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แบบ บ. 1
แบบรายงานเพื่อขอรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
ที่ …………………………………………
วันที่ …….เดือน…………………..พ.ศ. …………
เสนอ……………………………..
ขอ 1 ขาพเจา…………………………………………………ขอรายงานเพื่อขอรับ
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแก……………………………………………………….…….…..
ตําแหนง.………………………………………………………………………..……………………
กอง/อําเภอ………………………………………..กรม/จังหวัด…………….……………………...
กระทรวง………………………………………….รับเงินเดือน…………………...…………..บาท
ขอ 2 เมื่อวันที่……..เดือน…………………..พ.ศ. ………..ถึงวันที่..………………
เดือน…………………พ.ศ. ………ไดรับคําสั่งของ……………..…………ที่...…………………..
ลงวันที่……….เดือน……………………….พ.ศ. …………………..
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(…........) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(…........) ปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด
(……….) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด
ขอ 3 จากการปฏิบัติหนาทีห่ รือไดรับคําสัง่ ใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติ
ราชการ เปนเหตุให
(……….) ตาย
(……….) ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ ไมสามารถรับราชการตอไปได
(……….) ไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บสาหัส แตยังสามารถรับราชการตอไป
ได
(……….) ไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ แตไมสาหัส
(……….) ไมไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ แตเปนการปฏิบัติหนาที่ในสภาพ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต

- 90 ขอ 4 เหตุเกิดที่ ………………………………………ตําบล………………………
อําเภอ…………………………………….จังหวัด………………………………………………….
ขอเท็จจริงโดยสรุป................................………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…………
.……………………………………………………………………………………………..………
ขอ 5 ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
และกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังมิไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดมากอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการขอรับบําเหน็จความชอบตอคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบตอไป
(ลงชื่อ) ………………………………….ผูมีสิทธิ
(……………………………….)
(ลงชื่อ) …………………………………..แทนผูมีสิทธิ
(……………….…… ……..….) ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา
ชั้นตน

หมายเหตุ ทําเครื่องหมาย / ไวใน (……..) หนาขอความที่ตองการ
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แบบ บ. 2
แบบสงเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 7 และขอ 9 แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
ที่……………….……………
วันที่ …….เดือน………..…..พ.ศ. ……
เสนอ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ขอ 1 ขาพเจา…………………………………...ขอสงเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษใหแก……………………………ตําแหนง………………………กอง/อําเภอ……...………..
กรม/จังหวัด……………..…กระทรวง……………………….รับเงินเดือน…..……………….บาท
ขอ 2 เมื่อวันที่……..เดือน……………………พ.ศ. ………ถึงวันที่………………...
เดือน………………………..พ.ศ. ……….. ไดรับคําสัง่ ของ………………………ที่ ………….…
ลงวันที่…………….เดือน……………………….พ.ศ. ……………..
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ปฏิบัติราชการในหนาที่ซึ่งมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย
ขอ 3 จากการปฏิบัติหนาทีห่ รือไดรับคําสัง่ ใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุให
(……….) ตาย
(……….) ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ จนไมสามารถรับราชการตอไปได
ขอ 4 เหตุเกิดที่ ……………………………………ตําบล………….……………….
อําเภอ………………………………………. จังหวัด………………………………………………
ขอเท็จจริงโดยสรุป…………….…………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….…………
….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….
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ขอ 5 ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษปรากฏวา
ผูมีสิทธิ
(………..) เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพรองในหนาที่
(………..) ไมเคยเปนผูมคี วามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่
ขอ 6 ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
และกรณีที่เกิดขึ้นนี้มิใชเปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือความผิดของตนและยังมิได
รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบํา เหน็จความชอบตามระเบียบ
ข อ บั ง คับ หรือ คํ า สั่ ง อื่ น ใดมากอ น จึ ง เห็น สมควรใหเ ลื่อ นเงิน เดื อน…………………….…ขั้ น
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
ขอ ……………………….
ขอ 7 ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามสายงานใหแก…………………..……………
คือ ……………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชื่อ) ……………………………….ผูรับผิดชอบ
(…………………………….)
ตําแหนง …………………………………

หมายเหตุ

1. ทําเครื่องหมาย / ไวใน (……..) หนาขอความที่ตองการ
2. เงินเดือนทีไ่ ดรับไมรวมเงินเพิ่มอื่นดวย
3. ผูมีอาํ นาจสั่งเลื่อนเงินเดือนตามขอ 7 หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามในคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนประจําป
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แบบ บ. 3
แบบสงเรื่องขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) ตามขอ 8
และขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
พ.ศ.2521
ที่………………….....……
วันที่ …….เดือน……………..พ.ศ...…….
เสนอ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ขอ 1 ขาพเจา…………………………………………….…..ขอสงเรื่องขอ พ.ป.ผ.
ใหแก…………………..…………………..…….ตําแหนง…………………………………………
กอง/อําเภอ………………………………………กรม/จังหวัด.………………..…………………...
กระทรวง………………………………………….รับเงินเดือน.……………………………………
ขอ 2 ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาให พ.ป.ผ. ปรากฏวาผูมีสิทธิได
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ หรื อ ได รั บ คํ า สั่ ง ให ช ว ยเหลื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ซึ่ ง เข า เกณฑ ที่ จ ะได รั บ พ.ป.ผ.
จํานวน……..ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่…….เดือน……………..พ.ศ. ………ถึงวันที่..………………....
เดือน……………. พ.ศ. ……ไดรบั คําสั่งของ……………………ที่…………..…ลงวันที่…..……..
เดือน ……………….. พ.ศ. …………
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด
(……….) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด
่ ………………………………….ตําบล…………………อําเภอ………………………
เหตุเกิดที…
จังหวัด……………………………………….
ขอเท็จจริงโดยสรุป..………………………………………………..………………….
…………………………………….…………………………………………………………………
.………..………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..………..…
…………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………….

- 94 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่……เดือน………….พ.ศ. ……ถึงวันที่……….เดือน..……………
พ.ศ.…… ไดรับคําสั่งของ……………………ที่……………ลงวันที่………เดือน..………………..
พ.ศ. ………………
(……….)
ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….)
ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปราม
โจรผูราย
(……….)
ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด
(……….)
ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด
เหตุเกิดที…
่ ………………………..……ตําบล……………………อําเภอ………………………..
จังหวัด……………………………………….
ขอเท็จจริงโดยสรุป…………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่……เดือน…………….พ.ศ. ……ถึงวันที่……….เดือน….......….
พ.ศ. ………ไดรับคําสั่งของ………………ที่………ลงวันที่……..เดือน ………….…พ.ศ.………
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
(……….) ปฏิบัติหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิด
(……….) ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือในการปราบปรามผูกระทําความผิด
่ ………………………………….ตําบล…………………….อําเภอ…………..……….
เหตุเกิดที…
จังหวัด…………………………………………….
ขอเท็จจริงโดยสรุป...……………………………………………….………………...
………………………………………………………………………………………..……………..
….…….………………………………………………………………………………………….…
……………..……………..…………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………….……………………………………
………..……………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………
ฯลฯ

- 95 ขอ 3 (……….) ผูมีสิทธิไมเคยรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มากอน
(.……...) ผูมีสิทธิเคยรับ พ.ป.ผ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ขั้น
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ขั้น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ขั้น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ………ไดรับ………ขั้น
ขอ 4 ในปงบประมาณที่จะไดรับการพิจารณาใหไดรับ พ.ป.ผ. ปรากฏวาผูมีสิทธิ
(………..) เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่
(………..) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่
ขอ 5 ขอรับรองวาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
และกรณีที่เกิดขึ้นนี้มิไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบ หรือเสนอขอใหพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดมากอน จึงเห็นสมควรใหไดรับ พ.ป.ผ. ……ขั้น
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปน กรณีพิเศษ พ.ศ.2521
ขอ…………………….
ขอ 6 ผูมีอาํ นาจสั่งใหไดรบั พ.ป.ผ. ใหแก ………………………………………..
คือ.……………………………………..…
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ) …………………..……………….ผูรับผิดชอบ
(………………………...….…..)
ตําแหนง……………...………………………

หมายเหตุ

1. ทําเครื่องหมาย / ไวใน (……..) หนาขอความที่ตองการ
2. เงินเดือนที่ไดรับอยูในขณะปฏิบัติหนาที่ หรือไดรับคําสั่งใหชวยปฏิบัติหนาที่
ไมรวมเงินเพิ่มอื่นดวย
3. ผูมีอํานาจสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. ตามขอ 6 หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามในคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนประจําป
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แบบ บ. 4
ประวัติการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล
ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล………………...…..
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ……..……
ชื่อผูปวย…………………………………………………………………….อายุ……..………….ป
สังกัด…………………………………………………………………………………………………
ที่อยู…………………………………………………………………………………………………..
รับไวรักษาเมือ่ วันที่..…เดือน…………….พ.ศ…….เคยเขาปวยเจ็บในสถานพยาบาล………..ครั้ง
ดวยโรค..…………………………………………………………………………………………….
ประวัติการปวยเจ็บและการตรวจรางกายโดยยอ……………………………………………………
………………………………………….……………………………….…………………………...
การวินิจฉัยโรคครั้งสุดทาย.……………………………………………………………..................
การรักษา…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
ใหออกจากสถานพยาบาลเมือ่ วันที่……เดือน………………..พ.ศ. ………เนื่องจาก.………….…
…………………………………………………………รวมวันรักษาตัวในสถานพยาบาล.……..วัน
เมื่อออกจากสถานพยาบาลแลว แพทยลงความเห็นตองรักษาตออีก…………………………..วัน
ความเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………….….……………
(ลงชื่อ) ……………………………...แพทยผูรักษา
(……………………………...)
ตําแหนง…………………………..…………..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ที…
่ ……………….…..

