
สวัสดิการ 
และ 

สิทธิประโยชน ์
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สวัสดิการ  

พจนานุกรมไทย :  
      สิ่งที่เอื้ออํานวยให้คนมีชีวิต
และสภาพการทํางานที่ดีและ
สะดวกสบาย 

2 



        

              หมายถึง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับเป็นการประจําเพื่อช่วย 
ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการมีความมั่นคงในการดํารง 
ชีวิตตลอดจนช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและยังเป็น
การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
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เมื่อท่านเป็นตํารวจ....          
ได้รับสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 
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                      สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 
            

 

เมื่อเริ่มรับราชการ        

เมื่ออยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เมื่อเกษียณอายุราชการ 

เมื่อบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 

เมื่อเสียชีวิต  กรณีปกติ 
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สวัสดิการ 
ที่ทางราชการจัดให้ 

สวัสดิการ 
จากหน่วยงานอื่น 

สวัสดิการ 

สวัสดิการ 
ที่ ตร. จัดให้ 
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สวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ 
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
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  การตรวจสุขภาพประจ าปี 

- กรณีผู้มีสิทธิอายุไม่เกิน 35 ปี เบิกได้ 530 บาท 

- กรณีผู้มีสิทธิอายุ 35 ปีขึ้นไป เบิกได้ 1,000 บาท 
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
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 เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
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เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน 
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

2.  ค่าที่พัก 

3.  ค่าพาหนะ 



ค่าตอบแทน  



เงินรางวัลเจ้าหน้าที ่



เงินค่าตอบแทน 
การสอบสวนคดีอาญา 



เงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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การลา 
1 การลาปุวย 

2 การลาคลอดบุตร 

3 การลาไปช่วยเหลอืภริยาที่คลอดบุตร 

4 การลากิจส่วนตัว 

5 การลาพักผ่อน 

6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

10 การลาติดตามคู่สมรส 

11 การลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชพี 20 





 

ข้าราชการและลูกจ้างรวมทั้งบุคคลทั่วไป             
ที่เข้าหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบว่าด้วย        
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์            
พ.ศ. 2511 และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง   
คณะรัฐมนตรีกําหนดจะได้รับการเสนอ              
ขอพระราชทานได้ 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ    
ข้าราชการตํารวจ ยศ ร.ต.อ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตระกูลช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณช์้างเผือก (จ.ช.) 



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ        
ข้าราชการตํารวจ ยศ พันตํารวจโท                   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก 



อายุราชการครบ 15 ปี ขึ้นไป ขอเหรียญจักรมาลา 

      ผู้ที่จะเสนอขอเหรียญจักรมาลา ต้องจัดทําประวัติตั้งแต่เริ่มรับราชการ
จนถึงปีที่เสนอขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยเจ้าของประวัติต้องลงนาม
ด้วยตนเอง 2 ชุด  ทั้งนี้ช่วงระยะเวลา 15 ปี ถึงวันที่เสนอขอจะต้องไม่ถูก
ลงโทษทางวินัย (โทษเกินกว่าภาคทัณฑ์) 

มีแบบเดียว ทั้งบุรุษและสตรี 



• หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่ง
ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าการตามหน้าที่ แต่ยังสามารถรับ
ราชการต่อไปได้โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 

เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 



 

         ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ แล้วบาดเจ็บแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ    
และ  พิการจนต้องออกจากราชการหรือเสียชีวิตจะไม่ได้      
รับเงินทําขวัญ 

     
 



การสงเคราะห์ให้รับราชการต่อไปได้ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

     ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2546 

*  พิการหรือ ทุพพลภาพ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

*  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอื่นที่เหมาะสมได้ 

*  สมัครที่จะอยู่รับราชการต่อ 

*  ต้นสังกัด (บช.) เสนอชื่อ ไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพือ่อนุมัติ 

*  ภายหลังออกจากราชการจะได้รับ “บํานาญพิเศษ” 
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การให้บําเหน็จบํานาญความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 

  การให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ         
ตามระเบียบ  สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย         
การให้บําเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ         
พ.ศ. 2521 
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 การให้บําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ                 
ตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บําเหน็จความชอบ       
ค่าทดแทน และ  การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน                
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการปูองกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 
(ระเบียบ บ.ท.ช.) 

30 



การบรรจุทายาทข้าราชการตํารวจผู้เสียชีวิตเข้ารับราชการ 

 

   การบรรจุทายาทข้าราชการตํารวจที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตํารวจอีก
รูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว   
และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ          
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
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การช่วยเหลือ 
หลักเกณฑ ์ จํานวนเงิน (บาท) 

1. เสียชีวิต 
2. ได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ 
3. บาดเจ็บสาหัส 
4. บาดเจ็บไม่สาหัส 

 

500,000 
500,000 
  50,000 
  10,000 –30,000 
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อัตราการให้ความช่วยเหลือเงนิยังชีพรายเดือนและทุนการศกึษารายปีต่อเนือ่ง 

รายการ การให้ความช่วยเหลือ ระดับการศึกษา อัตราการช่วยเหลือ 

  1.เงินยังชีพรายเดือน 1.1 บุตรผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 1.1.1 อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000 บาท/เดือน 

       จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1.1.2 เด็กเล็ก/กศน./ 1,500 บาท/เดือน 

         (เฉพาะหลักสูตรแรกเท่านั้น)         มัธยมศึกษา/ปวช.   

    1.1.3 อุดมศึกษา (ปริญญา/ 2,500 บาท/เดือน 

            อนุปริญญา/ปวส.)   

  2.เงินทุนการศึกษา 2.1 บุตรผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 2.1.1 ปฐมวัย/กศน. 5,000 บาท/ปี 

    รายปีต่อเนื่อง      จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.1.2 อนุบาล/ประถมศึกษา 6,000 บาท/ปี 

         (เฉพาะหลักสูตรแรกเท่านั้น) 2.1.3 มัธยมศึกษา/ปวช. 10,000 บาท/ปี 

    2.1.4 อุดมศึกษา (ปริญญา/ 20,000 บาท/ปี 

            อนุปริญญา/ปวส.)   
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การประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน จว.ชายแดนภาคใต้ 

มต ิค.ร.ม.เมื่อ 1 ธ.ค.2552 อนุมัตใิห้มีการประกันชีวติ      
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิานใน จว.ชายแดนภาคใต้ 

รายละ 500,000.-บาท เป็นเงนิงบประมาณที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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        การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและ 
เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือ  
ทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
    มติ ครม. เมื่อ 26 ม.ค.2553  
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      อัตราการให้ความช่วยเหลือเงินยังชีพรายเดือนและทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง 

รายการ การให้ความช่วยเหลือ ระดับการศึกษา อัตราการช่วยเหลือ 

  1.เงินยังชีพรายเดือน 1.1 บุตรผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 1.1.1 อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000 บาท/เดือน 

       จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1.1.2 เด็กเล็ก/กศน./ 1,500 บาท/เดือน 

         (เฉพาะหลักสูตรแรกเท่านั้น)         มัธยมศึกษา/ปวช.   

    1.1.3 อุดมศึกษา (ปริญญา/ 2,500 บาท/เดือน 

            อนุปริญญา/ปวส.)   

  2.เงินทุนการศึกษา 2.1 บุตรผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 2.1.1 ปฐมวัย/กศน. 5,000 บาท/ปี 

    รายปีต่อเน่ือง      จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.1.2 อนุบาล/ประถมศึกษา 6,000 บาท/ปี 

         (เฉพาะหลักสูตรแรกเท่านั้น) 2.1.3 มัธยมศึกษา/ปวช. 10,000 บาท/ปี 

    2.1.4 อุดมศึกษา (ปริญญา/ 20,000 บาท/ปี 

            อนุปริญญา/ปวส.)   37 



การเสนอเรื่อง 

ต้นสังกัด บก.อก. ผบ.ตร. ผ่าน ผบก.สก. 

คณะกรรมการ ตร. สปน. 

พิจารณา/อนุมัต ิตรวจสอบ/พิจารณา 
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เงินบํานาญพิเศษ 

   เป็นสิทธิประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเป็นพิเศษสําหรับ 
“ข้าราชการที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ          
รั บ ร า ช ก า ร ต่ อ ไ ป ไ ด้  ( ต้ อ ง อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร )                    
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะได้รับ                    
เป็นรายเดือนเพิ่มเติมจาก “บําเหน็จ หรือ บํานาญปกติ”  
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เหตุที่ได้รับต้องปฏิบัติราชการจนได้รับอันตราย ดังนี้ 

1. ได้รับอันตรายจนพิการ 

2. เจ็บปุวยถึงพิการทุพพลภาพจนไม่สามารถรับราชการได ้

3. ถึงแก่ความตาย (ทายาท เช่น บิดา มารดา                                 
    สามี/ภรรยา และบุตร จะได้รับบํานาญพิเศษ) 

40 



เงินบํานาญพิเศษ (ได้รับทุกเดือน) 

1.  กรณี เหตุทุพพลภาพ เจ้าตัวจะได้รับครึ่งหนึ่ง 
     ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

2.  กรณี ถึงแก่ความตาย จะจ่ายให้กับทายาท     
     ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
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เงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญ 

• เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา 
• จ่ายให้ครั้งเดียว 

บําเหน็จ 

• เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา 
• จ่ายให้เป็นรายเดือน 

บํานาญ 
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การคํานวณ 
กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. 
 

บําเหน็จ 

 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปีเวลาราชการ 

บํานาญ 

 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปีเวลาราชการ( > 6 เดือน = 1 ป)ี   
                                     50 
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กรณีเป็นสมาชิก กบข. 
บําเหน็จ   

=   เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ(เศษเดือนเศษวันเปน็จุดทศนยิม) 

บํานาญ  
= เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ(เป็นจุดทศนิยม)   

                            50 

จํานวนเงินบํานาญที่สมาชิก กบข.จะได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย โดยให้นับจํานวนปีรวมถึงเศษของเดือนและวัน 
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สิทธิประโยชน์ของการขอรับบําเหน็จ หรือ บํานาญปกติ 

สิทธิประโยชน์ บําเหน็จ บํานาญ 

การรับเงิน ได้รับเงินก้อนครั้งเดียว ได้รับเงินเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 

ค่ารักษาพยาบาล ไม่มีสิทธ ิ ตลอดชีวิต 

ค่าเล่าเรียนบุตร ไม่มีสิทธ ิ เบิกได้ถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์ 

เงินช่วยพิเศษ ไม่มีสิทธ ิ มีสิทธิ (ทายาทตามกฏหมาย  หรือ บุคคล     
ที่แสดงเจตนา)  ( 3 เท่าของบํานาญ) 

บําเหน็จตกทอด ไม่มีสิทธ ิ มีสิทธิ  (ทายาทตามกฏหมาย  หรือ บุคคล    
ที่แสดงเจตนา) (30 เท่าของบํานาญ)  

หลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงิน 

ไม่มีสิทธ ิ มีสิทธ ิ
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     บําเหน็จตกทอด 
 เงินที่รัฐจ่ายเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของผู้ตายหรือบุคคลซึ่งผู้ตายแสดง

เจตนาไว้โดยจ่ายเป็นเงนิก้อนครั้งเดยีว 

  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
X 

กรณีข้าราชการประจําเสียชีวิต 

วิธีคํานวณ    = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการของผู้ตาย 

กรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต (บํานาญปกติ / บํานาญพิเศษ) 

วิธีคํานวณ  =บํานาญรายเดือน x 30 - บําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแล้ว 
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   ผู้ได้รับสิทธิ  
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 2 ส่วน ถ้าผู้เสียชีวิตมีบุตร                   
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้รับ 3 ส่วน 

สาม/ีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 1 ส่วน 

บิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 1 ส่วน  

บุคคลที่ผู้เสียชีวิตแสดงเจตนา (กรณีไม่มีทายาท) 
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เงินช่วยพิเศษ 

 -  เงินช่วยพิเศษ คือ เงินจํานวนหนึ่งท่ีทางราชการ
จ่ายให้แก่บุคคล  ซึ่งผู้รับบํานาญแสดงเจตนาระบุตัวไว้
หรือทายาท กรณีผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย 
 - เงินช่วยพิเศษ   =   (บํานาญ + ช.ค.บ.) X 3 
 - ยื่นขอรับภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย 
 

51 



•ผู้ตายแสดงเจตนาไว้                  
โดยทําเป็นหนังสือ 

ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
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กรณีผู้ตายไม่ได้แสดงเจตนาระบุไว้หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดง 
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปก่อนให้จ่ายแก่บุคคลตามลาํดับ ดังนี้ 

• คู่สมรส 1 

• บุตร 2 

• บิดามารดา 3 

 (ให้จ่ายแก่บุคคลในลาํดับก่อนทีม่ีชีวิตอยู่บุคคลในลาํดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ 
ระยะเวลาขอรับเงนิภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ข้าราชการ/ลูกจ้างตาย)         
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บําเหน็จดํารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญเพื่อ
ช่วยเหลือการดํารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว 

ผู้รับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ แต่ต้องไม่เกิน 15 
เท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับ 
 

บําเหน็จดํารงชีพ 
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1. เมื่อออกจากราชการได้รับบํานาญครั้งแรก 
   บําเหน็จดํารงชีพ =            บํานาญ X 15                                
                                           (รับได้ไม่เกิน 200,000 บาท) 
2. เมื่ออายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปบําเหน็จดํารงชีพ 
  =  (บํานาญ X 15) – บําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแล้วครั้งแรก 
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ตัวอย่าง  

 บํานาญเดือนละ 10,000 บาท 

 บําเหน็จดํารงชีพ = 10,000 x 15 = 150,000 บาท 

ตัวอย่าง  

 บํานาญเดือนละ 15,000 บาท 

 บําเหน็จดํารงชีพ = 15,000 x 15 = 225,000 บาท 

 ขอรับบําเหน็จดํารงชีพตอนออกจากราชการได้จํานวน 200,000 บาทและเมื่ออายุ 65 ปี
ขอรับเพิ่มอีก 25,000 บาท  
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ตัวอย่าง  

 บํานาญเดือนละ 28,000 บาท 

 บําเหน็จดํารงชีพ = 28,000 x15 = 420,000 บาท 

 ตอนออกจากราชการขอรับบําเหน็จดํารงชีพ 200,000 บาท 

 เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ขอเพิ่มอีก 200,000 บาท เนื่องจากรวมกันแล้วไม่เกิน 
400,000 บาท 
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บําเหน็จค้ําประกัน คือ การขอหนังสือรับรองสิทธใินบําเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลกัทรพัย์ 

                             ค้ําประกันการกู้เงินกบัธนาคาร 

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหนังสือรับรอง 
- เป็นผู้รับบํานาญปกติหรอืบํานาญพเิศษ 

- มีข้อมูลของตนเองและหรือ ทายาทในระบบบําเหน็จบํานาญครบถ้วน 

- ได้มีการทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้ตอ่ต้นสังกัด 

  ไม่มีกรณีต้องทําประกันในการขอรับบํานาญและไม่อยู่ในระหว่างถกูอายดับํานาญ 

  ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 
 

 

บําเหน็จค้ําประกัน 
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ขั้นตอนขอรับหนังสือรับรอง 
 ผู้รับบํานาญยื่นคําร้องขอรับหนังสือรับรองกบัต้นสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบาํนาญเพือ่

ตรวจสอบสิทธิในบําเหนจ็ตกทอด 

   (คําร้องรับได้ที่กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังเขต หรือ สนง.คลังจังหวัด) 
 ส่งคําร้องไปยังกรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังจังหวัดแล้วแตก่รณีเพื่อออกหนังสือรับรอง

แก่ผู้รับบํานาญ 

 ผู้รับบํานาญสามารถใช้หนังสอืรับรองเป็นหลกัทรัพย์ในการประกนัการกูเ้งินกบัสถาบัน
การเงินได้ 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(กบข.) 
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สวัสดิการที ่ตร. จัดให ้
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 หมายความว่า กิจกรรมหรือ กิจการใดๆ ที่คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในส่วนราชการจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

   ในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ ข้าราชการ 

   เพื่อประโยชน์แก่การดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทาง
ราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เป็น กรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์
แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือ ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นสําหรับส่วนราชการต่างๆ

 

“สวัสดิการภายในส่วนราชการ” 
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ตร. 

คณะกรรมการสวัสดิการ ตร. 

สวัสดิการระดับ ตร. 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

สวัสดิการระดับหน่วยงาน 

หัวหน้าหน่วยงาน 

คณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

สวัสดิการตามกฏหมายเฉพาะ 

ฌาปนกิจ 

สหกรณ ์

แผนผังการจัดสวัสดิการภายใน ตร. 
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบสวัสดิการ
ภายในสํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาต ิ                    

พ.ศ. 2548 

ระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน 

การพัสดุ การบัญชี กองทุน
สวัสดิการภายในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 

และฉบับเพิ่มเติม 

ระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ว่า

ด้วยการจัดสวัสดิการ 
พ.ศ. 2550  
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3. 

สง่เสริม 

 สนบัสนุน 4. ช่วยเหลือ 

5. 

ประโยชน์ส่วนรวม 

6. 

ด าเนินการอื่นๆ  

2 .  

บริการ หรือ 

จัดกจิกรรม 
1. 

จัดสวัสดกิาร 
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สมาชิกสวสัดกิารส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

พนักงานราชการ  

และลกูจา้งชัว่คราว 

ชา้ราชการต ารวจ  

พนักงานของรฐั 

 และลกูจา้งประจ  า 

สมาชิกสามัญ สมาชิกวสิามัญ  สมาชิกสมทบ  

สมาชิกสามญัและ 

สมาชิกวิสามญัที่พน้จาก 

 การปฏิบตัิงานใน ตร. 

สมาชิกสามัญ  

 

สมาชิกวสิามัญ  สมาชิกสมทบ  

การจะให้มีสมาชิกประเภทใด เม่ือใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด                         

โดยค านึงถงึความสามารถในการจัดสวัสดกิารและความเป็นธรรมส าหรับสมาชิก 
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หลักการจัดสวัสดิการ  

1.  ให้ยึดถือหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

2.  ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ริเริ่ม ดําเนินการ
สนับสนุน ให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ 
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3.  ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานสวัสดิการถือเป็นการปฏิบัติ
ราชการด้วย 

4.  ให้อนุญาตใช้อาคาร สถานที่ของทางราชการได้ตาม
ความจําเป็นและให้ใช้น้ํากระแสไฟฟูาได้โดยประหยัดตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
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5.  ให้นํารายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสวัสดิการ
จัดเป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อนําไปใช้จ่ายในทางที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจการสวัสดิการนั้นได้โดยไม่ต้องนําส่ง                       
คลังแผ่นดิน 

6.  ให้มีคณะกรรมการ เพื่อกํากับดูแลแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการ 

7.  ให้สมาชิกสวัสดิการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 

70 



8.  ให้จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการกําหนด 

9.  ให้มีวิธีดําเนินการและการบริหารทางการเงินชัดเจน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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            “สวัสดิการเชิงธุรกิจ”   
       หมายความว่ากิจกรรมหรือกิจการ
สวัสดิการซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับ 

  บุคคลทั่วไป  
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  การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได้ 

เว้นแต่             
    เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ 
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สโมสรตํารวจ 
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ห้องรับรอง 
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สระว่ายน า้สโมสรต ารวจ 

THE ROYAL THAI POLICE SPORTS CLUB 80 



อาคารออกก าลงักาย 

THE ROYAL THAI POLICE SPORTS CLUB 81 
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โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการต ารวจ  
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พิธีเลี้ยงรับรอง 
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สิ่งที่คู่บ่าวสาวจะได้รับ 
  การอบรมหลักสูตร “การเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตคู่” 
  คู่มือเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่และสูจบิัตร 
  จัดพิธีทางสงฆ์ พิธีแห่ขันหมาก พิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนต์  
    และบริการงานเลี้ยงรับรอง 
  บริการจดทะเบียนสมรสภายในวันจัดงาน 
  วีซีดีบันทึกภาพพิธีสมรส 
  การ์ดเชิญ ของชําร่วย เงินขวัญถุง 
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งานเกษียณ ตร.  
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ศูนย์ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรและสวัสดกิาร ตร. 
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กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
วันที่ 17 ก.พ.61 

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.  
แบบวิลล่า จํานวน 34 หลัง (เฟส 2) วงเงิน 224,052,900 บาท 



กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.  
แบบวิลล่า จํานวน 34 หลัง (เฟส 2) 



กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.  
แบบวิลล่า จํานวน 34 หลัง (เฟส 2) 



กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.  
แบบวิลล่า จํานวน 34 หลัง (เฟส 2) 



กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.  
แบบวิลล่า จํานวน 34 หลัง (เฟส 2) 
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สวัสดิการ 
อาคารบ้านพักส่วนกลาง 
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อาคารบ้านพักของทางราชการ 

อาคารบ้านพกัของทางราชการมี 2 ประเภท คือ 

• คือ อาคารบ้านพักซึ่งกําหนดให้ขึ้น การบังคับบัญชาอาคารอยู่
กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

1.  อาคารบ้านพักอิสระ  

• คือ อาคารบ้านพักที่สาํนักงาน-ตํารวจแห่งชาติ กําหนดให้เป็นที่
พักอาศัยของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจําในสงักัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งที่ทําการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มี
ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ อาคารบ้านพักส่วนกลางลอืชา, เฉลิมลาภ
, วิภาวด,ี ลาดยาว, ทุ่งสองห้อง, ถนอมมิตรและอุดมสุข 

2.  อาคารบ้านพักส่วนกลาง  
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สวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง 

ลือชา 1011 หน่วย 

ถนอมมิตร 249 หน่วย 
ปากเกร็ด 90 หน่วย 

วิภาวดี 538 หน่วย 
ลาดยาว 810 หน่วย 

ทุ่งสองห้อง 918 หน่วย 
อุดมสุข 1,480 หน่วย 

เฉลิมลาภ 340 หน่วย 

บ้านพัก
ส่วนกลาง 
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ข้าราชการตํารวจหรือลูกจ้างประจํา ในสังกัดต่าง ๆ ที่มีที่ทําการตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลําดับขั้น 

คณะกรรมการพิจารณาคําร้องของหน่วย พิจารณาตามหลักเกณฑ์และจัดทําบัญชีรายชื่อ                    
เรียงตามลําดับเสนอคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ผ่าน สก.) 

สก. รวบรวมและจัดทําบัญชีรวมทุกหน่วย เสนอ คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคาร
บ้านพักส่วนกลาง พิจารณาจัดสรรห้องพักและอนุมัติสิทธิ์การพักอาศัย 

สก. จัดการจับสลากลําดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพัก 

การขอสิทธิและการจัดสรรอาคารบ้านพัก 
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โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซอยลือชา เฟส 1 
(แฟลต 8 ชั้น จํานวน 3 หลัง) งบประมาณ 119,919,950 บาท 
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กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 งานแล้วเสร็จ 49% 
 เบิกจ่ายแล้ว 36% รวม 21 งวด  
 ครบกําหนดสัญญาจ้าง 24 ธ.ค. 61 
 

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซอยลือชา เฟส 2 
(แฟลต 8 ชั้น จํานวน 5 หลัง) งบประมาณ 183,560,000 บาท  



สวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตํารวจ 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
กรณี เสียชีวิต 
ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี  จ่ายช่วยเหลือ 500,000 บาท 

ถูกทําร้าย  จ่ายช่วยเหลือ 375,000 บาท 

อุบัติเหตุ จ่ายช่วยเหลือ 250,000 บาท 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
กรณี บาดเจ็บสาหัส 
ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี  จ่ายช่วยเหลือ 200,000 บาท 

ถูกทําร้าย  จ่ายช่วยเหลือ 150,000 บาท 

อุบัติเหตุ จ่ายช่วยเหลือ 100,000 บาท 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
กรณี บาดเจ็บไม่สาหัส ระดับ 1 
ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี  จ่ายช่วยเหลือ 40,000 บาท 

ถูกทําร้าย  จ่ายช่วยเหลือ 30,000 บาท 

อุบัติเหตุ จ่ายช่วยเหลือ 20,000 บาท 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 

กรณี บาดเจ็บไม่สาหัส ระดับ 2 
ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี  จ่ายช่วยเหลือ 10,000 บาท 

ถูกทําร้าย  จ่ายช่วยเหลือ 7,500 บาท 

อุบัติเหตุ จ่ายช่วยเหลือ 5,000 บาท 
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  กรณี สูญเสียอวัยวะจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติม 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 

ตาบอด (ข้างละ)  จ่าย    100,000.- บาท แขนขาด (ข้างละ)  จ่าย  100,000.- บาท 

ขาขาด (ข้างละ)    จ่าย   100,000.- บาท มือขาด (ข้างละ)     จ่าย  100,000.- บาท 

เท้าขาด (ข้างละ)   จ่าย     75,000.- บาท หูหนวก (ข้างละ)     จ่าย   50,000.- บาท 

นิ้วมือขาด (นิ้วละ) จ่าย     20,000.- บาท นิ้วเท้าขาด (นิ้วละ)  จ่าย  10,000.- บาท 

สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ /ความสามารถสืบพันธุ์  จ่าย    100,000.- บาท 

กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ นอกเหนือจากข้างต้น 100 %  จ่าย 400,000.- บาท                            
หากน้อยกว่า 100 %  จ่ายลดหลั่นตามความเห็นแพทย์ผู้ตรวจรักษา 
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การช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 
จากการปฏิบัติหน้าที่  

 

ปี พ.ศ. 
กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ ตรวจเยี่ยม รวม 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

2557 64 23,837,500 397 22,707,500 151 755,000 612 47,300,000 

2558 28 10,250,000 328 19,522,500 56 280,000 412    30,052,500 

2559 55 20,100,000 407 27,872,500 87 435,000 549 48,407,500 

2560 45 13,125,000 241 18,330,000 81 405,000 367 31,860,000  

รวม 192 67,312,500 1,373 88,432,500 375 1,875,000 1,940 157,620,000 
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                   การตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญประจําเดือน  

- ข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัว  ณ รพ.ตร. และ 
สถานพยาบาลอื่น  

- ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม 

- จ่ายช่วยเหลือ รายละ 5,000.- บาท / เดือน 
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        กรณีได้รับบาดเจ็บ 
 1. รายงานเหตุการณ์ ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. ขึ้นไป 
 2. ใบรับรองแพทย์ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลระบุอาการและ  
     กําหนดระยะเวลาพักรักษาตัวให้ชัดเจน  
 3.  สําเนาประจําวันข้อเกิดเหตุ 
 4.  สําเนาคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
 5.  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการตํารวจ (ไม่หมดอาย)ุ  
     (กรณีบัตรข้าราชการหมดอายุใช้หนังสือรับรองแทน) 
 6.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับบาดเจ็บ  
 7.  แบบคําขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 8.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ได้รับบาดเจ็บ  
     (ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น) 

 

หลักฐาน 
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  กรณีเสียชีวิต 
 1.  รายงานเหตุการณ์ ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก.  ขึ้นไป 
 2.  สําเนาใบมรณบัตร 
 3.  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการตํารวจและสําเนา ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต  
 4.  สําเนาประจําวันข้อเกิดเหตุ 
 5.  สําเนาคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
 6.  บันทึกคําให้การของทายาทตามกฎหมาย (บิดา มารดา  ภรรยา และบุตร) 
 7.  สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของทายาท 
 8.  สําเนาใบมรณบัตรของทายาทตามกฎหมาย (กรณี ทายาทเสียชีวิต) 
 9.  สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
 10. แบบคําขอรับเงินผ่านธนาคารของทายาททุกคน   (1 คน ต่อ 1 ใบ) 
 11. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของทายาททุกคน (ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ) 

หลักฐาน 
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ส่วนกลาง 
การเสนอเรื่อง 

ต้นสังกัด บก.อก. ผบ.ตร. ผ่าน ผบก.สก. 

ต้นสังกัด ภ.จว. ผบ.ตร. ผ่าน ผบก.สก. 

ส่วนภูมิภาค 
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สวสัดิการระดบัหน่วยงาน 

หน่วยงานระดับ บช. 

จ านวน 30 หน่วย 

หน่วยงานระดบั บก. 
ในสังกดั สง.ผบ.ตร.  

จ านวน 6 หน่วย  
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   ตวัอยา่ง 

คณะกรรมการสวสัดิการส านกังานก าลงัพล 

คณะอนุกรรมการสวสัดิการกองสวสัดิการ 

คณะอนุกรรมการสวสัดิการฝ่ายกีฬา 
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   ตัวอย่าง 

คณะกรรมการสวัสดิการตํารวจภูธร ภาค..... 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการตํารวจภูธรจังหวัด..... 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานีตํารวจภูธร...... 
137 



 

3.ให้สวัสดิการระดับหน่วยงานจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการขึ้นเพื่อสะสมทุน
และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการ                           
จัดสวัสดิการ  
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การเงิน การบัญชี การพัสดุ การรายงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจ-
แห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การพัสดุ การบัญชี กองทุน
สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (4 ฉบับ) 
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  หลักเกณฑ์การพิจารณาระหว่างสวัสดิการภายใน             
ส่วนราชการ หรือ สวัสดิการเชิงธุรกิจ 
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    การขอใช้พื้นที่ราชการพัสดุในการจัดสวัสดิการ                
มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร 
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การจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์            
ให้กับข้าราชการตํารวจ 
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เพื่อซื้อท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด  

เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อท่ีดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 

เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร 

เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ของ ธอส.  

เพื่อไถ่ถอนจํานอง 

เพื่อชําระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์  
ในการอยู่อาศัย 

วัตถุประสงค์การขอกู้ ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
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 วงเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 100 
ของราคาซื้อขายหรอืราคาค่าก่อสร้างแล้วแต่ว่าราคาใดต่ํากว่า 

 เงินงวดไม่เกิน 65 เท่าของเงนิเดือน 

 ระยะเวลาการกูไ้ม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้          
ต้องไม่เกิน 70 ปี 

 อัตราดอกเบี้ย  

   เดือนที่ 1 - 7      = 0 % ต่อปี 

   เดือนที่ 8 – 24    = MRR – 1.50% ต่อป ี

   เดือนที่ 25 จนถึงครบอายุสัญญา =  MRR – 1 % ต่อป ี

         (MRR = 6.75 % ต่อป)ี  

หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(โครงการบ้าน ธอส.-กบข.) 
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เพื่อซื้อท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด  

เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของผู้กู้ / คู่สมรส / บิดามารดา 

เพื่อซื้อท่ีดินและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน 

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซม 

เพื่อไถ่ถอนจํานอง 

วัตถุประสงค์การขอกู้ ธ.กรุงไทย 
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หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธ.กรุงไทย 

• ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 100 ของ
ราคาซื้อขายแล้วแต่ว่าราคาใดต่ํากว่า 

วงเงินให้กู้  

• ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
ระยะเวลาการกู้ 

• ปีที่ 1 = MLR -0.25% 
• ปีที่ 2 -3 = MLR -1% 
• ปีต่อไป = MLR -0.50% 
• (MLR = 6.275 %) 

อัตราดอกเบ้ีย  
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• เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและความต้องการของผูกู้้ 
วัตถุประสงค์การขอกู้  

• ไม่เกิน 15 ปีแต่ต้องไม่เกินเกษียณอายุ 
ระยะเวลาการกู้ 

• บุคคลค้ําประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท 
• ไม่มีบุคคลค้ําประกัน เฉพาะข้าราชการตํารวจที่มียศตั้งแต่ พ.ต.ท. ขึ้นไป                 

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท 
• หลักทรัพย์ประกัน 100% ของราคาประเมินหรือเต็มวงเงินฝากแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

วงเงินกู้ต่อราย  

• บุคคลค้ําประกัน/ไม่มีบุคคลค้ําประกัน MRR+ 0.75 %                   
(MRR =7.62) 

อัตราดอกเบี้ย  

หลักเกณฑ์เงินกู้อเนกประสงค ์
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สินเชื่อ ธ.ออมสิน 
 

1. สินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการตํารวจ 

2. สินเชื่อเคหะ 

    กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย 

กรณีสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) เช่น ซื้อสิ่งอํานวย
ความสะดวกในบ้าน เพื่อการศึกษา เพื่อการอุปโภคบริโภค 

กรณีไถ่ถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่นและกู้เพิ่มเติมเพื่อ
การอุปโภคบริโภค (Re-Plus) 



หลักประกัน วงเงิน ระยะเวลา ดอกเบี้ย 

บุคคลค้ํา ไม่เกิน 3 ล้านบาท 15 ปี MRR+1 

ไม่มีบุคคลค้ํา      
(สิทธิพิเศษ) 

ร.ต.อ.ขึ้นไปไม่เกิน 7 แสนบาท 
15 ป ี MRR+1.25 

พ.ต.ท.ขึ้นไปไม่เกิน 3 ล้านบาท 

หลักทรัพย์ค้ํา ไม่เกิน 5 ล้านบาท 20 ปี MRR-0.25 

MRR=6.75 

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อการอุปโภคบริโภค ธ.ออมสิน 

*อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี 
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ประเภท วงเงิน ระยะเวลา ดอกเบี้ย 

จัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ปี MRR-1.25 

เคหะเพิม่ยอด ไม่เกินวงเงินเดิม ไม่เกิน 15 ปี MRR-1.25 

ไถ่ถอนจํานอง ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ปี MRR-1.25 

กู้เพิ่มเติมจากไถ่ถอน ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 15 ปี MRR-1.25 

สินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ธ.ออมสิน 
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กรณีกู้โดยไม่ใช้ผู้ค้ํา 
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กรณีกู้แบบมีผู้ค้ํา 
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กรณีใช้ฌาปนกิจลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
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กรณีกู้โดยไม่ใช้ผู้ค้ําแต่ใช้ฌาปนกิจลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
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เปรียบเทียบระหว่างธนาคาร 

หลักเกณฑ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย 

วงเงินกู้ ไม่เกิน  10 ล้านบาท ไม่เกิน 100%  ของราคา

ประเมิน 

ไม่เกิน  10 ล้านบาท 

ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 30 ปี 

รวมอายุต้องไม่เกิน 65 ปี 

ไม่เกิน 30 ปี 

รวมอายุต้องไม่เกิน 70 ปี 

ไม่เกิน 30 ปี 

รวมอายุต้องไม่เกิน 65 ปี 



• จํานวนผู้กู้  55,295 ราย 
• ยอดหนี้คงเหลือ  31,437,479,500.37 - บาท 

ธ.อาคารสงเคราะห์  

• จํานวนผู้กู้ 68,707 ราย 
• ยอดหนี้คงเหลือ  17,395,801,076.34 - บาท 

ธ.กรุงไทย 

• จํานวนผู้กู้ 177,881 ราย 
• ยอดหนี้คงเหลือ  95,985,449,807.37 - บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 

• จํานวนผู้กู้ 60,696 ราย 
• ยอดหนี้คงเหลือ 43,315,162,000.31 - บาท 

ธ.ออมสิน 

ยอดหนี้ข้าราชการต ารวจเฉพาะที่ท าบันทึกข้อตกลงกับ ตร. 

160 



ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

161 



162 



  

   เมื่อปี พ.ศ.2499  กรมตํารวจ ได้จัดตั้งการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทายาทและผู้มีสิทธิรับเงินในการจัดการศพ
ของข้าราชการตํารวจที่ถึงแก่กรรม   เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระสําหรับข้าราชการตํารวจชั้นผู้น้อยกรณีผู้นํา
ครอบครัวถึงแก่กรรม   

 

ความเป็นมาของ กฌ.ตร. 
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  การฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ              
ได้ขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบัน กฌ.ตร.             
ตั้งอยู่ ณ อาคาร 5  ชั้น 10 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ         

 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กทม.10330 
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  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อทําการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ    
      และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม                               
      ด้วยเงินสงเคราะห์ 
  ไม่ประสงค์กําไร  เพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก 
  ไม่ดําเนินการในทางการเมือง 
  เป็นงานสวัสดิการส่วนหนึ่งของ ตร. 
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ประเภทสมาชิก 

สมาชิกสามัญ 

258,700 ราย 

สมาชิกสมทบ 

44,428 ราย 
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คุณสมบัติของสมาชิก 

ข้าราชการตํารวจหรือลูกจ้างประจํา ตร.  

อายุราชการไม่เกิน 5  ปี 

คู่สมรสของสมาชิกสามัญ 

อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
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  ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 
 
 

ยื่นใบสมัครที่ต้นสังกัดของสมาชิก (กฌ.ตร.1)   

สก.แจ้งให้ต้นสังกัดทราบเพื่อเริ่มหักเงิน
สงเคราะห์ 
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 การขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  

• สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการ 

สมาชิกนอกประจําการ  

• กรอกแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ (กฌ.ตร.5) แล้วยื่นเสนอผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดรับรองแล้วให้ต้นสังกัดทําหนังสือนําส่ง
กองสวัสดิการ 

สมาชิกประจําการ 
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บันทึกคําร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก  (สาเหต)ุ 

สําเนาบัตรข้าราชการตํารวจ 

สําเนา กพ.7 ทุกหน้า 

หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดเดิม  

สําเนาคําสั่งพกัฯ สําเนาคําสั่งใหอ้อกฯ ไว้ก่อน และ                 
สําเนาคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการ  

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก (ประจําการ) 
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การเปล่ียนแปลงผูมี้สิทธิรบัเงิน

สงเคราะห์  

เปล่ียนแปลงไดต้ามความประสงคข์อง

สมาชิกตามแบบท่ี กฌ.ตร.ก าหนด  

กฌ.ตร. จะจา่ยเงินใหก้บัผูม้ีสิทธิรบัเงิน

ท่ีระบุไวใ้นใบเปล่ียนแปลงฉบบัสุดทา้ย 
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การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 

1                                             ตาย 

2 เมื่อวันที่สมาชิกแสดงเจตนาขอลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

3 ขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า  120  วัน                   
นับแต่วันที่ส่งเงินครั้งสุดท้าย 

4 คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนจากการเป็นสมาชิกเพราะ          
เหตุแห่งการสมัครไม่สุจริต  

5 วันที่ศาลมีคําสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ 

6 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก                                                                                        172 



   

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 

กรณีสมาชิกสามัญถึงแก่ความตาย  

 สมาชิกสามัญจ่ายให้ศพละ 2.50 บาท                                             
และสมาชิกสมทบจ่ายให้ศพละ 0.25 บาท 
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การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 

• สมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย  

 สมาชิกสมทบจ่ายให้ศพละ 2 บาท  

  และสมาชิกสามัญจ่ายให้ศพละ 0.25 บาท 
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  การชําระเงินสงเคราะห์ 
 สมาชิกประจําการ ชําระเงินสงเคราะห์โดยหักจากเงินเดือนที่หน่วยงาน 
                        ต้นสังกัด   
 สมาชิกนอกประจําการ สามารถชําระเงินสงเคราะห์ได้  4  วิธี  คือ 

◦  ชําระเงินสด   
◦  ชําระจากเงินบํานาญผ่านกรมบัญชีกลาง  
◦  ชําระจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  

◦  ชําระด้วยตั๋วแลกเงิน หรือ ไปรษณีย์ธนาณัติ  
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สามัญได้รับเงินประมาณ 657,000 บาท 

สมทบได้รับเงินประมาณ  150,000 บาท 

 

- สมาชิกสามัญจ่ายช่วยเหลือศพละ 2.50 บาท 
- สมาชิกสมทบจ่ายช่วยเหลือศพละ 2 บาท 
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การจ่ายเงิน มี 2 งวด คือ 
1. งวดแรก จ่ายเงินยืมทดรองจัดการศพระยะแรกแบ่งเป็น 2 กรณ ี
 - กรณีเสียชีวิตในหน้าที่  จ่าย 300,000 บาท 
 - กรณีเสียชีวิตปกติ  จ่าย 150,000 บาท 
2. งวดสอง จ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือภายใน 180 วัน นับจาก                     
วันที่จ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกเรียบร้อยแล้ว  
วิธีการจ่ายเงิน จะจ่ายโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ด้วยระบบ                      
KTB Biz Payment  
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ฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
สถานที่ตั้ง วัดตรีทศเทพวรวิหาร                        

ถนนประชาธิปไตย  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 178 



 

 การขอใช้ฌาปนสถาน 

สําเนาใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 

สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวของผู้ขอรับสิทธิ 
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-  การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ                         
-  การขอพระราชทานเพลิงศพ หรือขอพระราชทานดิน 
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กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของอนุศาสนาจารย์  
อ านวยการและด าเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธี ให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชา 
ในปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับศาสนาและขวัญของข้าราชการต ารวจ 
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ภารกจิของกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์  
ที่มีต่อเน่ืองทุกปี 

 การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการต ารวจเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสส าคัญต่างๆ 

 การจัดโครงการอบรมอนุศาสนาจารย์ประจ าหน่วย 

 ร่วมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ร่วมจัดงานวันต ารวจ ในส่วนพิธีสงฆ์ 
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วงปี่สก็อต 

วงฟันฟาร์ แตรเดี่ยว 

วงโยวาทิต 
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วงหัสดนตรี 

วงปี่พาทย์ วงเครื่องสายไทย วงมโหรี 

วงแซมเบอร์มิวสิค 

187 



188 



    
      จัดรูปแบบการเรียนการสอนดนตรี      
ทุกประเภท เช่น ขับร้อง ไวโอลิน กีตาร์  
คีบอร์ด เบส กลองชุด ขิม ขลุ่ย ฯลฯ 
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
ที่ได้รับจากหน่วยงานและองค์กรอื่น 
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              มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
          ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจ ทหาร 
หรืออาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อน
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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การให้ความช่วยเหลือ 
การปฏิบัติหน้าที่ สิทธิประโยชน์ 

1. เสียชีวิต 
2. บาดเจ็บพักรักษาใน รพ.  
3. บาดเจ็บมีสภาพความพิการ 
4. กรณีต่อมาเสียชีวิตหลังจากได้รับเงิน

ช่วยเหลือรายเดือนแล้ว (บิดา / มารดา / 
ภรรยา / บุตร ตามกฏหมาย / ผู้จัดการ
ศพ แล้วแต่กรณ ี

5. ไม่มีทายาท ช่วยเหลือผู้จัดงานศพ 
 

30,000 บาท  
  2,000 บาท  

เดือนละ   1,500 – 2,000 
บาท 

25,000 บาท  
 
 
 

5,000 บาท 
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ข้าราชการ
ตํารวจ สน. / กก. บก. 

ตร. (ผ่าน สก.) คณะอนุกรรมการ
มูลนิธิฯ 

ขั้นตอน 
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กองทุนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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     เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่ง       
มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับอันตราย
ต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินการนั้น 
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การให้ความช่วยเหลือ 
หลักเกณฑ ์ จํานวนเงิน (ไม่เกิน) 

1. กรณีเสียชีวิต (ทายาท) 
2. บาดเจ็บทุพพลภาพ / สาหัส สูญเสียอวัยวะ 
3. บาดเจ็บ รักษาตัวเกิน 20 วัน 
4. เสียหาย / สูญหายต่อทรัพย์สิน 

 

100,000.- บาท 
50,000.- บาท  
20,000.- บาท 
20,000.- บาท 
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ขั้นตอน 

ข้าราชการตํารวจ สน. / กก. 

บก. คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ 

197 



สมาคมแม่บ้านตํารวจ 
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การให้ความช่วยเหลือ 
การปฏิบัติหน้าที่ สิทธิประโยชน์ 

1 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารับการรกัษาใน รพ.    
เกินว่า 20 วัน 

5,000..- บาท 

2 ได้รับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวใน รพ. ไม่ถึง 20 วัน 
และหยุดพักต่อเกินกว่า 20 วัน 

3,000.-  
 

บาท 

3 เสียชีวิต 10,000.- บาท 
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องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ 
   นอกจากให้การสงเคราะห์ทหารผา่นศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกและผู้ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ปูองกันประเทศแล้วยังให้การสงเคราะห์แกผู่้ปฏิบตัิหน้าที่ตามคําสั่ง กอ.รมน. และ
คําสั่งกองทัพ ได้แก่ ข้าราชการทหาร, ตํารวจ, อาสาสมัครทหารพราน, อาสาสมัครรักษา
ดินแดน 

    กรณีเสียชีวิต  

  -  จ่ายช่วยเหลือค่าจัดการศพ 7,000 บาท 

   กรณีออกจากราชการ 

  -  ได้รับสิทธิตามระเบียบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
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มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตํารวจและครอบครัว 
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                     วัตถุประสงค ์
 ให้การสงเคราะห์ข้าราชการตํารวจที่ได้รับ
บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ หรือ
ครอบครัวของข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือสูญหาย 
ไปจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ความช่วยเหลือ
แก่กิจกรรมเกี่ยวกับการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการตํารวจและครอบครัว 
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