
คูมือขั้นตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสทิธิกําลังพลของผูที่เสียชีวติหรือทพุพลภาพ

เนื่องจากการรบหรือการปฏิบัตหินาทีร่าชการ

สํานักบริการและสิทธิกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ



คํานํา
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ กําหนดให “กองทัพเรือมีหนาท่ีเตรียมกําลังกองทัพเรือ การปองกันราชอาณาจักร

และดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังกองทัพเรือตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม มี ผูบัญชาการทหารเรือ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ”
จากภาระหนาท่ีของกองทัพเรือตามท่ีกฎหมายกําหนดดังกลาว ทําใหกองทัพเรือตองใชกําลังในภารกิจตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย ๑) การปองกันประเทศ

จากภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมซึ่งมาจากภายนอกประเทศ ๒) การรักษาความม่ันคงภายใน ภายใตกรอบของการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมี
กอ.รมน.เปนองคกรหลัก จากภัยคุกคามแบบใหมในหลายดานเชน ปญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด หรือปญหาแรงงานตางดาว และผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ๓) การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ภายใตกรอบ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ จากภัยคุกคามตามรูปแบบใหมในบางดาน โดยเฉพาะการแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ
๔) การพัฒนาประเทศ เพ่ือความม่ันคง และชวยเหลือประชาชน จากภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีมาจากการขาดความสมดุลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จึงเห็นไดวา กองทัพเรือมีการใชกําลังในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการปองกันประเทศและรักษาความม่ันคงภายใน รองรับภัยคุกคาม
ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุภารกิจดังกลาวจึงตองมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางๆ เชน การใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ เพ่ือให
กําลังพลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความกลาหาญ ฮึกเหิม รุกรบ ซึ่งในทางการทหารนั้นถือวา “ขวัญและกําลังใจเปนอํานาจกําลังรบท่ีไมมีตัวตน”

ปจจุบันสิทธิกําลังพลและการสวัสดิการท่ีกําลังพลพึงจะไดรับ นอกจากในสวนท่ีกองทัพเรือไดดําเนินการแลว ยังมีเพ่ิมเติมในสวนของหนวยงานอ่ืนๆอีกหลาย
หนวยงาน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดานสิทธิกําลังพลและการสวัสดิการ เปนไปดวยความเรียบรอยตามนโยบายของผูบัญชาการทหารเรือ กรมกําลังพลทหารเรือจึงได
จัดทําคูมือข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลของผูท่ีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการรบ หรือการปฏิบัติหนาท่ีราชการข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการชวยเหลือผูบังคับหนวยในการอํานวยการและกํากับดูแล พิทักษรักษาสิทธิและสวัสดิการ ใหแก กําลังพลท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการท้ังในท่ีตั้งปกติหรือปฏิบัติหนาท่ี
ราชการสนาม ราชการทะเล อยางครบถวน ถูกตอง และรวดเร็ว ตลอดจนเจาหนาท่ีกําลังพลทุกระดับ สามารถดําเนินการเสนอขอรับสิทธิและสวัสดิการ ใหแก กําลังพล
หรือทายาทของกําลังพลไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังทําใหกําลังพลและทายาท สามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของตน เพ่ือเตรียมความพรอมดานเอกสาร
หลักฐานกอนออกไปปฏิบัติหนาท่ีตอไป

กรมกําลังพลทหารเรือ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแตผูบังคับหนวย เจาหนาท่ีกําลังพล และกําลังพลทุกนายท่ีออกปฏิบัติหนาท่ีราชการสนาม
ราชการทะเล ตลอดจนทายาทไมมากก็นอย หากพบขอผิดพลาดประการใด กรุณาแจงใหกรมกําลังพลทหารเรือทราบ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหถูกตองและทันสมัยตอไป

สํานักบริการและสิทธิกําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ โทร.๕๘๑๕๘ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘



สารบัญ

หนา
๑. การเสนอขอรับเงินคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ๑ ๑
๒. การเสนอขอรับเงินชวยเหลือคาจดัการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ๒ ๒
๓. การเสนอขอรับเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ๓ ๓
๔. การเสนอขอปูนบําเหน็จพิเศษ ตามขอบังคับ กห. ๔ ๔
๕. การเสนอขอปูนบําเหน็จพิเศษ ตามระเบียบ กห. ๕ ๕
๖. การเสนอขอบรรจุทายาทของขาราชการและทหารกองประจําการท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการรบ

หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารับราชการ ๖
๗. การเสนอขอรับบําเหน็จตกทอด ๘
๘. การเสนอขอรับบํานาญพิเศษ ๙
๙. การเสนอขอกลับเขารับราชการ กรณีพิการทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการ ๑๐

๑๐. การเสนอขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนใหแกบุตร ๑๑
๑๑. การเสนอขอเงินบํารุงขวัญในการเย่ียมผูบาดเจ็บและปวยจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกันประเทศ ๑๒
๑๒. การเสนอขอทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ ๑๓



ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอเงินคาทดแทน ตามระเบียบ บ.ท.ช.
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกสิทธิพิเศษ กองเสมียนตรา สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๘ โทรสาร ๕๔๖๗๒

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๑. ไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทา
ของเงินเดือนเดือนสุดทาย
๑. กรณเีสียชีวิต ๒๕ เทา
๒. กรณีทุพพลภาพ ๓๐ เทา
๓. กรณสีูญเสียอวัยวะ

๓.๑ แขนขาดขางหน่ึง ๒๔ เทาครึ่ง
๓.๒ ขาขาดขางหน่ึง ๒๒ เทาครึ่ง
๓.๓ มือขาดขางหน่ึง ๑๘ เทาครึ่ง
๓.๔ เทาขาดขางหน่ึง ๑๕ เทา
๓.๕ ตาบอดขางหน่ึง ๑๑ เทาครึ่ง
๓.๖ หูหนวกท้ังสองขาง ๙ เทา
๓.๗ หูหนวกขางหน่ึง ๔ เทาครึ่ง
๓.๘ น้ิวหัวแมมือขาดน้ิวหน่ึง ๔ เทาครึ่ง
๓.๙ น้ิวช้ีขาดน้ิวหน่ึง ๓ เทาครึ่ง
๓.๑๐ น้ิวกลางขาดน้ิวหน่ึง ๓ เทา
๓.๑๑ น้ิวนางขาดน้ิวหน่ึง ๒ เทา
๓.๑๒ น้ิวกอยขาดน้ิวหน่ึง ๑ เทา
๓.๑๓ น้ิวหัวแมเทาขาดน้ิวหน่ึง ๑ เทา
๓.๑๔ น้ิวเทาอ่ืนขาดน้ิวหน่ึง ๑ เทา
๓.๑๕ สญูเสียอวัยวะสืบพันธุหรือ
ความสามารถสืบพันธุ ๒๕ เทา

๑. แบบคําขอรับเงินคาทดแทน
และการชวยเหลือ (แบบ บ.ท.ช.๓)

๒. สําเนารายงานการสญูเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
๓. สําเนาคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีราชการชายแดน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. สําเนาทะเบียนบาน
๖. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๗. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๘. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๙. สําเนาใบมรณะบตัร
๑๐. สําเนาประวัติการตรวจสุขภาพประจําป

และการเจ็บปวย
๑๑. สําเนาประวัติการปฏิบตัิงานยอนหลัง
๑๒. สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๓. สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวน
๑๔. สําเนาคาํสั่งการเลื่อนช้ันเงินเดือน
๑๕. สําเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับสิทธิ

(แบบ บ.ท.ช.๔)
๑๖. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับสิทธิ

- ผอ.กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๓๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ – ๕๑๓๑

- น.ท.สมเกียรติ จันทรโอภาส
หน.สิทธิพิเศษ กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- ร.ท.ธนพล  สืบแทน
ประจําแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๗
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- พ.จ.อ.สุรเชษฐ  เตยตน
เสมียนแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

๓ เดือน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย หมายถึง
เงินเดือน +
เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

หมายเหตุ - “ระเบียบ บ.ท.ช.” หมายถึง ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตารีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบตัิหนาท่ีราชการ
หรือชวยเหลือราชการเน่ืองในการปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- “ก.บ.ท.ช.” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ” โดยมี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการฯ

นขต.ทร. เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.)

กพ.ทร.เสนอ
ก.บ.ท.ช.

เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.)

หนวยเกิดเหตุ
เสนอ นขต.ทร.

(ของหนวยเกิดเหต)ุ

กพ.ทร.แจง นขต.ทร.
ดําเนินการใหกําลังพล

ไดรับสิทธิ

ก.บ.ท.ช. พิจารณา
อนุมัต/ิไมอนุมัติ



- ๒ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ตามระเบียบ บ.ท.ช.
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกสิทธิพิเศษ กองเสมียนตรา สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๘ โทรสาร ๕๔๖๗๒

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการการขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๒. - ไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. แบบคําขอรับเงินคาทดแทน
และการชวยเหลือ (แบบ บ.ท.ช.๓)

๒. สําเนารายงานการสญูเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
๓. สําเนาคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีราชการชายแดน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. สําเนาทะเบียนบาน
๖. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๗. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๘. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๙. สําเนาใบมรณะบตัร
๑๐. สําเนาประวัติการตรวจสุขภาพประจําป

และการเจ็บปวย
๑๑. สําเนาประวัติการปฏิบตัิงานยอนหลัง
๑๒. สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๓. สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวน
๑๔. สําเนาคาํสั่งการเลื่อนช้ันเงินเดือน
๑๕. สําเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับสิทธิ

(แบบ บ.ท.ช.๔)
๑๖. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับสิทธิ

- ผอ.กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๓๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ – ๕๑๓๑

- น.ท.สมเกียรติ  จันทรโอภาส
หน.สิทธิพิเศษ กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- ร.ท.ธนพล  สืบแทน
ประจําแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๗
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๗

- พ.จ.อ.สุรเชษฐ  เตยตน
เสมียนแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

๓ เดือน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย หมายถึง
เงินเดือน +

เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

นขต.ทร. เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.)

กพ.ทร.เสนอ
ก.บ.ท.ช.

เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.)

หนวยเกิดเหตุ
เสนอ นขต.ทร.

(ของหนวยเกิดเหต)ุ

ก.บ.ท.ช.พิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

กพ.ทร.แจง นขต.ทร.
ดําเนินการใหกําลังพล

ไดรับสิทธิ



- ๓ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช.
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกสิทธิพิเศษ กองเสมียนตรา สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๘ โทรสาร ๕๔๖๗๒

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอรับสิทธิ

หนวย/ผูรับผดิชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๓.
๑. นอนในโรงพยาบาล ไดรับ ๑/๓๐

ของเงินเดือน
๒. ฟกฟนตามคําสั่งแพทย ไดรับ ๑/๖๐

ของเงินเดือน

๑. แบบคําขอรับเงินคาทดแทน
และการชวยเหลือ (แบบ บ.ท.ช.๓)

๒. สําเนารายงานการสญูเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
๓. สําเนาคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีราชการชายแดน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. สําเนาทะเบียนบาน
๖. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๗. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๘. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๙. สําเนาใบมรณะบตัร
๑๐. สําเนาประวัติการตรวจสุขภาพประจําป

และการเจ็บปวย
๑๑. สําเนาประวัติการปฏิบตัิงานยอนหลัง
๑๒. สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๓. สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวน
๑๔. สําเนาคาํสั่งการเลื่อนช้ันเงินเดือน
๑๕. สําเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับสิทธิ
๑๖. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับสิทธิ

ผอ.กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๓๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ - ๕๑๓๑

- น.ท.สมเกียรติ  จันทรโอภาส
หน.สิทธิพิเศษ กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- ร.ท.ธนพล  สืบแทน
ประจําแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๗
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๗

- พ.จ.อ.สุรเชษฐ  เตยตน
เสมียนแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

๓ เดือน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย หมายถึง
เงินเดือน +

เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

นขต.ทร. เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.)

กพ.ทร.เสนอ
ก.บ.ท.ช.

เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.)

หนวยเกิดเหตุ
เสนอ นขต.ทร.

(ของหนวยเกิดเหต)ุ

ก.บ.ท.ช.พิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

กพ.ทร.แจง นขต.ทร.
ดําเนินการใหกําลังพล

ไดรับสิทธิ



- ๔ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอปูนบําเหน็จพิเศษ ตามขอบังคับ กห.
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกสิทธิพิเศษ กองเสมียนตรา สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๘ โทรสาร ๕๔๖๗๒

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๔. ๑. การเลื่อนช้ันเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษ

๒. แตงตั้งยศหรือขอ
พระราชทานยศทหาร
เปนกรณีพิเศษ

๓. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ

๑. คําสั่งใหไปปฏิบัตริาชการ
๒. รายงานการสอบสวนขอเท็จจรงิของหนวย
๓. หนังสือรับรองผลการตรวจของแพทย
๔. รายงานการสอบสวนของตํารวจ/ผลการชันสูตรศพ
๕. แผนท่ี สถานท่ีเกิดเหต/ุภาพถาย
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๗. สําเนาทะเบียนบาน
๘. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๙. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๑๐. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๑๑. สําเนาใบมรณะบัตร
๑๒. สําเนาประวัติการตรวจสุขภาพประจําป

และการเจ็บปวย
๑๓. สําเนาประวัติการปฏิบตัิงานยอนหลัง
๑๔. สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๕. สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวน
๑๖. สําเนาคาํสั่งการเลื่อนช้ันเงินเดือน
๑๗. สําเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับสิทธิ
๑๘. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับสิทธิ

- ผอ.กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๓๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ – ๕๑๓๑

- น.ท.สมเกียรติ  จันทรโอภาส
หน.สิทธิพิเศษ กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- ร.ท.ธนพล  สืบแทน
ประจําแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๗
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๗

- พ.จ.อ.สุรเชษฐ  เตยตน
เสมียนแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

๓ เดือน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย หมายถึง
เงินเดือน +

เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

หมายเหตุ - ขอบังคับ กห. หมายถึง ขอบังคับ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉนิ พ.ศ.๒๕๒๙

กพ.ทร.เสนอคณะอนุกรรมการฯ
(ผาน กพ.ทร.)

ทร.อนุมัติ/ไมอนุมัติ
ก.บ.ท.ช.

กพ.ทร.(แผนกสิทธิพิเศษ) ตรวจสอบ
จัดทําคําสั่ง/บันทึก เสนอ ทร.

นขต.ทร.เสนอ ทร. (ผาน กพ.ทร.)

คณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบ/ไมห็นชอบ

กพ.ทร.แจง นขต.ทร.ดําเนินการ
ใหกําลังพลไดรับสิทธิ

คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ



- ๕ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอปูนบําเหน็จพิเศษ ตามระเบียบ กห.
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกสิทธิพิเศษ กองเสมียนตรา สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๘ โทรสาร ๕๔๖๗๒

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๕. ๑. การเลื่อนช้ันเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษ

๒. แตงตั้งยศหรือขอ
พระราชทานยศทหาร
เปนกรณีพิเศษ

๓. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ

๑. คําสั่งใหไปปฏิบัตริาชการ
๒. รายงานการสอบสวนขอเท็จจรงิของหนวย
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔. สําเนาทะเบียนบาน
๕. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๖. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๗. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๘. สําเนาใบมรณะบตัร
๙. สําเนาประวัติการตรวจสุขภาพประจําป

และการเจ็บปวย
๑๐. สําเนาประวัติการปฏิบตัิงานยอนหลัง
๑๑. สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑๒. สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวน
๑๓. สําเนาคาํสั่งการเลื่อนช้ันเงินเดือน
๑๔. สําเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับสิทธิ
๑๕. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับสิทธิ

- ผอ.กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๓๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ – ๕๑๓๑

- น.ท.สมเกียรติ  จันทรโอภาส
หน.สิทธิพิเศษ กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- ร.ท.ธนพล  สืบแทน
ประจําแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๗
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

- พ.จ.อ.สุรเชษฐ  เตยตน
เสมียนแผนกสิทธิพิเศษ
กสม.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๘

๓ เดือน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย หมายถึง
เงินเดือน +
เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

หมายเหตุ - ระเบียบ กห. หมายถึง ระเบียบ กห.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๒๙

กพ.ทร.เสนอคณะอนุกรรมการฯ
(ผาน กพ.ทร.)

ทร.อนุมัติ/ไมอนุมัติ
ก.บ.ท.ช.

กพ.ทร.(แผนกสิทธิพิเศษ) ตรวจสอบ
จัดทําคําสั่ง/บันทึก เสนอ ทร.

นขต.ทร.เสนอ ทร. (ผาน กพ.ทร.)

คณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบ/ไมห็นชอบ

กพ.ทร. แจง นขต.ทร.ดําเนินการ
ใหกําลังพลไดรับสิทธิ

คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ



- ๖ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอบรรจุทายาทของขาราชการและทหารกองประจําการท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากการรบหรือปฏิบตัิหนาท่ีราชการเขารับราชการ
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร. เลขานุการ โทร. ๕๕๑๒๑

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๖. - การบรรจุทายาท
เขารับราชการ
เปนการทดแทน

๑. คําสั่งใหไปปฏิบัตหินาท่ีราชการ
๒. คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษใหแกผูท่ีเสียชีวิต

จากการปฏิบัติราชการในหนาท่ี
๓. รายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงของหนวย
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. สําเนาทะเบียนบาน
๖. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๗. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๘. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๙. สําเนาใบมรณะบตัร
๑๐. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสาํเนา

ทะเบียนบานทายาท
๑๑. หนังสือแสดงความเปนทายาท
๑๒. หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาของทายาท
๑๓. เอกสารหลักฐานท่ีเห็นวาเปนประโยชน

ตอการพิจารณา

- ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.
เลขานุการ
โทร. ๕๕๑๒๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๒๑

- รอง ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.
ผช.เลขานุการ
โทร. ๕๘๔๐๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๐๘

๒ - ๓ เดือน
นขต.ทร.เสนอขอบรรจุทายาท

เขาหลักเกณฑ/ไมเขาหลักเกณฑ

คณะกรรมการฯ พิจารณา
เขาหลักเกณฑตาม
กฎกระทรวงหรือไม

ผบ.ทร.เห็นชอบ/สั่งการ

คณะกรรมการฯ
นําเรียนผบ.ทร.เห็นชอบ

ใหมีการบรรจุ
ทายาทเขารับราชการ



- ๗ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอบรรจุทายาทของขาราชการและทหารกองประจําการท่ีเสียชีวิต เน่ืองจากการรบหรือการปฏบิัติหนาท่ีราชการเขารับราชการ
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร. เลขานุการ โทร. ๕๕๑๒๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๒๑

หมายเหตุ “คณะกรรมการฯ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการไดรับสิทธิในการบรรจุหรือแตงตัง้ทายาทของขาราชการทหารและทหารกองประจําการท่ีเสยีชีวิต
เน่ืองจากการรบ หรือการปฏิบัตหินาท่ีราชการ โดยมี ผช.ผบ.ทร.เปนประธานกรรมการ และ ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.เปนเลขานุการ
“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการบรรจหุรือแตงตั้ง และการไดรับเงินเดือนของทายาทของขาราชการทหารและทหารกองประจาํการท่ีเสยีชีวิต
เน่ืองจากการรบหรือการปฏิบัตหินาท่ีราชการ พ.ศ.๒๕๕๓

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

- การบรรจุทายาท
เขารับราชการ
เปนการทดแทน

๑. คําสั่งใหไปปฏิบัตหินาท่ีราชการ
๒. คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษใหแกผูท่ีเสียชีวิต

จากการปฏิบัติราชการในหนาท่ี
๓. รายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงของหนวย
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. สําเนาทะเบียนบาน
๖. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๗. สําเนาใบสําคญัการหยา (ถามี)
๘. สําเนาใบรับรองการตาย (ถามี)
๙. สําเนาใบมรณะบตัร
๑๐. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสาํเนา

ทะเบยีนบานทายาท
๑๑. หนังสือแสดงความเปนทายาท
๑๒. หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาของทายาท
๑๓. เอกสารหลักฐานท่ีเห็นวาเปนประโยชน

ตอการพิจารณา

- ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.
เลขานุการ
โทร. ๕๕๑๒๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๒๑

- รอง ผอ.กกพ.สบพ.กพ.ทร.
ผช.เลขานุการ
โทร. ๕๘๔๐๘
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๐๘

๒ - ๓ เดือน

กพ.ทร. เสนอ ทร. ขออนุมัติบรรจุ
เขารับราชการ (บรรจไุด /ไมได

เปนตามหลักเกณฑและคณุสมบัติ
ท่ีทางราชการกําหนด)



- ๘ –
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอรับบาํเหน็จตกทอด
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๖๓ โทรสาร ๕๔๖๗๓

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/หมายเลข
โทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๗. เงินบําเหน็จตกทอดเทากับเวลาราชการ
จํานวนปคูณดวยเงินเดือนเดือนสดุทาย
ถาความตายน้ันมิไดเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง ให
จายเงินบําเหน็จตกทอดแกทายาทท่ีมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด
๑. บุตรใหไดรับ ๒ สวน ถาผูตายมีบุตร
ตั้งแต ๓ คนข้ึนไปใหไดรับ ๓ สวน
(รวมท้ังบุตรบุญธรรม)
๒. คูสมรสใหไดรับ ๑ สวน
๓. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาท่ีมี
ชีวิตอยูใหไดรับ ๑ สวน
๔. กรณีทายาทขอใดขอหน่ึงดังกลาว
ขางตน ตายไปเสียกอน ใหแบงบําเหน็จ
ตกทอดกันระหวางทายาทท่ีมีชีวิตอยู

กรณไีมมีทายาท และผูตายมิไดทํา
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ
ตกทอดไวใหผูใด หรือผูท่ีผูตายแสดง
เจตนาระบุตัวไวตายไปกอน บําเหน็จตก
ทอดเปนอันยุติ

หลักฐานของเจาของสิทธิ
- สําเนาทะเบยีนบาน ประทับวา “ตาย”
- สําเนาใบมรณบัตรของผูตาย
หลักฐานของบิดามารดา
- สําเนาใบสําคญัการสมรสหรือใบสําคัญการหยา
- สําเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร
หลักฐานของคูสมรส
- สําเนาใบสําคญัการสมรส
- สําเนาทะเบยีนการหยาของคูสมรสรายกอนหรือสําเนา
ใบมรณบตัรกรณีถึงแกกรรมไปแลว
หลักฐานของบุตร
- สําเนาการจดทะเบยีนรับรองบุตร
- สําเนาการจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม
- สําเนาคําสั่งศาลฉบับซึ่งเจาพนักงานศาลรับรองสําเนา
ถูกตอง กรณีศาลสั่งเปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมายของ
บิดา
หลักฐานของผูซ่ึงผูตายแสดงเจตนา (กรณีน้ีจะมีสิทธิ
ไดรับเงินเมื่อไมมีทายาทท่ีกลาวมาขางตน)
- หนังสือแสดงเจตนาฉบับจริงซึ่งผูตายไดจัดทําไวกอนถึง
แกกรรม
หลักฐานอื่น
- หนังสือสอบสวนทายาทของอําเภอ/เขต
- สาเนาทะเบยีนบานของทายาท
- สําเนาบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพยช่ือและช่ือสกุล
ภาษาไทยของทายาท
- สําเนาใบมรณบัตรกรณีทายาทเสียชีวิต
- หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล

- ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๔๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๒๑

- หน.เบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญ
กทพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๖๓
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๖๓

- ประจําแผนกเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ
กทพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๔๖๗๙, ๕๔๖๙๖
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๙
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๖

๓๐ วัน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย หมายถึง
เงินเดือน +
เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

หมายเหตุ - กรณีเจาของสิทธิเปนสมาชิก กบข.ใชเอกสารอยางละ ๔ ชุด ถาไมเปนสมาชิก กบข.ใชเอกสารอยางละ ๒ ชุด

ทายาทไปสอบสวนทายาทที ่อําเภอ/เขต

เสนอ ผอ.สบส.กพ.ทร.ลงนาม และบันทกึ
ขอมูลในระบบงาน

ทายาทยื่นเร่ืองขอรับบําเหนจ็
ตกทอด

หนวยเบกิ/กง.ทร.โอนเงิน
เขาบัญชี

กรมบัญชีกลาง
พิจารณา อนุมัต/ิไม

อนุมัติ

ทายาทนาํสงเอกสาร
การสอบสวนทายาท
เอกสารความสัมพันธ
การเปนทายาทและลง
ชื่อในแบบขอรับเงิน

กรมบัญชีกลาง



- ๙ -
ข้ันตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอรบับํานาญพิเศษ
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๖๓ โทรสาร ๕๔๖๗๓

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๘. บํานาญพิเศษ หมายถึง เงินซึ่งทางราชการ
จายเปนรายเดือน ใหแกขาราชการ
ประจําการ ทหารกองประจําการ
(อส.ทพ.) ท่ีไดรับอันตรายเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหนาท่ี ถูกประทุษราย
เพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี ตองไป
ปฏิบัติราชการนอกท่ีตั้งหรือทองท่ีกันดาร
ท่ีเสี่ยงตอโรคภัย จนถึงแกความตายกอน
ไดรับบาํนาญพิเศษ ใหจายบํานาญพิเศษ
ใหแกทายาทเวนแตการไดรับอันตราย
ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษราย
น้ันเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจากความผิดของตนเอง
รวมท้ังมิไดเกิดข้ึนเน่ืองจากการประพฤติ
ช่ัวอยางรายแรงของตนเองโดยใหจาย
บํานาญพิเศษใหแกทายาท (ข้ึนอยูกับการ
พิจารณาของกรมบัญชีกลาง)
๑. บุตรใหไดรับ ๒ สวน ถาบุตรตัง้แต ๓
คนข้ึนไปใหไดรับ ๓ สวน (รวมท้ังบุตรบุญ
ธรรม) ใหมสีิทธิไดรับจนอายุครบ ๒๐ ป
บริบูรณ แตถากําลังศึกษาอยูใหรบัตอไป
แตตองมีอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบรูณ)
๒. คูสมรสใหไดรับ ๑ สวน ใหไดรบัตลอด
ชีวิต เวนแตทําการสมรสใหม
๓. บิดามารดา หรือบดิา หรือมารดาท่ีมี
ชีวิตอยูใหไดรับ ๑ สวน ใหไดรับตลอดชีวิต

หลักฐานประกอบการเสนอขอรบัสิทธเิชนเดียวกับบําเหน็จตกทอด
หลักฐานของหนวยตนสังกัด
- สําเนาคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ
- สําเนาคําสั่ง/หลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัตหินาท่ี
- รายละเอียดหรือรายงานการปฏบิัติหนาท่ีราชการจนเปนเหตุใหถูก
ประทุษราย หรือไดรับอันตราย
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
- หนังสือรับรองการไดรับอันตรายหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุปฏบิัติ
ราชการในหนาท่ีของขาราชการเพ่ือขอรับบํานาญพิเศษ (แบบ สรจ.4)
- ใบสําคัญสําหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมโีรคซึ่งไมสามารถจะรับ
ราชการได (แบบ สด.๖)
- สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ
- สมุดประวัติทหารกองประจําการ (กรณีเสียชีวิต)
หลักฐานอื่นๆ กรณีการเสียชีวิตมิไดเกิดจากการสูรบ

- ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง ซึ่ง
แสดงวาการเสียชีวิตเน่ืองจากการปวยเจ็บ เกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี มิใชเกิดจากโรคประจําตัวท่ีเปนอยู
- ประวัติการรักษาพยาบาล (O.P.D.CARD) ยอนหลัง ๑ ป กอน
เสียชีวิต
- รายงานการปฏิบตัิหนาท่ีราชการในระยะกอนเสียชีวิติ เปนเวลาไม
นอยกวาสามสัปดาห สําหรับผูท่ีหนวยพิจารณาเห็นวาถึงแกความตาย
เพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัด หรือเครงเครียดเกินกวา
ปกติธรรมดา โดยระบุรายละเอียดเวลาเริ่มตนและสิ้นสดุของแตละวัน
- ผลสรุปของหนวยซึ่งช้ีใหเห็นวาลกัษณะงานท่ีขาราชการ/ทหารกอง
ประจําการท่ีเสยีชีวิต ไดรับมอบหมายมลีักษณะตรากตรํา เรงรัด หรอื
เครงเครยีดเกินกวาบคุคลอ่ืนท่ีปฏบิัติหนาท่ีในลักษณะเดยีวกันอยางไร

- ผอ.กทพ.
สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๕๑๔๑
หรือ ๐ ๒๔๗๕๕๑๒๑

- หน.เบีย้หวัด
บําเหน็จบํานาญ
กทพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๖๓
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๖๓

- ประจําแผนกเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ
กทพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๔๖๗๙,๕๔๖๙๖
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๙
หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๖

๓๐ วัน - เงินเดือนเดือน
สุดทาย
หมายถึง
เงินเดือน +
เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ
+ เงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือน (ถามี)

หมายเหตุ - ใชเอกสารอยางละ ๒ ชุด

เสนอ ผอ.สบส.กพ.ทร.ลงนาม และ
บันทึกขอมูลในระบบงาน

ทายาทยื่นเร่ืองขอรับ
บํานาญพิเศษ เมื่อมี

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ

หนวยเบกิ/กง.ทร.โอน
เงินเขาบัญชี

กรมบัญชีกลาง
พิจารณา อนุมัต/ิ

ไมอนุมตัิ

รวมรวมและ
ตรวจสอบเอกสาร



- ๑๐ -
ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลท่ีเสียชีวิตหรอืทุพพลภาพเน่ืองจากการรบหรอืการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอกลับเขารับราชการตอของขาราชการท่ีอยูในเกณฑปลดพิการทุพพลภาพ (กรณีประสงคจะขอกลับเขารับราชการ)

ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกการสวัสดิการ กองบริการกําลังพล สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๑ โทรสาร 54685

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๙. -ไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการตอ
ในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับความพิการ

- คําสั่งท่ีสั่งใหไปปฏิบตัิราชการ
- รายงานการสญูเสีย (แบบ กพ.๓)
- ใบสําคัญสําหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมโีรคซึ่ง
ไมสามารถจะรับราชการทหารได (สด.๖)
- รายงานการขอกลับเขารับราชการตอของ
ขาราชการฯ

- ผอ.กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕8437 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๓๗

- หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕1 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕1

- ร.ต.วิโรจน  จรดล
ประจําแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- พ.จ.อ.ประสิทธ์ิ  ธรรมเจริญศลี
เสมียนแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- ไมกําหนด

หมายเหตุ - พระราชบัญญัตสิงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัตริาชการ พ.ศ.๒๕๔๖

กพ.ทร. เสนอ ทร. ขอกลับ
เขารับราชการ

ทร. เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ

นขต.ทร. เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.) ขอ
กลับเขารับราชการ

กพ.ทร.แจงใหหนวย
ตนสังกัดทราบ

สป.กห.
อนุมัต/ิไมอนุมัติ

ทท. เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ



- ๑๑ -
ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลท่ีเสียชีวิตหรอืทุพพลภาพเน่ืองจากการรบหรอืการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอรับทุนการศึกษารายปตอเน่ืองและเงินยังชีพรายเดือนใหแกบตุร ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกการสวัสดิการ กองบริการกําลังพล สํานักบริการและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๑ โทรสาร 54685

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการการขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๑๐.
- บุตรไดรับเงินทุนการศึกษารายป
และเงินยังชีพรายเดือน จนถึงอายุ ๒๕ ป

- คําสั่งไปราชการ
- รายงานการสญูเสีย (แบบ กพ.๓)
- ใบรับรองการศึกษาของบุตร

- ผอ.กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕8437 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๓๗

- หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕1 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕1

- ร.ต.วิโรจน  จรดล
ประจําแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- พ.จ.อ.ประสิทธ์ิ  ธรรมเจริญศลี
เสมียนแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- ไมกําหนด

สก.ทร.
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอ ทร. (ผาน กพ.ทร.)
รวบรวมเปนรายป งป.

ทร.เสนอ สปน.
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

นขต.ทร.รวบรวม
เอกสารหลักฐาน

ขอรับทุน

กพ.ทร.เสนอ ทร.
(ผาน สปช.ทร.)

แจงผลการพิจารณา
ใหกําลังพลทราบ



- ๑๒ -
ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลังพลท่ีเสียชีวิตหรอืทุพพลภาพเน่ืองจากการรบหรอืการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอรับเงินบํารุงขวัญในการเยีย่มผูบาดเจ็บและปวยจากการปฏบิัติหนาท่ีปองกันประเทศ
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกการสวัสดกิาร กองบริการกําลังพล สํานักบรกิารและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๑ โทรสาร 54685

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอรับสิทธิ

หนวย/ผูรับผดิชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๑๑. บาดเจ็บจากการสูรบ
- สาหัส 5,000 บาท
- ไมสาหัส 4,000 บาท

บาดเจ็บจากงานธุรการ
- ครั้งแรก 2,000 บาท
- ครั้งตอไป 1,000 บาท

- คําสั่งไปราชการ
- รูปถายวันไปมอบเงินบํารุงขวัญ

- ผอ.กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕8437 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๓๗

- หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส. กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕1 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕1

- ร.ต.วิโรจน  จรดล
ประจําแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- พ.จ.อ.ประสิทธ์ิ  ธรรมเจริญศลี
เสมียนแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- ไมกําหนด

นขต.ทร. เสนอ ทร.
(ผาน กพ.ทร.) ขอรับเงินฯ

กพ.ทร.เสนอ ทร.
(ผาน สปช.ทร) ขอรับเงินฯ

ก.บ.ท.ช.

นขต.ทร.
สํารองจายเงิน

บํารุงขวัญ

ทร.
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

สปช.ทร.โอนเงิน
บํารุงขวัญฯ
ให นขต.ทร



- ๑๓ -
ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอขอรับสิทธิกําลงัพลท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเน่ืองจากการรบหรือการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ชื่องานท่ีใหบริการ การเสนอขอทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ
ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท แผนกการสวัสดกิาร กองบริการกําลังพล สํานักบรกิารและสิทธิกําลังพล โทร.๕๘๑๕๑ โทรสาร 54685

ลําดับ แนวทาง/ข้ันตอนกระบวนการ
ในการเสนอขอรับสิทธิ สิทธิท่ีจะไดรับ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอรับสิทธิ

ผูรับผิดชอบ/
หมายเลขโทรศัพท

ระยะเวลา
ดําเนินการ หมายเหตุ

๑๒. - สิทธิตามบัตรฯ บัตรตนเอง
- คํารองขอทําบัตรประจาํตัว
- ราชกิจจาฯ เหรยีญชัยสมรภูมิ
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบยีนบาน
- บัตรเปลา บัตรเหรียญชัยสมรภมูิ
- รูปถายขนาด 3*4 ซม. 2 ใบ
- ใบรับรองจากฝายปกครองท่ีวาการอําเภอ (รับรองวา
เปนบุคคลเดียวกัน กรณีช่ือตัวช่ือสกุลไมตรงกันกับ
ราชกิจจาฯ
บัตรทายาท (เพ่ิมจากบัตรตนเอง)
- สําเนาบัตรประชาชนของผูขอและทายาททุกคน
- สําเนาทะเบยีนบานทายาททุกคน
- สําเนาใบมรณบัตร
- บัตรเปลา บัตรเหรียญชัยสมรภมูิ
- รูปถายขนาด 3*4 ซม. คนละ 2 ใบ
- บัตรเหรยีญชัยสมรภูมิ (ของผูวายชนม) กรณีบัตร
หายตองมีใบแจงความ
- สําเนาทะเบยีนสมรส
- บัญชีรายช่ือผูขอสละสิทธิ
- ใบสอบสวนทายาทจากฝายปกครอง

- ผอ.กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕8437 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๓๗

- หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕๘๑๕1 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕1

- ร.ต.วิโรจน  จรดล
ประจําแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- พ.จ.อ.ประสิทธ์ิ  ธรรมเจริญศลี
เสมียนแผนกการสวัสดิการ
กบพ.สบส.กพ.ทร.
โทร. ๕4095 หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๙๕

- ไมกําหนด

หมายเหตุ ขอหนังสือรับรองสิทธิ ท่ีแผนกทหารผานศึก กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารเรือ
ขอรับคูมือการสงเคราะห ท่ีแผนกทหารผานศึก กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารเรือ

กพ.ทร.เสนอ ผท.ทหาร

ทายาทตรวจสอบเอกสาร
เสนอ กพ.ทร.

ผท.ทหาร
ดําเนินการทําบตัร

กพ.ทร. แจงทายาท
มารับบัตร

ผท.ทหาร แจง กพ.ทร.
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