
 
 
 

แนวทาง  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ  
และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเน่ืองและเงินยังชีพรายเดือน

แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง 
การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
   
 

 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเน่ืองและเงินยังชีพรายเดือน 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๕๙  ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๗๐ 



คํานํา 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ

รักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิต

หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  โดยใหความชวยเหลือแกบุตรในเรื่องทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน และเพ่ือใหการชวยเหลือดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงมีมติใหความ

เห็นชอบ “หลักเกณฑและวิธีการในการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย และ

การปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี”  

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายภารกิจการใหความชวยเหลือใน

เรื่องทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

การรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ       

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพ
รายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  

และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี” เรียกโดย
ยอวา “คทช.” มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีหนาท่ีพิจารณาการใหความชวยเหลือของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตามหลักเกณฑ  รวมท้ัง วินิจฉัย และแกไขปญหาเกี่ยวกับวิธีการ

ปฏิบัติในการชวยเหลือตามหลักเกณฑ รวมท้ัง กําหนดแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการ

ชวยเหลือตามหลักเกณฑใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 หนังสือแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ และ

วิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐ     

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติด    

ท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีฉบับนี้ จะเปนคูมือและแนวทางท่ีใชใน

การขอรับการชวยเหลือของผูไดรับผลกระทบหรือทายาทในเรื่องทุนการศึกษา และเงินยังชีพรายเดือน 

เพ่ือความสะดวกในการถือปฏิบัติตอไป 

 

 
ศูนยประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



สารบัญ 
 

           หนา 
 คํานํา         

 แนวทาง เง่ือนไข  และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลอืตามหลักเกณฑ     ๑ 

 และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
 แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง  การรักษา 
 ความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิต 
 หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 ผังข้ันตอนการขอรับความชวยหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพ    ๕ 

 รายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง 
 การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 
 ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
  

 

 ภาคผนวก 
 - มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การใหความชวยเหลือทุนการศึกษา 
  รายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษา 
  ความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 
  ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 - หลักเกณฑ และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
  แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย   
  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 - แบบคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร 
  เจาหนาท่ีของรัฐ (สปน. ๑) 
 - หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรองของพนักงาน 
     ฝายปกครอง (สปน. ๒) 
 - ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย 
  และการปราบปรามยาเสพติด  (สปน. ๓) 
 - หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา   (สปน.๔) 
 - หนงัสือมอบอํานาจ (สปน.๕) 
 - คําอธิบายวิธีการกรอกแบบ สปน. ๑ – สปน. ๔ 
 

   



แนวทาง  เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  

และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
--------------------------- 

 
  ดวยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปราม

ยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง  การรักษา

ความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติ

หนาท่ี (คทช.) ข้ึน  โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซ่ึงหลักเกณฑการชวยเหลือดังกลาว

กําหนดให คทช. เปนผูกําหนดแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือไว   ดังนี้  
  ขอ ๑ ผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน หมายถึง บุตร

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายอิสลามซ่ึงยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีภายในประเทศและอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ ท่ีบิดา มารดา เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ี

เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  

หรือการปราบปรามยาเสพติด 
   กรณีบุตรท่ียังไมบรรลุนิ ติภาวะใหผูปกครองตามกฎหมายย่ืนขอรับ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแทน 
  ขอ ๒ ผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนขอทราบสิทธิ

ประโยชนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑไดท่ีหนวยงานตนสังกัดของบิดาหรือมารดา หรือศูนย

ประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
   เด็กเล็ก หมายถึง เด็กต้ังแตแรกเกิด จนถึงกอนวัยเรียน 

   ปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีพรอมเขาสูการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา โดย

เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุสามปถึงหกป เพ่ือเปนการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความ

พรอมของเด็กท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและการอยูรวมกันในสังคม  ท้ังนี้ 

สถานศึกษาในระดับการศึกษากอนประถมศึกษา ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา โรงเรียนตาดีกา ศูนยบริการชวยเหลือแรกเร่ิมของเด็กพิการและ

เด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ หรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
 



-๒- 
 
 
  ขอ ๓ ผูยื่นคําขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน ใหใชแบบ
คําขอท่ีกําหนดไว (แบบ สปน. ๑)  โดยแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

   ๑) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผูประสบเหตุ บุตรผูประสบเหตุ ผูปกครอง (ถามี) และผูรับมอบอํานาจ 
(ถามี) 

   ๒) สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กเล็กท่ีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน) 
   ๓) หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองตามกฎหมาย(ถามี) 

๔) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
   ๕) สําเนาคําสั่งปลดประจําการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการ หรือหลักฐานอื่น 

ในลักษณะเดียวกัน (กรณีพิการหรือทุพพลภาพ) 
   ๖) เอกสารหลักฐานแสดงการมีชีวิตของผูมีสิทธิ (กรณีเด็กเล็ก) โดย 
    เปนหนังสือรับรองของพนักงานฝายปกครอง 

   ๗) สําเนาทะเบียนบานของผูประสบเหตุ  บุตรผูประสบเหตุ  ผูปกครอง 
    (ถามี) และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

   ๘) หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรอง 

ของพนักงานฝายปกครอง (สปน. ๒) 
   ๙) ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ 
    เรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติด จากหนวยงานตนสังกัด  (สปน. ๓) 
   ๑๐) หนังสอืรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา (สปน.๔) 

๑๑) หนังสือมอบอํานาจ (สปน.๕)  (กรณีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น 
 ทําการแทน) 

   ๑๒) ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลท่ีรักษาตัว) วามีความพิการหรือทุพพลภาพ 
   ๑๓) สําเนาสมุดคูฝากเงินออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
   ๑๔) เอกสารหลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หลักฐานการจดทะเบียนเปนบุตร 

บุญธรรม หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุลของผูมีสิทธิ เปนตน 
  ขอ ๔ การเปดบัญชีของผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน 
   ๑) ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน 
    เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๑)    ผูเปดบัญชีคือ เด็ก นักเรียน ผูขอรับทุนพรอมครู หรือผูปกครอง 

     ๑ คน 



-๓- 
 
 
 (๒)    ช่ือบัญชีใหใช “ช่ือ – นามสกุล” ผูขอรับทุน 
 (๓)    การสั่งจาย ใหสั่งจายช่ือเจาของบัญชีรวมกับครูหรือ 

                            ผูปกครอง ตาม (๑) 

 ๒)    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน. อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (๑)    ผูเปดบัญชีคือ นักเรียน นักศึกษาผูขอรับทุน 
                                   (๒)    ช่ือบัญชีใหใช “ช่ือ – นามสกุล” ผูขอรับทุน 
   (๓)    การสั่งจาย ใหสั่งจายช่ือเจาของบัญชี 
 ๓)  ระดับเด็กเล็ก  ปฐมวัย  และอนุบาล 
  เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑)    ใหผูปกครองตามกฎหมายเปนผูเปดบัญชี ใหแก เด็กเล็ก 
            ปฐมวัย  และอนุบาล 

  (๒)    ช่ือบัญชีใหใช “ช่ือ – นามสกุล” ผูปกครองตามกฎหมายเพ่ือ 

        (ช่ือ เด็กเล็ก  หรือปฐมวัย  หรืออนุบาล ท่ีขอรับทุน) 
  (๓)    การส่ังจาย ใหสั่งจายช่ือเจาของบัญชี   
  ขอ ๕ การยื่นคําขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน 
   ๑)    ใหผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนยื่นคําขอ

และหลักฐานตอหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีของรัฐ กรณีสวนราชการสวนกลางมีหนวยงานใน

สังกัดอยูในภูมิภาค ใหผูขอรับทุนยื่นตอหนวยงานในภูมิภาค โดยใหหนวยงานจัดใหมีสถานท่ีและ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการอํานวยความสะดวก กรณีเด็กเล็กใหผูปกครองตามกฎหมายเปนผูยื่นคําขอ 

   ๒)    ในการยื่นคําขอกรณีท่ีเอกสารหลักฐานเปนสําเนา ผูยื่นคําขอตองลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาทุกฉบับทุกหนา   
   ๓)    ใหหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีของรัฐหรือลูกจางจัดทําบัญชี

รายช่ือผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน  และเงินงบประมาณแยกรายบุคคล  

พรอมท้ังรวบรวมรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร

หลักฐานท่ีหนวยงานต้ังข้ึนเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพ

รายเดือน และเอกสารหลักฐานตามขอ ๓  สงใหสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 



- ๔ - 
 
 

  ขอ ๖ การรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพรายเดือน 
   ๑)    เม่ือผานกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว ผูขอรับ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนจะไดรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพ

รายเดือน  โดยหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (หนวยงานตนสังกัด) จะดําเนินการโอน

เงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหผูไดรับทุนโดยตรง 
   ๒)    ผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนจะตอง

ยืนยันสิทธิในการขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน   โดยจะตองยื่น

ใบรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีตนศึกษาอยู  ใหแกหนวยงานที่รับ

เรื่องการขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนภายในเดือนมิถุนายนของทุกป

การศึกษา 
          กรณีเด็กเล็ก ใหแสดงเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงการมีชีวิตอยู โดย

การรับรองจากพนักงานฝายปกครอง 

   ๓)    กรณีหยุดการศึกษาไมวาในระดับการศึกษาใด ในชวงเวลาใด จะงด

การใหทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน  
  ขอ ๗ ใหหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชเปนทุนการศึกษารายป

ตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย โดยใชช่ือวา “บัญชีเงิน

ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน....(หนวยงาน).............” เพ่ือใชในการรับ
โอนเงินงบประมาณหรือเงินทดรองราชการจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

 
 
 
 



-๕- 
 

ผังข้ันตอนการขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย  

และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 

คณะกรรมการพิจารณา

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง 

เอกสารหลักฐานของ

หนวยงาน 

เกิดเหต ุ

ผูขอรับความชวยเหลือ

หนวยงานตนสังกัด

คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง 

สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ศูนยประสานความชวยเหลือ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง 

และเงินยังชีพรายเดือน 

อนุมัติการชวยเหลือ

แจงผลการอนมัุติ

โอนเงินใหหนวยงาน 

ตนสังกัดใหความชวยเหลือ 

โอนเงินเขาบญัชีผูขอรับ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง 
และเงินยังชีพรายเดือน 

รวบรวมเอกสารหลักฐาน

เพ่ือย่ืนขอรับความชวยเหลือ 
- หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดี

ของพนักงานสอบสวน/พนักงาน

ฝายปกครอง (สปน.๒) 
- ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการ

รักษาความม่ันคง การรักษาความ

สงบเรียบรอย และการปราบปราม

ยาเสพติด (สปน.๓) 
- หนังสือรับรองสถานะภาพการเปน

นักเรียน/นักศึกษา (สปน.๔) 
- เอกสารสําคัญตางๆ ตามแนวทาง

เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติในการ

ขอรับความชวยเหลือ 
- ฯลฯ 

จัดสงคําขอรับความชวยเหลือ 
- หนังสือนําสง 
- บัญชีรายชื่อผูขอรับความชวยเหลือ 
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบ ขอเท็จจริง เอกสาร 

หลักฐานของหนวยงาน 

ย่ืนขอรับความ

ชวยเหลือตาม

แบบ สปน.๑ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 



หลักเกณฑ และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง 

และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง 

การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
------------------- 

 ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ

รักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ  ท่ีเสียชีวิต

หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  โดยใหความชวยเหลือแกบุตรในเรื่องทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน และเพ่ือใหการชวยเหลือดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  คณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงมีมติใหความเห็นชอบ

หลักเกณฑและวิธีการในการชวยเหลือไว ดังนี้ 
  ขอ ๑ ในหลักเกณฑนี้ เรียกวา  “หลักเกณฑ  และวิ ธีการใหความชวยเหลือ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ

รักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิต

หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี”   
  ขอ ๒ หลักเกณฑนี้ ใหใชบังคับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๓ หลักเกณฑนี้  

  “การรักษาความมั่นคง”  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อปองกัน  

ควบคุม  แกไข  และฟนฟูสถานการณใด  ท่ีเปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล 

ท่ีกอใหเกิดความไมสงบสุข  ทําลาย  หรือทําความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสินของประชาชน

หรือของรัฐ  ใหกลับสูสภาวะปกติ  เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือความมั่นคงของรัฐ 
  “การรักษาความสงบเรียบรอย”  หมายความวา  การดําเนินการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ  การปองกัน  ขัดขวาง  ระงับ  หรือการปราบปรามภัยรุกราน

ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหารหรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึงการรักษา 

ความปลอดภัยชายแดน  นานน้ําภายในทะเลอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ  การกระทําเปนภัย

รายแรงตอชาติ  รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาติ  การกอความไมสงบ

เรียบรอยของประเทศ  การจลาจล  หรือวินาศกรรม  และการระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง 
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หรือขนาดใหญ  อันเกิดจากการกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรู  หรือการปราบปราม

ผูกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 
  “การปราบปรามยาเสพติด”  หมายความวา  การปองกัน  ขัดขวาง  ระงับ 

หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

และใหหมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุท่ีควบคุม  เพ่ือปองกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมโภคภัณฑ 
  “เจาหนาท่ีของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ  พนักงาน

ราชการ  พนักงานของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจาง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล  

สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  และอาสาสมัครทหารพราน  ซ่ึงไดรับ 
คําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติหนาท่ีดานความมั่นคงภายในประเทศ หรือการรักษาความสงบ

เรียบรอย  หรือการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 
  “ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวท่ีไดรับคาจาง 
จากเงินงบประมาณในงบบุคลากรเทานั้น 
  “ทุพพลภาพ”  หมายความวา  พิการหรือทุพพลภาพ  จนเปนเหตุใหออก

จากราชการ 
  “บุตร”  หมายความวา  บุตรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
ตามกฎหมายอิสลาม  ซ่ึงมีอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

  ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐ  ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในการรักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ                  

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี เรียกโดยยอวา “คทช.”  โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
 (๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
 (๓) ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ 
 (๔) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ 
  และความมั่นคงของมนุษย 
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   (๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
   (๖) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
   (๗) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
   (๘) อัยการสูงสุด กรรมการ 
   (๙) ผูบัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ 
   (๑๐) ผูบัญชาการทหารบก กรรมการ 
   (๑๑) ผูบัญชาการทหารเรือ กรรมการ 
   (๑๒) ผูบัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 
   (๑๓) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กรรมการ 
   (๑๔) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
    ท่ีไดรับมอบหมาย 
   (๑๕) เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน กรรมการ 
    และปราบปรามยาเสพติด 
   (๑๖) เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคง กรรมการ 
    ภายในราชอาณาจักร 
   (๑๗) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 

   (๑๘) ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ กรรมการและ  
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ 

   (๑๙) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง กรรมการและ 
    สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
   (๒๐) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการและ 
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
   (๒๑) เจาหนาท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการและ 
    ท่ีไดรับมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 
  ขอ ๕ คทช. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   (๑)  พิจารณาการใหความชวยเหลือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  รวมทั้ง วินิจฉัย และแกไขปญหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการชวยเหลือ

ตามหลักเกณฑ 
   (๒)  กําหนดแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตาม

หลักเกณฑใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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   (๓)  รวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินการตาม

หลักเกณฑ เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดเปนระเบียบท่ีเกี่ยวของ สําหรับ

การใหความชวยเหลือในระยะยาวตอไป 
   (๔)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
   (๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

การใหความชวยเหลือ 
  ขอ ๖ ผูมีสิทธิ คือบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง  

หรือการรักษาความสงบเรียบรอย หรือการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

จากการปฏิบัติหนาท่ี   
  ขอ ๗ สาเหตุท่ีทําใหเกิดสิทธิ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษา 

ความม่ันคง  หรือการรักษาความสงบเรียบรอย หรือการปราบปรามยาเสพติดเสียชีวิต หรือ 

ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  โดยสาเหตุดังกลาวมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ 

อยางรายแรง หรือสาเหตุสวนตัว  

 ขอ ๘ การใหความชวยเหลือท่ีผูมีสิทธิไดรับ ประกอบดวย ทุนการศึกษารายป

ตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน 
 ขอ ๙ อัตราการใหความชวยเหลือเปนเงินยังชีพรายเดือน และทุนการศึกษารายป

ตอเนื่อง ประกอบดวย 
 

รายการ การใหความชวยเหลือ ระดับการศึกษา อัตราการชวยเหลือ 

๑. เงินยังชีพรายเดือน 
 

๑.๑  บุตรผูเสียชวีิตหรือทุพพล 
        ภาพจนจบการศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี  
       (เฉพาะหลักสูตรแรกเทานั้น) 

๑.๑.๑  อนุบาล/ประถมศึกษา  
๑.๑.๒  เด็กเล็ก/กศน./ 
           มัธยมศึกษา/ปวช.  
๑.๑.๓  อุดมศึกษา(ปริญญา/ 
           อนุปริญญา/ปวส.) 

           ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
         ๑,๕๐๐ บาท/เดือน 

 
         ๒,๕๐๐ บาท/เดือน 

๒. เงินทุนการศึกษา 
    รายปตอเนื่อง 

๒.๑  บุตรผูเสียชวีิตหรือทุพพล 
        ภาพจนจบการศึกษาระดับ 
       ปริญญาตรี 
        (เฉพาะหลักสูตรแรกเทานั้น)

๒.๑.๑  ปฐมวัย/กศน.  
๒.๑.๒  อนุบาล/ประถมศึกษา 

๒.๑.๓  มัธยมศึกษา/ปวช.  
๒.๑.๔  อุดมศึกษา(ปริญญา/ 
           อนุปริญญา/ปวส.) 

    ๕,๐๐๐ บาท/ป 
    ๖,๐๐๐ บาท/ป 
  ๑๐,๐๐๐ บาท/ป 
  ๒๐,๐๐๐ บาท/ป 
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 ขอ ๑๐ บุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสิทธิไดรับการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง

และเงินยังชีพรายเดือน ตามหลักเกณฑหรือระเบียบของทางราชการในเหตุเดียวกันหลายสิทธิ 

ใหไดรับการชวยเหลือเพียงสิทธิเดียว 
 ขอ ๑๑ กรณีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  เปนผูมีสิทธิ

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดวย  หากมีสิทธิไดรับการชวยเหลือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตํ่ากวาสิทธิท่ีกําหนดในหลักเกณฑการใหความชวยเหลือฯ  ใหมีสิทธิ

ไดรับเฉพาะในสวนท่ียังขาดอยูจากหลักเกณฑการนี้ 

 ขอ ๑๒ ข้ันตอนและวิธีการใหความชวยเหลือ 
  (๑) ข้ันตอนและการพิจารณาอนุมัติการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน  ใหหนวยงานตนสังกัดจัดต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงข้ึนพิจารณา   

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง  เอกสารหลักฐาน และใหหนวยงานตนสังกัดจัดสงคําขอมายังสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยคําขอตองมีคํารับรองจาก ๒ ฝาย 

ประกอบดวย คํารับรองหรือผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และคํารับรอง

จากหนวยงานตนสังกัดซ่ึงระบุวาเปนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติ

หนาท่ีตาม แนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ รวมท้ังแบบ      

การรับรองท่ี คทช. กําหนด 

  (๒) เม่ือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวาถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจายเงินชวยเหลือ

จากเงินทดรองราชการใหกับหนวยงานท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณไปกอน และจัดสงเอกสาร

หลักฐานดังกลาวเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณตอไป 
  (๓) ใหจัดต้ัง “ศูนยประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง
และเงินยังชีพรายเดือน” ข้ึนภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเปนศูนยการในการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจัดหาบุคลากร  งบประมาณ และจัดทําระบบ

ฐานขอมูลการใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ขอ ๑๓ การตรวจติดตามและประเมินผลการชวยเหลือ ใหสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี รวมกับหนวยงานท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือตามหลักเกณฑ

จัดใหมีระบบในการติดตามประเมินผล รวมทั้งมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

ตรวจติดตามการใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมปญหาอุปสรรคตางๆ นําเสนอ คทช. 

ประกอบการพิจารณาในการกําหนดเปนระเบียบท่ีเกี่ยวของในระยะยาวตอไป 

 
**************** 

 



คําอธิบายวิธีการกรอกแบบ สปน. ๑ – สปน. ๔ 

 
 

๑.    แบบ สปน. ๑ : แบบคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย 

และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  
 ใหผูลงลายมือช่ือ  “ผูยื่นคําขอ”  เปนบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑.๑  ผูประสบเหตุ หรือคูสมรส ซ่ึงเปนบิดาหรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  
 ๑.๒  บุตร  (หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมดวย)    ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว  คือ มีอายุต้ังแต ๒๐ 

ปบริบูรณ  บุตรเปนผูลงลายมือช่ือ “ผูยื่นคําขอ”  กรณีผูประสบเหตุพิการหรือทุพพลภาพ ถึงข้ันไม

สามารถลงลายมือช่ือได      
 ๑.๓  ผูปกครอง หมายถึง บิดาหรือมารดาผูท่ีไดจดทะเบียนรับบุคคลตามขอ ๑.๒ เปนบุตร

บุญธรรม ญาติ หรือบุคคลท่ีเลี้ยงดู ดูแลบุคคลตามขอ ๑.๒  กรณีบุคคลตาม ๑.๑  และ ๑.๒ ไมยื่นคําขอ 

หรือไมสามารถลงลายมือช่ือได  ใหผูปกครองเปนผูลงลายมือช่ือ “ผูยื่นคําขอ” 
 ๑.๔ ผูรับมอบอํานาจ  กรณีบุคคลตาม ๑.๑  ๑.๒  ๑.๓  ไมยื่นคําขอ หรือไมสามารถลง

ลายมือช่ือได  ใหผูรับมอบอํานาจลงลายมือช่ือ  “ผูยื่นคําขอ”  แทน  

      ท้ังนี้  ผูลงลายมือช่ือ “ผูยื่นคําขอ” ในแบบ สปน.๑  จะตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาเอกสาร

หลักฐานทุกฉบับทุกหนา  และ “ผูยื่นคําขอ”  ท่ีเปนผูรับมอบอํานาจจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ ยื่นพรอมแบบ 

สปน.๑ ดวย 

 ๒. แบบ สปน. ๒ :  หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรอง

ของพนักงานฝายปกครอง 
    กรณีไมมีคดี  ใหพนักงานฝายปกครองเปนผูสอบปากคําและรับรองวาเหตุการณท่ีเกิดเปนการ

เกิดเหตุการณจริง  พนักงานฝายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒  

หมายความถึงเจาพนักงาน ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ   
 ๒.๒  นายอําเภอ   
 ๒.๓ ปลัดจังหวัด  
 ๒.๔ รองผูวาราชการจังหวัด    
 ๒.๕ ผูวาราชการจังหวัด   
 ๒.๖ ผูตรวจราชการกรมการปกครอง  
 ๒.๗ หัวหนาฝายและหัวหนางานในกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง   
 



-๒- 
 
 
 ๒.๘  ผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง   
 ๒.๙ รองอธิบดีกรมการปกครอง   
 ๒.๑๐ อธิบดีกรมการปกครอง   
 ๒.๑๑ ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ๒.๑๒ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   
 ๒.๑๓ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 ๒.๑๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 ๒.๑๕ พนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  ท้ังนี้พนักงานฝายปกครองดังกลาวอาจมีคําสั่งมอบหมายใหขาราชการระดับรองลงไปปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได 

๓. แบบ สปน. ๓ :  ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติด 
 ใหผูลงลายมือช่ือ “(หัวหนาหนวยงาน)”  คือ 
 ๓.๑ กระทรวง  :  ปลัดกระทรวง หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๓.๒ กรม  :  อธิบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓.๓   กองทัพไทย  :  ผูบัญชาการทหารสูงสุด หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓.๔   กองทัพบก  :  ผูบัญชาการทหารบก หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓.๕   กองทัพเรือ  :  ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓.๖   กองทัพอากาศ  :  ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๓.๗ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  :  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. แบบ สปน.๔  :  หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา  
 ใหผูลงลายมือช่ือ คือ ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  และติดรูปถายท่ีเปน

ปจจุบันของผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

 
 
 

************************** 
 



 

 
 

แบบคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย 
และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  

......................................................................... 
ก. ขอมูลของผูประสบเหตุ 
 ๑. ช่ือ-นามสกุล (ยศ/นาย/นาง/นางสาว)................................................................ 
  เลขประจําตัวประชาชน         

๒. เกิดวันท่ี.............เดือน ...................................พ.ศ. ..................... อายุ ...........  ป 
๓. ท่ีอยู.................................................................................................................. 

   .....................................................................................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท (บานพัก) ...................................โทรศัพท (มือถือ) ............................... 

๔. ตําแหนง ........................................................................................................... 
ปฏิบัติหนาท่ี ...................................................................................................... 

  หนวยงาน .......................................................................................................... 
ท่ีอยูหนวยงาน..................................................................................................... 

   ...............................................................................รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท...........................................................โทรสาร....................................... 

๕. ประสบเหตุ เม่ือวันท่ี ........................ เดือน ............................ พ.ศ. ..................... 
๖. สถานท่ีเกิดเหตุ .................................................................................................. 

เหตุการณ/สาเหตุของการเสียชีวิต/ทุพพลภาพ......................................................... 
   ....................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................... 
๗. ผลของความเสียหาย 

   เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  คือ............................................................... 
ข. ขอมูลของบุตร 
 คนท่ี ๑ ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................. 
 ๑. เลขประจําตัวประชาชน 

๒. เกิดวันท่ี ................เดือน ................................ พ.ศ. .....................อายุ ............ป 

สปน. ๑
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๓. ท่ีอยู...............................................................................................................  

   ........................................................................... รหัสไปรษณีย......................  
๔. กําลังศึกษาอยูระดับช้ัน ....................................สาขา/แผนก .................................. 

ช่ือสถานศึกษา ................................................................................................... 
  ท่ีอยูสถานศึกษา ................................................................................................. 
   .................................................................................. รหัสไปรษณีย.................. 
 คนท่ี ๒ ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................. 

๑. เลขประจําตัวประชาชน 
๒. เกิดวันท่ี ............. เดือน ................................พ.ศ. ...................อายุ ...............  ป 
๓. ท่ีอยู...............................................................................................................  

   ........................................................................... รหัสไปรษณีย......................  
๔. กําลังศึกษาอยูระดับช้ัน ....................................สาขา/แผนก .................................. 

ช่ือสถานศึกษา ................................................................................................... 
  ท่ีอยูสถานศึกษา ................................................................................................. 
   .................................................................................. รหัสไปรษณีย.................. 
 คนท่ี ๓ ช่ือ-นามสกุล.............................................................................................. 

๑. เลขประจําตัวประชาชน 
๒. เกิดวันท่ี ............. เดือน ................................พ.ศ. ...................อายุ ...............  ป 
๓. ท่ีอยู...............................................................................................................  

   ........................................................................... รหัสไปรษณีย......................  
๔. กําลังศึกษาอยูระดับช้ัน ....................................สาขา/แผนก .................................. 

ช่ือสถานศึกษา ................................................................................................... 
  ท่ีอยูสถานศึกษา ................................................................................................. 
   .................................................................................. รหัสไปรษณีย.................. 
ค.  ผูปกครอง  
 ๑. ช่ือ-นามสกุล (ยศ/นาย/นาง/นางสาว)................................................................... 
  เลขประจําตัวประชาชน   

๒. เกิดวันท่ี ................... เดือน ............................ พ.ศ. .................. อายุ ............. ป 
๓. ท่ีอยู.................................................................................................................. 

....................................................................................รหัสไปรษณีย.................. 
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     โทรศัพท (บานพัก) ................................... โทรศัพท (มือถือ) ............................. 
๔. อาชีพ .......................................... ตําแหนง ....................................................... 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ............................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีปฏิบัติงาน.......................................................................................... 

   ................................................................................รหัสไปรษณีย..................... 
  โทรศัพท...........................................................โทรสาร....................................... 

๕. มีความสัมพันธกับบุคคลในขอ ข. ช่ือ.....................................................................

โดยมีฐานะเปน 
                บิดา/มารดา 

                บิดาบุญธรรมซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมาย 
                มารดาบุญธรรมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย   
                ญาติ  คือ เปน.........................................   

                อื่นๆ......................................................  

ง. คําขอรับความชวยเหลือ (กรณีผูยื่นคําขอเปนบุคคลคนเดียวกับขอ ก. หรือ ข. (คนใดคนหนึ่ง) 
 หรือ ค. ในรายละเอียดเกี่ยวกับผูขอรับการชวยเหลือใหกรอกเฉพาะชื่อและเลขประจําตัว 
  ประชาชน) 
            ขาพเจา  (ยศ/นาย/นาง/นางสาว).............................................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน   
 เกิดวันท่ี ..................เดือน ..............................พ.ศ. .....................อายุ ..................ป 

บานเลขที่..........................หมูท่ี ......................ถนน.................................................. 
 ซอย .................................ตําบล...........................................อําเภอ.......................... 

จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.....................อาชีพ ..................................

ตําแหนง .............................................สถานท่ีปฏิบัติงาน ........................................... 
 ท่ีอยูสถานท่ีปฏิบัติงาน............................................................................................... 
  .....................................................................................รหัสไปรษณีย..................... 
 โทรศัพท...........................................................โทรสาร............................................ 
 ขอรับความชวยเหลือในฐานะ  ผูประสบเหตุ 
       ทายาทโดยชอบธรรม (คูสมรสหรือบตุร) 

       ผูรับมอบอํานาจจาก................................................... 
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 มีความประสงคขอรับความชวยเหลือใหแก  
 ช่ือ/นามสกุล  (๑)...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 
          (๒) ...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 
          (๓) ...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 

        ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้    (ใสเครื่องหมาย            

ใน        หนาขอความ) 

      สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประสบเหตุ 
                                    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรของผูประสบเหตุ (ของบุตรทุกคน  

    ท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน  ซ่ึงขอรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพ) 
    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง 

    (กรณีเปนผูยื่นคําขอ) 

                                     สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ 
          มอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
       สําเนาสูติบัตร (กรณีท่ีบุตรเปนเด็กเล็ก) 
       สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูปกครองตามกฎหมาย (ถามี) 
       สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
       สําเนาคําสั่งปลดประจําการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการ หรือหลักฐานอื่น 

    ในลักษณะเดียวกัน (กรณีพิการหรือทุพพลภาพ) 
       หนังสือของพนักงานฝายปกครองรับรองการมีชีวิตของผูมีสิทธิ (กรณีเด็กเล็ก) 

       สําเนาทะเบียนบานของผูประสบเหตุและบุตร ซ่ึงขอรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพ 

       สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีเปนผูยื่นคําขอ) 

       สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

       หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรอง 
    ของพนักงานฝายปกครอง (สปน. ๒) 

       ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ 
       เรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติด จากหนวยงานตนสังกัด(สปน. ๓) 
       หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา (สปน.๔) 
       หนังสือมอบอํานาจ (สปน.๕)  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
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         ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลท่ีรักษาตัว) วามีความพิการหรือทุพพลภาพ 
        สําเนาสมุดคูฝากเงินออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

     เฉพาะหนาท่ีมีเลขที่บัญชีและช่ือบัญชี 

เอกสารหลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หลักฐานการจดทะเบียนเปนบุตรบุญธรรม

หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุลของผูมีสิทธิ  เปนตน 
     (ระบุช่ือเอกสารหลักฐาน.......................................................... 
      ........................................................................................) 
รวมเอกสารหลักฐานท้ังสิ้น จํานวน.....................แผน 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 
          ลงช่ือ ..........................................................ผูยื่นคําขอ 

                    (.......................................................... ) 
 

หมายเหตุ  ๑.   กรณีมีบุตรมากกวา ๓ คน ใหจัดทําขอมูลบุตรเพ่ิมเติม  แนบตอกับแบบฟอรม  
                           ฉบับนี้  พรอมท้ังลงลายมือ “ผูยืน่คําขอ”  ซ่ึงตองเปนบุคคลเดียวกันท่ีไดลงลายมือช่ือ 
            เปนผูยื่นคําขอในหนา ๕ 
     ๒.   กรณีผูรับมอบอํานาจเปนผูยื่นคําขอ  ผูรับมอบอํานาจจะตองลงลายมือช่ือ 
                รบัรองสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับทุกหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ท่ี ..............           หนวยงาน......................................... 
 
หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนงัสือรบัรองของพนกังานฝายปกครอง 

 
 ขาพเจา ..................................................ตําแหนง ................................................. 
หนวยงาน ...........................................................เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนคดี/สอบปากคํา 
ของ...........................................หนวยงาน .......................................................อายุ .......ป   
อยูบานเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ................................. หมูท่ี ............. ถนน....................... 
...................................ตําบล/แขวง ...............................อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด............................ กรณี................................................ปฏิบัติหนาท่ี....................... 

...............................................................................เม่ือวันท่ี .........  เดือน ...................... 

พ.ศ............. เวลาประมาณ .............. น.   จนเปนเหตุใหเสยีชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ    ดังมีรายละเอยีด

ตอไปนี้............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 จากการสืบสวนสอบสวนพิจารณาคดี/สอบปากคําดังกลาวแลว  ขอรับรองวาเหตุการณ

ดังกลาวเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
        ลงช่ือ............................................... 

              (...............................................) 

           ตําแหนง .......................................... 
           พนักงานสอบสวน/พนักงานฝายปกครอง 
           วันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. ......... 

 
 
หมายเหตุ  หนังสือรับรองของพนักงานฝายปกครอง ใชในกรณีท่ีมิไดมีการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน 
 

สปน. ๒



 
เลขที่ .............  หนวยงาน ............................................ 
 
 

ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย   
และการปราบปรามยาเสพติด 

 
 หนวยงาน .......................................................ขอรับรองวา (ยศ/นาย/นาง/นางสาว) 
...............................................................ตําแหนง.......................................................... 
ปฏิบัติงานในหนาท่ี.........................................................ตามคําสั่ง..................................... 
ลงวันท่ี..................................สถานท่ีทํางาน....................................................................... 
เลขที่ ...............ถนน .........................................ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต 

........................จังหวัด......................ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจริง  ดังนี้  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...........................................................................จนเปนเหตุใหเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ 

 
 

                 ลงช่ือ............................................... 

                         (.............................................) 

    (หัวหนาหนวยงาน)..............................................  
         วันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. ......... 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หนวยงานท่ีออกใบรับรองเปนหนวยงานไมตํ่ากวาระดับกรม 
 

สปน. ๓



 
 

หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนกัเรียน/นักศึกษา 
ทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

 
เลขที่...................        สถานศึกษา....................................... 

          ท่ีต้ัง................................................. 
               .................................................. 
                                           

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรบัรองวา (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ................... 
.....................................................เกิดวันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ...........

อายุ.............ป  เลขประจําตัวประชาชน                                                   เปนบุตรของนาย

................................................................................อายุ.............ป  เลขประจําตัวประชาชน 
                                               และ(นาง/นางสาว)....................................................... 
อายุ.............ป   เลขประจําตัวประชาชน                                                    ยังคงสถานภาพ

การเปนนักเรยีน นักศึกษาของ (ช่ือสถานศึกษา).....................................................................       

ปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับ/ช้ัน..............................................เลขประจําตัว....................... 
คณะ........................................สาขา....................................ในปการศึกษา พ.ศ.................. 
ของสถานศึกษาแหงนี้ 
 

    ใหไว   ณ   วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ................ 
 
 
            รูปถาย    ลงช่ือ........................................................ 
                (........................................................)                    

      ตําแหนง................................................... 
                (ประทับตราช่ือสถานศึกษา)                       (ประทับตราช่ือสถานศึกษา) 
ลงช่ือ................................................... 
      (..................................................) 
                       นักเรียน/นกัศึกษา 
 

หมายเหตุ   เอกสารฉบับนี้ใชเพ่ือขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน   
                ใบรับรองนี้มีกําหนดอายุ  ๖๐  วัน  นับแตวันท่ีออกใบรับรอง 

สปน. ๔



 
 

หนังสือมอบอํานาจ 

                      เขียนท่ี..................................................... 
                                                         วันท่ี........เดือน..........................พ.ศ............ 

  โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา......................................................................

เลขประจําตัวประชาชน                                                          อายุ....................ป         เช้ือชาติ 
..............................สัญชาติ.................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี................. 

ซอย............................................ถนน................................................................ตําบล/แขวง 
.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................. 
  ขอมอบอํานาจให....................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน               อายุ  .....................ป      เช้ือชาต ิ

..............................สัญชาติ.................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี................. 

ซอย............................................ถนน..................................................................ตําบล/แขวง 
.............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................ 

เปนผูทําการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ี

ของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง  การรักษาความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดแทนขาพเจา 
  เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

      (ลงช่ือ)...........................................ผูมอบอํานาจ 
               (..........................................) 
       (ลงช่ือ)..........................................ผูรับมอบอํานาจ 
               (..........................................) 
ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือ หรือลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจจริง 

      (ลงช่ือ)...........................................พยาน 
               (..........................................) 
       (ลงช่ือ)..........................................พยาน 
               (..........................................) 
 
หมายเหต ุ  ๑. ใหบุคคลตามลําดับดังนี้ เปนผูมอบอํานาจ  (๑) ผูประสบเหตุ หรือคูสมรส ซึ่งเปนบิดา 
       หรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  (๒) บุตรของผูประสบเหตุ ซึ่งมีอายุตั้งแต 
       ๒๐ ปบริบูรณ และมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  (๓) ผูปกครองตามกฎหมาย  ซึ่งไมใชบิดา 
        มารดาผูใหกําเนิด ( เชน บิดาบุญธรรม มารดาบุญธรรมของผูท่ีขอรับทุนการศึกษาและ 
       เงินยังชีพ) 
   ๒. ผูมอบอํานาจตองรับผิดชอบทุกประการ ท่ีผูรับมอบอํานาจกระทําในการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือ 
   ๓. ผูรับมอบอํานาจตองลงนามรับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษาและ 
       เงินยังชีพทุกฉบับทุกหนา 

สปน. ๕



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ผูประสบเหตุ ชื่อ - นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา (๑) เงินยังชีพ (๒) เงินทุนการศึกษา รวมเปนเงิน หมายเหตุ

(ป) รายเดือน รายปตอเนื่อง (๑) + (๒)

(บาท) (บาท) (บาท)

รวม

แบบบัญชีรายชื่อผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน

หนวยงาน......................................................................

ขอมูลบุตรผูขอรับทุน


