สิทธิกาลังพลของผู้ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เป็นผลจากการ
ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. การปฏิบัติราชการชายแดน การปฏิบัติราชการในเขต
พื้นที่ 3 จชต. การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ซึ่งทางราชการ รวมทั้งองค์การ
๑. ภายในกรอบสามเหลี่ยม

พื้นเป็นเครื่องหมายของธงชาติไทย

และมูลนิธิ ได้พิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ได้รับสิทธิในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม

๒. ตราภายในประกอบด้วย

เครือ่ งหมายอันแสดงถึงการปฏิบัติหน้าทีร่ ่วมกันระหว่าง

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

พลเรือน ตารวจ ทหาร
ครุฑ หมายถึง พลเรือน ซึ่งรวมถึง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
โล่

หมายถึง ตารวจ ผูพ
้ ิทักษ์สันติราษฎร์

วงจักร หมายถึง ทหารบก
สมอ หมายถึง ทหารเรือ
ปีก

หมายถึง ทหารอากาศ

๓. สีพื้นภายในวงกลม

เพื่อตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงาน

ด้วยความเสียสละ ตรากตรา และเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการดาเนินชีวิตให้แก่
ผู้ได้รับบาดเจ็บพิการทุพพลภาพ และครอบครัวของผู้เสียชีวิต
สบค.กอ.รมน.

จึงได้จัดทาหนังสือคู่มือสิทธิกาลังพลของ

ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมหลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิต่าง ๆ จากกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. รวมทั้ง เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดาเนินการ

สีเหลือง หมายถึง พลเรือน

ขอรับสิทธิต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อ

สีเลือดหมู หมายถึง ตารวจ

เจ้าหน้าที่ สก.สบค.กอ.รมน.

สีแดง

หมายถึง ทหารทั้งสามเหล่าทัพ

๔. พุทธภาษิต “อสาธุ สาธุนา ชิเน” หมายถึง คาเตือนให้ยึดมัน่ เป็นหลักปฏิบัติทางธรรม
ว่า พึงชนะความชั่วด้วยความดี

สบค.กอ.รมน.
กรกฎาคม 2556 

1 สิทธิกาลังพลของผู้ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.
2 สิทธิการได้นับเวลาราชการเป้นทวีคูณ
3 ความสาคัญของเวลาราชการเป็นทวีคูณ
4 การได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณของ กอ.รมน.
5 ลาดับขั้นตอนการขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
6 การปรับปรุงขั้นตอนการออกบัญชีรับรองวันทวีคูณ
7 สิทธิการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
8 เอกสารประกอบการขอเหรียญราชการชายแดน
9 ขั้นตอนการขอเหรียญราชการชายแดน
10 สิทธิการได้รบั บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 2ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ)
11 ขั้นตอนการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพเิ ศษ 2ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ)
12 บาเหน็จความชอบโควตายาเสพติด
13 ขั้นตอนการพิจารณาบาเหน็จความชอบโควตายาเสพติด
14 สิทธิกาลังพลตามระเบียบ บ.ท.ช.
15 บาเหน็จความชอบตามระเบียบ บ.ท.ช.
16 การปูนบาเหน็จพิเศษ ด้วยการเลื่อนเงินเดือน
17 บาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

1
2
2
3
3
5
7
7
10
11
11
12
12
13
14
14
15

18 ค่าทดแทน
19 การได้รบั ค่าทดแทนเพิ่มขึ้น
20 การได้รบั เงินค่าทดแทนกึ่งหนึ่ง
21 การช่วยเหลือ
22 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
23 เงินช่วยเหลือดารงชีพ
24 ระยะเวลาที่ได้รบั เงินช่วยเหลือดารงชีพ
25 เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
26 เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน
27 อัตราเงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน
28 เงินตอบแทนพิเศษ
29 เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
30 เงินประกันชีวติ
31 เงินช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์ความไม่สงบ
32 เงินสงเคราะห์ด้านสวัสดิการจาก องค์การทหารผ่านศึก (อผศ.)
33 ความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย

16
16
18
18
18
19
20
20
21
21
22
23
23
23
24
26
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สิทธิกาลังพลของผู้ปฏิบัติงาน
ใน
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

...

การปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ถือว่าเป็นการทาหน้าที่ ตามที่

กระทรวงกลาโหมกาหนดให้ไปทา ในระหว่างที่มีการรบ หรือ สงคราม
หรือ มีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีเวลาที่มกี ารประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคาสั่งเป็นทวีคูณ
ตามพ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 24 ...

 ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
 สิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
 ได้รับการพิจารณาบาเหน็จ 2 ขั้น ฯ

ความสาคัญของเวลาราชการเป็นทวีคูณ

 ได้รับการพิจารณาสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
 ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ

... เวลาราชการเป็นทวีคูณนาไปรวมกับเวลาราชการปกติ แล้วจะทา
ให้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการเพิ่มขึ้น เช่น เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
บาเหน็จตกทอด แต่มีความแตกต่างกันระหว่าง ข้าราชการที่เป็นสมาชิก
กบข. และ ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. ดังนี้ ...

ไม่เป็นสมาชิก กบข.




นาไปรวมคานวณบาเหน็จ บานาญตามปกติ

เป็นสมาชิก กบข.  ขอรับบาเหน็จรวมคานวณตามปกติ
ขอรับบานาญได้รบั ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
หากเวลาราชการปกติ น้อยกว่า 35 ปี เวลาราชการทวีคณู มีผล
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การได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณของ กอ.รมน.
แบ่งออกเป็นสิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามโครงสร้างเดิม (2508
ถึง 2543) และภารกิจปัจจุบนั (1 ธ.ค.49) รวมทั้งเป็นผูท้ ี่ปฏิบัติราชการสายงาน
กอ.รมน. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
 โครงสร้างเดิม (แผนงานปราบปราม ผกค.) ตั้งแต่ 17 ธ.ค.08 ถึง
1 เม.ย.43 (แบบ 5306)
 กองอานวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ (กอ.สสส.จชต.)
กรณีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จชต. และ 4 อาเภอของ จว.สงขลา ตั้งแต่
20 ก.ค.48 (แบบ 5304) รับรองโดย กง.กห. หรือ (แบบ 5304 ก)
รับรองโดย กอ.รมน.
 ภารกิจปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.49 เป็นต้นไป (แบบ 5304 ก)
รับรองโดย กอ.รมน.

ลาดับขั้นตอนและแนวทางการขอรับวันทวีคูณ
ปฏิบัตติ ามคาสั่ง กอ.รมน. ที่ 279/2554 ลง 28 ก.ค.54
 พิมพ์แบบ 5304 ก 4 ฉบับ/1 คน (ลงลายมือมือชื่อผู้รับรอง 1
ฉบับ/ว่าง 3 ฉบับ)
 แนบสาเนาคาสั่งปฏิบต
ั ิหน้าที่ และพ้นหน้าที่ (1 สาเนา/ 1 คาสั่ง/
1 คน)
 เสนอขอผ่านตามสายงานของ กอ.รมน.
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6

กรณีเร่งด่วน

(กรณีปกติ ไม่เร่งด่วน ให้ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ กอ.รมน.ที่ 279/2554 ลง 28 ก.ค.54)
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ทีก่ าหนดในทาเนียบอาเภอชายแดน
หน่วยงานที่ประจาอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอ
 จัดทาเอกสาร

ผูท้ ่ไี ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่ตามคาสัง่ ผอ.รมน. หรือ ผอ.รมน.
ภาค ณ อาเภอชายแดน ตามที่กาหนดในทาเนี ยบฯ พ.ศ.2543 ของกระทรวงมหาดไทย
หรือ พื้นที่พเิ ศษ 4 จชต. กับอีก 4 อาเภอ ของ จว.สงขลา
 มีสานักงาน หรือ หน่วยปฏิบัติงานประจาในเขตพื้นที่อาเภอชายแดนนั้น

กอ.รมน.ภาค
 ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร ยศ—ชื่อ—สกุล
 ต้องไม่มีชื่อขอซ้าซ้อน

 ปฏิบัติหน้าที่ประจาอยู่ในเขตพื้นที่นั้นติดต่อกันครบ 6 เดือน (ปฏิบัติเป็นครั้ง
คราว แม้รวมครบ 6 เดือน ก็ไม่ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์)
 ปฏิบัติหน้าที่สมความมุ่งหมายของทางราชการ มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ใน
ระเบียบ วินัย ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทาความเสื่อมเสียตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน

บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญ ฯ (แบบ ช.ด.2)
จานวน 2 ชุด
 บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนเป็นบุคคล
(แบบ ช.ด.1) จานวน 2 ชุด
 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
 รายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดน 1 ชุด/1 คน
 สาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ และ พ้นหน้าที่
1 ชุด/1 คน

กอ.รมน.
(สานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. )

ขอพระราชทานผ่านทาง กระทรวงมหาดไทย



สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือองค์การ
ของรัฐบาลทุกแห่ง ตลอดจนให้ได้รับยาบาบัดโรค โดยไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทน
 ได้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ คือ รถราง รถไฟ รถยนต์โยสาร
ประจาทาง เรือเดินทะเลที่เป็นของรัฐบาล หรือ องค์การและบริษัทใน
ความควบคุม ของรัฐบาลกึ่งหนึ่งของอัตราธรรมดา
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พืน้ ทีพ่ ิเศษ 4 จชต. และ 4 อาเภอ จว.ส.ข.
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
เอกสาร

กอ.รมน.อาเภอ

หน่วยกาลังพล

กลั่นกรอง
คุณสมบัติ/
ผลงาน

กอ.รมน.จังหวัด

หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.
( ศอ.บต./ พตท. )

ลงนาม
รับรอง
ผลงาน
รวบรวม
รายชื่อ/
จัดส่ง
เอกสาร

แม่ทัพภาคที่ 4
ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน

กอ.รมน.ภาค 4

กระทรวงมหาดไทย

11

15 % นอกเหนือโควตาปกติ

กาลังพลในพื้นที่ 3 จชต.
และ 4 อาเภอ จว.สงขลา

12

2 ขั้น โควตาปกติ 15 % ข้าราชการอื่นที่มี
โครงสร้างเงินเดือนแบบขั้น

2 ขั้น โควตาปกติ 30 %
ข้าราชการทหาร ตารวจ

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 7 เมษายน 2552 เห็นชอบให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ 2 ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
(อ.เทพา, อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย และ อ.จะนะ) ตลอดไปจนกว่าจะมีประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกการกาหนดให้เป็นพื้นที่ในย่านอันตราย...

ทหาร ตารวจ และข้าราชการอื่นที่มีโครงสร้างเงินเดือนแบบขั้น ให้ได้รับ 2 ขั้น
ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับ 1 % ของฐานในการคานวณ

บาเหน็จความชอบประจาปี (กรณีพิเศษ)ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด

...การพิจารณาบาเหน็จความชอบประจาปี
เป็นกรณีพิเศษให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี และมติคณะอนุกรรมการ
พิจารณาบาเหน็จความชอบประจาปี(กรณี
พิเศษ)แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติด ซึ่งมีมติจัดสรรโควตาบาเหน็จ
ความชอบประจาปีให้กับหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติด ซึ่ง กอ.รมน.
ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาประจาปี
ให้แก่ ...
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
โดยตรง
 เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดดีเด่นที่ปฏิบัติงานประเภทเกือ้ กูล
ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

13
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บาเหน็จความชอบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ได้แก่

สิทธิกาลังพลตามระเบียบ บ.ท.ช.

การปูนบาเหน็จ ด้วยการ


ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบาเหน็จความชอบค่า
ทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) กาหนดให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
ตามประเภทของบุคคล และลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ทกี่ าหนด มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน เงินช่วยเหลือ โดยมีคณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช. ทาหน้าที่พจิ ารณาอนุมัติให้ได้รับเงิน รวมทั้งพิจารณาดาเนินการ
ให้เป้นไปตามระเบียบ บ.ท.ช.




บาเหน็จความชอบ
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือ

เลือ่ นเงินเดือนกรณีพเิ ศษ

 9 ชั้น หรือ ขั้น

 สู้รบ หรือ ต่อสู้จนได้รับอันตราย

 7 ชั้น หรือ ขั้น

 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือ
ราชการจนได้รับอันตราย
 โดยการกระทาของศัตรู

5 ชั้น หรือ ขั้น
3 ชั้น หรือ ขั้น

 เสียชีวิต
 ทุพพลภาพ
 พิการ

 เพิ่มอีก 1 ขัน้
หรือ ขั้น

เสียชีวิต

 ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือ
ราชการจนได้รับอันตราย
 กรณีอื่น ๆ
 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการ
 จนป่วยเจ็บ
 ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 ปฏิบัติภารกิจทางอากาศ ในย่าน
อันตรายไม่น้อยกว่าเที่ยวบินตามที่กาหนด
ในระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.7

ผู้ได้รับบาเหน็จความชอบตามเกณฑ์ที่กล่าวมา หากได้รับราชการต่อไป ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และ/หรือ

ให้คิด

บาเหน็จความชอบ

เงิน พ.ส.ร.

* ข้าราชการทหารขอรับสิทธิโดยใช้ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2529 แทน

15
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ค่าทดแทน

การปูนบาเหน็จ ด้วยการ
ให้ได้รบั บาเหน็จพิเศษสาหรับการสูร้ บ
พ.ส.ร. ไม่เกิน
4 ชั้น หรือ ขั้น
พ.ส.ร. ไม่เกิน
3 ชั้น หรือ ขั้น
พ.ส.ร. ไม่เกิน
2 ชั้น หรือ ขั้น
พ.ส.ร. ไม่เกิน
1 ชั้น หรือ ขั้น

สู้รบ หรือ ต่อสู้ /ด้วยความกล้าหาญ
 สู้รบ หรือ ต่อสู้ /เป็นผลดีต่อหน่วย/
บาดเจ็บสาหัส







สู้รบ หรือ ต่อสู้ /เป็นผลดีต่อหน่วย
สู้รบ หรือ ต่อสู้ /บาดเจ็บสาหัส
สู้รบ หรือ ต่อสู้ /บาดเจ็บ
บาดเจ็บสาหัส/ การกระทาของศัตรู

บาดเจ็บ / การกระทาของศัตรู
 บาดเจ็บสาหัส/ อุบัติเหตุต่าง ๆ
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ช่วยเหลือราชการ/ ไม่ประมาทเลิ่นเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของ
ตนเอง


ั ิหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยในย่าน
อาจได้รับ พ.ส.ร. 1 ชั้น  ปฏิบต
อันตราย ติดต่อกันไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน
หรือ ขั้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ท.ช. (3 จชต.กับ 4 อาเภอ ของ จว.ส.ข.)
กาหนด

ตามระเบียบ บ.ท.ช. จ่ายให้แก่
v ผูไ้ ด้ร ับอ ันตราย หรือ ป่วยเจ็บ
ั
v เนือ
่ งจากการต่อสู ้ หรือ การกระทาของศตรู
v จ่ายครงเดี
ั้ ยว

แขนขาด



้ มา
ขาดเหนือข้อศอกขึน

ขาขาด



้ มา
ขาดเหนือห ัวเข่าขึน

มือขาด



ขาดทีใ่ ดทีห
่ นึง่ ตงแต่
ั้
ขอ
้ มือถึงข้อศอก

เท้าขาด



ขาดทีใ่ ดทีห
่ นึง่ ตงแต่
ั้
ขอ
้ เท้าถึงห ัวเข่า

นิว้ ขาด



ขาดอย่างน้อย 1 ข้อ

สูญเสียสมรรถภาพการทางานของมือ แขน เท้า ขา นิว้ = อว ัยวะส่วนนนขาด
ั้

ได้รบั เงินค่าทดแทนเพิม่ ขึน้
ได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บ / รับ  การป่วยเจ็บลุกลามขึ้นจนสูญเสีย
เงินค่าทดแทนไปแล้วภายในกาหนด อวัยวะเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากได้รับอันตราย
3 ปี นับแต่วนั ที่รับอันตราย หรือ
หรือ ป่วยเจ็บโดยตรง
ป่วยเจ็บ
รับเฉพาะส่วนที่เพิ่มตามเกณฑ์ที่สูงขึ้น แต่
รวมแล้วไม่เกิน 30 เท่า
 เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ เนื่องมา
จากได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บโดยตรง
รับเท่ากรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ หาก
เงินค่าทดแทนที่รับไปแล้วสูงกว่า ให้ได้รับ
ตามเกณฑ์ที่สูงกว่า

18

17
กรณี

ของเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง

ได้รบั เงินค่าทดแทนกึง่ หนึง่

ี ชวี ต
เสย
ิ

25 เท่า

ทุพพลภาพไม่สามารถร ับราชการได้

30 เท่า

แขนขาดข้างหนึง่

24 เท่าครึง่

ขาขาดข้างหนึง่

22 เท่าครึง่

มือขาดข้างหนึง่

18 เท่าครึง่

เท้าขาดข้างหนึง่

15 เท่าครึง่

ตาบอดข้างหนึง่

11 เท่าครึง่

หูหนวก 2 ข้าง

9 เท่า

หูหนวกข้างหนึง่

4 เท่าครึง่

นิว้ ห ัวแม่มอ
ื ขาดนิว้ หนึง่

4 เท่าครึง่

ี้ าดนิว้ หนึง่
นิว้ ชข

3 เท่าครึง่

นิว้ กลางขาดนิว้ หนึง่

3 เท่า

นิว้ นางขาดนิว้ หนึง่

2 เท่า

นิว้ ก้อยขาดนิว้ หนึง่

1 เท่า

นิว้ ห ัวแม่เท้าขาดนิว้ หนึง่

3 เท่า

นิว้ เท้าอืน
่ ขาดนิว้ หนึง่

1 เท่า



ี อว ัยวะสบ
ื พ ันธุห
สูญเสย
์ รือความสามารถ
ื พ ันธุ ์
สบ

25 เท่า



ี อว ัยวะอืน
สูญเสย
่ ใด

อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ ก.บ.ท.ช.

ี อว ัยวะหลายสว่ น
สูญเสย

คานวณเงินค่าทดแทนทุก
สว่ น แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
30 เท่า

ได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บจนพิการ / มิใช่
เนื่องมาจากการต่อสู้ กับศัตรู หรือ การกระทาของศัตรู

รับค่าทดแทนกึง่ หนึง่

 เงินเดือน หรือ ค่าจ้างที่ใช้คานวณเงินค่าทดแทน รวมเงิน พ.ค.ว., พ.ล.ฐ.,
พ.ส.ร. เงินเพิ่มประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เป็นปกติ เงินเพิ่มสาหรับปราบปราม
ผู้กระทาความผิด
 อัตราเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง น้อยกว่า ระดับ ป.1 ชั้น 1 หรือ ไม่มีเงินเดือน
หรือ ค่าจ้าง ให้คานวณค่าทดแทนจากอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 1

ไม่มีสิทธิ
รับเงินค่าทดแทน





เสียชีวิต

 ถ้าอันตราย หรือ ความเจ็บป่วยเกิดจากการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ ความผิดของตนเอง
 ได้รับเงินทาขวัญ หรือ เงินอื่น ลักษณะเดียวกันจากทาง
ราชการแล้ว

เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
เงินช่วยเหลือดารงชีพ
เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ช่วยเหลือราชการ

รายละไม่เกิน 20,000 บาท
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 ได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ช่วยเหลือราชการ
 มิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในการป้องกัน
หรือ จากความผิด ของตนเอง
อธิปไตย และรักษา
ความสงบ
 พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น
อุปสรรคยิ่งในการประกอบอาชีพ

20

รายเดือน ไม่เกินเดือน
ละ 2 เท่าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนขั้นต่า

 ผูร้ ับบานาญพิเศษเพราะเหตุทพ
ุ พลภาพ รวมก ับเงินเพิม
่ ราย
ิ ธิ
เดือนต่าง ๆ ทีม
่ ส
ี ท

 ผูร้ ับบาเหน็จพิเศษเพราะเหตุทพ
ุ พลภาพ แทนบานาญพิเศษ
เพราะเหตุทพ
ุ พลภาพ เมือ
่ คานวณกล ับเป็นบานาญพิเศษ
เพราะเหตุทพ
ุ พลภาพแล้ว

 ผูท
้ ไี่ ด้ร ับเงินอืน
่ ในล ักษณะเดียวก ัน

การพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่ง ในการ
ประกอบอาชีพ ต้องเป็นผูท้ ี่มีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ ตามที่
กาหนดใน ระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 3 (1) ถึง (12)
ระยะเวลาที่ได้รับเงินช่วยเหลือดารงชีพ



ตั้งแต่วนั ที่ผู้นั้นตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพ ขนาดหนัก
สิ้นสุดเมื่อ
 พ้นสภาพพิการทุพพลภาพ ฯ
 เสียชีวิต

เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 ได้รบ
ั อันตราย

ได้ร ับตงแต่
ั้
เดือนละ 2 เท่า
ของอ ัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนขนต
ั้ า่

ได้ร ับไม่ถงึ เดือนละ 2 เท่า
ของอ ัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนขนต
ั้ า่

ิ ธิได้ร ับเงินชว
่ ยเหลือดารงชพ
ี
ไม่มส
ี ท

่ ยเหลือดารงชพ
ี
* ได้ร ับเงินชว
* รวมก ับบานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ และเงินเพิม
่ รายเดือนต่างๆ
ิ ธิได้ร ับ หรือ รวมก ับเงินอืน
ที่ มีสท
่ ใน
ล ักษณะเดียวก ันทีไ่ ด้ร ับอยู่
* ไม่เกินเดือนละ 2 เท่าของอ ัตราเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนขนต
ั้ า่

หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 รับเงินค่าใช้จ่ายยาใน
ป่วยเจ็บ
หรือ ช่วยเหลือราชการใน การรักษาพยาบาล
การป้องกันอธิปไตย และ ตลอดเวลาที่เข้ารับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาพยาบาล
ของประเทศ
 มิได้ประมาทเลินเล่อ
ผู้ได้รบั สิทธิตาม
อย่างร้ายแรง หรือ จาก
ระเบียบของข้าราชการ
ความผิดของตนเอง
หรือ หน่วยงานอื่น
 เข้ารับการรักษาใน
ร.พ. หรือ สถานพยาบาล
ของทางราชการ
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เงินเดือน หรือ ค่าจ้างที่ใช้คานวณเงินชดเชย ฯ เป็น
เช่นเดียวกับเงินเดือน หรือ ค่าจ้างที่ใช้คานวณเงินค่าทดแทน
 การคานวณเงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน
- เศษของบาท ปัดเป็น 1 บาท
 การนับวันใช้เกณฑ์ตามการนับวันของโรงพยาบาล/
สถานพยาบาล หรือ แพทย์ที่รักษา


เข้า ร.พ. หรือ สถานพยาบาล เอกชนได้
โดยได้รบั ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เบิกจ่ายได้ตามทีจ่ า่ ยจริง
แต่ไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกาหนด

 พ.อ.พิเศษ /เชี่ยวชาญขึ้นไป
 พ.อ./ชานาญการพิเศษลงมา

 ได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บ
 จากการต่อสู้ หรือ จากการกระทาของศัตรู

ได้รับเงินชดเชยการป่วยเจ็บ
เป็นรายวัน

 อยู่รักษาตัวใน รพ. หรือ
สถานพยาบาล

1 ใน 30 ของอัตราเงินเดือน
หรือ ค่าจ้าง

 อยู่พักฟื้นตามคาสั่งของ
แพทย์ที่รักษา

1 ใน 60 ของอัตราเงินเดือน
หรือ ค่าจ้าง

270
240

 สัญญาบัตร หรือ เทียบเท่า
 ประทวน หรือ เทียบเท่า

25
20

24

23

เสียชีวิต
ทุพพลภาพ
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บ
บาดเจ็บเล็กน้อย

500,000 บาท
500,000 บาท
50,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท

( ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. ตามมติ ครม.
เมือ่ 31 พ.ค.48 และ 6 ก.ย.48 )



ในประจาการ



นอกประจาการ

ได้รับการสงเคราะห์ในระหว่างปฏิบัติการรบเท่านั้น หมดสิทธิ์ เมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจ
ได้รับการสงเคราะห์ ตามบัตร ฯ ชั้นที่ 1— - ชั้นที่ 4

บัตร ฯ ขั้นที่ 1

 ได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือ  ผู้พิการทุพพลภาพ

บัตร ฯ ขั้นที่ 2

 เหรียญ ส.ช. ชั้นที่ 1  เหรียญชัยสมรภูมิ

บัตร ฯ ขั้นที่ 3

 เหรียญ ส.ช. ชั้นที่ 2  เหรียญราชการชายแดน และ
 ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน

บัตร ฯ ขั้นที่ 4

 ไม่ได้รับเหรียญใด ๆ
 ทาหน้าที่ปอ้ งกัน หรือ ปรามปราบ ฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 เดือน

ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อประกอบอาชีพทั่วไป
กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ

หลักเกณฑ์
 ทุกชั้นบัตร
 ทุกชั้นบัตร

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และที่ดิน
ทากินในภูมิลาเนา
 บัตรชั้นที่ 1 ที่พกิ าร

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน

จานวนเงิน
วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 50,000 บาท
ไม่เกิน 600,000 บาท

บัตรทุกชั้น และครอบครัว ปีละไม่เกิน 2,000 บาท
รพ.ทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตรไม่คิดมูลค่า

25

ประเภทเงินสงเคราะห์
ประสบภัยพิบัติ

หลักเกณฑ์
 รับเท่าที่เสียหายจริง

26

จานวนเงิน
ไม่เกิน 3,500 บาท
หรือ 5,000 บาท

เงินเลี้ยงชีพรายเดือน

 พิการทุพพลภาพ บัตร ฯ ชั้น 1

เดือนละไม่เกิน 7,750 บาท

เงินช่วยเหลือรายเดือน

 พิการทุพพลภาพ บัตร ฯ ชั้น 2-4

เดือนละไม่เกิน 2,680 บาท

เงินตกทอด

 ตกทอดแก่ทายาท

30 เท่า ของเงินเลี้ยงชีพรายเดือน

เงินช่วยค่าครองชีพเพือ่ ผดุง  พิการทุพพลภาพ บัตร ฯ ชั้น 1
เกียรติเป็นรายเดือน

เดือน 3,500 บาท

เงินเชิดชูเกียรติ

 เหรียญกล้าหาญ บัตร ฯ ชัน้ 1

เดือน 5,000 บาท

การจัดการศพ

 บัตรทุกชั้น

รายละ 7,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

เงินช่วยเหลือครั้งคราว

 บัตรทุกชั้นที่ยากจน ขัดสน มีเหตุ
จาเป็นเดือดร้อน เฉพาะหน้า

ไม่เกิน 500 บาท ต่อปี

ค่าคลอดบุตร

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากการต่อสู้
ป้องกันประเทศ โดยก่าหนดหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตามประกาศมูลนิธิสายในไทย ฯ ที่ 001/2549 ลง 31 ม.ค.49 เรื่อง
ระเบียบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากการต่อสู้ป้องกัน
ประเทศ
บิดา มารดา
(กรณีโสด)

คนละ 15,000 บาท ถ้าเหลือคนเดียว
รับ 30,000 บาท

หรือ ภรรยา บุตร

ภรรยา และ บุตร 30,000 บาท

 ทหารผ่านศึกหญิง หรือ ภรรยาทหาร คราวละ 2,000 บาท
ผ่านศึก ที่กาลังทาหน้าที่

สงเคราะห์การศึกษาจนจบ  บัตรชั้น 2,3,4
ปริญญาตรีใน/นอกประเทศ

คนละไม่เกิน 12,000 บาท
ปีละไม่เกิน 3,000 บาท

หรือ ภรรยา (ไม่มีบุตร)

ทุนการศึกษาบุตรจนจบ
 ทหารผ่านศึกนอกประจาการ บัตรชัน้ คนละ 5,000 บาทต่อปีการศึกษา
ปริญญาในประเทศโดยสอบ 2, 3, 4
คัดเลือก

หรือ หย่าร้าง/ เสียชีวิต ให้บุตร

บิดา 10,000 บาท
มารดา 10,000 บาท
ภรรยา 10,000 บาท
(ถ้าเหลือ 2 คน แบ่งกันคนละครึ่ง)
บุตร 30,000 บาท ถ้าบุตรมากกว่า
1 คน ให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน ถ้าอายุ
ต่่ากว่า 15 ปี อยู่ในความอุปการะของ
ผู้อื่น ให้เปิดบัญชีเพื่อผู้เยาว์

27

28

ช่วยเหลือเบื้องต้น
( ยื่นเรื่องภายใน 2 ปีหลังประสบภัย )

2,000 บาท



ประสบอุบัติเหตุขณะออกปฏิบัติงาน
( ไม่ใช่การกระท่าของผู้ก่อการร้าย )

1,000 บาท



ถ้าทุพพลภาพได้รับความช่วยเหลือรายเดือน ตามความเห็นของกรรมการ
ฝ่ายแพทย์ของมูลนิธิ ฯ แล้ว



1. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
2. คาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ลง 30 ต.ค.49
3. ระเบียบกระทวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2551
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ
5. มติ ค.ร.ม. เมื่อ 7 เม.ย.52
6. ระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521
7. พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
8. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406/ว 5 ลง 19 พ.ค.54



สมาชิกเป็นโสดมอบให้บิดา มารดา รวม 25,000 บาท



มีภรรยา + บุตรตามกฎหมาย



มีภรรยา ไม่มีบุตร ให้บิดา มารดา ภรรยา คนละเท่า ๆ กัน

11. มติ ค.ร.ม. เมื่อ 11 พ.ย.51



หย่าร้าง หรือ ภรรยาเสียชีวิต ให้บุตร 25,000 บาท โดยแบ่งคนละเท่า ๆ กัน



บุตรที่อายุต่ากว่า 15 ปี อยู่ในความอุปการะของผู้อื่น ให้ผู้นั้นเปิดบัญชีเพื่อ
ผู้เยาว์รับเงิน ถ้าไม่มีทายาท ให้ผู้จัดงานศพ 5,000 บาท

12. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ 31 พ.ค.48 และ 6 ก.ย.48

25,000 บาท

9. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/22739 ลง 12 ก.ย.50
10. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 132 ลง 4 ธ.ค.51

13. ระเบียบ บ.จ.ต. พ.ศ.2550 และ มติ ค.ร.ม. 1 ธ.ค.52
14. ระเบียบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
ตามประกาศมูลนิธิสายใจไทย ฯ ที่ 001/2549 ลง 31 ม.ค.49

