรัพยสินที่บริจาคตองไมมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ

๑.๒.๓ ใหหนวยงานที่เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้แก
ผูกระทําความดีความชอบ แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติความ
ประพฤติ การกระทําความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณา
๒. บัญชีแสดงจํานวนมูลคาของทรัพยสินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

มูลคาของทรัพยสิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณที่เสนอขอพระราชทาน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ (ร.ง.ภ.)
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ (ร.ท.ภ.)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ (ต.ภ.)
ทุติยดิเรกคุณาภรณ (ท.ภ.)
ปฐมดิเรกคุณาภรณ (ป.ภ.)

๓. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการ เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณของกองทัพเรือ
ทร.ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ อันเป น ที่สรรเสริญยิ่ งดิเ รกคุณ าภรณของกองทัพ เรื อ เพื่อ
พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทําความดีความชอบ และความ เหมาะสม ของ
บุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ในสวนของ ทร. เพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรอง
แสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน และการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.
๒๕๓๘
คณะกรรมการมีจํานวน ๑๒ นาย ประกอบดวย
๓.๑ ผบ.ทร. เปน ประธานกรรมการ
๓.๒ ผช.ผบ.ทร. เปน รองประธานกรรมการ
๓.๓ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. เปน กรรมการ
๓.๔ ลก.ทร. เปน กรรมการ
๓.๕ จก.สบ.ทร. เปน กรรมการ
๓.๖ จก.กพ.ทร. เปน กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ จก.ขว.ทร. เปน กรรมการ

๓.๘ จก.ยก.ทร. เปน กรรมการ
๓.๙ จก.กบ.ทร. เปน กรรมการ
๓.๑๐ ผอ.กปค.กพ.ทร. เปน กรรมการ
๓.๑๑ ผอ.กสม.กพ.ทร. เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๑๒ หน.บําเหน็จความชอบ กสม.กพ.ทร. เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

บทที่ ๕
สิทธิที่ไดรับเมื่อออกจากราชการหรือเสียชีวิต
ทหารที่รับราชการประจําการนั้น เมื่อออกจากราชการจะไดรับเงินตอบแทนประเภทใดขึ้นอยูกับอายุ
เวลาราชการหากตายระหวางรับราชการ ก็จะไดรับเงินชวยพิเศษดวย ในที่นี้จะกลาวถึงเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ
ปกติ บําเหน็จบํานาญพิเศษ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) บําเหน็จ ตกทอด เงินชวยพิเศษ บําเหน็จ
พิเศษ สวนการปฏิบัติดานการเงินนั้น ไดกลาวไวแลวใน อทร.๖๐๐๑ คูมือการปฏิบัติดานการเงิน จึงไมนํามา
กลาวอีก
เบี้ยหวัด
เบี้ยหวัดเปนเงินตอบแทนความชอบที่ใหแกทหารชายที่ออกจากประจําการ โดยจายเปน ราย
เดือนตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม
๑. ผูมีสิทธิรับเบี้ยหวัด ไดแก นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารประจําการ (พล
อาสาสมัคร)
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งมีเวลาราชการไมนอยกวา ๑ ป เมื่อออกจาก ราชการ
แลว เปนนายทหารกองหนุนนายทหารสัญญาบัตร จะอยูในประเภทกองหนุนไดตามเกณฑอายุจริง และชั้นยศ
เปนตัวกําหนด ซึ่งเปนไปตามขอบังคับทหาร ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ วาดวย การแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร
กลาวคือ

๒๔๘๒

ยศ ร.ต. – ร.อ. อายุไมเกิน ๔๕ ป
ยศ น.ต. – น.ท. อายุไมเกิน ๕๐ ป
ยศ น.อ. – นายพล อายุไมเกิน ๕๕ ป
๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการ ที่ไมไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ซึ่งกลับเขารับ
ราชการประจําการใหมเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป แลวออกจากราชการเปนนายทหารกองหนุน
๑.๓ นายทหารประทวน และทหารกองประจําการซึ่งรับราชการในกองประจําการครบกําหนด
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว เขารับราชการประจําการเปนนายทหารประทวนหรือพลทหาร
ประจําการ (พลอาสาสมัคร) ตอไปไมนอยกวา ๑ ป แลวออกจากราชการ เมื่อออกจากราชการยังไมพนกองหนุน
ชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑.๓.๑ นายทหารประทวน และพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) จะอยูใน
กองหนุนชั้นใดนั้น เปนไปตามนัยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดังนี้
กองประจําการ
สองป
กองหนุนชั้นที่ ๑
เจ็ดป
กองหนุนชั้นที่ ๒
สิบป
กองหนุนชั้นที่ ๓
หกป
๑.๓.๒ นายทหารประทวนที่กําเนิดจากขาราชการกลาโหมพลเรือน เมื่อไดรับ ราชการ
ในกองประจําการครบกําหนดตามกฎหมายวาดวย การรับราชการทหารแลว และไดรับราชการ ประจําการตอไป

อีกไมนอยกวา ๑ ปบริบูรณ เมื่อออกจากราชการจะใหไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ หรือบํานาญ จะตองเปนไปตาม
เกณฑอายุตามที่กําหนดไวในคําสั่ง กห. ที่ ๑๓๙๙๕/๙๘ ลง ๖ ก.ค.๙๘ เรื่อง ขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ไดรับ
การแตงตั้งเปน นายทหารประทวนประจําการแลวออกจาก ราชการ ดังนี้
รับเบี้ยหวัด ตองมีอายุไมเกิน ๓๙ ปบริบูรณ
รับบําเหน็จบํานาญ จะตองมีอายุตั้งแต ๓๙ ปบริบูรณ ขึ้นไป
๑.๔ นายทหารประทวนและพลทหารกองหนุนที่ไมไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ซึ่งกลับ
เขารับราชการประจําการใหมเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป แลวออกจากราชการ เมื่อออกจากราชการ ยังไมพน
กองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๒. ผูที่ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด
๒.๑ ทหารที่ อ อกจากราชการได รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญตามกฎหมายว า ด ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ
๒.๒ นายทหารประทวนและพลทหารซึ่ ง รั บ ราชการในกองประจํ า การครบกํ า หนดตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว ตองรับราชการตอไปเพราะเลื่อนกําหนดเวลาปลด หรือนายทหาร
ประทวนและพลทหารกองหนุนซึ่งเขารับราชการระดมพล เขาฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่ง
พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๒.๓ ออกจากราชการเพราะมีความผิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๒.๓.๑ ทุจริตตอหนาที่ราชการ
๒.๓.๒ กระทําความผิดตองรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตความผิดอันตองระวางโทษไมเกิน ลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทที่ไมเสียหายแกราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
๒.๓.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนคนลมละลายเพราะทําหนี้สินขึ้นดวยความ
ทุจริต หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพงอันแสดงวา เปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่อยาง
รายแรง
๒.๓.๔ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย และการขัดคําสั่งนั้นเปน
เหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๒.๓.๕ เปดเผยความลับของทางราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๒.๓.๖ ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๒.๓.๗ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
๒.๓.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจําการ
๒.๓.๙ ประพฤติชั่วอยางรายแรง
ผูออกจากราชการเพราะมีความผิด ตามขอ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓ ไมมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยหวัด ตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุด แตถาเปนผูถูกสั่งพักราชการ
อยูกอนแลว ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตั้งแต วันสั่งพักราชการ

๓. เกณฑคํานวณเบี้ยหวัด
ในการคํ า นวณเบี้ ย หวั ด ให คํ า นวณตามส ว นแบ ง ของเงิ น เดื อ นเดื อ นสุ ด ท า ย ซึ่ ง หมายถึ ง
เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณ ประเภทเงินเดือน เดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษราย
เดือนสําหรับคาวิชาเละหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และ หรือสําหรับประจําตําแหนง ที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ
และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มอื่น ๆ เกณฑ
คํานวณมีดังนี้
๓.๑ มีเวลาราชการไมถึง ๑๕ ป ได 15/ 50 ของเงินเดือน
๓.๒ มีเวลาราชการ ๑๕ ป แตไมถึง ๒๕ ป ได 25/ 50 ของเงินเดือน
๓.๓ มีเวลาราชการ ๒๕ ป แตไมถึง ๓๐ ป ได 30/ 50 ของเงินเดือน
๓.๔ มีเวลาราชการ ๓๐ ป แตไมถึง ๓๕ ป ได 35/ 50 ของเงินเดือน
๓.๕ มีเวลาราชการ ๓๕ ป แตไมถึง ๔๐ ป ได 40/ 50 ของเงินเดือน
๓.๖ มีเวลาราชการเกินกวา ๔๐ ป ขึ้นไปใหแบงเปน ๕๐ สวน x จํานวนปเวลาราชการจริง
เบี้ยหวัดใหจํากัดจํานวนอยางสูงไมเกินเงินเดือนสุดทาย
๔. การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณเบี้ยหวัด
ใหนับเชนเดียวกับการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ (ดูในเรื่องบําเหน็จ
บํานาญปกติ)
๕. การงดเบี้ยหวัด
ทหารที่ไดรับเบี้ยหวัดอยูแลว ใหงดเบี้ยหวัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งยายหรือปลดจากประเภทนี้
๕.๒ นายทหารประทวนและพลทหารมี เ บี้ ย หวั ด ซึ่ ง ปลดจากกองหนุ น ชั้ น ที่ ๒ ตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๕.๓ เขารับราชการในตําแหนงซึ่งมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
๕.๔ กระทําความผิดตามขอ ๒.๓ สําหรับผูกระทําความผิดตามขอ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓
ใหงดตั้งแตวันมีคําสั่งพิพากษาถึงที่สุด
๕.๕ หลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วตอราชการจนเปนเหตุใหไมสามารถเรียกตัวในคราวมีราชการ
จําเปนที่ตองการใชตัวได
๕.๖ เจ็บไขหรือพิการซึ่งแพทยของทหาร ๒ นาย มีความเห็นวา ไมสามารถจะทําการตาม
หนาที่ตอไปได
บําเหน็จบํานาญปกติ
เปนเงินตอบแทนความชอบที่รับราชการมา กลาวคือ

บําเหน็จ เปนเงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบใหแกขาราชการที่ออกจากราชการ โดยจายเปนเงิน
กอนครั้งเดียวเมื่อไดรับบําเหน็จไปแลวเปนอันสิ้นสุดเด็ดขาด ไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือประการใดจากทาง
ราชการตอไปอีก และทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด
บํานาญ เปนเงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบใหแกขาราชการที่ออกจากราชการ โดยจายใหเปน
รายเดือนนับตั้งแตวันที่ออกจากราชการ
จนกระทั่งถึงวันที่ถึงแกกรรม นอกเหนือจากที่ ขาราชการไดรับบํานาญแลวยังไดรับการชวยเหลือเปน
สวัสดิการ เชน คาเลาเรียน คารักษาพยาบาล เชนเดียวกับขาราชการประจําการ
๑. สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ
๑.๑ เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได
๑.๒ สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญ มีอายุความ ๓ ป
๑.๓ ขาราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๑.๓.๑ เหตุ ท ดแทน ไดแ กขาราชการซึ่งออกจากประจําการเพราะเลิก หรือยุ บ
ตํ า แหน ง หรื อ ซึ่ ง มี คํ า สั่ ง ให อ อกโดยไม มี ค วามผิ ด หรื อ ซึ่ ง ออกตามบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด
๑.๓.๒ เหตุสูงอายุ ไดแกขาราชการที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว หรือขาราชการ
ที่มีอายุ ๕๐ ปบริบูรณแลว มีความประสงคจะลาออก และผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวอนุญาตใหออกจาก
ราชการได
๑.๓.๓ เหตุ รับราชการนาน ไดแ กขาราชการซึ่งมีเวลาราชการสํ าหรับคํา นวณ
บําเหน็จบํานาญครบ ๓๐ ปบริบูรณแลว หรือขาราชการที่มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ๒๕
ปบริบูรณ ประสงคจะออกจากราชการ และผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวอนุญาตใหออกจากราชการได
๑.๓.๔ เหตุ ทุ พ พลภาพ ได แ ก ข า ราชการผู ป ว ยเจ็ บ ทุ พ พลภาพซึ่ ง แพทย ท าง
ราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ไมสามารถที่จะรับราชการไดตอไป
๑.๔ ขาราชการมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึง ๑๐ ปบริบูรณ มีสิทธิ
รับบําเหน็จ ถามีเวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ตั้งแต ๑๐ ปบริบูรณขึ้นไป มีสิทธิไดรับบํานาญ
๑.๕ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับบํานาญ จะยื่นคําขอรับบําเหน็จแทนบํานาญก็ได
๑.๖ ขาราชการผูใดมีเวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ๑๐ ปบริบูรณแลว และไมมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จบํานาญตามขอ ๑.๓ ก็ใหไดรับบําเหน็จ
๑.๗ ข า ราชการการเมื องตํา แหนง รัฐ มนตรี และมีเ วลาราชการในตํ า แหน งขา ราชการ
การเมืองรวมกันไมนอยกวา ๔ ปบริบูรณ ใหมีสิทธิรับบํานาญเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
๒.๑ การนับเวลารับราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ นับตั้งแตวันรับราชการรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน โดยนับจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งปใหนับเปน ๑ ป เดือน

หรือวันใหคํานวณตามวิธีการจายเงิน และนับ ๑๒ เดือนเปน ๑ ป และเศษของวันหลายระยะรวมกันใหนับ
๓๐ วัน เปน ๑ เดือน
๒.๒ ขาราชการที่รับราชการกอนอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ ใหเริ่มนับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันที่มีอายุครบ สิบแปดปบริบูรณ ผูซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ใหมี
สิทธินับเวลาราชการไดตั้งแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๒.๓ ผูที่กระทําหนาที่ตามที่ กห. กําหนด ในระหวางเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือ
มีการปราบปรามการจราจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือใน
ระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํานั้น ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณ แมในระหวาง
นั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
๒.๔ ผูที่ประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก ใหนับเวลาราชการที่
ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณ แตถาอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ ใหนับ
ประการเดียว
๒.๕ ผูที่ปวย หรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับเงินเดือนเต็ม ใหนับเวลาเหมือนเต็ม
เวลาราชการ ถาปวย หรือลา หรือต องพักราชการ โดยไดรับเงินเดือนไมเต็ม ใหนับเวลาตามสวนของ
เงินเดือนที่ไดรับ ถาปวย หรือลา หรือตองพักราชการ หรือมิไดอยูรับราชการ โดยมิไดรับเงินเดือนไมนับ
เวลาราชการให ยกเวนถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร
๒.๖ ระหวางที่เปนทหารกองหนุนไดรับเบี้ยหวัด ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญเสมอ ๑ ใน ๔ ของเวลาอยูรับราชการ
๒.๗ ผูที่ทางราชการคัดเลือกใหไปศึกษาตางประเทศ นับเวลาในระหวางนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ
๒.๘ ขาราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือนที่ทางราชการสั่งใหไป ทํา
การใด ๆตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย พระราชกฤษฎีกา ผูนั้นยังไมมีสิทธิบําเหน็จบํานาญและใหนับเวลา
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
๒.๙ ผูที่ลาออกโดยไมมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ หรือบํานาญ จากการรับราชการตอน
กอนลาออก หรือถูกปลดออก หรือถูกไลออก ในกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือออกจากราชการโดย
ไดรับหรือมีสิทธิที่จะรับบําเหน็จบํานาญแลว ภายหลังถากลับ เขารับราชการใหมใหคิดเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหมเทานั้น ทั้งนี้มิใหใชบังคับแก
๒.๙.๑ นายทหารซึ่งถูกปลดออกจากประจําการเปนนายทหารกองหนุนมิไดรับ
เบี้ยหวัด บําเหน็จ หรือบํานาญหากกลับเขา รับราชการ
๒.๙.๒ นายทหารซึ่งลาออกจากราชการเปนนายทหารกองหนุนโดยมิไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ หากไดเขารับราชการ เปนทหารอีก และออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ ขณะ
เปนทหาร

๒.๙.๓ ผูมีสิทธิคืนบําเหน็จเพื่อนับเวลากอนออกจากราชการตอเนื่องกับการ รับ
ราชการตอนหลัง
๒.๙.๔ ขาราชการการเมืองที่ตองออกหรือพนตําแหนงโดยผลของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และยังมิไดรับ บําเหน็จบํานาญ สําหรับวันราชการตอนที่ตองออกหรือตองพน
ตําแหนง
๒.๑๐ เวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหนับแตจํานวนป เศษของปถาเขา ครึ่งปให
นับเปนหนึ่งป
๒.๑๑ ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการไปแลวภายหลัง กลับเขา
รับราชการใหม ใหนับเวลาสําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายกองทุน บําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
๒.๑๒ ข า ราชการที่ มีสิ ท ธิรั บ บํ า นาญปกติภ ายหลั ง กลั บ เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการ
การเมืองและบอกเลิกรับบํานาญขณะกลับเขารับ ราชการใหม ใหนับเวลาตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลัง หากผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองแจงความประสงคภายใน ๓๐ วัน นับแตวันกลับเขารับ
ราชการใหม หากพนกําหนดถือวาผูนั้นบอกเลิกรับบํานาญและขอนับเวลาราชการตอเนื่อง
๓. วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
๓.๑ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายเปนเกณฑคํานวณ สําหรับขาราชการที่ครบเกษียณอายุ
ราชการ เงินเดือนเดือนสุดทายหมายถึงเงินเดือน ที่ไดเลื่อนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวยสวน
ขาราชการที่ดํารงตําแหนงขณะเดียวกันหลายตําแหนงแลวพนจากตําแหนงที่มีเงินเดือน สูงกอนพนจาก
ราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนงที่มีเงินเดือนที่เคยไดรับอยูเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย และ
ถามีการปรับอัตราเงินเดือน ใหถือเงินเดือนของตําแหนงที่เงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมาย เปนเงินเดือน
เดือนสุดทาย
๓.๒ วิธีคํานวณบําเหน็จ
เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ
๓.๓ วิธีคํานวณบํานาญ
เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ / ๕๐
๔. หลักเกณฑการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการผูที่ออกจากราชการโดยมีความผิด
หลักเกณฑการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการผูซึ่งออกจากราชการโดยมีกรณีหรือ
ตองหาวากระทําความผิดวินัยกอนออกจากราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะหยอนความสามารถ
เพราะประพฤติตนไมเหมาะสม เพราะบกพรองในหนาที่ เพราะมีมลทินมัวหมอง หรือมีกรณีตองหาวา
กระทําความผิดอาญาและกรณียังไมถึงที่สุดโดยไมตองรอหลักฐานการพิจารณาตอบรับทราบวากรณีเปน
การถึ ง ที่ สุ ด แล ว จาก กระทรวงเจ า สั ง กั ด โดยให มี ก ารประกั น ด ว ยบุ ค คลหรื อ ทรั พ ย สิ น ตามแบบ
กระทรวงการคลัง ดังนี้

๔.๑ ใหขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีกรณีหรือตองหาวากระทําความผิดวินัยหรือ
อาญาดังกลาว แตกรณียังไมถึงที่สุดและไดยื่นเรื่อง ขอรับบําเหน็จบํานาญตอทางราชการดําเนินการจัดหา
บุคคลหรือทรัพยสินไวเปนประกันการรับเงินบําเหน็จบํานาญกับสวนราชการเจาสังกัดดวย
สํ า หรั บ การประกั น ด ว ยบุ ค คลให ห มายถึ ง บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่น
๔.๑.๑ กรณีเปนบุคคลธรรมดาจะตองมีความสามารถในการทํานิติกรรมไดตาม
กฎหมายและประกอบอาชีพเปน ขาราชการประจํา (เชน ขาราชการกระทรวงกลาโหม ขาราชการตํารวจ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ) หรือลูกจางประจําของสวนราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไดรับ
เงินเดือน หรือคาจางไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนของผูขอรับบําเหน็จบํานาญ ดังกลาวจึงจะทําการค้ําประกันได
ในกรณีที่ไมสามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวเปนผูค้ําประกันไดก็อาจจัดใหบุคคล ไมเกินสองคนซึ่งมี
เงินเดือนหรือคาจางรวมกันไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนของผูขอรับบําเหน็จบํานาญก็ให ทําการค้ําประกันได
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓ ปหรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและไดมีการตอบรับทราบการลงโทษจาก
กระทรวง เจาสังกัดหรือองคการกลางบริหารงานบุคคลแลว
๔.๑.๒ กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีขอกําหนดไวในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งให
มีสิทธิที่จะค้ําประกันการชําระหนี้ได (เชน ธนาคาร บริษัทจํากัด บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร ฯลฯ)โดยค้ําประกันภายในวงเงินที่ผูขอ รับบําเหน็จบํานาญดังกลาวจะไดรับไป ทั้งนี้
ภายในกําหนดระยะเวลา ๓ ป หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและไดมีการ ตอบรับทราบ การลงโทษจากกระทรวงเจา
สังกัด หรือองคการกลางบริหารงานบุคคลแลว
๔.๑.๓ กรณีประกันดวยทรัพยสิน ใหหมายถึง ทรัพยสินตามประมวลกฎหมาย
แพง และพาณิชย ดังตอไปนี้
๔.๑.๓.๑ อสังหาริมทรัพย (บานและหรือที่ดิน) ใหคิดตามราคาประเมิน
การเสียภาษีของทางราชการ และมีราคาไมต่ํากวาวงเงินที่ผูขอรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวจะไดรับไปโดยจด
ทะเบียนจํานองไวเปนประกันการชําระหนี้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา ๓ ป หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได
มีการตอบรับทราบการลงโทษ จากกระทรวงเจาสังกัด หรือองคการกลางบริหารงานบุคคลแลว
๔.๑.๓.๒สังหาริมทรัพยอื่นใดซึ่งกฎหมายบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะ
กาลใหมีราคาประเมินไมต่ํากวา วงเงินที่ผูขอรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวจะไดรับไปโดยจดทะเบียนจํานําไว
เปน ประกั น การชํา ระหนี้ ทั้ ง นี้ ภายในกํ า หนดระยะเวลา ๓ ป หรือเมื่ อ กรณีถึ งที่ สุด และได มี ก ารตอบ
รับทราบการลงโทษ จากกระทรวง เจาสังกัด หรือองคการกลางบริหารงานบุคคลแลว
๔.๑.๓.๓ หลักทรัพยอื่น ๆ เชน ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรตั๋วเงิน หรือตรา
สารพาณิชยอื่น หรือหุน หรือหุนกู ฯลฯ โดยมีราคาไมต่ํากวาวงเงินที่ผูขอรับบําเหน็จบํานาญดังกลาว จะ
ไดรับไปและไดจดทะเบียนไวเปน ประกันการชําระหนี้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา ๓ ปหรือเมื่อกรณีถึง
ที่สุดและไดมีการตอบรับทราบ การลงโทษจากกระทรวงเจาสังกัด หรือองคการกลางบริหาร งานบุคคลแลว

๔.๒ เมื่อกระทรวงการคลังไดสั่งจายบําเหน็จบํานาญแลว ใหสวนราชการเจาสังกัดบันทึก
หลังฏีกาเบิกเงินบําเหน็จหรือบํานาญใหชัดเจนวา ผูขอรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวไดจัดทําหนังสือสัญญา
การใชเงินคืนและหรือหนังสือสัญญาค้ําประกันแลว
๔.๓ ในกรณีที่การออกจากราชการถึงที่สุดวาเปนประการใดแลว ขอใหสวนราชการเจา
สังกัดสงสําเนาหนังสือที่แจงเรื่องราว หรือรับรองการถึงที่สุดของกระทรวงเจาสังกัด หรือองคการกลาง
บริหารงานบุคคลพรอมกับคําสั่ง ถึงที่สุดนั้นไปใหกระทรวง การคลังโดยดวนตอไป เพื่อวาหากกรณีที่ถึง
ที่สุดนั้นปรากฏวาไดมีการสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ กระทรวงการคลังจะไดพิจารณา
ดําเนินการเรียกเงินคืนใหเสร็จสิ้น
๔.๔ เมื่อใกลจะครบกําหนดระยะเวลา ๓ ป หากกรณียังไมถึงที่สุดใหสวนราชการเจา
สังกัดรีบแจงใหผูขอรับบําเหน็จ บํานาญดังกลาวดําเนินการประกันการรับบําเหน็จบํานาญดวยบุคคล หรือ
ทรัพยสินตอไปอีก ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง กําหนดเพื่อจะไดรับบําเหน็จบํานาญตอเนื่องไปได
พรอมกันนี้สวนราชการเจาสังกัดจะตองเรงรัดการดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็วดวย

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
๑. สิทธิในบําเหน็จบํานาญพิเศษ
๑.๑ บําเหน็จบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
๑.๒ กรณีที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ไดแก
๑.๒.๑ ข า ราชการ ทหารกองประจํ า การ หรื อ บุ ค คลที่ ทํ า หน า ที่ ท หารตามที่ กห.
กําหนด ซึ่งไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวก ทั้งสองขาง ตาบอดหรือไดรับการปวยเจ็บถึงทุพพล
ภาพไมสามารถรับราชการตอไปไดอีกเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทํา
การตามหนาที่ โดยมิใชเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ผูนั้นจะไดรับ
บํานาญปกติและบํานาญพิเศษดวย
๑.๒.๒ ขาราชการที่ไดรับบําเหน็จบํานาญไปแลว หรือทหารกองประจําการ หรือ
บุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่ กห.กําหนด ซึ่งออกจากราชการ หรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ถาภายใน ๓ ป
นับแตวันออกจากราชการ หรือพนจากหนาที่ทหาร มีหลักฐานปรากฏชัดแจงวา ปวยเจ็บหรือทุพพลภาพอันเปน
ผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการหรือ ทําหนาที่ทหาร ก็ใหจายบํานาญปกติและ
บํานาญพิเศษแกผูนั้น ถาถึงตายก็ใหจายบํานาญพิเศษแกทายาท ในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะ
บํานาญพิเศษอยางเดียว
๒. การคํานวณบํานาญพิเศษใหกําหนดสวนตามสมควรแกเหตุการณ ตามอัตราดังนี้
๒.๑ เหตุพิการและทุพพลภาพ
๒.๑.๑ ในยามปกติ มีอัตราตั้งแต ๕/ ๕๐ จนถึง ๒๐/ ๕๐ ของเงินเดือนเดือนสุดทาย

๒.๑.๒ ผูที่มีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศไป
ราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา มีหนาที่ตองทําการดําน้ํา หรือกวาดทุนระเบิด หรือ ขุด ทําลาย ทํา
หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ แลวไดรับอันตรายจากหนาที่นั้น ไดรับบํานาญจํานวน
กึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย
๒.๑.๓ ผูที่ทําหนาที่ตามที่ กห.กําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม
หรือการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ไดรับบํานาญ ๓๐/ ๕๐ จนถึง ๓๕/ ๕๐ ของเงินเดือนเดือนสุดทาย
๒.๒ ถึงแกความตาย
๒.๒.๑ ในยามปกติ จายบํานาญพิเศษเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย
๒.๒.๒ เนื่องจากทําหนาที่ตามขอ ๒.๑.๒ และ ๒.๑.๓ ไดรับบํานาญพิเศษ เปนจํานวน
๔๐
/ ๕๐ ของเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย
๓. เกณฑการจายบํานาญพิเศษ
การจายบํานาญพิเศษแกทายาทผูมีสิทธิ กําหนดไวดังนี้๓.๑ บุตร ไดรับ ๒ สวน ถาผูตายมีบุตร
ตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ใหไดรับ ๓ สวน
๓.๒ สามีหรือภรรยา ไดรับ ๑ สวน
๓.๓ บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูไดรับ ๑ สวน
๔. กําหนดเวลาและเงื่อนไขในการรับบํานาญพิเศษของทายาท
๔.๑ บุตร มีสิทธิไดรับจนอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ แตถากําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษา
หรือชั้นอุดมศึกษา ใหไดรับตอไปตลอดเวลาที่ยังศึกษาอยู แตไมเกินอายุ ๒๕ ปบริบูรณ
๔.๒ สามีหรือภรรยา ไดรับตลอดชีวิต เวนแตสมรสใหม
๔.๓ บิดามารดา ไดรับตลอดชีวิต
๔.๔ ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือในระหวางที่มี
สิทธิไดรับบํานาญพิเศษ ผูนั้นจะไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู
๔.๕ กรณีที่บํานาญพิเศษรายใด มีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละ ๓๐๐ บาท บรรดาผูมีสิทธิจะ
ยื่นคําขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวนเทากับบํานาญพิเศษ ๖๐ เดือน แตตอง ไมนอยกวา ๓,
๐๐๐ บาท
บําเหน็จตกทอด
เปนเงินกอนที่ทางราชการจายใหแกทายาทของขาราชการที่ถึงแกความตาย โดยที่ความตายนั้น
มิไดเกิดขึ้นจากความประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ซึ่งไดแก ขาราชการตายในระหวางรับราชการอยู
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผูไดรับบํานาญปกติ ผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
๑. เกณฑคํานวณบําเหน็จตกทอด
๑.๑ ขาราชการทหารประจําการ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ทายาทไดรับบําเหน็จตก
ทอดเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยเวลาราชการ (เชนเดียวกับการคํานวณบําเหน็จ)

๑.๒ ผูรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ทายาทไดรับบําเหน็จตกทอด จํานวน
๓๐ เทา ของบํานาญครั้งแรก
๑.๓ บําเหน็จตกทอดรายใดไดผลเปนยอดเงินไมถึง ๓,๐๐๐ บาท ใหจายเปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. เกณฑการจายบําเหน็จตกทอด
๒.๑ บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู ไดรับ ๑ สวน
๒.๒ สามีหรือภรรยา ไดรับ ๑ สวน
๒.๓ บุตร ไดรับ ๒ สวน บุตรตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ใหไดรับ ๓ สวน
ในกรณีไมมีทายาทหรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอน ใหแบงเงินดังกลาวระหวาง
ทายาท ผูมีสิทธิไดรับ
ในกรณีไมมีทายาทตามขอ ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓ ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดง
เจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓. การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๒๐ ธ.ค.
๒๕๓๙ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดดังนี้
๓.๑ การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ใหทําเปนหนังสือตามแบบที่กระทรวง
การคลังกําหนด คนละ ๓ ฉบับ โดยยื่นตอสวนราชการเจาสังกัด หรือสวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัด
บํานาญเมื่อมีการโอนเบี้ยหวัดไปเบิกจายปใดใหสงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ไป
พรอมกับคูฉบับหนังสือสําคัญการโอนเบี้ยหวัด บํานาญ เพื่อใหเก็บไวเปนหลักฐาน
๓.๒ การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด มีผลนับแตวันที่ยื่นหนังสือแสดงเจตนา
ตอสวนราชการเจาสังกัด หรือสวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัด บํานาญ
๓.๓ การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด สามารถระบุตัวผูรับไดไมเกินสามคน
และในกรณีที่ระบุตัวผูรับเกินกวาหนึ่งคนใหระบุสวน ของบุคคล ที่จะมีสิทธิไดรับใหชัดเจน ในกรณีที่มิได
กําหนดสวนของผูคนที่จะมีสิทธิที่จะไดรับถือวาใหเทากันกรณีบุคคลที่ขาราชการแสดงเจตนา ระบุตัวให
เปนผูรับบําเหน็จตกทอดรายใดถึง แกกรรมไปกอนใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นแกบุคคลผูมีสิทธิที่ยังมีชีวิต
อยู ตามสวนที่ระบุไว ในหนังสือแสดงเจตนา
๓.๔ การเปลี่ยนแปลงตัวผูรับบําเหน็จตกทอดภายหลัง ใหทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับใหมแทนฉบับเดิม และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกฉบับเดิมดวยกรณีไม
สามารถยื่นหนังสือแสดงเจตนาฉบับใหมและดําเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัว ผูรับบําเหน็จตกทอด
ดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓.๕ การลบ ขีดฆา และเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ
ตกทอด ใหลงลายมือชื่อคํายอไว
๓.๖ ขาราชการซึ่งไดแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวกอนเปนสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หากไมแจงการเปลี่ยนแปลง ใหถือวาหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดิมยังคงใชได

คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
(๑) ใหระบุวัน เดือน ป ที่แสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
(๒) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา
(๓) ใหระบุเงินเดือน บํานาญ หรือเบี้ยหวัดที่ไดรับอยูขณะที่แสดงเจตนา
(๔) ใหระบุจํานวนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดไดไมเกิน ๓ คน
(๕) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด
(๖) กรณีระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคนใหกําหนดสวนที่จะมีสิทธิไดรับให
ชัดเจนดวย
เชน นาย ก. ใหไดรับ ๑ สวน นางสาว ข. ใหไดรับ ๑ สวน และเด็กหญิง ค. ใหไดรับ ๒
สวนเปนตน
(๗) เจาหนาที่ที่สวนราชการมอบหมาย ซึ่งเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับ ๓

เงินชวยพิเศษ
๑. เงินชวยพิเศษ เปนเงินที่จายใหในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตายในระหวางรับราชการ โดยจาย
ใหจํานวน ๓ เทาของเงินเดือนเต็มเดือน ที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย ซึ่งรวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงินประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ สูรบ (พ.ส.ร.)
และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด (พ.ป.ผ.)
๒. ขาราชการที่ตายระหวาง ขาด หนี หรือละทิ้งหนาที่ราชการ หามจายเงินชวยพิเศษ
๓. เงินชวยพิเศษ จายใหแกบุคคลซึ่งผูตายแสดงเจตนาโดยทําเปนหนังสือตอสวนราชการ เจาสังกัด
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ถาผูตายมิไดแสดงเจตนาไว หรือบุคคลที่ผูตายแสดงเจตนาไวตายกอน
ขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ใหจายแกคูสมรส บุตร บิดามารดา ตามลําดับ ถาบุคคลที่อยูในลําดับ
แรกมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ แตถาในลําดับเดียวกันมีหลายคน ใหจา ยแก
ผูที่บุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือผูจัดการศพ
๔. การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายใน ๑ ป นับตั้งแตขาราชการผูนั้นตาย แตถาผูนั้นถูกสั่งพัก
ราชการ ระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตถูกสั่งพักราชการ
๕. ถาทางราชการตองจัดการศพขาราชการผูตาย ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษเทาที่
จายจริง สวนที่เหลือ (ถามี) ใหแกผูมีสิทธิไดรับ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
การขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และการเบิกจายเงิน ถือปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวย การ
ขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๔๑
๑. เอกสารในการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
๑.๑ หนังสือรับรองเงินเดือนเดือนสุดทาย
๑.๒ ประวัติรบั ราชการจากตนสังกัด
๑.๓ รูปถายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
๑.๔ บัญชีการรับรองเวลาราชการเปนทวีคณ
ู (ถามี) กรณีที่ตองใช ไดแก
๑.๔.๑ กรณีปราบปรามคอมมิวนิสต (กอ.รมน.)
๑.๔.๒ กรณีปฏิบัติราชการลับ (ศปก.ทบ.)
๑.๔.๓ กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ (ศอร.บก.ทหารสูงสุด)
๑.๔.๔ กรณีปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศ (กพ.ทร.)
๒. เอกสารในการขอรับบํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอด
๒.๑ สําเนาทะเบียนบานเจาของบํานาญ ซึ่งอําเภอประทับวาตาย
๒.๒ สําเนาทะเบียนบานทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
๒.๓ สําเนาทะเบียนการหยาหรือคําสั่งศาล (ถามี)
๒.๔ สําเนาทะเบียนรับรองบุตร
๒.๕ สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูปกครองผูเยาว (ถามี)

๒.๖ รูปถายของขาราชการประจําการที่ถึงแกกรรม ๒ รูป
๒.๗ หนังสือรับรองเงินเดือนของขาราชการประจําการที่ถึงแกกรรม
๒.๘ สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
๒.๙ ประวัติรับราชการจากตนสังกัด
๒.๑๐ หนังสือแจงเหตุการตายของสถานีตํารวจ กรณีตายเพราะอุบัติเหตุ
๒.๑๑ สําเนามรณบัตรของผูตาย บิดามารดาของผูตาย
๒.๑๒ สําเนาใบสําคัญการสมรสของผูตาย
๒.๑๓ คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน
ทหารซึ่งไดแกทหารประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร
และทหารกองประจําการที่ไดทําการสูรบ ตอสู หรือปฏิบัติราชการจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ ทางราชการจะพิจารณาใหไดรับบําเหน็จพิเศษโดยเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ และ
แตงตั้งยศหรือเลื่อนยศ นอกจากนี้อาจจะกระทําดวยการชมเชย โดยประกาศชมเชย หรือประกาศชมเชยและออก
ประกาศนี ย บั ต รชมเชย ซึ่ ง รมว.กห.เป น ผู ป ระกาศหรื อ ออกประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหดวยก็ได
คําวา “เวลาเหตุฉุกเฉิน” หมายความวา เวลาทําสงคราม เวลาทําการรบ เวลาทําการปราบปราม
การจลาจล และเวลาปฏิบัติราชการลับ หรือปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวในขอบังคับ กห.วาดวยการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งสรุปไดดังนี้
๑. บําเหน็จพิเศษสําหรับทหารที่ทําการสูรบ หรือตอสู หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน
๑.๑ ผูที่ทําการสูรบ หรือตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เนื่องในการสู
รบหรือตอสู ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๙ ขั้น หากเลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ น.๑
ชั้น ๑ ใหไดรับเงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน ร.ต.
๑.๒ ผูที่ปฏิบัติราชการจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยการกระทําของ
ขาศึกศัตรู หรือกระทําการบนอากาศ ใตน้ําหรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเกี่ยวกับแกสพิษหรือรังสีที่เปน
อันตรายแกรางกาย ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๗ ชั้น หากเลื่อนแลว ยังไดรับเงินเดือนต่ํากวา
ระดับ ป.๑ ชั้น ๗ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๗ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน จ.อ.
๑.๓ ผูที่ปฏิบัติราชการจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนอกจากกรณี ๑.๑และ
๑.๒ ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๕ ชั้น หากเลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๕ ให
ไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน จ.อ.
๑.๔ ผูที่ทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับอันตราย หรือสูรบหรือตอสูไดผลดี หรือปฏิบั ติ
หนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย และไดผลสมความมุงหมายของทางราชการเปนอยางดี ใหพิจารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๔ ชั้น จํานวนเงินดังกลาวที่ไดรับเปนบําเหน็จพิเศษ นับเปนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน

เรียกวา “เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)” โดยถือเงินเดือนที่ไดรับอยูในวันที่ ใหไดรับบําเหน็จพิเศษ
เปนเกณฑในการคํานวณ
๑.๕ ผูที่ปฏิบัติราชการจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยมิไดทําการสูรบหรือตอสู
หรือมิใชโดยการกระทําของขาศึกหรือศัตรู ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไมเกิน ๓ ชั้น หากเลื่อนแลวยัง
ไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ และใหแตงตั้งยศ เปน จ.ท.
๑.๖ ผูที่ทําการสูรบหรือตอสู หรือปฏิบัติราชการจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตไมวากรณีใด
ๆ ถาไดปฏิบัติหนาที่ราชการไมนอยกวา ๖ เดือน ในรอบปงบประมาณที่เสียชีวิต หรือเปนผูที่ปฏิบัติภารกิจ
ทางอากาศในยานอันตราย ซึ่งเปนการโจมตีเปาหมายภาคพื้นดิน การลาดตระเวน การบินคุมกัน และการบิน
สกัดกั้น หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพื้นดินที่มีจํานวนเที่ยวบินไมนอยกวา ๒๐
เที่ยวบิน หรือปฏิบัติภารกิจ การสงกําลังบํารุง การปฏิบัติการจิตวิทยา การทิ้งวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหา
และกูภัย ที่มีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา ๓๐ เที่ยวบิน หรือปฏิบัติภารกิจ ทางธุรการหรือภารกิจอื่น
ๆ นอกเหนือกรณีที่กลาวแลว ที่มีจํานวนเที่ยวบินรวมกันไมนอยกวา ๔๐ เที่ยวบิน ใหไดรับบําเหน็จพิเศษ
เพิ่มอีก ๑ ชั้น
๑.๗ ผูที่ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในยานอันตรายและมีเที่ยวบินตามขอ ๑.๖ ใหไดรับเงิน
พ.ส.ร. ๑ ชั้น ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติภารกิจ
๑.๘ ผูที่ทําการสูรบหรือตอสู หรือปฏิบัติราชการจนไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บจนพิการ
เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองตรวจแลวเห็นวาไมมีทางรักษาให
หายและไมสามารถรับราชการได ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยอนุโลมตามขอ ๑.๑ – ๑.๓ และ ๑.๕
และ ๑.๖ แลวแตกรณีการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามขอ ๑.๑ – ๑.๘ ใหเลื่อนตั้งแตวันที่เสียชีวิต หรือวันกอนวัน
พนจากหนาที่ราชการ
๑.๙ ผูที่ปฏิบัติราชการในการสงครามหรือการรบนอกราชอาณาจักร หากอยูในเกณฑไดรบั
บําเหน็จพิเศษตามขอ ๑.๑ – ๑.๘ ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. เพิ่มจากเกณฑที่กําหนดไวอีก ๑
ชั้น
๒. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. สําหรับผูที่กระทําความผิดในระหวางปฏิบัติราชการใน
เวลาเหตุฉุกเฉิน อาจพิจารณางดหรือลดชั้นเงินเดือนหรือ พ.ส.ร. ไดตามควรแกกรณี
๓. ผูที่สมควรไดรับบําเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือพิการตามเกณฑในขอ ๑. หากไดรับราชการ
ตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ใหคิดบําเหน็จพิเศษเปนชั้นเงินเดือนไดไมเกิน ๔ ชั้น แตไมเกินอัตราเงินเดือนชั้น สูงสุดของระดับเงินเดือนที่
ไดรับขณะนั้น ถาเกิน ใหเปน พ.ส.ร. เวนแตเมื่อไดรับบําเหน็จพิเศษแลว ชั้นเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๑ ให
ไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑ นอกนั้นใหนับเปน พ.ส.ร.
๔. ผูที่ไดเลื่อนเงินเดือนเขาขั้นชั้นยศใด หากมิไดกําหนดใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศไว ให ขอเลื่อนยศชั้น
นั้นใหดวย

๔.๑ ถาเงินเดือนเขาขั้นหลายชั้นยศ ใหขอเลื่อนยศชั้นสูงแตไมเกิน พล.ท. พล.ร.ท. พล.อ.ท.
เวนแต ผู ประสบอันตรายเนื่ องจากการสูรบ หรือต อสูหรือโดยการกระทําของข าศึ กศัตรู หรือผู ที่ หน.
นขต.กห. ผบ.เหลาทัพ ไดพิจารณาความเหมาะสมแลว ใหขอเลื่อนยศ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ.
๔.๒ การเลื่อนยศผูที่สมควรเปน จอมพล จอมพลเรือ เพื่อใหตรงกับชั้นเงินเดือนที่ไดเลื่อน
อยูในอํานาจ รมว.กห.พิจารณาเปนราย ๆ
๕. การพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ใหพิจารณาเมื่อหมดเวลาเหตุฉุกเฉินแลว แตตองไม
เกิน ๑ ป นับแตการฉุกเฉินไดสิ้นสุดลง แตในกรณีที่ถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือในกรณี ที่มีเหตุผลสมควร
ใหพิจารณาบําเหน็จพิเศษทันที๖. ใหหัวหนาสวนราชการตั้งแตชั้น ผบ.พัน. ผบ.เรือชั้น ๑ ผบ.ฝูงบินหรือ
เทียบเทาขึ้นไป รายงานและสงบัญชีขอบําเหน็จขึ้นมาตามลําดับจนถึง หน.นขต.กห. ผบ.เหลาทัพ เพื่อตั้ง
กรรมการพิจารณาและดําเนินการตอไป
๗. การพิจารณาเรื่องเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) การพิจารณาและสั่งการใหไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบ (ในขอ ๑.๔) ตามความใน ๕.๔ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบํา
เหน็าจพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ ใหปฏิบัติดังนี้
๗.๑ หลักเกณฑทั่วไป
๗.๑.๑ ทําการสูรบหรือตอสูจนไดรับเหรียญกลาหาญ หรือไดรับอันตรายสาหัส
จากการสูรบหรือตอสู พิจารณาใหไมเกิน ๔ ชั้น
๗.๑.๒ ทําการสูรบหรือตอสู หรืออํานวยการสูรบหรือตอสูอยูในยานอันตราย
หรือปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยทหารซึ่งกําลังทําการสูรบหรือตอสู และอยูในยานอันตราย หรือไดรับอันตราย
สาหัส จากการกระทําของขาศึกหรือศัตรู พิจารณาใหไมเกิน ๓ ชั้น
๗.๑.๓ ปฏิบัติหนาที่โดยตองฝาอันตราย หรือใชอาวุธกระทําตอขาศึกหรือศัตรูแต
ฝายเดียว หรือไดรับอันตรายสาหัสจากอุบัติเหตุตาง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ พิจารณาให ไม
เกิน ๒ ชั้น
๗.๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเรียบรอย พิจารณาให ๑ ชั้น
๗.๒ หลักเกณฑเพิ่มเติม
๗.๒.๑ ถาเปนการปฏิบัติราชการในการสงครามหรือการรบนอกราชอาณาจักร
ตองพิจารณาเพิ่มใหอีก ๑ ชัน้ จากหลักเกณฑดังกลาวแลวในขอ ๗.๑ (ตามความในขอ ๗. แหงขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙)
๗.๒.๒ บําเหน็จอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เชน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตาง ๆ ถือวาเปนบําเหน็จพิเศษที่ใหเพิ่มเติมนอกเหนือ ไปจาก
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ไมทําใหหลักเกณฑตามขอ ๗.๑ ตองเปลี่ยนแปลง โดยจะตองเพิ่มหรือลดชั้นของ
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบอีกแตประการใด
๗.๓ หลักเกณฑตามระยะเวลา

การพิจารณาใหเงินเพิม่ พิเศษสําหรับการสูรบจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ระยะเวลาดวย ดังนี้
๗.๓.๑ ถาปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินยืดเยื้อเกินกวา ๑๒ เดือน พิจารณาใหไดรับ
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบทุก ๆ รอบ ๑๒ เดือน นับครบรอบตั้งแตวันที่ออกเดินทางเปนตนไป แตถาในรอบ
๑๒ เดือน ปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง ใหรวมพิจารณาเพียงครั้งเดียวเมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน ใน
แตละวงรอบพิจารณา
สําหรับการใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบตั้งแตรอบที่ ๒ เปนตนไป
ใหลดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบลง ๑ ชั้นทุก ๆ รอบที่ไดรับการพิจารณา แตถาลดแลวจะไดรับนอยกวา ๑
ชั้น ก็ใหไดรับ ๑ ชั้น และเมื่อรวมกันแลวใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบไดไมเกิน ๔ ครั้ง ในกรณี
เดียวกัน
๗.๓.๒ การพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบครั้งที่ ๒ หรือครั้งตอ ๆ ไป
ในกรณีเดียวกัน (เชนกรณีสงครามเกาหลี) ไมพิจารณาเพิ่มในกรณีปฏิบัติหนาที่นอกราชอาณาจักรอีก
๗.๓.๓ ในรอบ ๑๒ เดือน ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามรวมทั้งหมดไมถึง ๖
เดือน จะพิจารณาตัดทอนจํานวนชั้นของเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับการสูรบตามหลักเกณฑในขอ ๑. ลงมาอีกก็ยอม
กระทําได ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามไมถึง ๔ เดือน และมิไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในขอ ๗.๑.๑,
๗.๑.๒ หรือ ๗.๑.๓ ไมพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ แตนําผลงานไปพิจารณาเปนบําเหน็จ
ประจําป
๗.๓.๔ ผูไดรับอันตรายสาหัสหรือปวยเจ็บมีอาการหนักจากการปฏิบัติหนาที่ในสนาม
ตองถูกสงตัวกลับมารักษาพยาบาลในเขตภายใน ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสนามไมถึง ๔ เดือน ใหพิจารณา
เชนเดียวกับผูปฏิบัติหนาที่ในสนามถึง ๔ เดือน ถามีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ถึง ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมด
ของทหารในหนวยเดียวกั น หรือรุ นเดีย วกัน ที่เดินทางออกไปปฏิบัติ หนาที่พ รอมกัน ใหนับเวลาเต็มตาม
ระยะเวลาของทหารในหนวยนั้น หรือรุนนั้น
๗.๔ การออกคําสั่ง
๗.๔.๑ การพิจารณาอาจกระทําไดทันที แตการออกคําสั่งจะตองใหไดรับบําเหน็จ
พิเศษเมื่อไดระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือน ตามกําหนดแลว เวนแตผูที่ตองพนจากตําแหนงหนาที่ราชการทาง
กระทรวงกลาโหมก อ นมี ร ะยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดื อ น หรื อ ผู ที่ ต อ งพ น จากตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการทาง
กระทรวงกลาโหมในวันที่ ๑ ของเดือนที่พนจากตําแหนงหนาที่นั้น ก็ใหออกคําสั่งใหไดรับบําเหน็จพิเศษตั้งแต
วันกอนวันพนจากตําแหนงหนาที่นั้น ๑ วัน
๗.๔.๒ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนตอน ๆ โดยโยกยายไปกลับมาระหวางหนวยปกติกับ
หนวยสนาม ถาจะรวมเวลาในสนามสะสมไว ขอรับการพิจารณาในคราวเดียวกัน ก็ยอมกระทําไดแตตองออก
คําสั่งใหไดรับบําเหน็จพิเศษตรงตามรอบ ๑๒ เดือน ๒๔ เดือน หรือ ๓๖ เดือน ฯลฯ นับตั้งแต วันเริ่มออก
เดินทางครั้งแรกเปนตนมา หากปฏิบัติหนาที่ในรอบหลังไมถึง ๔ เดือน ก็ใหพิจารณาและออกคําสั่งรวมกับรอบ
กอน

๗.๔.๓ เมื่อหนวยทหารเคลื่อนที่ทะยอยกันไปเปนสวนยอย ๆ ไมพรอมกัน แตเปน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน จะคิดผลเฉลี่ยปานกลางใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบในวันเดียวกัน เพื่อสะดวก
แกการออกคําสั่งก็ยอมกระทําได
๗.๕ การลงรายการในบัญชีขอบําเหน็จพิเศษ
๗.๕.๑ บั ญ ชี บํ า เหน็ จ พิ เ ศษ ให ใ ช ต ามแบบบั ญ ชี ข อบํ า เหน็ จ พิ เ ศษท า ยข อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ เวนแตชอง “เลื่อนชั้น
เงินเดือน” ใหเปลี่ยนเปน “ขอ พ.ส.ร.” และการลงตัวเลขในชอง “ขอ พ.ส.ร.” ใหลงตัวเลขแสดงจํานวนชั้นที่ขอ
เปนเลข ๒ ตัว มีเครื่องหมาย “ + “ อยูกลาง เลขตัวหนาเปนจํานวนชั้นตามหลักเกณฑทั่วไปในขอ ๗.๑ เลขตัว
หลังคือ เพิ่มรบนอกราชอาณาจักร ถาไมมีตัวเพิ่มเพราะเปนการขอนอกราชอาณาจักรรอบหลัง ก็ลงเลข “ ๐ “ ไว
หลังเครื่องหมาย “ + “ แตถาเปนการปฏิบัติหนาที่ภายในประเทศ คงลงเลขเพียงตัวเดียว
๗.๕.๒ ชอง “การปฏิบัติหนาที่” ซึ่งแบงเปน ๓ ชอง คือ เมื่อใด ที่ไหน และทําอะไร
นั้น แตละชองใหลงรายการของแตละบุคคลเปน ๓ ตอน คือ ตอนเดินทาง ตอนปฏิบัติหนาที่ และตอนกลับ
เฉพาะอยางยิ่ง วัน เดือน พ.ศ. ที่เริ่มออกเดินทางจากที่ตั้งปกติหรือจากประเทศ และ วัน เดือน พ.ศ. ที่เดินทาง
กลับมาถึงที่ตั้งปกติหรือถึงประเทศไทย จะตองลงรายการไวโดยชัดเจน

บําเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
บํ า เหน็ จ พิ เ ศษในเวลาปกติ เป น บํ า เหน็ จ ที่ ใ ห เ ป น พิ เ ศษแก ท หาร ได แ ก ทหารประจํ า การ
ขาราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร และทหารกองประจําการ ซึ่งเสียชีวิต ทุพพลภาพ
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติราชการในหนาที่ จนไมสามารถรับราชการตอไปได โดยที่การเสียชีวิต ทุพพล
ภาพ หรื อ พิ ก ารนั้ น มิ ไ ด เ กิ ด จากความประมาทเลิ น เล อ อย า งร า ยแรง หรื อ จากความผิ ด ของตนเอง ทั้ ง นี้
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลา
ปกติ ซึ่งในระเบียบ กห.ฯ นี้ ไดอธิบาย ความหมายของคําวา “สภาพที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ไวใชในการ
พิจารณาดวย
คําวา “สภาพที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต” หมายความวา การกระทําบนอากาศ ใตน้ํา หรือกระทํา
การเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเกี่ยวกับแกสพิษ หรือรังสี ที่เปนอันตรายแกรางกาย
หลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ
๑. ทหารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ เพราะปฏิบัติราชการสภาพที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต เลื่อนชั้น
เงินเดือนไดไมเกิน ๗ ชั้น หากเลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๗ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑
ชั้น ๗ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน จ.อ.
๒. ทหารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยการกระทําของผูกระทําความผิด เนื่องจากการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด เลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกิน ๖ ชั้น หากเลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.
๑ ชั้น ๖ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๖ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน จ.อ.
๓. ทหารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยถูกประทุษราย เลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกิน ๕ ชั้น หาก
เลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น๕ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และใหแตงตั้งยศหรือ
เลื่อนยศเปน จ.อ.

๔. ทหารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยอุบัติเหตุ เลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกิน ๓ ชั้น หากเลื่อน
แลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ และให แตงตั้งยศหรือเลื่อน
ยศเปน จ.ท.
๕. ทหารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ เพราะปฏิบัติราชการตรากตรํา เรงรัด หรือเครงเครียดเกินกวา
ปกติธรรมดา เลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกิน ๒ ชั้น หากเลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๒ ให
ไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๒ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน จ.ท.
๖. ทหารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกที่ตั้ง
สํ า นั ก งานประจํ า หรื อ ต อ งประจํ า ปฏิ บั ติ ร าชการในท อ งที่ กั น ดารที่ เ สี่ ย งต อ โรคภั ย ไข เ จ็ บ ตาม คํ า สั่ ง ของ
ผูบังคับบัญชา เลื่อนชั้นเงินเดือนได ๑ ชั้น หากเลื่อนแลวยังไดรับเงินเดือนต่ํากวาระดับ ป.๑ ชั้น ๑ ใหไดรับ
เงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑ และใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศเปน จ.ต.
๗. ทหารที่เสียชีวิตตามขอ ๑. – ๖. ที่ปฏิบัติราชการมาไมนอยกวา ๖ เดือน ในรอบป งบประมาณที่
เสียชีวิต ใหไดรับบําเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น
๘. การเลื่อนชั้นเงินเดือนตามขอ ๑. – ๗. หากไดเลื่อนชั้นเงินเดือนเกินกวาอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของ
ขาราชการทหาร ชั้นที่เกินกวานั้น ใหใชวิธีเพิ่มเงินเดือนเปนพิเศษในแตละชั้นในอัตรา รอยละ ๕
๙. ผูที่ไดเลื่อนเงินเดือนเขาขั้นชั้นยศได หากมิไดกําหนดใหแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศไว ใหขอเลื่อนยศชั้น
นั้นใหดวย
๙.๑ ถาเงินเดือนเขาชั้นหลายชั้นยศ ใหขอเลื่อนยศชั้นสูงไมเกิน พล.ร.ท. เวนแตผูที่ หน.
นขต.กห. ผบ.เหลาทัพ ไดพิจารณาความเหมาะสมใหขอเลื่อนยศ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ.
๙.๒ การเลื่อนยศผูที่สมควรเปน จอมพล จอมพลเรือ และ จอมพลอากาศ เพื่อให ตรงกับชั้น
เงินเดือนที่ไดเลื่อน อยูในอํานาจ รมว.กห. พิจารณาเปนราย ๆ
๑๐. การเลื่อนชั้นเงินเดือน ใหเลื่อนตั้งแตวันที่เสียชีวิต หรือวันกอนวันพนจากหนาที่ราชการ
๑๑. ใหหัวหนาสวนราชการตั้งแตชั้น ผบ.พัน. ผบ.เรือชั้น ๑ ผบ.ฝูงบินหรือเทียบเทาขึ้นไป รายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึง หน.นขต.กห. ผบ.เหลาทัพ เพื่อตั้งกรรมการพิจารณาและดําเนินการตอไป
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ
เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอย ทร.จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการขึ้นดังนี้
๑. คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จพิเศษมีหนาที่พิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินและบําเหน็จ
พิเศษในเวลาปกติแกผูที่ปฏิบัติราชการ ใหไดรับ การปูนบําเหน็จพิเศษตามขอบังคับ กห. วาดวยการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน หรือระเบียบ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาปกติ แลวแตกรณี
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน ๙ นาย ดังนี้
๑.๑ ผช.ผบ.ทร. ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง เสธ.ทร. รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. กรรมการ

๑.๔ จก.กพ.ทร.หรือผูแทน กรรมการ
๑.๕ ผูแทน พร. กรรมการ
๑.๖ ผอ.กธน.สบ.ทร.หรือผูแทน กรรมการ
๑.๗ ฝสธ.ประจํา กพ.ทร.(อัตรา น.อ.พิเศษ) กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ ผูแทน กพ.ทร. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ นาย
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ มีหนาที่ชวยเหลือกลั่นกรองเสนอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ ตามขอ ๑. คณะอนุกรรมการประกอบดวย กรรมการ
จํานวน ๑๑ นาย ดังนี้
๒.๑ รอง จก.กพ.ทร.(๒) ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ ผูแทน กร. อนุกรรมการ
๒.๓ ผูแทน นย. อนุกรรมการ
๒.๔ ผูแทน พร. อนุกรรมการ
๒.๕ ผูแทน กธน.สบ.ทร. อนุกรรมการ
๒.๖ ฝสธ.ประจํา กพ.ทร.(อัตรา น.อ.พิเศษ) อนุกรรมการ
๒.๗ หน.การปกครอง กปค.กพ.ทร. อนุกรรมการ
๒.๘ หน.บําเหน็จความชอบ กสม.กพ.ทร. อนุกรรมการ
๒.๙ หน.กําลังพลนอกประจําการ กทพ.กพ.ทร. อนุกรรมการ
๒.๑๐ ผูแทน กพ.ทร. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ๑ นาย กับเปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ ๑ นาย
หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
เนื่องจากในการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินในขอ ๓. ของขอบังคับ กห.ฯ (ดูหนา
๙๑ ขอ ๑.๓) กําหนดไววา ผูที่ปฏิบัติราชการจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งมิใชเนื่องจากการสู
รบหรือตอสู หรือจากการกระทําของขาศึกศัตรู ใหเลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกิน ๕ ชั้นคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จพิเศษ จึงมีมติกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาปูนบําเหน็จพิเศษ โดยใหลดหลั่น
ตามความสําคัญของพฤติกรรม ดังนี้
๑. ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
เนื่องจากการปฏิบัติราชการตามคําสั่งผูบังคับบัญชาในสภาพที่เสี่ยงอันตราย ใหพิจารณาเลื่อน
ชั้น เงินเดือนได ๕ ชั้น
๒. ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่ง ผูบังคับบัญชา ในสภาพที่ไมเสี่ยงอันตราย ใหพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือนได ๔ ชั้น
๓. ผูที่ไดปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่ง ผูบังคับบัญชาในที่ตั้ง ของหนวยหรือนอกที่ตั้ง ของหนวยและอันตรายที่ไดรับนั้นเกิด
จากการกระทําของบุคคลอื่น ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได ๓ ชั้น

๔. ผูที่ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งผูบังคับบัญชาดวยเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีตามขอ ๑., ๒. และ ๓ ใหพิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนได ๒ ชั้น
๕. การจะพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนตามที่กลาวมาแลวใน ๑., ๒., ๓., และ ๔. ผูบังคับบัญชา อาจจะ
พิจารณาใหลดหลั่นกันไดตามความเหมาะสม และความสําคัญของพฤติกรรม
สําหรับคําวา “สภาพที่เสี่ยงอันตราย” นั้น หมายความเชนเดียวกับที่กําหนดไวในระเบียบ กห.
วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาปกติ คือ หมายความวา กระทําการบนอากาศ ใตน้ํา หรือ กระทําการ
เกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเกี่ยวกับแกสพิษ หรือรังสีที่เปนอันตรายแกรางกาย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๑. ความเปนมา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ พ.ศ.๒๕๓๔ ให ก ระทรวงการคลั ง จั ด ตั้ ง กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ กระทรวงการคลังไดดําเนินการสืบเนื่องติดตอกันมา และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ.
๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีรับหลักการใหจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เพื่อปรับปรุงระบบ
บําเหน็จ บํานาญขาราชการเปนระบบผสมระหวางระบบบําเหน็จบํานาญและระบบกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ ตาม
ระบบดังกลาวเมื่อสมาชิกกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการออกจากราชการมีสิทธิไดรับ เงินสองสวน คือ เงิน
บํานาญตามสูตรใหม หรือเงินบําเหน็จจากเงินงบประมาณรายจายและเงินอีก จํานวนหนึ่ง จากกองทุนพรอมทั้ง
ใหนําเรื่องการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการประชาสัมพันธ ใหขาราชการเขาใจถึงหลักการ เหตุผล
และสิทธิประโยชน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของขาราชการ ทั่วไป และจากองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นจากนั้นกระทรวงการคลังไดนํารางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ
และรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกันเสนอคณะรัฐมนตรีและไดผานการ
พิจารณาของรัฐสภาตราเปน พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙ เวนแตบทบัญญัติในหมวดเกี่ยวกับสมาชิก และสิทธิประโยชนของสมาชิกใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปนวันที่พนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ
๒. เหตุผลในการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๒.๑ รัฐบาลมีภาระผูกพันที่จะตองจัดสรรเงินเพื่อจายเปนบําเหน็จบํานาญขาราชการแตที่ผาน
มารัฐเพียงตั้งงบประมาณรายจายเปนรายปตามแต จะคํานวณภาระไดในแตละปเทานั้น ไมมีการกันเงินสํารองไว
ลวงหนา ทําใหไมเปนไปตามหลักการบริหารการคลังที่จะตองคํานึงถึงในอนาคต จึงสมควรปรับปรุงระบบ
บําเหน็จบํานาญใหมีการกันเงินสํารองไวตางหาก และจัดตั้งในรูปกองทุนเพื่อรองรับภาระการเงินการคลัง และ
ชวยในการ วางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐในอนาคตดวย
๒.๒ ในสวนของขาราชการจะมีหลักประกันสวนหนึ่งในการที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญไมวา
ในอนาคตฐานะการคลังของประเทศจะแปรผันไปอยางไร อีกประการหนึ่ง ระบบคาตอบแทนของ ขาราชการ
ปจจุบันใหน้ําหนักกับการจายบํานาญหลังเกษียณอายุราชการสูงแตเงินเดือนระหวางรับราชการ ต่ํา ซึ่งแตกตาง

จากโครงสรางการตอบแทนประโยชนใหแกพนักงานภาคเอกชนที่ใหความสําคัญกับรายไดปจจุบันมากกวา ซึ่ง
เปนการสอดคลองกับความตองการ และภาระทางการเงินตามสภาพสังคมปจจุบันเปนเหตุใหขาราชการสวน
หนึ่งออกจากราชการ และไมมี กําลังคนที่มีคุณภาพเขารับราชการทดแทน
๒.๓ การนําภาระผูกพันของรัฐเกี่ยวกับเงินบําเหน็จบํานาญมาจัดตั้งในรูปกองทุน นอกจากจะ
เกิดผลดีในการวางแผนเชิงบริหารการคลังในระยะยาวแลว กองทุนนี้จะเปนสถาบันเงินออมที่สําคัญเพื่อชวย
แกไขการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ ชวยสงเสริมการลงทุน และจะเปนสถาบันเงินออมที่มีบทบาท อยาง
มากในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๓. สมาชิกและสิทธิประโยชน
๓.๑ สมาชิก คือ ขาราชการ ๘ ประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร ขาราชการ
ตํารวจ ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการครู ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และขาราชการ
รัฐสภาสามัญขาราชการซึ่งรับราชการอยูกอน ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ จะสมัครเปนสมาชิกหรือไม ก็ได สมัครแลว
จะสะสมเงินหรือไมก็ได และจะมีสิทธิไดรับเงินประเดิม โดยตองสมัครภายใน ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ขาราชการ
ซึ่งรับราชการตั้งแต ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ทุกรายตองเปนสมาชิก และสะสมเงินเขากองทุน
๓.๒ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ผูนั้นจะมีสิทธิไดรับเงินตาง ๆ จากงบประมาณ และ
จากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการดังนี้
๓.๒.๑ ขาราชการเกาถาเลือกรับบํานาญ จะไดรับ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม
เงินสมบท (ถาสะสม) และประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวจาก กบข. และจะไดรับบํานาญ (สูตรใหม) จากเงิน
งบประมาณถาเลือกรับบําเหน็จ จะไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และประโยชนตอบแทน เงินดังกลาวจาก กบข.
(ถาสะสม) และจะไดรับบําเหน็จจากเงินงบประมาณ
๓.๒.๒ ขาราชการใหม (รับราชการตั้งแต ๒๗ มี.ค.๔๐)ถาเลือกรับบํานาญ จะไดรับ
เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวจาก กบข. และจะไดรับบํานาญ (สูตรใหม)
จากเงินงบประมาณถาเลือกรับบําเหน็จ จะไดรับเงินสะสม เงินสมทบและประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวจาก
กบข. และจะไดรับบําเหน็จจากเงินงบประมาณ
๓.๓ นอกจากสมาชิกจะไดรับประโยชนจากระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตามใน
๓.๒ แลวในอนาคตสมาชิกมีสิทธิที่จะกูยืมเงิน จากกองทุนในสวนที่ตนเองสะสม และสวนที่รัฐจายสมทบ
พรอมดอกผลของเงินดังกลาว เพื่อนําไปใชในการจัดหาที่อยูอาศัย พัฒนาการศึกษาของ ตนเองและครอบครัวได
ดวย
๓.๔ เงินประเภทตาง ๆ จาก กบข.
๓.๔.๑ เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนเพื่อจายเพิ่มใหแกสมาชิกซึ่งเปน
ขาราชการอยูก อ นวั นที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเลือ กรับบํ านาญ โดยคํา นวณใหในอั ตรารอยละ ๒ ของ
เงินเดือนที่ผานมา (ตั้งแตวันบรรจุถึงวันที่ ๒๖ มี.ค.๔๐) โดยประมาณและคิดผลประโยชนใหในอัตรารอยละ ๙
ตอปทบตน

การคํานวณเงินประเดิมใชสูตร ดังนี้
เงินประเดิม = ๒๕ x เงินเดือน [ (๑.๐๙) เวลาราชการ – (๑.๐๘) เวลาราชการ]/ (๑.๐๘) เวลาราชการ - ๑
๒๕ คือตัวคงที่สําหรับคํานวณเงินประเดิม
= อัตราชดเชยรอยละ ๒ ตอเดือน (๑๒ + ๕.๕ x อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๙ ตอป)
= ๒ { ๑๒ + ๕.๕ (.๐๙) }
= ๒๔.๙๙ - ๒๕
เงินเดือน หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ นั้น ๆ แตไมรวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สําหรับการสูรบสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดหรือเงินเพิ่มอยางอื่นโดยคิดเงินเดือน ณ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐
เวลาราชการ หมายความวา เวลาสําหรับคํานวณเงินประเดิมโดยนับตั้งแตวันที่เริ่มเขารับราชการจนถึง
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ทั้งนี้ไมรวมเวลาทวีคูณ
.๐๙ คือ อัตราผลตอบแทนรอยละ ๙ ตอป ประเภททบตนรายเดือน ซึ่งเปนอัตรา โดยเฉลี่ยเงินฝากประจํา
๑ ป ของธนาคารพาณิชย
.๐๘ คือ อัตราการเลื่อนชั้นเงินเดือนรอยละ ๘ ตอป
ที่มา : ในชวงเวลา ๕ ป ทุก ๆ ป ขาราชการจะไดเลื่อนชั้นเงินเดือนปละ ๑ ชั้น (ประมาณ ๕ % ของ
เงินเดือน) รวมกับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ ๒ ขั้น ๑ ครั้ง (ประมาณ ๕ %) และการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนอีก ๑
ครั้ง ประมาณ ๑๐ %) มีผลทําใหเงินเดือนในชวงระยะเวลา ๕ ป สูงขึ้นประมาณ ๔๐ % หรือเฉลี่ย ๘ %
๔.๓.๒ เงินชดเชย ไดแก เงินที่รัฐจายเขากองทุนใหสมาชิกเปนประจําทุกเดือนใน
อัตรารอยละ ๒ ของเงินเดือน นับตั้งแตวันเปนสมาชิกกองทุนจนถึงวันสุดทายที่เปนสมาชิกกองทุน เพื่อจายเพิ่ม
ใหแกสมาชิกซึ่งเลือกรับบํานาญ
๔.๓.๓ เงินสะสม ไดแก เงินที่สมาชิกสะสมเขากองทุนเปนประจําทุกเดือนในอัตรา
รอยละ ๓ ของเงินเดือน
๔.๓.๔ เงินสมทบ ไดแ ก เงินที่รัฐ จายสมทบเขากองทุ นใหสมาชิก ที่สะสมเงินเขา
กองทุนเปนประจําทุกเดือนในอัตรารอยละ ๓ ของเงินเดือน
๔.๓.๕ ประโยชนตอบแทน ไดแก ดอกผลของเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม และ
เงินสมทบ(การคํานวณเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม และเงินสมทบ ไมรวมเงินเพิ่มทุกประเภทและการ
คํานวณเงินประเดิมไมรวมเวลาทวีคูณ)
๔.๓.๖ บําเหน็จ คํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ (รวมเวลาทวีคูณ)
๔.๓.๗ บํานาญ คํานวณจากเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย x เวลาราชการ (รวมเวลา
ทวีคูณ) ? ๕๐ (แตตองไมเกินรอยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย)
๕. หลักเกณฑและสิทธิการไดรับเงิน
๕.๑ กรณีลาออกจากราชการ (อายุไมถึง ๕๐ ปบริบูรณ) จะไดรับเงิน ดังนี้

๕.๑.๑ มีเวลาราชการไมถึง ๑๐ ป จะไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน
ของเงินดังกลาว โดยรับเงินจากกองทุน
๕.๑.๒ มีเวลาราชการตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป แตไมถึง ๒๕ ป จะไดรับ ๒ สวน คือ
๕.๑.๒.๑ เงินบําเหน็จ โดยรับจากเงินงบประมาณ
๕.๑.๒.๒ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาว (ถาสะสม
เงินเขากองทุน) โดยรับเงินจากกองทุน
๕.๑.๓ มีเวลาราชการตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป จะไดรับเงิน ๒ สวน คือ
๕.๑.๓.๑ เงินบํานาญตามสูตรใหม โดยรับจากเงินงบประมาณ
๕.๑.๓.๒ เงินประเดิม (ขาราชการเกา) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และ
ประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาว โดยรับเงินจากกองทุน
๕.๒ กรณีออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และเหตุสูงอายุ (ลาออกอายุครบ
๕๐ ปบริบูรณ หรือออกเมื่ออายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ) จะไดรับเงินดังนี้
๕.๒.๑ มีเวลาราชการตั้งแต ๑ ปขึ้นไป แตไมถึง ๑๐ ป จะไดรับเงิน ๒ สวน คือ
๕.๒.๑.๑ เงินบําเหน็จ โดยไดรับจากเงินงบประมาณ
๕.๒.๑.๒ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาว
โดยรับเงินจากกองทุน
๕.๒.๒ มีเวลาราชการตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป จะไดรับเงิน ๒ สวน คือ
๕.๒.๒.๑ เงินบํานาญตามสูตรใหม โดยรับจากเงินงบประมาณ
๕.๒.๒.๒ เงินประเดิม (ขาราชการเกา) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และ
ประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาว โดยรับเงินจากกองทุน
ผูซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ ถ า ไมประสงค จ ะรับบํานาญจะขอรับบํ าเหน็ จ แทน
บํานาญก็ได
สมาชิกกองทุนซึ่งพนจากราชการ ดวยเหตุทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ นอกจากจะไดรับบํานาญ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และประโยชนตอบแทน
แลว ยังคงมีสิทธิไดรับเงินบํานาญพิเศษตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ดวย โดยรับ
จากเงินงบประมาณ
การพนจากสมาชิกภาพดวยเหตุทดแทน ทุพพลภาพ และสูงอายุ จะไดรับ
ยกเวนภาษีสําหรับเงินที่รับจากกองทุนทั้งหมด แตสําหรับเงินที่รับจากงบประมาณคงตองเสียภาษีตามปกติ
๕.๓ กรณีพนจากราชการเพราะถูกไลออก หรือเสียชีวิตเพราะเหตุประพฤติชั่วอยางรายแรง
สมาชิกผูนั้นหรือทายาทจะมีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาว โดยรับ
เงินจากกองทุน
๕.๔ กรณีเสียชีวิตระหวางรับราชการ ทายาทจะไดรับเงิน ๒ สวน คือ

๕.๔.๑ เงินบําเหน็จตกทอด คํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทายคูณเวลาราชการ จาย
ใหแกทายาท ไดแก บิดามารดา คูสมรส และบุตร ถาไมมีทายาทดังกลาวใหจายบําเหน็จตกทอดใหแกบุคคลซึ่ง
ผูตายไดแสดงเจตนาไวเปนหนังสือและยื่นตอสวนราชการเจาสังกัด
๕.๔.๒ เงินที่สมาชิกจายสะสม เงินที่รัฐสมทบเขากองทุนและประโยชนตอบแทน
ของเงินดังกลาวจายใหแกทายาท ซึ่งเปนผูรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยรับเงินจากกองทุน
๕.๕ กรณีที่เสียชีวิตระหวางรับเงินบํานาญ ทายาทมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดจํานวน ๓๐
เทาของเงินบํานาญ และไดรับเงินชวยพิเศษ ๓ เทาของบํานาญ โดยรับจากเงินงบประมาณ
สมาชิกกองทุนออกจากราชการ และรับเงินบํานาญตามสูตรใหม ยังคงมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการและเงินชวยเหลือตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตรเปนตน เชนเดียวกับผูรับบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
ขาราชการซึ่งออกจากราชการ ถากลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๔๐ เปนตนไป ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการ
รับราชการในครั้งหลังไดกรณีนี้เปนการใหสิทธิแกขาราชการซึ่งออกจากราชการไปแลวและกลับเขารับราชการ
หลังวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ถากลับเขารับราชการกอนหนานั้นก็ตองไปใชกฎหมายเดิมก็คือถาไมไดรับ
บํานาญหรือเบี้ยหวัดก็ไมมีสิทธิตอเวลาราชการ แตสําหรับผูซึ่งกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๔๐ ไมวาจะมีสิทธิรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือไมก็สามารถนําเวลาราชการ ตอนกอน มารวมกับเวลา
ราชการตอนหลังได ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ ๑ นาย ก. เขารับราชการวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๔ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๓๘ รวมเวลาราชการประมาณ ๔ ปเศษ ตอมาไดขอกลับเขารับราชการใหมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑
กรณีเชนนี้หากนาย ก. พนจากสมาชิกภาพ นาย ก. สามารถนําเวลาราชการระหวางวันที่ ๒๕ ม.ค.๓๔ - ๒๓ มี.ค.
๓๘ มานับรวมเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได
ตัวอยางที่ ๒ นาย ข. เขารับราชการวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๔ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๓๘ รวมเวลาราชการประมาณ ๔ ปเศษ ตอมาไดขอกลับเขารับราชการใหมเมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๔๐ กรณีนี้ นาย ข. ไมสามารถนําเวลาราชการระหวางวันที่ ๒๕ ม.ค.๓๔ - ๒๓ มี.ค.๓๘ มานับรวมเปนเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได
๖. สิทธิของขาราชการทหารที่เปนสมาชิก กบข.
สมาชิก กบข. ที่เปนขาราชการทหารโดยเฉพาะอยางยิ่งทหารชาย เมื่อออกจากทหารกอง
ประจําการจะยังไมเกิดสิทธิในบําเหน็จบํานาญทันที ตองเปนทหารกองหนุนและรับเบี้ยหวัดไปจนกวา จะพน
เกณฑกองหนุน จึงจะยายประเภทและมิสิทธิไดรับบําเหน็จหรือบํานาญเหตุทดแทน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึง
กําหนดวิธีปฏิบัติกรณีขาราชการทหารที่เปนสมาชิก กบข. ออกจากราชการไปเปนทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดและ
ยายประเภท ไปรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ดังนี้
๑. ในวันที่ออกจากประจําการเปนทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวา
ดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.๒๔๙๕ ถือวาพนจากราชการแลวยอมพนจากสมาชิกภาพ กบข. ใหมีสิทธิไดรับเงินสะสม

เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวทันที สําหรับเงินประเดิม เงินชดเชยใหมีสิทธิรับเมื่อยาย
ประเภทและเลือกรับบํานาญ
๒. ในวันยายประเภทจากเบี้ยหวัดเปนบําเหน็จหรือบํานาญ ถาเลือกรับบําเหน็จใหไดรับ
บําเหน็จตั้งแตวันยายประเภทถาเลือกรับบํานาญ ใหคํานวณบํานาญตามระบบ กบข. และใหไดรับเงินประเดิม
เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวในวันยายประเภท ในกรณีเสียชีวิตระหวาง รับเบี้ยหวัดให
ไดรับบําเหน็จตกทอดตามระบบ กบข.
๓. ฐานเงินเดือนที่ใชคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญ ใชฐานเงินเดือน ณ วันกอนออกรับ เบี้ยหวัด
ในกรณีมีการปรับอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ก็ใหปรับเงินเดือนดวย ซึ่งเปนไปตาม หลักการที่ถือ
ปฏิบัติอยูในปจจุบัน และการคิดเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง
๔. การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันยายประเภท หรือในวันที่เสียชีวิตให
นับชวงเวลาที่รับเบี้ยหวัดให ๑/๔
๕. เงินประเดิมและเงินชดเชยระหวางออกรับเบี้ยหวัด กบข. จะนําไปบริหารเพื่อหา
ผลประโยชนใหจนกวาจะยายประเภท
ขาราชการทหารที่เปนสมาชิก กบข. เมื่อออกจากราชการมีสิทธิรับบําเหน็จหรือ
บํ า นาญ และมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ต า ง ๆ เช น เดี ย วกั บ ข า ราชการประเภทอื่ น ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

บทที่ ๖
การปฏิบตั ิเมื่อมีผูเสียชีวติ และไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหนาที่
เมื่อขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ ไปปฏิบัติหนาที่ราชการจนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทาง
ราชการจะตองดําเนินการใหไดรับสิทธิ กําลังพลตามที่ระเบียบกําหนดไว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ดวยความรวดเร็ว ทร.จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติประจําเมื่อมีผูเสียชีวิต และไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ และระเบียบปฏิบัติประจําประกอบคําสั่งไปราชการเยี่ยมทหารปวยหรือเสียชีวิตจากการรบ ให
หนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของปฏิบัติ
การปฏิบัติทั่วไป
เมื่อมีผูปวยหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการในหนาที่อันเนื่องจากการปะทะหรือการปฏิบัติ
ของผูกอการรายหรือขาศึก จะตองดําเนินการดังนี้
๑. หนวยที่จะสงศพกลับหรือสงผูไดรับบาดเจ็บกลับ แจงให ศปก.ทร.ทราบเกี่ยวกับวัน เวลาและ
สถานที่ที่จะสงกลับ เพื่อให ศปก.ทร. แจงใหหนวยเกี่ยวของทราบ
๒. หนวยที่มีผูปวยหรือเสียชีวิต ออกโทรเลขถึง กพ.ทร.ในโอกาสแรก โดยมีสาระสําคัญคือ
๒.๑ เหตุการณวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ
๒.๒ รายชื่อผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัส
๒.๓ สถานที่ที่สงผูมีรายชื่อผูบาดเจ็บไปรับการรักษาพยาบาลหรือสงผูที่เสียชีวิตไปประกอบ
พิธีศพ
๒.๔ รายชื่อผูบาดเจ็บเดิมสังกัด ทร.ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู ณ สถานพยาบาลที่จะนําผู บาดเจ็บ
ใหมไปพักรักษาตัวดวย
การปฏิบัติเมื่อทหารบาดเจ็บ
๑. การจัดกําลังพลไปเยี่ยมทหารปวย ใหจัดไปเยี่ยมในโอกาสแรก
๑.๑ กรณีที่ผูปวยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจัดคณะผูแทน ผบ.ทร.ไปเยี่ยมผูปวย ประกอบดวย
พล.ร.ท.ขึ้นไป ๑ นาย น.ท. ขึ้นไป จาก สลก.ทร. และ สก.ทร.หนวยละ ๑ นาย
๑.๒ กรณีที่ผูปวยอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร
๑.๒.๑ ถาไปเยี่ยมทหารปวยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ใหจัด
พล.ร.ต.ขึ้นไป ๑ นาย จาก กร. หรือ นย. และนายทหารยศ น.ท.ขึ้นไป ๓ นาย จากหนวยในพื้นที่หรือหนวย
ใกลเคียง
๑.๒.๒ ถ า ไปเยี่ ย มทหารป ว ยบริ เ วณภาคกลางนอกกรุ ง เทพมหานครและภาค
ตะวันออก ใหจัด พล.ร.ต.ขึ้นไป ๑ นาย จาก กร. หรือ นย. หรือ ฐท.สส. และนายทหารยศ น.ท.ขึ้นไป ๑ นายจาก
หนวยในพื้นที่หรือหนวยใกลเคียง
๑.๒.๓ ถาไปเยี่ยมทหารปวยบริเวณภาคใต ใหจัด พล.ร.ต.ขึ้นไป ๑ นาย จาก กร.หรือ
นย. หรือ ฐท.สส. และนายทหารยศ น.ท.ขึ้นไป ๑ นาย จากหนวยในพื้นที่หรือหนวยใกลเคียง
๒. การเยี่ยมเยียนของคณะผูแทน ผบ.ทร.

๒.๑ คณะผู แ ทน ผบ.ทร.ไต ถ ามทุ ก ข สุ ข อาการป ว ยด ว ยวาจาที่ สุ ภ าพ แสดงความเป น
ผูบังคับบัญชาเยี่ยงบิดาหรือบุตร และแสดงออก ใหทหารที่ปวยเห็นวา ไดรับความเห็นใจและการเอาใจใสจาก
ผูบังคับบัญชาทุกลําดับชั้น
๒.๒ การไปเยี่ยม ใหเยี่ยมผูปวยของ ทร.ซึ่งเปนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจาง
และอาสาสมัครทหารพราน ที่พักรักษาตัว ในโรงพยาบาลตาง ๆ และใหเยี่ยมผูปวยสังกัดอื่นซึ่งปฏิบัติงาน
รวมกับ ทร.ในเหตุการณนั้น ๆ ดวย ไดแก ตชด. เปนตน
๒.๓ มอบบัตรบํารุงขวัญซึ่งลงนามโดย ผบ.ทร. และมอบเงินสดใหแกผูปวยของ ทร.และผูปวย
สังกัดอื่นดังนี้
๒.๓.๑ ผูบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ
๒.๓.๑.๑ การเยี่ยมครั้งแรก
- ผูบาดเจ็บสาหัส ๑,๑๐๐ บาท
- ผูบาดเจ็บไมสาหัส ๙๐๐ บาท
๒.๓.๑.๒ การเยี่ยมครั้งตอไป ๖๕๐ บาท
๒.๓.๒ ผูเจ็บปวยอันมิใชจากการรบ
๒.๓.๒.๑ การเยี่ยมครั้งแรก ๔๕๐ บาท
๒.๓.๒.๒ การเยี่ยมครั้งตอไป ๒๕๐ บาท
๒.๔ การจัดของขวัญไปเยี่ยมดวย ใหเปนไปตามนโยบายของ ทร.แตละคราว
๓. การดําเนินการของหนวยตาง ๆ และผูเกี่ยวของ
๓.๑ หนวยเฉพาะกิจที่ทําหนาที่ปราบปรามสูรบกับฝายตรงขาม และหนวยนั้นมีผูบังคับบัญชา
ระดับ พล.ร.ต.ขึ้นไป ใหจัดคณะผูแทน ผบ.ทร.ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากการสูรบกับฝายตรงขามซึ่งเขารับการ
รักษาที่ รพ.ในพื้นที่ไดทันที หลังจากออกขาวแจงการปวยให กพ.ทร.ทราบแลว
๓.๒ สลก.ทร.จัดทําบัตรบํารุงขวัญ ซึ่งลงนามโดย ผบ.ทร.แลวมอบใหหนวยที่จะตองจายเงิน
ยืมทดรองเก็บไว มอบใหแกคณะผูแทน ผบ.ทร.
๓.๓ กพ.ทร.
๓.๓.๑ จัดคณะผูแทน ผบ.ทร.ไปเยี่ยมผูปวยในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.๓.๒ แจงหนวยนอกกรุงเทพมหานครที่จะตองจัดคณะผูแทน ผบ.ทร.ไปเยี่ยมผูปวย
โดยขึ้นตนในขาววา “โดยอนุมัติหลักการ ของ ทร.ให …. จัดคณะผูแทน ผบ.ทร.ประกอบดวย ….” และใหมี
รายละเอียดสาระสําคัญเพิ่มเติมที่หนวยจะตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน รปจ.ทร.
๓.๔ กร. นย. หรือ ฐท.สส. ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดของหัวหนาคณะที่ไปเยี่ยมทหารปวยนอก
กรุงเทพมหานคร จายเงินยืมทดรองและมอบบัตรบํารุงขวัญใหแกหัวหนาคณะ เพื่อนําไปมอบใหแกผูปวยตาม
จํานวนที่ กพ.ทร. แจงใหทราบ
๓.๕ สปช.ทร. พิจารณาในเรื่องงบประมาณที่มอบใหแกผูปวยและคาอาหารกลางวัน

๓.๖ สก.ทร. จายเงินยืมทดรองและมอบบัตรบํารุงขวัญใหแกหัวหนาคณะที่ไปเยี่ยมผูปวยใน
เขตกรุงเทพมหานคร
๓.๗ หัวหนาคณะที่ไปเยี่ยมทหารที่ปวย เมื่อกลับจากราชการแลว ใหเขียนรายงานเสนอ ทร.
ดังนี้
๓.๗.๑ การเดินทางทั้งไปและกลับโดยยอ
๓.๗.๒ การปฏิบัติหนาที่ในการเยี่ยมรวมทั้งขออนุมัติเบิกจายยอดเงินที่ใชเยี่ยม
๓.๗.๓ ขอคิดเห็นและเสนอแนะ
การปฏิบัติเมื่อทหารเสียชีวิต
๑. การจัดกําลังพลไปเยี่ยม ใหดําเนินการในโอกาสแรก โดยจัดกําลังพลเชนเดียวกับการไปเยี่ยมทหาร
ปวย
๒. ผูแทน ทร.จัดพวงหรีดไปเคารพศพในนาม ผบ.ทร. และใหผูแทน ทร.ติดตามเยี่ยมทายาทและ/หรือ
ญาติผูเสียชีวิตตามความเหมาะสม แสดงความเสียใจและความหวงใยของทางราชการ ตลอดจนชี้แจงสิทธิตาง ๆ
ที่จะไดรับตอบแทนจากทางราชการและอํานวยความสะดวก แนะนําการปฏิบัติตาง ๆ ใหทายาทเขาใจในการที่
จะไปติดตอกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ
๓. ตนสังกัดเปนเจาภาพจัดการศพในวันแรก
๔. สลก.ทร.ดําเนินการดานการประชาสัมพันธ และพิจารณาเสนอ ทร.เกี่ยวกับการเปนเจาภาพสวดพระ
อภิธรรม
๕. ฐท.กท.จัดยามเกียรติยศในระหวางบําเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ
๖. สก.ทร.เตรียมการตาง ๆ เกี่ยวกับพิธีศพเปนการจัดการศพขั้นตน เชน เตรียมการอาบน้ําศพ จัดตั้งศพ
จัดดอกไม โดยออกเงินทดรองไปกอนในวงเงิน ๒,๐๐๐ บาท เทาที่จายจริง
๗. นขต.ทร.ในกรุงเทพมหานคร จัดนายทหารสัญญาบัตรเปนผูแทนไปวางพวงหรีดเคารพศพ โดยให
จั ด หาพวงหรี ด เอง และจั ด ข า ราชการ ไปร ว มฟ ง สวดพระอภิ ธ รรมในกรณี ที่ ตั้ ง ศพบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลใน
กรุงเทพมหานคร การแตงกาย นายทหารชาย เครื่องแบบปกติขาวคอพับ แขนสั้น นายทหารหญิง เครื่องแบบ
ปกติขาวคอเปด
๘. ในกรณีที่นําศพไปบําเพ็ญกุศล ณ ภูมิลําเนา
๘.๑ ตนสังกัดพิจารณาจัดยามเกียรติยศเมื่อการบําเพ็ญกุศลนั้นกระทําใกลที่ตั้งหนวยทหาร
๘.๒ หนวยตาง ๆ ในสังกัด ทร.ในพื้นที่นั้น ๆ จัดผูแทนไปรวมเปนเกียรติในการรับศพและจัด
ขาราชการไปรวมฟงสวดพระอภิธรรม
๙. ศปก.ทร.แจงใหหนวยตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จัดผูแทนไปรวมเปนเกียรติในการรับศพใน
วันหยุดราชการ
๑๐. ในกรณีที่ผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในการจัดการศพขั้นตน ไดแก กําลังพลของกอ.รมน.
เชน ทหาร นปข. ใหหักเงินชดใชคืนใหแก สก.ทร.ที่ดําเนินการตามขอ ๖. แตถาผูเสียชีวิตไมมีสิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือในการจัดการศพขั้นตน ใหใชเงินบํารุง ทร.ประเภทที่ ๑ ให สก.ทร.เพื่อใชจายในการเตรียมพิธีการศพ
ในวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท เทาที่จายจริง
๑๑. ทร.ใหจายเงินแกครอบครัวเมื่อเดินทางมารวมพิธีศพ โดยจายเหมาใหครอบครัวละ๖๐๐ บาท เพื่อ
ใชเปนคาที่พักและอาหาร และจายเงินคาพาหนะใหเทาที่จายจริงจากภูมิลําเนา

