การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติว่า ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ ห รื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ ายเพราะเหตุ ก ระท าการตามหน้ า ที่ ให้ ผู้ นั้ น ได้ รับ การ
สงเคราะห์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งการป่วยเจ็บที่จะถือว่าเป็นการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ มีอยู่ ๓ ประการ คือ (๑) ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ หรือ (๒) ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเนื่องจากต้องไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสานักงาน
หรือ (๓) ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเนื่องจากถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ โดย
สิทธิที่จะได้รับตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีดังนี้
๑) สิทธิที่ได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนด (ม.๖)
๒) สิทธิที่จะได้รับเงินเดือนเต็มในระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาล และมีสิทธิลาหยุดราชการ
เพื่อรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่กาหนดไว้ในกหหมาย โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจาราาอนุญาต (ม.๗ ว.๑)
๓) สิท ธิที่ ได้รับ การรักษาพยาบาลต่อไปจนถึงที่สุด โดยรัฐเป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ถ้า
ระหว่างรักษาพยาบาลข้าราชการผู้นั้นเกษียาอายุราชการตามกหหมายบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ม.๗ ว.๒)
๔) สิทธิที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เหมาะสมได้ เมื่อข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะรับราชการ
ต่อไปโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจาราาอนุมัติ (ม.๘)
๕) สิทธิได้รับบานาญพิเศษเมื่อผู้นั้นเกษียาอายุราชการ (ม.๙)
๖) สิ ท ธิ ที่ ท ายาทตามกหหมายบ าเหน็ จ บ านาญจะได้ รับ เมื่ อ ข้ า ราชการผู้ ได้ รั บ การ
สงเคราะห์ถึงแก่ความตาย (ม.๑๐)
๗) สิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นกราีพิเศษ (ม.๑๒)
๘) สิทธิในการได้รับการพิจาราาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรา์เนื่องจาก
ข้าราชการ ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ (ม.๑๓)
สาหรับการขอรับสิทธิตามข้อ ๒) และข้อ ๔) นั้นจะต้องดาเนินการขอสงเคราะห์มายัง
ตร. ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของ งานการลาและให้ออก ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. สกพ.

-๒การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดจะต้องพิจาราาดาเนินการตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง
๓๑ ต.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติราชการ ที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗
ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางดาเนินการต่อข้าราชการตารวจซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจน
พิการหรือทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการ และ ที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๑๘๒๒๐ ลง ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๕
เรื่อง การดาเนินการต่อข้าราชการตารวจซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ และ
ที่ ๐๕๒๒.๓๒๕/๑๓๕๙๐ ลง ๒๒ ก.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การขอสงเคราะห์ให้ข้าราชการตารวจที่ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการคงอยู่รับราชการ โดยมีสาระสาคัญของขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เมื่อมีข้าราชการตารวจได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของข้าราชการตารวจผู้นั้นประสานไปยังโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่ทาการรักษา
พร้อมกับให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ าที่ราชการของผู้นั้นในขาะได้รับอันตรายด้วย เมื่อแพทย์จาหน่ าย
ข้าราชการตารวจผู้นั้นออกจาก รพ. หรือสถานพยาบาล และ
๑.๑ เห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องได้รับการบาบัดทางกายภาพหรือ
๑.๒ การบ าบั ด ทางกายภาพที่ จะกระท า จะไม่ ท าให้ อ าการดี ขึ้น กว่าที่ เป็ น อยู่ ใน
ขาะนั้น ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองวินิจฉัยลงความเห็นให้ชัดเจนว่าข้าราชการตารวจผู้นั้นปรากฏ
ความพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และหากความพิการหรือทุพพลภาพ
นั้นเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ในขาะได้รับอันตรายได้หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งใดได้ ก็ให้แพทย์ลงความเห็นด้วยว่าไม่สามารถรับราชการในตาแหน่ง
หน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ในขาะได้รับอันตรายได้ หรือไม่สามารถรับราชการในตาแหน่งหน้าที่อื่นใดได้
อนึ่ง กราีที่แพทย์ยังไม่จาหน่ายข้าราชการตารวจผู้นั้นออกจาก รพ. หรือสถานพยาบาล
หรือผู้นั้นยังจาเป็นต้องได้รับการบาบัดทางกายภาพต่อไป ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเสนอขอลาป่วย
พร้อมความเห็นของแพทย์ ซึ่งกาหนดช่วงระยะเวลารักษาตัวหรือการบาบัดทางกายภาพที่จะกระทา
ต่อไปให้ข้าราชการตารวจผู้นั้น ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการฯ เพื่อใช้สิทธิได้รับเงินเดือนเต็ม
ระหว่างลาป่วย
๒. ในกราีแพทย์ลงความเห็นว่าข้าราชการตารวจผู้นั้นพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถ
รับราชการในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ในขาะได้รับอันตรายได้ แต่ข้าราชการตารวจผู้นั้นมีความ
ประสงค์จะขอรับราชการต่อไป และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นยังสามารถจะรับราชการในตาแหน่ง

-๓หน้าที่อื่นซึ่งเหมาะสมกับสภาพร่างกายได้ เช่น ด้านธุรการ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจัดส่งหลักฐาน
ความเห็นแพทย์ตามข้อ ๑ พร้อมบันทึกแสดงความสมัครใจขออยู่รับราชการต่อไป และหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้นั้นได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว โดยผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เสนอขอรับการสงเคราะห์ให้ข้าราชการตารวจผู้นั้นคงอยู่รับ
ราชการต่อไปตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๔๖ ไปยัง ตร. ภายใน ๓๐ วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ข้ า ราชการต ารวจผู้ นั้ น กลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
บทบัญญัติของกหหมายดังกล่าว และหากต่อมาปรากฏว่าข้าราชการตารวจผู้ซึ่งได้รับการสงเคราะห์
ให้คงอยู่รับราชการดังกล่าวออกจากราชการ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดาเนินการขอรับบานาญ
พิเศษให้ตามความแห่ง มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๔๖ ต่อไป
๓. ในกราีแพทย์ลงความเห็นว่า ข้าราชการตารวจผู้นั้นพิการหรือทุพพลภาพ ไม่สามารถ
รับราชการในตาแหน่ งหน้ าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ในขาะได้รับอันตรายได้ และข้าราชการตารวจผู้นั้น ไม่
ประสงค์จะรับราชการต่อไป หรือแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในตาแหน่งที่อื่นใดได้
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ ความเห็นแพทย์ดังกล่าวข้างต้น หลักฐานที่แสดงว่าแพทย์ที่จาหน่ายผู้นั้น
ออกจากโรงพยาบาล บันทึกแสดงว่าผู้นั้นไม่สมัครใจจะรับราชการต่อไป (ถ้ามี) และความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เสนอให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
พิจาราาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเหตุมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความใน
มาตรา ๑๐๐(๓) แห่ ง พ.ร.บ.ต ารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ภายใน ๓๐วั น นั บ แต่ วัน ที่ แ พทย์ ล ง
ความเห็น โดยคาสั่งที่สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ย้อนหลังไปถึงวันที่แพทย์ลงความเห็น
๔. ก่อนพิจาราาดาเนินการเพื่อขอรับการสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นกราีขอสงเคราะห์ให้ลา
ป่วยโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาป่วย หรือขอสงเคราะห์ให้คงอยู่รับราชการ หน่วยงานต้นสังกัด
จะต้องดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ แต่งตั้งคาะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (ไม่จาเป็นต้องอาศัยฐานอานาจตาม
กหหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ ในการออกคาสั่ง) เพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอที่
สามารถพิ สูจน์ ได้ว่าการได้รับอัน ตรายหรือป่วยเจ็บนั้น เกิด เพราะเหตุปฏิ บัติราชการ เช่น คาสั่ง
มอบหมายให้ ป ฏิบัติห น้ าที่ รายงานประจาวัน ออกไปปฏิ บัติหน้าที่ แผนที่เกิด เหตุ บันทึกปากคา
ผู้บั งคับ บั ญ ชาและผู้ เกี่ ยวข้อ ง สาเนารายงานการสอบสวนของพนั กงานสอบสวนหรือส าเนาค า
พิพากษาคดี ในกราีถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายจากการกระทาผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใดพร้อม
ทั้งสรุปความเห็นของคาะกรรมการสอบสวนให้ปรากฏว่า การได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแยกพิจาราาได้ตาม สิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์ได้ ดังนี้

-๔(๑) กรณีการขอสงเคราะห์ฯ ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลในส่วนที่เกิน ๑๒๐ วัน
ทาการ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
๑. คาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
๒. รายงานประจาวันการออกไปปฏิบัติหน้าที่
๓. คาสั่งแต่งตั้งคาะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๔. สานวนการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคาะกรรมการสอบสวน
ว่าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ และเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่
๕. บันทึกปากคาผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง
๖. หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลเพราะเหตุได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
๗. ใบแสดงความเห็นแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
๘. สาเนารายงานการสอบสวน หรือสาเนาสานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือสาเนาคาพิพากษาคดี ในกราีถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายจากการกระทา
ผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด
๙. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น คาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ,
หลักฐานยืนยันว่า ผู้นั้นได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากได้รับการรักษาจนหายแล้ว
หลักฐานการได้รับเงินช่วยเหลือ, แผนที่เกิดเหตุ เป็นต้น
(๒) กรณีการขอสงเคราะห์ฯ ให้คงอยู่รับราชการ
๑. คาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
๒. รายงานประจาวันการออกไปปฏิบัติหน้าที่
๓. คาสั่งแต่งตั้งคาะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๔. สานวนการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคาะกรรมการสอบสวน
ว่าเกิด จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ และเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่
๕. บันทึกปากคาผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
๖. หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลเพราะเหตุได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

-๕๗. ใบแสดงความเห็นแพทย์ที่ทางราชการรับรอง (ให้ลงความเห็นเกี่ยวกับ
อาการป่วยเจ็บของผู้นั้นโดยละเอียดชัดเจนว่าผู้นั้นพิการ (เสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
หรือเสียไปจากสภาพเดิม) หรือทุพพลภาพ (หย่อนกาลังที่จะประกอบการงาน) สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งซึ่งปฏิบัติอยู่ในขาะได้รับอันตราย หรือตาแหน่งหน้าที่อื่นใดได้หรือไม่
๘. บันทึกแสดงความสมัครใจอยู่รับราชการต่อไปของข้าราชการตารวจผู้นั้น
๙. หลักฐานยืนยันว่าผู้นั้นได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากได้รับการ
รักษาจนหายแล้ว
๑๐. หลักฐานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย
๑๑. สาเนารายงานการสอบสวน หรือสาเนาสานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือสาเนาคาพิพากษาคดี ในกราีถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายจากการกระทาผิด
อาญาของผู้หนึ่งผู้ใด
๑๒. หนังสือชี้แจงเหตุผลการดาเนินการล่าช้า ในกราีที่มีการเสนอขออนุมัติ
ย้อนหลังเกินกว่า ๓ ปี
๑๓. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น คาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ,
หลักฐานการได้รับเงินช่วยเหลือ, แผนที่เกิดเหตุ เป็นต้น
๔.๒ เสนอขอสงเคราะห์ฯ ให้ลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาป่วย ตาม
มาตรา ๗ หรือให้คงอยู่รับราชการตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ โดยให้แนบ บัญชีแสดงวัน
ลาพร้อมทั้งหลักฐานการดาเนินการตามข้อ ๔.๑ เสนอมายัง ตร. (ผ่าน สกพ.)
๕. หลักการพิจาราาว่าข้าราชการตารวจผู้นั้นอยู่ในข่ายจะได้รับการสงเคราะห์ต าม
พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให้พิจาราา
ตามแนวทางการพิจาราาประกอบบันทึก ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มี.ค.๒๕๒๗ ว่าการได้รับ
อั น ตรายหรือ ป่ ว ยเจ็ บ ใดจึ งจะถื อ ว่า เป็ น การป่ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ราชการ ซึ่ งจะได้ รั บ การ
สงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการฯ
______________________

-๖กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. พ.ร.บ.สงเคราะห์ขา้ ราชการผู้ได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ
พ.ศ.๒๕๔๖ (ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๔๗)
๓. พ.ร.บ.สงเคราะห์ขา้ ราชการผู้ได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ
พ.ศ.๒๔๙๘ (ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๖ ม.ค.๒๔๙๘ – ๓๑ ม.ค.๒๕๔๖)
๔. กห ก.ตร.ว่าด้วยคุาสมบัตแิ ละลักษาะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๕. กห ก.ตร.ว่าด้วยคุาสมบัติและลักษาะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๙
๖. หนังสือ ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มี.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การพิจาราาดาเนินการ
กราีข้าราชการตารวจได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
๗. หนังสือ ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
๘. หนังสือ ตร.ที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางดาเนินการต่อ
ข้าราชการตารวจซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการหรือทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
๙. หนังสือ ตร.ที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๑๘๒๒๐ ลง ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การดาเนินการต่อ
ข้าราชการตารวจซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
๑๐. หนังสือ ตร.ที่ ๐๕๒๒.๓๒๕/๑๓๕๙๐ ลง ๒๒ ก.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การขอสงเคราะห์ให้
ข้าราชการตารวจทีไ่ ด้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการคงอยูร่ ับราชการ
๑๑. มติคาะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๐ ก.ค.๒๕๔๗ กาหนดเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเป็นผู้พิจาราาแทนในกราีเรือ่ งทีเ่ ป็นอานาจการพิจาราาของคาะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์
ข้าราชการผูไ้ ด้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ ก่อนที่มีการบังคับใช้
พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รบั อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ พ.ศ.๒๕๔๖
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.(งานการลาและให้ออก) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓
รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ www.personnelpolice.com

-๗ขั้นตอนการดาเนินการขอสงเคราะห์ให้คงอยูร่ ับราชการและขอลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา
ข้าราชการตารวจได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
กราีแพทย์ยังไม่จาหน่ายออกจาก รพ.
หรือสถานพยาบาล

กราีแพทย์จาหน่ายออกจาก รพ.
หรือสถานพยาบาล

ตั้งคาะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บนั้น เกิดเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
เสนอขอลาป่วยฯ ให้แก่ผู้บาดเจ็บตาม
ม.๗ แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ เพื่อให้มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาป่วย

แพทย์ลงความเห็นว่าพิการหรือทุพพลภาพ

กราีลงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการ
ในตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ แต่ผู้บังคับบัญชา
พิจาราาแล้วเห็นว่ายังสามารถปฏิบัติ
หน้าที่อื่นได้ และผู้นั้นประสงค์จะรับ
ราชการต่อไป

๑. กราีลงความเห็นว่าไม่สามารถรับ
ราชการในตาแหน่งหน้าทีเ่ ดิมได้ และผู้นั้น
ไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไป หรือ
๒. กราีลงความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ใดๆ ได้แล้ว

เสนอขอสงเคราะห์ฯ ให้คงอยู่รับราชการ
ต่อไป มายัง ตร. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
ผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม ม.๘
แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ

เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ แห่ง
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
พิจาราาให้ออกจากราชการตามมาตรา
๑๐๐ (๓)

หากต่อมาผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ฯ ออก
จากราชการ ให้เสนอขอรับบานาญพิเศษ
ตามความใน ม.๙ แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ

คาถามที่พบบ่อยๆ
ถาม
หากเกิดเหตุในปี พ.ศ.๒๕๔๐ และปัจจุบันใช้ พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จะ
สามารถขอสงเคราะห์ได้หรือไม่
ตอบ
แม้วา่ ปัจจุบนั จะใช้ พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ แต่ขาะเกิดเหตุ พ.ร.บ.
สงเคราะห์ฯ ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ก็ให้ใช้กหหมายทีบ่ ังคับใช้ขาะเกิด
เหตุคือฉบับปี พ.ศ.๒๔๙๘
ดังนัน้ จึงสามารถขอสงเคราะห์ฯ ได้ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ ปี พ.ศ.๒๔๙๘
ถาม
หากปัจจุบันได้ลาออกจากราชการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รบั การสงเคราะห์ฯ จะสามารถ
ขอสงเคราะห์ฯ ย้อนหลังไปขาะยังไม่ได้ออกจากราชการหรือไม่ และหากไม่ขอ
สงเคราะห์ฯ จะมีผลประการใดหรือไม่
ตอบ
แม้วา่ จะได้ออกจากราชการไปแล้ว แต่ขาะเกิดเหตุยังไม่ได้รับการสงเคราะห์ฯ ก็ขอ
สงเคราะห์ยอ้ นหลังได้ และสมควรที่จะขอสงเคราะห์ฯ ย้อนหลัง เนื่องจากจะมีสิทธิ
ได้รบั บานาญพิเศษตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ อีกกราีหนึง่
ถาม
หากเอกสารทีต่ ้องใช้ในการขอสงเคราะห์ฯ เช่น ใบลาป่วย หรือหนังสือทีม่ อบหมาย
การปฏิบตั หิ น้าที่สญ
ู หาย จะทาอย่างไร
ตอบ
ให้ต้นสังกัดเดิมในขาะนัน้ ออกหนังสือรับรองการลาป่วย หรือการกลับมาปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ล้วแต่กราี แทนการใช้เอกสารดังกล่าว
ถาม
กราีเสนอขอสงเคราะห์เพื่อให้ลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาพิจาราาอย่างไร
ตอบ
ให้พิจาราาว่าลาป่วยเกิน ๑๒๐ วันทาการหรือไม่ หากยังไม่เกิน ๑๒๐ วันทาการ ให้
พิจาราาสั่งจ่ายเงินเดือน ตาม พ.ร.ห.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปีฯ พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่งให้อานาจผูบ้ ังคับบัญชาระดับอธิบดีเป็นผู้อนุมตั ิในการจ่ายเงินเดือน แต่หากเกิน
กว่า ๑๒๐ วันทาการ กราีนี้จะต้องถูกระงับการจ่ายเงินเดือนในส่วนทีเ่ กิน ๑๒๐ วัน
ทาการ ก็ให้ใช้สิทธิในการสงเคราะห์ฯ ให้ลาป่วยโดยได้เงินเดือนเต็มระหว่างลาป่วย
ถาม
หากข้าราชการตารวจที่ทุพพลภาพหรือพิการ แล้วไม่เข้าหลักเกาฑ์ในการขอ
สงเคราะห์ฯ จะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ
จะต้องพิจาราาว่าข้าราชการตารวจผูน้ ั้น ยังสามารถปฏิบัติราชการต่อไปตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้หรือไม่ หากไม่ได้ ก็จะต้องพิจาราาให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๐๐(๓)
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน

