พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ขา้ ราชการผู้ได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ
การป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ
การป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา

๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือน แต่ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลส่วนราชการที่ไม่สังกัด
กระทรวงหรือทบวง
มาตรา ๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับการสงเคราะห์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การขอรับการสงเคราะห์ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองตามความหมายของ
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กับรายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตรายหรือการป่วยเจ็บหรือ
ถูกประทุษร้ายนั้นด้วย
มาตรา ๖ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณี
ดังกล่าวในมาตรา ๕ มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด

-2มาตรา ๗ ในระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาล ถ้ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นสมควรจะให้
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นได้ลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของข้าราชการก็ได้ และในระหว่างได้รับอนุญาต
ให้ลา ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเต็ม
ถ้าระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาล ข้าราชการผู้นั้นต้องเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่อไปจนกว่าการรักษา
จะถึงที่สุด
หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารเบิ กจ่ ายค่ารักษาพยาบาลจนกว่ าการรักษาจะถึ ง ที่สุ ดให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๘ ถ้าอันตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน
มาตรา ๕ ทําให้ข้าราชการผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องออกจากราชการตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ หากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อื่นใดที่เหมาะสมได้และเมื่อข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะรับราชการต่อไป รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะสั่งให้ข้าราชการ
ผู้นั้นไปรับราชการในตําแหน่งหน้าที่อื่นก็ได้
มาตรา ๙ ข้าราชการซึ่งได้รับการสงเคราะห์ดังกล่าวในมาตรา ๘ ยังไม่มีสิทธิรับบํานาญพิเศษ
ถ้าต่อมาผู้นั้นได้ออกจากราชการเมื่อใด ให้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษ ดังนี้
(๑) ได้บํานาญพิเศษโดยคํานวณตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการที่ใช้อยู่ และตามเงินเดือนที่ได้รับในวันที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้าย โดย
เงินเดือนให้มีความหมายอย่างเดียวกับคําว่า “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
(๒) ถ้าผู้นั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาออกและผู้นั้นขอรับบํานาญปกติ ให้คํานวณบํานาญปกติตามสิทธินั้นบวกเข้ากับ
บํานาญพิเศษใน (๑) ด้วย เว้นแต่ถ้าผู้นั้นออกจากราชการโดยไม่ได้รับบํานาญปกติก็ให้ได้รับบํานาญพิเศษตาม
(๑) แต่อย่างเดียว
(๓) ถ้าผู้นั้นออกจากราชการด้วยกรณีที่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาออก ให้ผู้นั้นได้รับสิทธิตามกฎหมายนั้นหรือบํานาญพิเศษตาม
ความใน (๑) แล้วแต่บํานาญพิเศษรายใดจะมีจํานวนมากกว่า
มาตรา ๑๐ เมื่อข้าราชการซึ่งได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๘ ถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินเป็น
บําเหน็จตกทอดสามสิบเท่าของบํานาญพิเศษที่คํานวณได้ตามความในมาตรา ๙ (๑) ให้แก่บุคคลตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการบัญญัติไว้ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการแบ่งส่วนบําเหน็จตกทอดตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้ า ผู้ นั้ น ถึ ง แก่ ค วามตายด้ ว ยกรณี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บํ า นาญพิ เ ศษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาตาย ก็ให้ทายาทได้รับสิทธิตามกฎหมายนั้น หรือบํานาญพิเศษตาม
ความในมาตรา ๙ (๑) แล้วแต่บํานาญพิเศษรายใดจะมีจํานวนมากกว่า ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการแบ่งส่วน
และเงื่อนไขการจ่ายบํานาญพิเศษในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

-3มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ได้รับการสงเคราะห์ดังกล่าวในมาตรา ๘ หลายครั้งโดยไม่ได้ออกจาก
ราชการ เมื่อถึงเวลาต้องออกจากราชการให้คํานวณบํานาญพิเศษทุกครั้ง และให้ได้รับการสงเคราะห์ครั้งที่มี
จํานวนเงินสูงสุดแต่อย่างเดียว
มาตรา ๑๒ ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือได้รับอันตรายสาหัส
เนื่องจากเหตุดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๓ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการซึ่ง
ถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการเนื่องจากเหตุดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๔ ข้าราชการผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เมื่อออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ข้าราชการผู้นั้น
หรือทายาทได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา
๑๕ ให้ผู้ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินบํานาญเป็นรายเดือนตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีสิทธิได้รับเงินบํานาญเป็นรายเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ
มาตรา ๑๖ ให้บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย
หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการกําหนด
ระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

-4หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการสงเคราะห์ และกําหนดให้ข้าราชการดังกล่าวซึ่งต้องเกษียณอายุในระหว่าง
รักษาพยาบาล ให้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจนกว่าการรักษาจะถึงที่สุด รวมทั้ง
กํา หนดให้ ท ายาทของข้ า ราชการผู้ ได้ รั บอั น ตรายหรือ การป่ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ปฏิ บัติ ร าชการซึ่ ง ต่ อ มาถึ ง แก่
ความตาย ได้รับบําเหน็จตกทอดแทนบํานาญตกทอด จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

