
 

- 74 -

 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 
________________ 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษแกขาราชการซึ่งถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ คณะรัฐมนตรี 
จึงใหวางระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521” 

ขอ 2  ใหยกเลิก 
(1) ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการ

ปฏิบัติราชการในหนาที่  พ.ศ.2506 
(2) ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการ

ปฏิบัติราชการในหนาที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2511 
ขอ 3  ในระเบียบนี ้  

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย           
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

“การปราบปรามผูกระทําความผิด” หมายความวา การปองกัน ขัดขวาง ระงับ 
หรือปราบปรามการกระทาํอันเปนความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือใหเงิน
เพ่ิมพิเศษและการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน แลวแตกรณี 
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ1 

ขอ 4  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ” ประกอบดวย 

(1)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   เปน ประธานกรรมการ 
(2)  ผูแทนกระทรวงกลาโหม   เปน กรรมการ 
(3)  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   เปน กรรมการ 
(4)  ผูแทนกระทรวงการคลัง   เปน กรรมการ 
(5)  ผูแทนสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี  เปน กรรมการ 2 

(6)  ผูแทนสาํนักงาน ก.พ.  เปน กรรมการ 
(7)  ผูแทนกรมการปกครอง  เปน กรรมการ 
(8)  ผูแทนกรมตํารวจ  เปน กรรมการ 
(9)  ผูแทนกรมบัญชีกลาง   เปน กรรมการ 
(10) ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปน กรรมการ   และ 

 เลขานุการ 
ขอ 5  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

 (1)  พิจารณาและอนุมตัิบาํเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 3 
(2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําสวนราชการตามความเหมาะสมเพื่อ

พิจารณาบําเหน็จความชอบแทนคณะกรรมการ 
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องใดตามที่          

คณะกรรมการมอบหมาย 
(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหสวนราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอ

ขอรับบําเหน็จความชอบ 
(5) ติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือบุคคลที่เก่ียวของเพื่อประโยชนใน

การพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นเนือ่งจากการใชระเบียบนี ้
(7) ดําเนินการอื่นใดที่เห็นวาจําเปนหรือสมควรเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 

_____________________ 
1 ขอ 3 เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528 และไดพิมพขอความใหมแทนไว

แลว สําหรับขอความเดิมที่ถูกยกเลิกนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ”   ทายระเบียบนี้ 
2  ขอ 4(5) เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523  
3  ขอ 5(1) แกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว 

สําหรับ ขอความเดิมนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ขอ 6  เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 5(2) แลว  
ใหเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใดให
ถือเปนที่สุด และใหแจงคําวินิจฉัยใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพื่อ ดําเนินการใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยนั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสั่งแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือจะให
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได 1 

ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือ                 
คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนในเรื่องใดใหม และวินิจฉัยแตกตางจากคําวินิจฉัยครั้งแรก   
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ      
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 

ขอ 7  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายหรือไดรับคําส่ังให
ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถ
รับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อน
ข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผูที่ไดทําการตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจาก
การตอสู ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ข้ัน 

(2) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ  
โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการ  
นอกเหนือไปจากกรณีใน (1) และ (2) ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 3 ข้ัน 

(4) ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่จนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการโดยมิได
ทําการตอสูหรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซึ่งไมเขาเกณฑตาม (1) (2)หรือ (3)   
ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 8 ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายหรือไดรับคําส่ังให
ชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูรายจนไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพหรือพิการ    
แตยังคงไดรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรอืปวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหไดรับบําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับการปราบปราม    
โจรผูรายตามขอ 11   

ขอ 9 ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อน
ข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
________________________ 

1  ขอ 6 วรรคหนึ่ง เดิมแกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 ตอมาถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” 
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(1)  ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิตและ
ไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนได
ไมเกิน 7 ข้ัน 

(2)  ขาราชการซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทพุลภาพ 
หรือพิการเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3) ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ  
เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ  เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 

(4)  ข า ร าชการซึ่ งป ฏิบั ติ หน าที่ ใ นลั กษณะตรากตรํ า  เ ร ง รั ดหรื อ           
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการ เล่ือนไดไม
เกิน  2 ข้ัน 

(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนได 1 ข้ัน 1 

ขอ 10  การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามขอ 7 และขอ 9 สําหรับขาราชการผูใด 
ใหถือตามขั้นและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่ใชบังคับกับขาราชการผูนั้น 
เวนแต 

(1)  ในกรณีจะไดเล่ือนข้ึนรับเงินเดือนเกินชั้นยศ  ระดับ หรือตําแหนงที่ดํารง
อยู ใหเล่ือนขึ้นโดยอาศัยเงินเดือนของชั้นยศ ระดับหรือตําแหนงที่สูงกวาถัดขึ้นไป สําหรับการ
เล่ือนยศ ระดับหรือตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(2)  ในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนเกินอัตราสูงสุดของขาราชการแตละประเภท ข้ัน
ที่เกินกวานั้นใหใชวิธีเพ่ิมเงินเดือนเปนกรณีพิเศษในแตละข้ันในอัตรารอยละหา 

ขอ 10 ทวิ  การเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนตามขอ 7 และขอ 9 สําหรับ             
ขาราชการที่เสียชีวิต ถาผูนั้นเปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการมาไมนอยกวา 6 เดือน ในรอบ
ปงบประมาณที่เสียชีวิต ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามเกณฑในขอ 7 หรือขอ 9   
เพ่ิมขึ้น 1 ข้ัน 2 

ขอ 11  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือไดรับ
คําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส แตยัง
สามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจไดรับบําเหน็จ
ความชอบพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การปราบปรามผูกระทําความผิดซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ป.ผ.” เปนรายเดือนตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
________________________ 

1 ขอ 9  เดิม ถูกแกไขทั้งขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 ตอมาไดถูกแกไขเฉพาะขอ   
9 (5) โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความตาม
ระเบียบฯ ฉบับเดิมทั้ง 2 ฉบับ ดังกลาว โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 

2 ขอ 10 ทวิ   เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชี
เชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ก. กรณีปราบปรามหรือไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด 
(1) ผูที่ไดทําการตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีแกทางราชการและ

ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 
(2) ผูที่ไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ พ.

ป.ผ. ไมเกิน 3 ข้ัน 
(3) ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิด ใหไดรับ 

พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 
(4) ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เนื่องจากการปฏิบัติ

หนาที่  โดย อุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง ใหไดรับ พ.
ป.ผ.    1 ข้ัน 

ข.  กรณีปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต 
(1)  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บ

จากการกระทําของผูกระทําความผิด ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 
(2)  ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บ

สาหัส  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 
(3)  ผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑ    

ที่คณะกรรมการกําหนด  ใหไดรับ พ.ป.ผ. 1 ข้ัน 1 
ขอ 12  ขาราชการผูใดไดรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบนี้เกิน 1 ข้ัน แลวตอไปมีสิทธิ

ไดรับ พ.ป.ผ. เกิน 1 ข้ันอีก ก็ใหพิจารณาลด พ.ป.ผ.สําหรับครั้งตอไปลงคราวละ 1 ข้ันทุกๆ 
รอบปงบประมาณ 

 การรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบนี้ ใหมีสิทธิรับไดไมเกิน 4 ครั้ง ในเร่ือง
เดียวกัน 

ขอ 13  การพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามระเบียบนี้  ใหพิจารณาใหทันที
ที่มีการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการและใหเล่ือนใหตั้งแตวันที่เสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจาก
ราชการ  โดยใหถืออัตราเงินเดือนที่ไดรับอยูในวันดังกลาวเปนเกณฑคํานวณ เวนแตขาราชการที่
ไดรับเงินเดือนนอยกวาอัตราเงินเดือนสิบตํารวจตรีข้ันต่ํา ใหถืออัตราเงินเดือนสิบตํารวจตรีข้ันต่ํา
เปนเกณฑคํานวณ และในกรณีที่ไดรับเงินเดือนไมตรงกับขั้นเงินเดือนของขาราชการที่มียศ      
ใหเล่ือนจากอัตราเงินเดือนข้ันที่สูงกวาถัดขึ้นไป 

ขอ 14  การพิจารณาให พ.ป.ผ. ใหพิจารณาเมื่อส้ินปงบประมาณหนึ่งๆ โดยใหถือ
อัตราเงินเดือนของเดือนสุดทายของปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับการพิจารณานั้นเปน
เกณฑคํานวณ แตใหไดรับ พ.ป.ผ.ตั้งแตวันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณที่ปฏิบัติหนาที่ 
แตถา ผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เสียชีวิตหรือออกจากราชการไปกอนวันที่จะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้น
ไดรับ พ.ป.ผ. ตั้งแตวันที่เสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการ 
____________________ 

1 ขอ 11 เดิม ถูกยกเลิกท้ังขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 และไดพิมพขอความใหม
แทนไวแลว  สําหรับขอความเดิมนั้น โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ”  ทายระเบียบนี้ 
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ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียชีวิตมีสิทธิไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษดวย ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษหรือ พ.ป.ผ. แตเพียงอยางเดียว 

 ในกรณีขาราชการผูใดมีกรณีที่จะไดรับการพิจารณาให พ.ป.ผ.หลายครั้ง  
ในปงบประมาณหนึ่งๆ ใหรวมพิจารณาเพียงครั้งเดียวโดยนับกรณีเหลานั้นทุกครั้งเขาดวยกัน 

ขอ 15 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือให พ.ป.ผ.สําหรับ     
ปงบประมาณใด ถาปรากฏวาผูที่ไดรับการพิจารณาเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรอง
ในหนาที่ในปงบประมาณนั้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาใหลดหรืองดการ
เล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือนหรือ พ.ป.ผ. สําหรับผูนั้นไดตามควรแกกรณี 

ขอ 16  เมื่อมีกรณีที่ขาราชการผูใดจะไดรับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน       
ตามระเบียบนี้ ใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ 
สงเร่ืองและเอกสารที่เก่ียวของใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี โดยไมชักชา  
ทั้งนี้ ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ตองรอฟงผลคดี ใหนับแตวันที่รู
ผลแหงคดีนั้น และใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และแจง
คําวินิจฉัยใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการรับรองคําวินิจฉัยนั้น 

เมื่อหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม หรือผูวาราชการจังหวัด ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหดําเนินการใหเปนไปตาม         
คําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 1 

ขอ 17   ผูใดมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกัน
ไดหลายทาง ใหเลือกรับไดเพียงทางเดียว 

ผู ใดได รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณอันเดียวกันไปแลว  ไมมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้อีก 

ขอ 18  ขาราชการผูใดมีเหตุที่จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบตาม
ระเบียบนี้  แมเหตุนั้นจะเกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  แตไมกอนปงบประมาณ        
ที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ    
ตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบําเหน็จความชอบ   
ตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดไปแลว 

 
 
 

_____________________ 
1  ขอ 16  เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไว

แลว สําหรับขอความเดิม โปรดดูรายละเอียดใน “บัญชีเชิงอรรถ” ทายระเบียบนี้ 
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ขอ 19  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2521 

 
(ลงช่ือ)  พลเอก  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 

(เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 131 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2521 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป 
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บัญชีเชิงอรรถ  
 

 ความในขอ 3 เดิม ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528 ขอ 3 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2528 เปนตนไป และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับ
ขอความในฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปนั้นปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

“การปราบปรามผูกระทําความผิด”  หมายความวา การปองกัน ขัดขวาง 
ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือการ
ใหเงินเพิ่มพิเศษและการขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  แลวแตกรณี ” 

 ความในขอ 4 (5) เพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 โดยเพิ่มผูแทน                 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกรรมการไวดวย 

 ความในขอ 5(1) แกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 มีผลใชบังคบัตัง้แต
วันที่ 13 ตุลาคม 2544  และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว  สวนขอความเดิมนั้น ปรากฏ 
ดังนี ้

“ขอ 5(1)คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระเบยีบนี”้ 
 ความในขอ 6 วรรคหนึ่ง  ซึ่งแกไขโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 นั้น       

ถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2544 และ
ไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความในระเบียบฯ ฉบับเดิมทั้ง 2 ฉบับ ปรากฏ ดังนี้ 

ขอความในระเบียบฯ  พ.ศ.2521  คือ 
“ขอ 6 เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 

5(2) แลว ถาเปนกรณีการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหรายงานคณะกรรมการทราบพรอมดวย
ความเห็น เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว  
ถาเปนกรณีอนุมัติใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ใหคณะอนุกรรมการ
แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น แลวรายงานให
คณะกรรมการทราบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสั่งแกไขคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการหรือจะ
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได” 
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ขอความในระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 คือ 
“ขอ 6  เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาคําขอบําเหน็จความชอบตามขอ 

5(2) แลว   ถา เปนกรณีการเลื่ อนเงินเดือนกรณี พิ เศษ  การขอพระราชทานยศและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ใหรายงานคณะกรรมการทราบ
พรอมดวยความเห็น เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโดยเร็ว ถาเปนกรณีอนุมัติใหเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด ให
คณะอนุกรรมการแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะสั่งแกไข คําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการหรือจะใหคณะอนุกรรมการพิจารณาใหมก็ได” 

ความในขอ 9 แตเดิมถูกแกไขทั้งขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 ตอมาได
ถูกแกไขเฉพาะขอ 9(5) โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544  มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอน
พิเศษ 102 ง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544) และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับ
ขอความตามระเบียบฯ ฉบับเดิมทั้ง 2 ฉบับ ปรากฏดังนี้ 

ขอความในระเบียบฯ พ.ศ.2521 คือ 
“ขอ 9  ขาราชการผูใดถึงแกความตายเนื่องจากไดรับอันตรายหรือถูก

ประทุษรายหรือไดรับการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจร
ผูรายและความตายนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของ
ตนเอง  ใหไดรับการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนเปนกรณีพิเศษตามเกณฑ ดังนี้ 

(1)  ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตไดรับอันตรายถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 7 ข้ัน 

(2)  ขาราชการซึ่งถูกประทุษรายและไดรับอันตรายถึงแกความตาย
เพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 5 ข้ัน 

(3)  ขาราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เล่ือนไดไมเกิน 3 ข้ัน 

(4)  ขาราชการซึ่งไดปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดาเปนเหตุใหถึงแกความตาย  เล่ือนไดไมเกิน 2 ข้ัน 

(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตายเนื่องจากตองไปปฏิบัติ
ราชการเปนครั้งคราวนอกที่ตั้งสํานักงานประจําหรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดาร     
ที่เส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาเลื่อนได 1 ข้ัน ” 

ขอความในระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527 เฉพาะขอ 9(5) คือ  
“(5)  ขาราชการซึ่งปวยเจ็บถึงแกความตาย ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจาก

ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการ     
ในทองที่กันดารที่เส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา เล่ือนได 1  ข้ัน” 
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  ขอ 10 ทวิ  ถูกเพ่ิมเติมไวโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2525 เปนตนไป 

  ขอ 11 เดิม ถูกยกเลิกทั้งขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2525 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความเดิมนั้น
ปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 11  ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือ
ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิดจนไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส   
แตยังสามารถรับราชการตอไปได หรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต อาจไดรับ
บําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด โดยใหพิจารณาใหเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดซึ่งเรียกโดยยอวา  พ.ป.ผ.  เปนรายเดือนตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 

(1)  ผูที่ไดทําการตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีตอทางราชการ
และไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 

(2)  ผูที่ไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู ใหไดรับ 
พ.ป.ผ.ไมเกิน 3 ข้ัน 

(3)  ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทําความผิดหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับบาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิด  
ใหไดรับ พ.ป.ผ.ไมเกิน 2 ข้ัน 

(4)  ผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่โดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เส่ียงอันตรายตอชีวิตตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดแตไมบาดเจ็บ ใหไดรับ พ.ป.ผ.      
1 ข้ัน”   

  ความในขอ 16 เดิม ถูกยกเลิกทั้งขอโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544 มีผล
บังคับตั้งแต วันที่ 13 ตุลาคม 2544 และไดพิมพขอความใหมแทนไวแลว สําหรับขอความเดิม
นั้นปรากฏ ดังนี้ 

“ขอ 16  เมื่อมีกรณีที่ขาราชการผูใดจะไดรับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
ตามระเบียบนี้  ใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ
สงเร่ืองและเอกสารที่เก่ียวของใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี  ภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่มีกรณีนั้นเกิดขึ้น หรือในกรณีที่ตองรอฟงผลคดี ใหนับแตวันที่รูผลแหงคดีนั้น  
และใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ
แจงใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่องและเอกสารที่เก่ียวของครบถวน 

เมื่อหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับแจงการ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหดําเนินการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง” 
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ที่ สร 1002/ว 16 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

            22 พฤษภาคม 2522 
 

เ ร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

เรียน   กระทรวง ทบวงและจังหวัด 
อางถึง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

เสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
 

ตามที่ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 131 เมื่อวันที่     
23 พฤศจิกายน 2521 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 เปนตนไป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2522 พรอมทั้งไดกําหนดแบบฟอรมการขอรับสิทธิตางๆ ตามที่บัญญัติไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 แนบทาย
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดมี
มติในการประชุมครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2522 ใหเวียนประกาศสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2522 ใหกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดทราบ
เพ่ือถือปฏิบัติตอไป 

จึงขอสงสําเนาประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2522 มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งขอใหสวนราชการนี้ไดกรุณาแจงประกาศสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย         
จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
(ลงช่ือ)    ปรีชา   โกศลพันธุ 

(นายปรีชา  โกศลพันธุ)  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการพิจารณาบาํเหน็จความชอบ  

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี  โทร. 2822700 
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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 
___________________ 

 

เพ่ือใหการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เปนไปโดยสะดวกและ
รัดกุม คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบโดยอาศัยอํานาจตามขอ 5(4) แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จึงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหสวนราชการตางๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ผูใดมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบในเหตุการณเดียวกัน     
ไดหลายทาง ใหเลือกรับไดเพียงทางเดียว 

 ผูใดไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
พ.ศ.2521 อีก 

ขอ 2  ขาราชการผูใดมีเหตุที่จะไดรับการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ให
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามแบบ บ.1 ทายประกาศนี้ 

 ในกรณีที่บุคคลดังกลาวในวรรคแรกไมอาจรายงานได ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันตนของบุคคลนั้นเปนผูรายงานแทน 

ขอ 3  เมื่อไดรับรายงานตาม ขอ 2 แลว ใหผูบังคับบัญชารวบรวมเอกสารและ
หลักฐานประกอบคําขอตามขอ 9 ถาตนไมมีอํานาจที่จะแสวงหาเอกสารและหลักฐานใหเสนอ
เร่ืองตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อดําเนินการตอไป 

 เมื่อผูบังคับบัญชาไดรวบรวมเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว ใหเสนอเรื่อง
ตอผูรับผิดชอบตาม ขอ 4 เพ่ือดําเนินการตอไปโดยมิชักชา 

ขอ 4  ผูรับผิดชอบสงเร่ืองและเอกสาร ใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ   
ไดแก 
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4.1  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
4.2 หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสังกัดราชการ

บริหารสวนกลาง 
ขอ 5  ใหผูรับผิดชอบตาม ขอ 4 ดําเนินการสงเอกสารและหลักฐานตามขอ 2 และ 

ขอ 3  พรอมทั้งแจงรายละเอียดและความเห็นตามแบบ บ.2  หรือ แบบ บ.3 ทายประกาศนี้ 
แลวแตกรณี ตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ โดยแยกเปนรายบุคคล 

ขอ  6  ใหผู รับผิดชอบตามขอ  4 กําหนดระยะเวลาในการดํา เนินการของ
ผูบังคับบัญชาแตละข้ันตอน เพ่ือใหสามารถสงเร่ืองราวตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบไดทันภายในกําหนดเวลาตามขอ 14 หรือขอ 16 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 รวมทั้งกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
ภายในหนวยงานของตน ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และประกาศนี้ 

ขอ 7 การรายงานตามขอ 2 ของผูมีสิทธิหลายรายสําหรับการปฏิบัติการรวมกัน    
ในเหตุการณเดียวกัน ใหรายงานเปนรายบุคคล 

 เมื่อไดรับรายงานตามวรรคแรกแลว ใหผู รับผิดชอบตามขอ 4 รวบรวม      
สงคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพรอมกัน เวนแตในกรณีที่ผูมีสิทธิอยูใตบังคับบัญชา
ของผูรับผิดชอบตามขอ 4 ตางกัน ใหผูรับผิดชอบตามขอ 4 รวบรวมแตเฉพาะรายงานของ        
ผูมีสิทธิในความรับผิดชอบของตน 

ขอ 8 การสงรายงานและเอกสารและหลักฐาน ตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ ใหสงไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

ขอ 9 เอกสารและหลักฐานที่ตองสงตามขอ 5  ไดแก 
9.1 กรณีขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

 9.1.1 สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย หรือ
หนังสือรับรองจากผูส่ังหรือผูขอใหขาราชการผูนั้นชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจร
ผูราย แตในกรณีที่ผูส่ังหรือผูขอดังกลาวเปนขาราชการ ซึ่งเทียบไดต่ํากวาระดับ 5 หนังสือรับรอง
นั้น ตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูส่ังหรือผูขอตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไปรับรอง
ดวย หรือสําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ราชการ จนเปนเหตุใหถึงแกความตาย 

9.1.2 บันทึกรายละเอียดพฤติการณของผูเขาเกณฑจะไดรับการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ  โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป  เปนผูลงช่ือรับรอง
ความถูกตอง 

9.1.3 สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงตั้งข้ึน  เพ่ือสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น 

9.1.4 ในกรณีถึงแกความตายเนื่องจากไดรับการปวยเจ็บ ใหแนบรายงาน
ของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการผูนั้นวาปวยเจ็บถึงตาย
เพราะโรคอะไร  และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 
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9.1.5 ในกรณีเสียชีวิต  ใหแนบสําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียน     
คนตายดวย 

9.1.6 ในกรณีไดรับอันตราย หรือเจ็บปวย จนไมสามารถรับราชการตอไป
ได ใหแนบรายงานของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการผูนั้น 
วาไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได 

9.1.7  สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทาย 
9.2 กรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.

ป.ผ.) 
9.2.1 สําเนาคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผดิหรอื

หนังสือรับรองจากผูส่ังหรือผูขอใหขาราชการผูนั้น ชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
แตในกรณีที่ผูส่ังหรือขอดังกลาวเปนขาราชการ ซึ่งเทียบเทาไดต่ํากวา ระดับ 5 หนังสือรับรองนั้น
ตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูส่ังหรือผูขอตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองดวย 

9.2.2 บันทึกรายละเอียดพฤติการณของผูเขาเกณฑ จะไดรับการพิจารณา
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ 5 หรือ
เทียบเทาข้ึนไป  เปนผูรับรองความถูกตอง 

9.2.3 สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงตั้งข้ึน เพ่ือสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น 

9.2.4 ในกรณีที่ไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส  ใหแนบรายงานของ
แพทยของทางราชการแสดงใหทราบลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ จํานวนวันที่รักษาพยาบาล 
และคําวินิจฉัยของแพทย 

9.2.5 สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทาย  สําหรับปงบประมาณที่
ปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด 

ขอ 10 เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา หากผูรับผิดชอบตามขอ 4 เห็นสมควรจะสง
เอกสาร และหลักฐานอื่นใด ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ดวยก็ได 

ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงมติของคณะรัฐมนตรีหรือของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ แลวแตกรณี  ใหผูรับผิดชอบตามขอ 4 มีอํานาจสั่ง
เล่ือนเงินเดือนตามรายงาน หรือผูมีอํานาจสั่งใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิด และกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป  

เมื่อสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินการออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน หรือใหเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแลว ใหสงสําเนาคําส่ังใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือประธานอนุกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
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ขอ 12  คําขอที่คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ มีมติ
ไมอนุมัติใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือประธานอนุกรรมการ แจงใหผูรับผิดชอบ  
ตามขอ 4 ทราบ 

ขอ 13  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
 

(ลงช่ือ)    ปรีชา  โกศลพันธุ 
        (นายปรีชา  โกศลพันธุ) 

                                                     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




