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การจัดการความรู้
หัวข้อสิทธิกาลังพลที่ตั้งปกติ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ตั้งปกติ

กองกำลังพล กองบัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน
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คานา
เอกสำรคู่มือสิทธิกำลังพลนี้ เป็นเอกสำรที่ กพ.นย. จัดทำขึ้นเพื่อควำมมุ่งหมำยแสดงให้ทรำบ
ถึงสิทธิของกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรชำยแดน รวมกับกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ตั้งปกติ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือ
มีเหตุถึงเสียชีวิตหรือป่วยเจ็บ ที่ต้องขอรับสิทธิ ส่วนหนึ่งส่วนใด ท่ำนจะได้รับทรำบถึงสิทธิของตนเองและทำยำท
ของผู้เสียชีวิตที่พึงจะได้รับ รวมทั้งขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรดำเนินงำนทำงด้ำนเอกสำร อีกทั้งหลักฐำนประกอบกำร
ขอรับสิทธิ ต่ำง ๆ อันที่อำจเป็นประโยชน์ในกำรแนะน ำให้กับบุ คคลที่เกี่ ยวข้อง/รู้จั กคุ้นเคยได้ทรำบ เพื่อ ที่
จะดำเนินกำรในกำรขอรับสิทธิได้อย่ำงสมบูรณ์และลดควำมล่ำช้ำในสิทธิอันพึงมีพึงได้
กำรจัด ทำคู่มือ นี้ อำจมีก ำรเปลี่ย นแปลงไปบ้ำ งตำมสถำนกำรณ์ และหน่ว ยงำนที่เกี่ย วข้ อง
หำกท่ำนใดทรำบว่ำ ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ยังคลำดเคลื่อน ขำดตกบกพร่อง แก้ไขปรับปรุง โดยมี เอกสำร
หลักฐำนที่ใช้ในกำรอ้ำงอิง ตลอดจนขำดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ ขอได้กรุณำแจ้งและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ ที่แ ผนกทะเบี ย นและประวั ติ กพ.นย. โทร.๖๑๐๑๖, ๖๑๐๑๗ เพื่ อ จะได้ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ให้ทันสมัยต่อไป จักขอบคุณมำก
****************************

กองกำลังพล นย
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-๑–
สารบัญ
สิทธิที่พึงได้รับของทายาทผู้เสียชีวิต ผู้พิการทุพพลภาพและผู้ได้รับการป่วยเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่
บทที่ ๑
๑. เงินค้ำงจ่ำย (วันที่ ๑ ถึงวันที่เสียชีวิตในเดือนนั้น)
๒. เงินช่วยพิเศษ (๓ เท่ำของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง)
๓. เงินบำเหน็จตกทอด
๔. เงินช่วยเหลือจำก นย. ตำมระเบียบ นย.
๕. เงินช่วยเหลือจำกกองทุนสวัสดิกำร บก.นย.ตำมระเบียบ นย.
๕. เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
๖. เงินช่วยเหลือจำกกองทุนสวัสดิกำร ตำมระเบียบ นขต.นย
๗. เงินสงเครำะห์จัดกำรศพ สอ.นย.
บทที่ ๒
๑๒. เงินปูนบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ ตำมระเบียบ กห.

หน้ำ ๑ – ๓
หน้ำ ๓ - ๔
หน้ำ ๕ – ๖
หน้ำ ๖ – ๗
หน้ำ ๗ – ๘
หน้ำ ๘
หน้ำ ๘
หน้ำ ๘

หน้ำ ๑๑ – ๑๕

บทที่ ๓
๑๔. สิทธิอื่น ๆ

หน้ำ ๑๘ – ๒๔
บทที่ ๔

๑๕. เอกสำรอ้ำงถึง

หน้ำ ๒๕ – ๒๖
****************************
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-๒–
บทที่ ๑
เงินสงเครำะห์และเงินช่วยเหลือ

เงินสิทธิ ณ ที่ตั้งปกติ
๑. เงินสงเครำะตำมระเบียบ นย. ว่ำด้วยกำร สงเครำะห์แก่ข้ำรำชกำร นักเรียนจ่ำ ทหำรกอง
ประจำกำร พนักงำนรำชกำร อส.ทพ.นย. และลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เสียชีวิต หรือบำดเจ็บ
พิกำร ทุพพลภำพ จำกกำรสู้รบหรือต่อสู้ หรือ จำกกำรกระทำของฝ่ำยตรงข้ำม หรือประสบอันตรำยจำกกำรรบ
สูญหำยจำกกำรรบ ถูกจับเป็นเชลย ถูกกักกัน
ในประเทศเป็นกลำง โดย ผบ.นย.หรือผู้รับมอบอำนำจสั่ง
จ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
๑.๑ ในระเบียบนี้
๑.๑.๑ ผู้รับกำรสงเครำะห์ หมำยถึง กำลังพลในสังกัด หน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน
และบุคคลที่ได้กระทำคุณประโยชน์แก่ทำงรำชกำร ประกอบด้วย
๑.๑.๑.๑ ข้ำรำชกำร นักเรียนจ่ำ ทหำรกองประจำกำร พนักงำนรำชกำร
อส.ทพ.นย.และลูกจ้ำง
๑.๑.๑.๒ นำยทหำรชั้นนำยพลเรือ พรรค นย.ประจำกำรและนอกประจำกำร
๑.๑.๒ กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ ที่ตั้งปกติ นย.ได้แก่ ผู้ที่มิได้ไปปฏิบัติรำชกำร
ชำยแดน
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๑.๑.๒ ประสบสำธำรภัยขั้นร้ำยแรง เช่น เพลิงไหม้ อุทกภัย วำตภัย ธรณีพิบัติฯลฯ
เป็นต้น
๑.๑.๓ กำรให้กำรสงเครำะห์ ได้แก่ กำรจ่ำยเงินแบบให้เปล่ำโดยไม่มีข้อผู กพันใด ๆ
ผู้ที่เสียชีวิตระบุให้รับเงิน หรือทำยำทผู้เสียชีวิต หรือพิกำร ทุพพลภำพ กรณีหนึ่งกรณีใดเพียงกรณีเดียว
๑.๒ กำรสูญเสียกำลังพล ได้แก่ กำรสูญเสียเนื่องมำจำกสำเหตุต่ำง ๆ ดังนี้
- กำรเสียชีวิตโรค หรือประสบอุบัติเหตุ ณ ที่ตั้งปกติ นย.
๑.๓ นย.จะให้กำรสงเครำะห์แก่ผู้ป่วยเจ็บ บำดเจ็บ พิกำรทุพพลภำพ หรือเสียชีวิต โดย
ถือเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
๑.๓.๑ กำรเสียชีวิตด้วยโรค หรือประสบอุบัติเหตุ ณ ที่ตั้งปกติ นย.จะมอบเงิน
ช่วยเหลือ
๑.๓.๑.๑ นำยทหำรสัญญำบัตร
๑.๓.๑.๑(๑) นำยทหำรชั้นนำยพลเรือ รำยละ ๑๐,๐๐๐ บำท และ
ค่ำพวงหรีด ในนำม “ นย.” และ “ ผบ.นย.” รวม ๒ พวง วงเงิน ๑,๖๐๐ บำท
๑.๓.๑.๑(๒) นำยทหำรสัญญำบัตร ตั้งแต่ชั้นนำยนำวำลงมำ รำย
ละ ๓,๐๐๐ บำท และค่ำพวงหรีด ในนำม “ นย.” และ “ ผบ.นย.” รวม ๒ พวง วงเงิน ๑,๖๐๐ บำท
-๓–
๑.๓.๑.๒ นำยทหำรประทวน รำยละ ๒,๕๐๐ บำท และค่ำพวงหรีด ในนำม
“ นย.” และ “ ผบ.นย.” รวม ๒ พวง วงเงิน ๑,๖๐๐ บำท
๑.๓.๑.๓ นักเรียนจ่ำ ทหำรกองประจำกำร พนักงำนรำชกำร อส.ทพ.นย.
และลูกจ้ำง รำยละ ๒,๐๐๐ บำท และค่ำพวงหรีด ในนำม “ นย.” และ “ ผบ.นย.” รวม ๒ พวง วงเงิน
๑,๖๐๐ บำท
๑.๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรสงเครำะห์เข้ำเกณฑ์ให้ได้รับกำรสงเครำะห์หลำยกรณี ให้ได้รับ
กำรสงเครำะห์ขั้นสูงสุดเพียงกรณีเดียว
๑.๕ กำรสงเครำะห์ กรณีประสบสำธำรภัยขั้นร้ำยแรง จะพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป ทั้งนี้ ไม่
เกินรำยละ ๕,๐๐๐ บำท
๑.๖ เสนอขอรับเงินกำรสงเครำะห์ ตำมระเบียบ นย.ว่ำด้วยกำรให้กำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำร
นักเรียนจ่ำ ทหำรกองประจำกำร พนักงำนรำชกำร อส.ทพ.นย.และลูกจ้ำง พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไป
ตำมสำยงำนจนถึง นย. เอกสำรหลักฐำนและพฤติกำรณ์ประกอบด้วย
๑.๖.๑ แบบรำยงำนคำขอรับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบ นย.
๑.๖.๒ หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินค่ำทดแทน
๑.๖.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำน
๑.๖.๔ สำเนำใบมรณบัตร(กรณีเสียชีวิต)
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๑.๖.๕ สำเนำควำมเห็นแพทย์
๑.๖.๖ หนังสือรับรองควำมเสียหำยสำธำรณภัยจำกทำงรำชกำร
๑.๖.๗ หลักฐำนอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
กำรรับเงิน
หน่วยต้นสังกัด ขอรับเงินได้ที่หน่วยงำนที่ให้กำรสงเครำะห์ จะนำไปมอบให้กับทำยำท
หรือผู้รับสิทธิ
กำรดำเนินกำร
หน่วยต้นสังกัดในทีต่ ั้งปกติ
สำยงำนปกติ
หน่วยให้กำรสงเครำะห์
๒. เงิ นสงเครำะตำมระเบี ยบ นย. ว่ ำด้ วยกำรเงิ นกองทุ นสวั สดิ กำร กองบั ญชำกำรหน่ วย
บัญชำกำรนำวิกโยธิน พ.ศ..๒๕๕๓ เพื่อให้กำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรทหำรประจำกำร พนักงำนรำชกำร ทหำร
กองประจำกำร และลูกจ้ำงประจำ สังกัด บก.นย. หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มำช่วยปฏิบัติรำชกำรที่ บก.นย.
หรือข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่ง ประจำ นย.ที่ไม่มีคำสั่ งให้ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรหน่วยในสังกัด ที่มีเงินกองทุน
สวัสดิกำร หรือไปปฏิบัติรำชกำรหน่วยเฉพำะกิจ
๒.๑ กำรให้กำรสงเครำะห์แก่สมำชิ ก เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรใน
กรณีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ ประสบภัยพิบัติ
๒.๑.๒ ถึงแก่กรรม
๒.๑.๒ เจ็บป่วย
-๔–
๒.๒ หลักเกณฑ์กำรให้กำรสงเครำะห์
๒.๒.๑ ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ อุทกภัย วำตภัย หรืออบัติภัยร้ำยแรง ได้รับควำม
เสียหำยอย่ำงหนัก จะได้รับกำรสงเครำะห์ รำยละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมกำร
๒.๒.๒ ถึงแก่กรรม จะให้กำรสงเครำะห์แก่สมำชิก บิดำมำรดำ คู่สมรส และบุตรของ
สมำชิก ดังนี้
๒.๒.๒.๑ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง
๒.๒.๒.๑(๑) จัดพวงหรีดเคำรพศพ จำนวน ๑ พวง ในนำม
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ทหำรกองประจำกำร และลูกจ้ำง บก.นย. ในวงเงิน ๕๐๐ บำท
๒.๒.๒.๑(๒)ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเกี่ยวกับงำนศพ รำยละ ๑๐,๐๐๐ บำท
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๒.๒.๒.๒ บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร ข้ำรำชกำรของพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำง
๒.๒.๒.๒(๑) จัดพวงหรีดเคำรพศพ จำนวน ๑ พวง ในนำม
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ทหำรกองประจำกำร และลูกจ้ำง บก.นย. ในวงเงิน ๕๐๐ บำท
๒.๒.๒.๒(๒)ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเกี่ยวกับงำนศพ รำยละ ๕,๐๐๐ บำท
๒.๒.๒.๓ ทหำรกองประจำกำร
๒.๒.๒.๓(๑) จัดพวงหรีดเคำระสพ จำนวน ๑ พวง ในนำม
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ทหำรกองประจำกำร และลูกจ้ำง บก.นย. ในวงเงิน ๕๐๐ บำท
๒.๒.๒.๓(๒)ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเกี่ยวกับงำนศพ รำยละ ๕,๐๐๐ บำท
๒.๒.๓ เจ็บป่วย เฉพำะผู้ที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำล หรือ
สถำนพยำบำล ประเภทคนไข้ใน ให้หน่วยต้นสังกัดของสมำชิกที่เจ็บป่วยจัดผู้แทนนำของบำรุงขวัญไปเยี่ยม
ในวงเงิน ๑,๐๐๐ บำท
๒.๓ เสนอขอรับเงินกำรสงเครำะห์ (ตัวอย่ำงตำมผนวก ง.) ตำมระเบียบ นย.ว่ำด้วย
เงินกองทุนสวัสดิกำร กองบัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๓ ไปตำมสำยงำนกำรจัดสวัสดิกำร
จนถึงผู้บังคับบัญชำที่มีอำนำจอนุมัติ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ แบบรำยงำนคำขอรับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบ นย.
๒.๓.๒ สำเนำทะเบียนบ้ำน
๒.๓.๓ สำเนำใบมรณบัตร(กรณีเสียชีวิต)
๒.๓.๔ บิลเงินสดค่ำพวงหรีด
๒.๓.๕ หนังสือรับรองควำมเสียหำยสำธำรณภัยจำกทำงรำชกำร(ถ้ำมี)
๒.๓.๖ หลักฐำนอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
กำรรับเงิน
หน่วยต้นสังกัด ขอรับเงินได้ที่หน่วยงำนที่ให้กำรสงเครำะห์ จะนำไปมอบให้กับทำยำท
หรือผู้รับสิทธิ
กำรดำเนินกำร
หน่วยต้นสังกัดในที่ตั้งปกติ
สำยงำนปกติ
หน่วยให้กำรสงเครำะห์
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๓. เงินค้างจ่าย
เงินที่ค้ำงจ่ำย เพรำะกำรถึงแก่กรรมของผู้ที่พึงจะได้รับเงินนั้นตำมระเบียบจะต้องจัดกำรจ่ำย
ให้ แก่ผู้ เป็ น ทำยำทหรื อผู้ มีสิ ทธิตำมกฎหมำยที่จะได้รับมรดกของผู้ ถึงแก่กรรมนั้นต่อไป ในกำรนี้
เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินจะต้องระมัดระวังให้มำก เพื่อเป็นทำงป้องกันมิให้เกิดปัญหำยุ่งยำกทำงรำชกำร
ในภำยหลัง จึงให้ตรำข้อบังคับนี้ขนึ้ ไว้เป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
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มำตรำ ๑
คำว่ำ “เงินค้ำงจ่ำย” ในข้อบังคับนี้หมำยถึงจำนวนเงินซึ่งต้องจ่ำยให้ผู้ถึงแก่กรรมตำม
ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ยังมิได้จ่ำยให้รับไป และให้หมำยควำมรวมตลอดถึงจำนวนเงินที่ถึงแก่กรรม
มีสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบหรือบังคับในเมื่อถึงแก่กรรมด้วย
มำตรำ ๒
ผู้ใดอ้ำงว่ำตนเป็นทำยำทหรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค้ำงจ่ำยของผู้ถึงแก่กรรม ต้องยื่นเรื่องรำว
ขอรับเงินนั้นต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้จำ่ ยเงิน ณ สถำนที่จ่ำยเงินของถึงแก่กรรม ภำยใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันถึง
แก่กรรม ในเรื่องรำวที่ยื่นนั้น จะต้องแสดงให้ชัดเจนว่ำตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้น เพรำะเหตุใด และ
เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้ถึงแก่กรรม
เงินที่ค้ำงจ่ำยนี้กำหนดให้จ่ำยให้เมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันไปแล้ว นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม
เอกสำรประกอบเสนอเรื่องขอรับสิทธิเงินค้ำงจ่ำย
๓.๑ แบบคำขอรับเงินค้ำงจ่ำย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือน ถึงวันที่เสียชีวิต)
๓.๒ หนังสือสอบสวนทำยำทโดยธรรม (ออกโดยอำเภอที่ทำยำทมีภูมิลำเนำอยู่)
๓.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้เสียชีวิต และทำยำททุกคน)
๓.๔ สำเนำบัตรประจำตัว (ผู้เสียชีวิต และทำยำททุกคน)
๓.๕ ใบสูติบัตร (กรณีทำยำทอำยุต่ำกว่ำ ๑๕ ปี)
๓.๖ สำเนำทะเบียนสมรส (ของผู้เสียชีวิต)
๓.๗ สำเนำใบมรณะบัตร
สิทธิการขอรับเงินค้ างจ่าย
ให้ นายอดเงินที่ได้ รับรายเดือนทังหมด
้
รวมทังเงิ
้ นค่าตอบแทน (ดาว) เงินตอบแทนพิเศษ (๒%,๔%), เงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) , เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทต่าง ๆ และเงินประจาตาแหน่ง (ถ้ ามี)
นามารวมกัน แล้ วหารด้ วยจานวนวันของเดือน ที่เสียชีวิต แล้ วคูณด้ วยจานวนวัน (นับถึงวันที่เสียชีวิต)
กำรรับเงิน
ทำยำทผู้มีสิทธิรับทุกคน รับเงินจำก กง.หน่วย
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๔. เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง)
เอกสำรประกอบกำรขอรับสิทธิเงินช่วยพิเศษ (3 เท่ำของเงินเดือน)
๔.๑ แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ
๔.๒ หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงิน (ถ้ำไม่มีให้มอบกับภรรยำและบุตรตำมลำดับ)
๔.๓ สำเนำใบมรณะบัตร
๔.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ
๔.๕ สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต และ(รับสิทธิ)
สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือ
» โดยจ่ายให้ จานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน ที่ข้าราชการผู้นนได้
ั ้ รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย
ซึง่ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา เงินประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ เงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มพิเศษสาหรับปราบปรามผู้กระทาผิด (พ.ป.ผ.)
» ข้ าราชการที่ตายระหว่างขาด หนี หรื อละทิ ้งหน้ าที่ราชการ ห้ ามเสนอขอเงินช่วยพิเศษ
» ให้ จา่ ยให้ แก่บคุ คลซึง่ ผู้ตายแสดงเจตนาโดยทาเป็ นหนังสือไว้ ตอ่ ส่วนราชการ ถ้ ามิได้ ทาไว้
ให้ จา่ ยเงินช่วยพิเศษให้ กบั คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา ตามลาดับ
» การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ กระทาภายในระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่
้ ข้าราชการผู้นนตาย
ั้
สิทธิทไ่ี ด้รบั เมือ่ ออกจากราชการ หรือเสียชีวติ
» ทหารที่รับราชการประจาการนัน้
เมื่อออกจากราชการจะได้ รับเงินตอบแทน
ประเภทใด
ขึ ้นอยู่กบั อายุและเวลาราชการ หากเสียชีวิตระหว่างรับราชการก็จะได้ รับเงินช่วยพิเศษด้ วย
กำรรับเงิน ทำยำทผู้รับสิทธิ รับเงินจำก กง.หน่วยต้นสังกัดผู้เสียชีวิต

๕. เงินบาเหน็จตกทอด
เอกสำรประกอบกำรขอสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอด
๕.๑ แบบคำขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
๕.๒ หนังสือสอบสวนทำยำทโดยธรรม (ออกโดยอำเภอที่ทำยำทมีภูมิลำเนำอยู่)
๕.๓ สำเนำใบมรณะบัตร ของผู้เสียชีวิต และทำยำท(กรณีทำยำทเสียชีวิต)
๕.๔ สมุดประวัติรับรำชกำร
๕.๕ สำเนำเอกสำรวันทวีคูณ
๕.๖ คำสั่งให้ได้รับ พ.ส.ร. (ถ้ำมี)
๕.๗ สำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้เสียชีวิต ประทับว่ำ “ตำย” และทำยำททุกคนที่รับสิทธิ)
๕.๘ สำเนำบัตรประจำตัว (ผู้เสียชีวิต และทำยำททุกคนที่รับสิทธิ)
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๕.๙ ใบสูติบัตร (กรณีทำยำทอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี) สำเนำทะเบียนรับรองบุตร ,สำเนำ
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
๕.๑๐ สำเนำทะเบียนสมรส หรือทะเบียนอย่ำ หรือคำสั่งศำล ของทำยำท (ถ้ำมี)
๕.๑๑ นำยทหำรสัญญำบัตร 1 นำย (เป็นผู้ค้ำประกัน)
๕.๑๒ สำเนำบัตรประจำตัวฯ , สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกันและ
คู่สมรส
๕.๑๓ สำเนำสมุดเงินฝำกของธนำคำรฯ
๕.๑๔ รูปถ่ำยของข้ำรำชกำรที่ถึงแก่กรรม 2 รูป
๕.๑๕ หนังสือแจ้งเหตุกำรณ์ตำยของ จนท.ตำรวจ กรณีเสียชีวิตเพรำะอุบัติเหตุ
กำรรับเงิน ทำยำทผู้มีสิทธิทุกคน รับเงินจำก กง.ทร.
สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ
สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ

สิทธิการขอบาเหน็จตกทอด
- มอบเงินเป็นก้อน โดยจ่ำยให้แก่ทำยำทของข้ำรำชกำรที่เสียชีวิต โดยที่มิได้เกิดจำกกำรประพฤติชั่วอย่ำง
ร้อยแรง ซึ่งได้แก่ ข้ำรำชกำรตำยในระหว่ำงรับรำชกำร ทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ได้รับบำนำญปกติ
และผู้ได้รับบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ
- ข้ำรำชกำรทหำรประจำกำร หรือกองหนุนมีเบี้ยหวัดเสียชีวิต ทำยำทได้รับบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน
เท่ำกับ เงินเดือนเดือนสุดท้ำย คูณด้วยเวลำรำชกำรรวมวันทวีคูณ
- ข้ำรำชกำรบำนำญปกติ หรือบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ทำยำทได้รับบำเหน็จตกทอดจำนวน 30 เท่ำ
ของเงินบำนำญที่ได้รับครั้งแรก
- สำหรับเงินบำเหน็จตกทอดรำยใด คำนวณยอดเงินแล้วไม่ถึง 3,000 บำท ให้จ่ำย 3,000 บำท
เกณฑ์การจ่ายบาเหน็จตกทอด
1. บิดำ มำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับ 1 ส่วน
2. สำมี หรือภรรยำ ได้รับ 1 ส่วน
3. บุตร ไม่เกิน 2 คน ให้ รับ 2 ส่วน บุตรตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไปให้ ได้ รับ 3 ส่วน
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๖. เบี้ยหวัด
1 ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด
- นำยทหำรประทวน อำยุไม่เกิน 39 ปี (ยังไม่พ้นกองหนุนชั้น 2 )
- นำยทหำรสัญญำบัตร ชั้นยศ ร.ต.- ร.อ.อำยุไม่เกิน 45 ปี
- นำยทหำรสัญญำบัตร ชั้นยศ น.ต.- น.ท.อำยุไม่เกิน 50 ปี
- นำยทหำรสัญญำบัตร ชั้นยศ น.อ.- นำยพลเรือ อำยุไม่เกิน 55 ปี
2 หลักเกณฑ์กำรคำนวณเวลำรำชกำร เพื่อใช้ในกำรคิดคำนวนงินบี้ยหวัด
- มีเวลำรำชกำรไม่ถึง 15 ปี ให้คิดคำนวณเวลำรำชกำร 15 ปี
- มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้คิดคำนวณเวลำรำชกำร 25 ปี
- มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ให้คิดคำนวณเวลำรำชกำร 30 ปี
- มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่ถึง 35 ปี ให้คิดคำนวณเวลำรำชกำร 35 ปี
- มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 35 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี ให้คิดคำนวณเวลำรำชกำร 40 ปี
- มีเวลำรำชกำรเกินกว่ำ 40 ปีขึ้นไปให้นับเวลำรำชกำรตำมควำมเป็นจริง
สูตร การคิดคานวณเงินเบี ้ยหวัด =

เงินเดือนเดือนสุดท้า ย x เวลาราชการ ไม่รวมทวีค ูณ
50

๗. บาเหน็จบานาญปกติ
เป็นเงินตอบแทนควำมชอบที่รับรำชกำรมำนำน กล่ำวคือ
บำเหน็จ เป็นเงินที่ทำงรำชกำรตอบแทนควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร โดยจ่ำยให้
เป็นก้อนครั้งเดียว เมือ่ รับเงินไปแล้วเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขำด ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอด
บำนำญ เป็นเงินที่ทำงรำชกำรตอบแทนควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร โดยจ่ำยให้เป็น
รำยเดือน
นับตั้งแต่วันที่ออกจำกรำชกำรจำนกระทั่งถึงวันถึงแก่กรรม นอกเหนือจำกที่ได้รับบำนำญแล้วยังได้รับกำร
ช่วยเหลือเป็นสวัสดิกำร เช่น ค่ำเล่ำเรียน ค่ำรักษำพยำบำล เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรประจำกำร
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1 สิทธิในการรับบาเหน็จบานาญปกติ
- เป็นสิทธิเฉพำะตัว จะโอนให้ใครไม่ได้
- สิทธิในกำรขอรับบำเหน็จบำนำญ จะต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อน 3 ปี (มีอำยุควำม 3 ปี)
- ข้ำรำชกำรมีเวลำรำชกำรสำหรับนำมำคำนวณบำเหน็จบำนำญ ถ้ำอำยุรำชกำรไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ให้
ไปขอรับเงินบำเหน็จแทน
- ข้ำรำชกำรมีเวลำรำชกำรสำหรับนำมำคำนวณบำเหน็จบำนำญได้ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ อำยุยังไม่ถึง
เกณฑ์ที่จะได้รับบำเหน็จบำนำญก็ให้รับเงินเบี้ยหวัด ก่อน จนกว่ำอำยุจะเข้ำเกณฑ์จึงปรับเป็นรับบำเหน็จบำนำญ
ภำยหลัง
- ข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิได้รับบำนำญ จะยื่นคำขอรับบำเหน็จแทนบำนำญก็ได้

-๙–
2 การนับเวลาราชการสาหรับคานวณรับเงินบาเหน็จบานาญ
- ให้นับตั่งแต่วันรับรำชกำรรับเงินเดือน จำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือน โดยเศษของปี ถ้ำเกิน 6
เดือนให้นับเป็น 1 ปี
- ข้ำรำชกำรที่รับรำชกำรก่อนอำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้เริ่มนับเวลำรำชกำรสำหรับคำนวณตั้งแต่วันที่
อำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์ (วันขึ้นทะเบียนทหำรกองประจำกำร)
- ผู้ที่ทำหน้ำที่ตำมที่ กห.กำหนด ในระหว่ำงเวลำที่มีกำรรบหรือกำรสงครำมหรือมีกำรปรำบปรำมกำร
จลำจล หรือในระหว่ำงที่มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ให้นับเวลำรำชกำรทวีคูณร่วมด้วย
- ผู้ที่ป่วย หรือลำ หรือต้องพักรำชกำร ซึ่งถ้ำได้รับเงินเดือนเต็ม ก็ให้นับเวลำรำชกำรเต็มตำมจำนวน
ซึ่งถ้ำได้รับเงินเดือนไม่เต็ม ก็ให้นับเวลำรำชกำรตำมส่วนของเงินที่ ด้รับ หรือถ้ำไม่ได้รับเงินเดือนเลยก็ไม่นับเวลำ
รำชกำรให้
- ในระหว่ำงที่เป็นทหำรกองหนุนได้รับเบี้ยหวัด ให้นับเวลำสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนำญ 1 ใน 4 ของ
เวลำที่รับรำชกำรเป็นกองหนุน
สูตรคานวณ บาเหน็จ
เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x ( จำนวนปีเวลำรำชกำร + วันทวีคูณ )
สูตรคานวณ บานาญ
เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x ( จำนวนปีเวลำรำชกำร + วันทวีคูณ )
๕๐
เอกสารประกอบการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
1 หนังสือรับรองเงินเดือนเดือนสุดท้ำย / สลิฟเงินเดือน
2 ประวัติกำรรับรำชกำรจำกต้นสังกัด
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3 รูปถ่ำยขนำด 3x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
4 บัญชีกำรรับรองเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ (ถ้ำมี) ดังนี้
- กรณีปรำบปรำมคอมมิวนิสต์
(กอ.รมน.)
- กรณีปฏิบัติตำมแผนป้องกันประเทศ
(กพ.ทร.)
- กรณีปฏิบัติกำรพิเศษ
(ศอร.บก.ทหำรสูงสุด)
- กรณีปฏิบัติกำรพิเศษ
(กอ.รมน.ภำค ๔ สน.)
หมายเหตุ
๑. เงินเดือนเดือนสุดท้ าย หมายถึง เงินเดือนเดือนสุดท้ ายก่อนที่จะออกจากราชการ
รวมทังเงิ
้ นเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชา และหรื อเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรื อเงินเพิ่มสาหรับ
ประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ และเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ และหรื อเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการปราบปรามผู้กระทาผิด แต่ ไม่ รวมถึงเงินเพิ่มนอกเหนือจากนี้
๒. ปี เวลาราชการ หมายถึง ให้ เริ่มนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนทหารกองประจาการ
จนถึงปั จจุบนั (ไม่รวมวันทวีคณ
ู )

- ๑๐ –

๘. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ(กบข.)
- ข้ำรำชกำรที่เป็น สมำชิกมี 12 ประเภท ได้แก่ ข้ าราชการพลเรื อน ข้ าราชการทหาร ข้ าราชการ
ตารวจ ข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ ข้ าราชการอัยการ ข้ าราชการครู ข้ าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามัญ ข้ า ราชการส านัก งานศาลรั ฐ ธรรมนูญ ข้ าราชการตุล าการศาลปกครอง
ข้ าราชการ สตง. ข้ าราชการ สนง.ปปช.
- ข้ำรำชกำรซึ่งรับรำชกำรตั้งแต่ 27 มีนำคม 2540 ทุกคนจะต้องเป็นสมำชิก และต้องสะสมเงินเข้ำ
กองทุน โดยไม่มีเงินประเดิมให้
- ข้ำรำชกำรซึ่งรับรำชกำรก่อน 27 มีนำคม 2540 จะสมัครเป็นสมำชิกหรือไม่ก็ได้ และจะมีสิทธิ
ได้รับเงินประเดิม
คาจากัดความที่ควรทราบ
เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐบำลนำส่งเข้ำกองทุนฯให้ร้อยละ 2 % ของเงินเดือนที่ผ่ำนมำตั้งแต่วันที่เข้ำ
บรรจุ ถึงวันที่ 26 มี.ค.40 โดยประมำณและคิดผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตรำร้อยละ 9 ต่อปีทบต้น
เงินสะสม คือ เงินที่สมำชิกสะสมเข้ำกองทุนเป็นประจำทุกเดือน (3 % ของเงินเดือนสมำชิก)
เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนให้สมำชิกเป็นประจำทุกเดือน (3 % ของเงินเดือนสมำชิก)
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เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐจ่ำยเข้ำกองทุนให้สมำชิกเป็นประจำทุกเดือน (2 % ของเงินเดือนสมำชิก)
เงินประโยชน์ตอบแทน คือ ดอกผลของเงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ของสมำชิกที่
กองทุน ก.บ.ข.นำไปหำผลประโยชน์
เงินเดือนที่ใช้คำนวณเงินประเดิม คือ เงินที่ได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรนั้นๆ แต่ไม่
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือนสำหรับค่ำวิชำ สำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่ำอันตรำยเป็นปกติ สำหรับกำรสู้
รบ สำหรับกำรปรำบปรำมผู้กระทำควำมผิดหรือเงินเพิ่มอย่ำงอื่น
เวลำรำชกำรที่ใช้คำนวณเงินประเดิม คือ เวลำโดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ำรับรำชกำร (วันที่ได้รับกำรบรรจุ
แต่งตั้งยศครั้งแรก) ถึง 26 มีนำคม 2540 ทั้งนี้ไม่รวมเวลำทวีคูณ
หลักเกณฑ์ การรับเงิน ก.บ.ข. (กรณีเกษียณอายุ)
- เลือกรับบำนำญ จะได้รับ เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และประโยชน์ตอบ
แทน (โดยคิดคำนวณเงินบำนำญสูตรใหม่ ) = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร
50
- เลือกรับบำเหน็จ จะได้รับ เงินสะสม เงินสมทบ และประโยชน์ตอบแทน
(โดยคิดคำนวณบำเหน็จ ) = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร (รวมเวลำทวีคูณ)
ฐำนเงินเดือน ที่ใช้นำมำคำนวณกำรรับเงินบำเหน็จบำนำญ ใช้เงินเดือนของ 60 เดือนสุดท้ำย (5 ปี)
ย้อนหลัง มำคำนวณหำจำนวนเงินเดือนเฉลี่ย
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- ๑๑ –
เวลำรำชกำร
ที่ใช้นำมำคำนวณกำรรับเงินบำเหน็จบำนำญโดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมำชิกเริ่มรับ
รำชกำร (วันที่ขึ้นทะเบียนทหำรกองประจำกำร) ถึงวันสุดท้ำยที่ได้รับเงินเดือน และให้หมำยควำมรวมถึงกำร
นับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรด้วย
หลักเกณฑ์กำรรับเงิน ก.บ.ข. (กรณี สมำชิกลำออก) อำยุไม่ถึง 50 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินดังนี้
มีเวลำรำชกำรไม่ถึง ๑๐ ปี จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ จำกกองทุน ก.บ.ข.
โดยจะไม่ได้รับเงินเบี้ยหวัด หรือบำเหน็จบำนำญใดๆ จำกเงินงบประมำณ ทั้งสิ้น
- มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๒๕ ปี จะได้รับ ๒ ส่วน (เงินบำเหน็จ จำกเงิน
งบประมำณ และเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ จำกกองทุน ก.บ.ข.)
- มีเวลำรำชกำรตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๒ ส่วน ( เงินบำนำญสูตรใหม่ จำกเงินงบประมำณ
และ เงินประเดิม (สมำชิกเข้ำก่อน ๒๗ มี.ค.๔๐) เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประโยชน์ตอบ
แทน จำก กองทุน ก.บ.ข.)
หลักเกณฑ์กำรรับเงิน ก.บ.ข. (กรณี เหตุทุพพลภำพ ,เหตุทดแทน ,เหตุสูงอำยุ ต้ออำยุครบ ๕๐ - ๖๐ ปี)
มีเวลำรับรำชกำรตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี จะได้รับ เงิน ๒ ส่วน (เงินบำเหน็จ จำกเงิน
งบประมำณ และเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์ตอบแทน จำกกองทุน ก.บ.ข. )
มีเวลำรับรำชกำรตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๒ ส่วน (เงินบำนำญสูตรใหม่ จำกเงินงปประมำณ
และเงินประเดิม(สมำชิกเข้ำก่อน ๒๗ มี.ค.๔๐) เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินผลประโยชน์ตอบแทน
จำก ก.บ.ข.)
สมำชิกฯซึ่งพ้นจำกรำชกำรด้วยเหตุทุพพลภำพ เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร นอกจำกจะได้รับ
เงินบำนำญปกติ และเงินจำกกองทุน ก.บ.ข.แล้ว ยังมีสิทธิจะได้รับเงินบำนำญพิเศษ ตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญ พ.ศ.๒๔๙๔ ด้วย และจะได้รับกำรยกเว้นภำษีสำหรับเงินที่ได้รับจำกกองทุน ก.บ.ข. แต่เงิน
ที่ได้รับจำกงบประมำณคงต้องเสียภำษีตำมปกติ
- กำรรับเงินบำนำญสูตรใหม่ จำกงบประมำณ ตำมที่กองทุน ก.บ.ข.กำหนดไว้จะรับได้สูงสุดไม่เกิน 70
%ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย
หมำยเหตุ ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับบำนำญ จะขอเปลี่ยนเป็นรับบำเหน็จแทนบำนำญก็ได้ แต่ต้องเป็นกำรแสดงควำม
จำนงในกำรยื่นเรื่องครั้งแรกเท่ำนั้น ทหำรที่รับรำชกำรประจำกำรนั้น เมื่อออกจำกรำชกำรจะได้รับเงินตอบ
แทน ประเภทใดขึ้นอยู่กับ อำยุและเวลำรำชกำร หำกเสียชีวิตระหว่ำงรับรำชกำรก็จะได้รับเงินช่วยพิเศษด้วย
ในที่นี้จะขอกล่ำวถึง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนำญปกติ กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (ก.บ.ข.)
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- ๑๒ –
ศูนย์ บริการข้ อมูลสมาชิก กบข.
สมาชิกสามารถติดต่อสอบถาม กบข. ได้ ทางโทรศัพท์ และโทรสารอัตโนมัตทิ ี่  1179
โดยให้ บริ การตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 0830 – 1730 และบริ การอัตโนมัติ 24 ชัว่ โมง
 ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1179 // เครื อข่ายมหาดไทย  54179
กด 1
สอบถามเรื่ องใบแจ้ งยอดเงินสมาชิก
กด 2
คานวณเงินเมื่อพ้ นสมาชิกภาพ
กด 3
สอบถามการเงินคืนสมาชิก
กด 4
สิทธิประโยชน์สมาชิก
กด 5
บริการเอกสารและแบบฟอร์ ม
กด 6
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ กบข.
กด 7
สอบถามมูลค่ากองทุน
กด 8
สอบถามยอดเงิน กบข. ของบัญชีสมาชิก (ต้ องสมัครขอใช้ บริการ)
 ผ่านทาง INTERNET ที่ www.gpf.or.th
  ผ่านทางโทรสาร 0-2636-0604
  ทางจดหมาย ส่งมาที่ กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 ชัน้ 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บทที่ ๒
บาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
ตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. กำรปูนบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ สิทธิที่เกิดจำกกำรสูญเสียที่มิใช่จำกกำรปฏิบัติรำชกำร
ชำยแดน กล่ำวคือ เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ ที่ตั้งปกติ หรือนอกที่ตั้งสำนักงำน
๙.๑ กำรเลื่อนชั้นเงินเดือนทหำรซึ่งเสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร จนไม่สำมำรถรับรำชกำร
ต่อไปได้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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๙.๑.๑ เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร เพรำะปฏิบัติรำชกำรสภำพที่เสี่ยงอันตรำย
ต่อชีวิต เลื่อนได้ไม่เกิน ๗ ชั้น
สำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำวรรคหนึ่ง หำกยังได้รับเงินเดือนต่ำกว่ำ
ระดั้บ ป.๑ ชั้น ๗ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๗ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศ เป็น สิบเอก จ่ำเอก
หรือจ่ำอำกำศเอก

- ๑๓ –
๙.๑.๒ เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร โดยกำรกระทำของผู้กระทำควำมผิด
เนื่องจำกกำรปรำบปรำมผู้กระทำควำมผิด เลื่อนได้ไม่เกิน ๖ ชั้น
สำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำวรรคหนึ่ง หำกยังได้รับเงินเดือนต่ำกว่ำ
ระดั้บ ป.๑ ชั้น ๖ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๖ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศ เป็น สิบเอก จ่ำเอก
หรือจ่ำอำกำศเอก
๙.๑.๓ เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร โดยถูกประทุษร้ำย เลื่อนได้ไม่เกิน ๕ ชั้น
สำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำวรรคหนึ่ง หำกยังได้รับเงินเดือนต่ำกว่ำ
ระดั้บ ป.๑ ชั้น ๕ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศ เป็น สิบเอก จ่ำเอก
หรือจ่ำอำกำศเอก
๙.๑.๔ เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร โดยอุบัติเหตุ เลื่อนได้ไม่เกิน ๓ ชั้น
สำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำมวรรคหนึ่ง หำกยังได้รับเงินเดือนต่ำกว่ำ
ระดั้บ ป.๑ ชั้น ๓ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศ เป็น สิบโท จ่ำโท หรือ
จ่ำอำกำศโท
๙.๑.๕ เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร เพรำะปฏิบัติรำชกำรตรำกตรำ เร่งรัด หรือ
เคร่งเครียดเกินกว่ำปกติธรรมดำ เลื่อนได้ไม่เกิน ๒ ชั้น
สำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำวรรคหนึ่ง หำกยังได้รับเงินเดือนต่ำกว่ำ
ระดั้บ ป.๑ ชั้น ๒ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๒ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศ เป็น สิบโท จ่ำโท หรือ
จ่ำอำกำศโท
๙.๑.๖ เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร เนื่องจำกต้องปฏิบัติรำชกำรเป็นครั้งครำว
นอกที่ตั้งสำนักงำนประจำ หรือต้องปฏิบัติรำชกำรในท้องที่กันดำค้น หรือในท้องที่กันดำรที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้
เจ็บ ตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ เลื่อนได้ไม่เกิน ๑ ชั้น
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สำหรับผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำวรรคหนึ่ง หำกยังได้รับเงินเดือนต่ำกว่ำ
ระดั้บ ป.๑ ชั้น ๑ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศ เป็น สิบตรี จ่ำตรี หรือ
จ่ำอำกำศตรี
๙.๑.๗ ทหำรซึ่งเสียชีวิตตำมควำมในข้อ ๑๓ ถ้ำผู้นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติรำชกำรมำไม่น้อย
กว่ำ ๖ เดือน ในรอบปีงบประมำณที่เสียชีวิต ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น
๙.๑.๘ กำรเลื่อนชั้นเงินเดือนตำมระเบียบนี้ ให้เลื่อนตั้งแต่วันที่เสียชีวิต หรือวันก่อน
วันพ้นจำกหน้ำที่รำชกำร เว้นแต่ผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนก่อนวันประกำศใช้ระเบียบนี้
กำรดำเนินกำร
ต้นสังกัด
นย.
ทร. (ผ่ำน กพ.ทร.)
อนุกรรมกำร
คณะกรรมกำร
ทร.อนุมัติ
ทร.ลงคำสั่ง
กพ.ทร.สำเนำคำสั่งส่ง นย.
นย.ส่งสำเนำคำสั่งให้ต้นสังกัด
ต้นสังกัดติดต่อทำยำท
ทำยำทยื่นเรื่องที่ กพ.ทร.
ทร.ส่งเรื่องขอรับเงินไปรมบัญชีกลำง
กรมบัญชีกลำงพิจำรณำ/อนุมัติ
แจ้ง กพ.ทร./ทำยำท
ทำยำทยื่นเรื่องเบิกเงินที่ กง.ทร.

- ๑๔ –
กำรรับเงิน
ทำยำทขอรับเงินบำนำญพิเศษในครั้งแรกได้จำก กง.ทร. โดยจะมีหนังสือแจ้งเตือนจำก กพ.ทร. ให้ทำยำท
ทั้งหมดไปรับเงิน โดยจะรับเงินบำนำญพิเศษตกเบิกค้ำงจ่ำยตั้งแต่วันที่เสียชีวิต จนถึงเดือนปัจจุบัน และใน
เดือนต่อไป กง.ทร. จะโอนเงินเข้ำบัญชีของทำยำทตำมที่ได้แจ้งไว้ เว้นผู้ที่รับรำชกำรต่อ จะได้รับสิทธิบำเหน็จ
พิเศษก็ต่อเมื่อได้ออกจำกรำชกำรแล้วเท่ำนั้น (เกษียณ,ลำออก)
๙.๒ เสนอขอปูนบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ ตำมระเบียบ กห. ว่ำด้วยกำรพิจำรณำบำเหน็จพิเศษในเวลำ
ปกติ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบั บที่แก้ไข้เพิ่มเติม ไปตำมสำยงำนจนถึง กพ.ทร. เอกสำรหลั กฐำนและพฤติกำรณ์
ประกอบด้วย
๙.๒.๑ บัญชีรำยชื่อผู้สมควรได้รับกำรปูนบำเหน็จพิเศษ (แบบใบขวำง)
๙.๒.๒ สำเนำคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จประจำครึ่งปี
๙.๒.๓ สำเนำคำสั่งให้หน่วยไปปฏิบัติรำชกำร
๙.๒.๔ สำเนำแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวน
๙.๒.๕ สำเนำสรุปผลกำรสอบสวนฯ
๙.๒.๖ รำยงำนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของ จนท.ตร.
๙.๒.๗ สำเนำสรุปผลกำรประวัติกำรป่วยเจ็บ และกำรรักษำพยำบำล(แบบ บ.ท.ช.๖ )
๙.๒.๘ สำเนำแผนที่สังเขปสถำนที่เกิดเหตุ (ถ้ำมี)
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๙.๒.๙ ใบสำคัญสำหรับคนพิกำรทุพลลภำพ (สด.๖) (กรณีทุพพลภำพ)
๙.๒.๑๐ สำเนำใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๙.๒.๑๑ สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต
๙.๒.๑๒ ภำพถ่ำยบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ (ถ้ำมี)
สิทธิอื่น ๆ
๑๐. เงินสงเครำะห์ตำมระเบียบ สอ.นย. ตำมที่กำหนด
๑๐.๑ เป็นสมำชิก ๓ ปี เสียชีวิต ช่วยเหลือรำยละ ๑๘,๐๐๐ บำท
๑๐.๒ เป็นสมำชิก ๓ – ๗ ปี เสียชีวิต ช่วยเหลือรำยละ ๔๔,๐๐๐ บำท
๑๐.๓ เป็นสมำชิก ๗ ปีขึ้นไป เสียชีวิต ช่วยเหลือรำยละ ๖๕,๐๐๐ บำท
กำรรับเงิน
ทำยำทหรือผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงำนที่ให้ กำรสงเครำะห์ หรือหน่วยงำนที่ให้กำร
สงเครำะห์ จะนำไปมอบให้กับทำยำทหรือผู้รับสิทธิ
กำรดำเนินกำร
หน่วยต้นสังกัดในสนำม
สำยงำนปกติ
หน่วยให้กำรสงเครำะห์

-๑๕-

๑๑. การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
สมำชิกเสียชีวติ จะได้รับกำรสงเครำะห์รำยละประมำณ ๒๘๐,๐๐๐ บำท ซึง่ มีคุณสมบัติของผู้สมัคร
ดังนี้
๑๑.๑ ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหมพลเรือน ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว
พนักงำนรำชกำร สังกัด ทร.รวมทั้งคู่สมรส บุตร และบิดำมำรดำ
๑๑.๒ มียศทหำรเรือ(ในและนอกประจำกำร) รวมทั้งคู่สมรส บุตร และบิดำมำรดำ
๑๑.๓ ทหำรกองประจำกำร พลอำสำสมัคร และ อส.ทพ. สังกัด ทร.ที่รับรำชกำรอยู่
๑๑.๓.๑ อำยุไม่เกิน ๔๕ ปี
๑๑.๓.๒ บุตร อำยุตั้งแต่ ๒๐ – ๔๐ ปี
๑๑.๓.๓ บิดำ มำรดำ อำยุไม่เกิน ๕๕ ปี
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๑๑.๓.๔ คู่สมรส อำยุเกิน ๔๕ ปี สมัครได้ภำยใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสมรส
แต่อำยุต้องไม่เกิน ๕๕ ปี
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
๑ ผู้สมัครเป็นสมำชิก
- ใบรับรองแพทย์ รพ.หรือสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร หรือ รพ.เอกชน
- สำเนำบัตรประจำตัวหรือบัตรประชำชน
จำนวน ๑ ชุด
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน ๑ ชุด
- สำเนำใบสำคัญกำรสมรส
จำนวน ๑ ชุด
(เฉพำะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมำชิก)
๒ ผู้รับเงินสงเครำะห์
- สำเนำบัตรประจำตัวหรือบัตรประชำชน
จำนวน ๑ ชุด
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน ๑ ชุด
ลูกจ้ำงชั่วครำวจะต้องปฏิบัติรำชกำรติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี โดยขอให้หน่วยออกหนังสือรับรอง
๓. ค่ำสมัครเป็นสมำชิกรำยละ ๒๐ บำท
๔. ส่งเงินสงเครำะห์ศพละ ๒.๕๐ บำท
กำรประสำนกำรติดต่อกำรเป็นสมำชิกได้ที่ต้นสังกัดหรือแผนกฌำปนกิจ กสค.สก.ทร. (โทร.
๐ ๒๔๗๕๓๒๘๓ – ๔ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๘๑) ในเวลำรำชกำร

-๑๖-

กรณีเสียชีวิต (1)
รายการสิทธิกาลังพลที่ขอรับการสงเคราะห์จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
ที่

รำยกำรรับที่ได้รับกำรสงเครำะห์

จำนวนเงินที่
รับแล้วเมื่อ
ได้รับ

หมำยเหตุ

1

กำรงเครำะห์
1 ปูนบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ...ชั้น
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เงินมรดกค้ำงจ่ำย
เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่ำของเงินเดือน
เงินฌำปนกิจสงเครำะห์ ทร.
เงินช่วยเหลือตำมระเบียบ นย.
เงินกองทุนสวัสดิกำร บก.นย.
เงินช่วยเหลือจำก นขต.นย.ต้นสังกัดปกติ
เงินบำเหน็จตกทอด
เงินช่วยเหลือจำก สอ.นย.
เงินกองทุน กบข.
เงินช่วยเหลืออื่น ๆ จำกภำคเอกชน

หมายเหตุ

เลื่อนยศเป็น ........(ตำมเงินเดือนที่ได้
เลื่อน)

280,000

ถ้ำเป็นสมำชิก
เฉพำะข้ำรำชกำร ฯ ที่ทำงำน ณ บก.นย.
เงินเดือน+ พ.ส.ร. x อำยุรำชกำร+ทวีคูณ

กรณีเป็นสมำชิก

1. กำรขอรับเงินสิทธิ หำกเสียชีวิต ต้องมีหนังสือจำกหน่วยต้นสังกัดให้อำเภอภูมิลำเนำสอบ
ทำยำทโดยธรรมก่อน แล้วนำไปประกอบหลักฐำนยื่นเรื่องขอรับสิทธิดังกล่ำวได้
2. ข้อมูลจำก กพ.นย.จะได้รับสิทธิเป็นเงินประมำณ ..............................................บำท

- ๑๗ –
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กรณีป่วยเจ็บ (2)
รายการสิทธิกาลังพลที่ขอรับการสงเคราะห์จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ

ที่

รำยกำรรับที่ได้รับกำรสงเครำะห์
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เงินช่วยเหลือตำมระเบียบ นย.
เงินกองทุนสวัสดิกำร บก.นย.
เงินช่วยเหลือจำก นขต.นย.ต้นสังกัดปกติ
เงินช่วยเหลืออื่น ๆ

หมายเหตุ

จำนวนเงินที่
ได้รับ
รับแล้วเมื่อ
กำรงเครำะห์
1,000

หมำยเหตุ
เป็นคนไข้ใน
เฉพำะข้ำรำชกำร ฯ ที่ทำงำน ณ บก.นย.

1. ข้อมูลจำก กพ.นย.จะได้รับสิทธิเป็นเงินประมำณ ..............................................บำท

1

- ๑๘ –

บทที่ ๖
เอกสารอ้างอิง
๑. พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระรำชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๙
๓. ข้อบังคับทหำรเรือที่ ๑๘ ว่ำด้วยเงินค้ำงจ่ำยของผู้ถึงแก่กรรม
๔.. ระเบียบกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรพิจำรณำบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. เอกสำรอ้ำงอิงกองทัพเรือ ๑๐๐๔ สิทธิกำลังพล
๗. ระเบียบหน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน ว่ำด้วยกำรให้กำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ทหำรกอง
ประจำกำร และอำสำสมัครทหำรพรำนนำวิกโยธินและลูกจ้ำง พ.ศ.๒๕๕๒
๘. ระเบียบหน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน ว่ำด้วยเงินกองทุนสวัสดิกำรกองบัญชำกำรหน่วยบัญชำกำร
นำวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๓
๘. ระเบียบ สอ.นย. ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกที่เสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๓
๑๖. คำสั่ งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ ลง ๒๔ ก.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ออกบัตร
เกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน (๒) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นพนักงำนออกบัตร
ในเขตพื้นที่จังหวัด
๑๗. คำสั่ งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ ลง ๒๔ ก.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร
เกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญชำยแดน ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นพนักงำนออกบัตรในเขต
พื้นที่จังหวัด
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