คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ข้าราชการกรมประมง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
พ.ศ.2554

คํานํา
พันธกิจของกรมประมงที่สําคัญอีกด้านหนึ่งคือ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมประมงรวมทั้งครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กรมประมงได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับสวัสดิการรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัวสามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาความจําเป็นเดือดร้อน ภาวะเศรษฐกิจได้เป็น
อย่างดี
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เล่มนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวม
และเผยแพร่การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กรมประมงรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งจะมี
ทั้งส่วนที่เป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของราชการ เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือสิทธิต่างๆ เช่น การลา การขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นต้น และสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์
ส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้ซึ่งเป็นสวัสดิการตามนโยบายของกรมประมงรวมทั้ง
กองทุนสวัสดิการและกองทุนอื่นๆ ทั้งนี้ หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่สนใจจะทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้
กองการเจ้ า หน้ า ที่ คาดหวั ง ว่ า คู่ มื อ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ล่ ม นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจทุกท่าน ที่จะได้ทราบถึงสิทธิอันจะพึงได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งในด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้
นํ า ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น อั น จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและทางราชการในภาพรวมต่อไป

คํานํา
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของความเป็นอยู่ของข้าราชการใน
สังกัดกรมประมง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการได้รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สามารถช่วยเหลือแบ่งเบา
บรรเทาความเดือดร้อนตามภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ที่ผ่านมาการเสนอขอรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับข้าราชการใน
สังกัดกรมประมง ปรากฏว่าเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบบางท่านไม่ทราบรายละเอียด ว่าข้าราชการมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างใดบ้าง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องขอรับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อันมีสิทธิจะพึงได้รับที่ชัดเจน จึงอาจทําให้ข้าราชการไม่ได้รับการ
ช่วยเหลื ออย่างเพียงพอ อันมีผลกระทบต่อขวัญกําลั งใจของข้าราชการ และทายาท กองการ
เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ได้ ร วบรวมและจั ด ทํ า คู่ มื อ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ล่ ม นี้ โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานเพื่อรวบรวมข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ข้าราชการพึงมีพึงได้จากทาง
ราชการและจากกรมประมง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับสิทธิซึ่งได้มีการอธิบาย
รายละเอียดไว้ครบถ้วน สามารถเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เล่มนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และหากท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนําประการใด โปรดแจ้งให้
คณะทํางานทราบ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินการและปรับปรุงแก้ไขในโอกาส
ต่อไป
คณะทํางาน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
โทร. 0 2579 5594

บทที่ 1
บทนํา
ความหมายของสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์
คําว่า “สวัสดิการ” ตามความหมายในพจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕
หมายถึงสิ่งที่เอื้ออํานวยให้คนมีชีวิตและสภาพการทํางานที่ดีและสะดวกสบาย ดังนั้น สวัสดิการ หรือ สิทธิ
ประโยชน์จึงมีความหมายในทางที่ดีและสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ในองค์กรภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่จะต้องจัด
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิต สร้างขวัญ
แรงจูงใจ และความผูกพันแก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังเป็นปัจจัยชักจูงคนเข้ามาสมัครงาน ซึ่งองค์กรอาจจัด
สวัสดิการให้ในรูปของตัวเงิน สิทธิ หรือกิจกรรมอย่างอื่นๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะขององค์กร ข้อกฎหมาย
ความสามารถขององค์กร แนวนโยบายของฝ่ายบริหาร และความต้องการของราชการและหน่วยงาน หรือเพื่อ
เป็นการจูงใจให้บุคคลอยากเข้ามาทํางานในราชการ

วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสวัสดิการ
1. เพื่อรวบรวมกิจกรรมสวัสดิการที่กรมประมงรับผิดชอบ และดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
รวมทั้งจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมประมง
2. เพื่อเผยแพร่ผลการรวบรวมกิจกรรมสวัสดิการต่างๆ สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมประมง

คําจํากัดความ
1. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจําในกรมประมง
2. งานสวัสดิการ หมายถึง งานสวัสดิการ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมประมง
3. สวัสดิการของทางราชการ หมายถึง กิจกรรมสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้มีกฎหมาย หรือ
ระเบียบส่วนราชการรองรับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
4. สวั ส ดิ ก ารนอกเหนื อ จากสวั ส ดิ ก ารของทางราชการ หมายถึ ง กิ จ กรรมสวั ส ดิ ก ารที่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนจัดตั้งหรือยินยอมให้มีการจัดตั้งขึ้น เช่น สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง กองทุนสวัสดิการกรมประมง

ขอบเขตการจัดทําคู่มือสวัสดิการ
คณะทํางานได้ดําเนินการรวบรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ทั้งในส่วนของ
ทางราชการและนอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการ รวมทั้งสวัสดิการที่กรมประมงสนับสนุนเพิ่มเติม โดย
ได้รวบรวมสวัสดิการในความรับผิดชอบของกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
เพื่อเกิดประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด กรมประมง ได้ รั บ ทราบถึ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากทางราชการ และสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับตนเองและองค์กร
ต่อไป
/บทที่ 2 …

-2บทที่ 2
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของทางราชการ
ในบทนี้ ได้รวบรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ หรือสวัส ดิการตาม
กฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น สวัสดิการต่างๆ มีดังต่อไปนี้

2.1 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทั่วไป
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความหมาย ตามพจนานุกรมราชบัณฑิต คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ และบําเหน็จความชอบ
ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในพระองค์ ตามที่สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ คือ ของที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศ
และบําเหน็จความชอบ
กล่าวโดยสรุป เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ
1. เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ
2. เป็นของที่ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในพระองค์
หลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สําหรับหลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ.
2536
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับดังนี้
ชั้น 7
เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
ชั้น 7
เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
ชั้น 6
เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
ชั้น 6
เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้น 5
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้น 5
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
ชั้น 4
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้น 4
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ชั้น 3
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้น 3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ชั้น 2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้น 2
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ชั้น 1
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้น 1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ชั้นสูงสุด
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และ
ชั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
/โดยให้…

-3โดยให้พิจารณาถึงตําแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กําหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่ได้กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
(3) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษ จําคุก โดย
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนตราของข้าราชกาและลูกจ้างประจํา
ลําดับ

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้น
ตรา

หมายเหตุ

1

ข้าราชการ
ระดับ 1

ร.ง.ม.

ร.ท.ช.

2

ระดับ 2

บ.ม.

บ.ช.

3

ระดับ 3

จ.ม.

จ.ช.

4

....................
ระดับ 4
ระดับ 5

ต.ม.

ต.ช.

ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษ
เท่านั้น
1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2.ดํารงตําแหน่งระดับ 2 มาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
1.ดํารงตําแหน่งระดับ 3 หรือระดับ
4 เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2.ดํารงตําแหน่งระดับ 3 และหรือ
ระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
1.ดํารงตําแหน่งระดับ 5 หรือระดับ
6 เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2.ดํารงตําแหน่งระดับ 5 และหรือ
ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ต.ช..
1.ดํารงตําแหน่งระดับ 7 หรือระดับ
8 เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2.ดํารงตําแหน่งระดับ 7 และหรือ
ระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ท.ช.
1.ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8
2.ดํารงตําแหน่งบังคับบัญชา
3.ได้ ท.ช.มาแล้วใมน้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
1.ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4.ในปีที่เกษียณอายุราชการราชการ
ให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ป.ช. เว้นกรณีลาออก

1.ต้องมีระยะเวลา
รับราชการติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์นัน
ตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับ
ราชการจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
(6 ตุลาคม ของปี)

5

.....................
ระดับ 6
ระดับ 7
………………
ระดับ 8

ท.ม.

ท.ช.

6.

ระดับ 8

-

ป.ม.

7

ระดับ 9

-

ม.ว.ม

2.ลําดับ 2-5 ซึ่ง
กําหนดระยะเวลา
เลื่อนขั้นตรา 5 ปี
หมายถึงต้องดํารง
ตําแหน่งในระดับ
นั้นๆ รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
ชนมพรรษาของปีที่
จะพระขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า 60 วัน (6
ตุลาคม ของทุกปี)
3.ลําดับ 7-9 การ
ขอกรณีปีที่
เกษียณอายุราชการ
ตามข้อ 4 หรือข้อ
5 แล้วแต่กรณี ให้
ขอปีติดกันได้

/ลําดับ...

-4ลําดับ

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน

8

ระดับ 10

-

ม.ป.ช.

9

ระดับ 11

-

ม.ป.ช.

1.

2

ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างประจําซึ่ง บ.ม.
ได้รับเงินค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นตํา
ของข้าราชการ
พลเรือนระดับ 3
แต่ไม่ถึงขั้นต่ํา
ของอัตรา
เงินเดือน
ข้าราชการ
ระดับ 6
ลูกจ้างประจําซึ่ง บ.ช.
ได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ํา
ของข้าราชการ
พลเรือน ระดับ
6 ขึ้นไป

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้น
ตรา
1.ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลําดับทุกปี
จนถึงขั้น ป.ม.
2.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4.ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
5.ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นไปอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม.เว้นแต่กรณีลาออก
1.ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2.ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4.ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก

จ.ม.

1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2.ได้ บ.ม.มาแบวไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3.ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.

จ.ช.

1.เริ่มขอพระราชทาน บ.ข.
2.ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3.ได้ จ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช.

หมายเหตุ

/การประดับ...

- 5การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1)
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ผู้ ได้ รับ พระราชทานเข้า เฝ้ า ฯ
รับพระราชทาน มิให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ก่อนกําหนดเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานหากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเฝ้ารับ
พระราชทานได้จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้นับตั้งแต่ผ่านพ้นพิธีพระราชทานแล้วเว้นแต่ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่อไป จึงได้นําความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก
มีความจําเป็นในวันพิธีพระราชทานได้กรณีใดก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ นับตั้งแต่สิ้นสุดพิธี
พระราช
(2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ ให้ประดับได้ตั้งแต่วันเนื่องในโอกาสพระราชทานหรือตั้งแต่วันที่มี
ประกาศของทางราชการแล้วแต่กรณี
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับพระราชทานฯ ต้องกระทําตามข้อบัญญัติที่กําหนด
ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ โ ดยส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ห น้ า ที่ ติ ด ตามเรี ย กคื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ระบุกรณีที่จะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไว้ 3 กรณีคือ
1) คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง เมื่อผู้ได้รับพระราชทาน ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
ชั้นสูงขึ้น (ช้างเผือกมงกุฎไทยไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
2) คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นที่ได้รับ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานถึงแก่กรรม โดยให้ทายาทเป็น
ผู้ส่งคืน (ช้างเผือก มงกุฎไทย) ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3)
คื นเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ เมื่อทรงพระกรุณาให้เรียกคืน ต้องคืนประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีใด ฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้นถ้าผู้ได้รับพระราชทาน ฯ ไม่สามารถ
นําเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามราคาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบ ซึ่งจะมีการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีทุก 3 ปี
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง

/การลา…
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การลา
การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือ
1 การลาป่วย
การลาป่วยของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
การลาป่วย หมายถึง การลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย
หลักเกณฑ์การลาป่วย
- ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือสมควรผู้มีอํานาจอนุญาต
จะส่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
- ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาหรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ (หมายความว่า ลาป่วยเพียง 1 วัน หากผู้มีอํานาจอนุญาตต้องการ
ใบรับรองแพทย์ก็ต้องจัดหา)
- มีสิทธิได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้ 60 -120 วัน (นับรวมวันหยุด) กรณีได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
การจัดส่งใบลา
- ให้เสนอใบลาป่วยต่อผู้มีบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตโดยจัดส่งในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
- ให้เสนอหรือส่งใบลาป่วยก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้
- กรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะลาโดยทางโทรศัพท์ก็ได้ แต่ก็ต้องส่งใบลาตามแบบที่กําหนดในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการด้วย
- ลาป่วยล่วงหน้าใช้ในกรณีแพทย์นัดเท่านั้น ให้แนบใบนัดของแพทย์ไปพร้อมกับใบลาป่วย
- กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาป่วยได้ จะให้ผู้อื่น (ใครก็ได้) ลาแทนได้แต่เมื่อสามารถ
ลงชื่อได้แล้ว ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
อํานาจการอนุญาต
วันที่ 1-30
อนุญาตโดยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
วันที่ 31-60 อนุญาตโดยผู้อํานวยการกอง
เลขานุการกรม
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
นายอําเภอ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ

/วันที่...

-7วันที่ 61-120 อนุญาตโดยอธิบดี (มอบอํานาจให้ ผอ.กองฯ ตามคําสั่งกรมประมงที่1342/2546
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 และให้ ผอ.สํานักฯ ตามคําสั่งกรมประมง
ที่ 908/2551 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 121 เป็นต้นไป หรือตามที่เห็นสมควร เสนอ กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา
การนับวันลา
- ให้นับตามปีงบประมาณ
- การนับวันลาเพื่อการอนุญาต ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
- การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาให้นับเฉพาะวันทําการ (ยกเว้น วันลาป่วย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ)
- การลาป่วยซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง
ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใดให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับ
ถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
- การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายให้นับเป็นการลาครึ่งวัน
ข้อสังเกต การลาป่วยแม้จะมีราชการจําเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอํานาจอนุญาตก็ไม่สามารถ
เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ เพราะการป่วยเป็นเรื่องจําเป็น
2. การลาคลอดบุตร
หลักเกณฑ์
๑. ลาครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
๒. หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตรต่อให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
๒. ให้ผู้อื่นลาแทนได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ให้ส่งใบลาโดยเร็ว
๓. การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดก็ตาม ซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของลาประเภท
นั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นวันเริ่มวันลาคลอดบุตร
3.การลากิจส่วนตัว
การลากิจส่วนตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
การลากิจส่วนตัว หมายถึง การลาหยุดราชการเพื่อทํากิจธุระ
การลากิจส่วนตัวแยกได้ดังนี้
1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)
2. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอนื่ ๆ)
ข้าราชการและลูกจ้างประจํามีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วัน
ทําการ และเมื่อมีราชการจําเป็นเกิดขึ้นระหว่างลากิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
/หลักเกณฑ์…

- 8หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
1. ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) โดยได้รับเงินเดือน มีสิทธิลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อีกไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา และระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจําเป็นเกิดขึ้นก็จะเรียกตัวมา
ปฏิบัติราชการในระหว่างลานั้นไม่ได้ แต่จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากลาหยุดอีก 150
วันทําการ เมื่อนับรวมวันหยุดราชการด้วยจะทําให้มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ถึง 4 เดือน
2. ลูกจ้างประจําที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) โดยได้รับเงินเดือน หาก
ประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการคลอดบุตร โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 30 วันทําการ และให้นับรวมอยู่ในวันลากิจส่วนตัว 45 วันทําการด้วย
การจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
2. ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่
2.1 กรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุด
ราชการไปก่อนได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว (หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ต้องเสนอใบลาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อพิจารณาและ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้)
2.2 กรณีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอใบลาก่อนหยุดราชการได้เมื่อหยุดราชการไปแล้ว ก็กําหนดให้
เสนอใบลาพร้อมกับเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทราบทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
อํานาจการอนุญาต
วันที่ 1-15
อนุญาตโดยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
วันที่ 16-30 อนุญาตโดยผู้อํานวยการกอง
เลขานุการกรม
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
นายอําเภอ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
วันที่ 31-45 อนุญาตโดยอธิบดี (มอบอํานาจให้ ผอ.กองฯ ตามคําสั่งกรมประมงที่ 1342/2547
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 และให้ ผอ.สํานักฯ ตามคําสั่งกรมประมงที่ 908/2551
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 46 เป็นต้นไป หรือตามที่เห็นสมควร เสนอ กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา

24. การลา...

-94. การลาพักผ่อน
การลาพักผ่อน หมายถึง การลาหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจําปี
ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีได้ 10 วันทําการ/ปีงบประมาณ เว้นแต่ ข้าราชการ ดังต่อไปนี้
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
3. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
4. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการอีก ถ้าปีใดมีวันลาเหลืออยู่ ให้สามารถนําวันลาที่เหลือสะสมไปรวมกับปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 20 วันทํา
การ/ปีงบประมาณ และหากรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้สามารถนําวันลาที่เหลือสะสมไป
รวมกับปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทําการ/ปีงบประมาณ ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้ โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ โดยหากมีราชการจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์
หลักเกณฑ์
๑. ไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน
๒. ลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วันแต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
แนวทางปฏิบัติ
๑. ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๒. หากมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อน ๖๐ วันได้ ให้ชี้แจงเหตุผล ความจําเป็นประกอบการลา
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
๓. เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ภายใน ๑๐ วันนับ
แต่วันลา
๔. ต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
๕. ถ้ามีปัญหาทําไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ให้ถอนใบลา และถือว่าวันที่ลาหยุด
ราชการไปนั้นเป็นวันลากิจส่วนตัว
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
การเข้ารับการตรวจเลือก คือ การเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจําการ
การเข้ารับการเตรียมพล คือ การเข้ารับการตรวจสอบเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. ข้าราชการที่ได้รับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อย
กว่า ๔๘ ชั่วโมง
/๒. ข้าราชการ...

-10๒. ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง
นับแต่เวลารับหมายเรียก และเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น
โดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต
๓. เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการตรวจเตรียมพลแล้วให้รายงานตัวกลับภายใน
๗ วัน
๔. กรณีจําเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
7. การลาไปศึฎกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิฎบัตกิ ารวิจัย
หลักเกณฑ์
๑. ลาได้ไม่เกิน ๔ ปี
๒. ผู้มีอํานาจอนุญาต อาจให้ลาได้มากกว่า ๔ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๖ ปี
๓. ต้องกลับมารับราชการชดใช้เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาที่ไป
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต
๒. เมื่อได้รับอนุญาต ต้องทําสัญญากับส่วนราชการต้นสังกัด
๓. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการลา ให้รีบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ และรายงานผลของภารกิจต่อ
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยให้ได้รับเงินเดือน
ในระหว่างลาไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัว
เพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยเกิน ๔ ปี
ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖ ปี
8. การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ประเภทที่ ๑
ประเทศไทยเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศ และมีวาระที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงาน หรือ ส่งไป
ปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ประเภทที่ ๒
การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ ๑
เงื่อนไข
๑. ประเภทที่ ๑ ลาได้ไม่เกิน ๔ ปี
๒. ประเภทที่ ๒ ลาได้ไม่เกิน ๑ ปี ถ้าเกินต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
๓. ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่เงินที่ได้รับจาก
องค์การฯ ต่ํากว่าเงินเดือนจากทางราชการ
๔. การลาเฉพาะประเภทที่ ๒ ให้กลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา ๑ เท่า ของเวลาที่ลาไปหรือ
ชดใช้เบี้ยปรับแก่ราชการ
คุณสมบัติ
๑. ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนถึงวันได้รับอนุญาต เว้นแต่
ผู้ปฏิบัติงานใน UN กําหนดเวลาให้เป็น ๒ปี
/๒. สําหรับ…

-11๒. สําหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ประเภทที่ ๒ มาแล้ว ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. สําหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ประเภทที่ ๒ ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้รับอนุญาต
๔. มีความรู้ ความสามรถ เหมาะสม ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําผิดทางวินัย
แนวทางปฏิบัติ
๑. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา (จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) เพื่อพิจารณาอนุญาต
๒. เมื่อได้รับอนุญาต ให้ส่งสําเนาคําสั่งต่อกระทรวงการคลัง และองค์การกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อทํา
สัญญาผูกมัดต่อไป
๓. ต้องทําสัญญากับส่วนราชการต้นสังกัด
๔. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้น
ภารกิจ และรายงานผลการไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติ
ราชการ
9. การลาติดตามคู่สมรส
หลักเกณฑ์
๑. ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี
๒. ผู้มีอํานาจอนุญาต อาจให้ลาได้อีก ๒ ปี แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกินต้องลาออกจากราชการ
๓. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. เสนอใบลาต่อผู้บัวคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต
๒. ผู้มีอํานาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ทางราชการและ
ไม่เกินระยะเวลาที่กําหนด
๑๐. การนับวันลา และข้อควรคํานึง
๑. ให้นับตามปีงบประมาณ ( ๑ ตุลาคม–๓๐ กันยายน ของปีถัดไป)
๒. เพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลา ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างการลา
ประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย ยกเว้น การลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทําการ
๓. การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวที่มีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้นับเป็น
การลาครั้งหนึ่ง
๔. ข้าราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็นวันหมดเขตเพียง
ก่อนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
๕. การลาครึ่งวันในตอนเช้า / บ่าย ให้นับเป็นลาครึ่งวัน (ตามประเภทของการลานั้น)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร .0 2579 4530

/เงินสวัสดิ...
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เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
2.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
2.2.1 เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
๑. ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ (มาตรา ๗)
๒. ผู้ที่ต้องไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่เนื่องจากสํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจํา
อยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทําการไปตั้งในท้องที่ใหม่ (มาตรา ๗ ทวิ) เว้นแต่ท้องที่ใหม่ ที่สํานักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่
ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสํานักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง. กําหนด
ข้อยกเว้นทีท่ าํ ให้ไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้าน
๑. ทางราชการจัดที่พักอาศัยให้
๒. มีเคหะสถานของตนเองหรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจํา
สํานักงานใหม่
๓. ได้รับคําสั่งให้ไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการ
ใหม่
๔. ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ตามคําร้องขอของตนเอง
๕. เป็นข้าราชการวิสามัญ
การเบิกค่าเช่าบ้าน
๑. ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบ ๗๒ ก และ
๒. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่า สําเนาทะเบียนบ้าน
๓. ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจรับรอง ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนําเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ
อนุมัติ
๔. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ ๗๓ ก
อัตราค่าเช่าบ้าน
ประเภท
บริหาร

ระดับ
ต้น

สูง
อํานวยการ ต้น
สูง

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 19,900 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310
ตั้งแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
3,500
4,000
4,000
3,000
3,500
4,000
3,500
4,000

/ประเภท...
- 13ประเภท
วิชาการ

ระดับ
ปฏิบัติการ

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทั่วไป

ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320
ตั้งแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,190
ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 13,100
ตั้งแต่ 13,100 แต่ไม่ถึง 16,070
ตั้งแต่ 16,070 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 15,410
ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250
ตั้งแต่ 24,250 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310
ตั้งแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,300
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 46,30 แต่ไม่ถึง 5,530
ตั้งแต่ 5,530 แต่ไม่ถึง 6,800
ตั้งแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320
ตั้งแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,640
ตั้งแต่ 10,640 แต่ไม่ถึง 13,100
ตั้งแต่ 13,100 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 12,530
ตั้งแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 16,070
ตั้งแต่ 16,070 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250
ตั้งแต่ 24,250 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
-

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
1,250
1,600
1,950
2,400
3,000
2,400
3,000
3,500
3,000
3,500
4,000
3,500
4,000
4,000
800
1,000
1,250
1,600
1,950
2,300
1,950
2,400
3,000
3,000
3,500
4,000
4,000

ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนบ้านในท้องที่ที่ไปประจํา
สํานักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อยู่อาศัยจริง ให้มีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้แต่ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านตามเงื่อนไข ดังนี้
๑. ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่
นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัย
พิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
/๒. หากเช่า…

- 14 ๒. หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช้คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับ
บุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สําหรับบ้านหลัง
ดังกล่าว
๓. จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๔. จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับบ้านหลังหนึ่งหลัง
ใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีกและเป็น
การใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมา
รับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
๕. หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
หน่วยงานที่ปรึกษา
กองคลัง กรมประมง โทร. 0 2940 6520
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าเล่าเรียนบุตร
ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
-ข้าราชการ
-ลูกจ้างประจํา
-ผู้รับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ
จํานวนบุตรและอายุของบุตร
-บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
-บุตรที่อยู่ในความปกครองของตน อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคมของแต่ละปีการศึกษา
-เป็นบุตรที่ครบ ๓ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคมของแต่ละปีการศึกษา
-เป็นบุตรลําดับที่ ๑-๓ และถ้ามีบุตรเกิน ๓ คน ต่อมาบุตรคนใดในจํานวน ๓ คนตายหรือไร้
ความสามารถก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ก็ขอให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรที่ตายหรือไร้ความสามารถ
-บุตรที่เกิดจากการแต่งงานที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
มารดาเพียงฝ่ายเดียว
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
- คําขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ใบแนบใบเสร็จรับเงิน
- งบหน้าใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรอยู่ในความปกครองของตนเอง
- หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สําเนาสูติบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส
- กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน ให้แนบ ใบอนุญาตต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยทุกครั้ง
- เลขที่บัญชีของแต่ละคน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี)
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจะต้องเป็นข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ
หรือลูกจ้างประจํา ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน เงินบํานาญ และค่าจ้างประจํา
- ถ้าผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรรับราชการทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินจากทาง
ฝ่ายชาย
- ในกรณีที่จะขอใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางฝ่ายหญิง ผู้มีสิทธิเบิก
จ่ายเงินจะต้องทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการงดเว้นการใช้สิทธิจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
- สถานที่ศึกษาที่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินการศึกษาของบุตร แบ่งออกเป็นดังนี้
สถานศึกษาของทางราชการ ได้แก่
ก) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ข) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดส่วนราชการอื่นที่ กพ.รับรองคุณวุฒิ
ค) โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
/ง) โรงเรียน…

-16ง) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ กพ.รับรองคุณวุฒิ
จ) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
สถานศึกษาของเอกชน ได้แก่
ก) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่างหากจากปริญญาตรี
ข) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้
หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หมายถึงสถานศึกษาของทาง
ราชการ-เอกชน ระดับที่เรียนตั้งแต่อนุบาล-อนุปริญญา
วิธีการเบิกจ่ายเงินการศึกษาของบุตร
ก) ให้นําหลักฐานการจ่ายเงินมาขอเบิกได้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค เป็นต้นไป
ข) เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับรองข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ค) ให้ยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายได้
ระยะเวลาขอเบิก
ภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียน เช่น นับจากภาคที่ 1 ของปีการศึกษานั้นไปสิ้นสุดปีการศึกษา
ของอีกปี ส่วนในภาคที่ 2 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือหากจะให้สะดวกควรจะนําหลักฐานมาเบิกเป็นภาค ๆ
ตามที่กําหนดไว้ สําหรับค่าเล่าเรียนของทางราชการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่สร้าง
ความยุ่งยากในการตรวจสอบ เพราะทางสถานศึกษาจะแจ้งเป็นรายการ
ค่าเล่าเรียนของทางเอกชน
จะเป็นในรูปของการเหมาจ่ายเป็นภาค ๆ แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอาชีวศึกษา(ปวช.)
หรือเทียบเท่าจะเบิกได้เต็มจํานวน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่นระดับอนุปริญญา
เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการเรียนที่กระทรวงการคลังกําหนด
การรับรองการใช้สิทธิเพื่อเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดลงนามรับรองข้าราชการและลูกจ้างประจํา ได้แก่ เลขานุการ
รัฐมนตรี เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าสํานักงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือเทียบเท่า
หน่วยงานส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ข้าราชการไม่ต่ํากว่าระดับ 6 เป็นผู้รับรอง
ข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด
ผู้บังคับบัญชาผู้ใช้สิทธิตามข้อ 1 และ 2 ให้ผู้ที่มีระดับสูงกว่า 1 ชั้นเป็นผู้รับรอง
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปให้รับรองตนเองได้
หน่วยงานที่ปรึกษา
กองคลัง กรมประมง โทร. 0 2940 6520

/เงินสวัสดิการ…
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
☺ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และข้าราชการบํานาญ (ในที่นี้เราจะเรียกว่าผู้มีสิทธิ)
☺ คู่สมรสของผู้มีสิทธิ จะต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมาย คู่สมรสตามความเป็น
จริงย่อมไม่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
☺ บิดาของผู้มีสิทธิ จะต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้นบิดาผู้ให้กําเนิดตามสายโลหิตจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในฐานะบุคคลในครอบครัวตาม
พระราชกฤษฎีกา (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๑๐๔๙๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓)
☺ มารดาของผู้มีสิทธิ บุตรที่เกิดแต่หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายผู้เป็นสามี ย่อมเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของหญิง (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๕/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙)
☺ บุตรของผู้มีสิทธิ คือ คนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ
และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นแล้ว
จํานวนบุตรและอายุของบุตร
☺ก) สําหรับบุตรได้เพียงคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ (มาตรา ๗)
☺ข) การนับลําดับบุตรคนที่ ๑ - ๓ ให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิด
จากการสมรสใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ (มาตรา ๗ วรรคสอง)
☺ค) ผู้มีสิทธิ ผู้ใดมีบุตรเกิน ๓ คน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวน ๓ คนที่มีสิทธิตายลงก่อน
บรรลุนิติภาวะ ก็ให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นได้รับสิทธิสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรที่ตาย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่
ในลําดับถัดไปก่อน (มาตรา ๗ วรรคสาม)
ก) ข) และ ค) เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องกันไม่มีบุตรแฝด
กรณีบุตรแฝด
☺ จ) ผู้มีสิทธิรายใดที่ยังไม่มีบุตร หรือมีแต่ยังไม่ถึง ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝดทําให้มีจํานวนบุตรเกิน ๓
คน ให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นได้รับค่ารักษาพยาบาล ตามมาตรา ๗ สําหรับบุตรคนที่ ๑ ถึงบุตรคนสุดท้าย แต่บุตรแฝด
ดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
(มาตรา ๗ ทวิ)
☺ ง) บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิในข้อก่อนนี้ ตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ลดจํานวนบุตรที่
ได้รับค่ารักษาพยาบาลลงจนกว่าจํานวนบุตรจะเหลือไม่เกิน ๓ คน หลังจากนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ตามมาตรา ๗ วรรคสาม
ตัวอย่างที่ ๑
บุตรท้องแรก จํานวน ๑ คน
บุตรท้องที่ ๒ จํานวน ๑ คน
บุตรท้องที่ ๓ จํานวน ๒ คน (บุตรแฝด)
ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรทั้ง ๔ คนได้
/ถ้าบุตร…

-18ถ้าบุตรท้องที่ ๓ จํานวน ๑ คน จะเข้ามาตรา ๗ คือ บุตรคนที่ ๑ – ๓ จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
และมาตรา ๗ วรรคสอง คือ นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง
ตัวอย่างที่ ๒
บุตรท้องแรก จํานวน ๑ คน
บุตรท้องที่ ๒ จํานวน ๓ คน (บุตรแฝด)
บุตรท้องที่ ๓ จํานวน ๑ คน
ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรทั้ง ๔ คนได้ (ท้องแรก และท้องที่ ๒) สําหรับบุตร
ท้องที่ ๓ จํานวน ๑ คน ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ตัวอย่างที่ ๓
บุตรท้องแรก จํานวน ๓ คน (บุตรแฝด)
บุตรท้องที่ ๒ จํานวน ๑ คน
ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรได้เฉพาะท้องแรกทั้ง ๓ คนเท่านั้น บุตรท้องที่ ๒
ไม่สามารถนํามาเบิกได้ เพราะเป็นบุตรลําดับที่ ๔
(เพราะฉะนั้น แฝดท้องที่ ๓ ดีที่สุด เบิกได้หมดไม่ว่าจะเป็นแฝดกี่คนก็ตาม)
กรณีท้องแรกเป็นแฝดที่มากกว่า ๓ คน มาตรา ๗ ตรี บอกไว้ว่า การนับลําดับบุตรคนที่ ๑ ถึงคนสุดท้ายในกรณี
ที่ ไ ม่ อ าจทราบลํา ดั บ การเกิ ด ก่อ นหลัง ของบุ ต รแฝดได้ โ ดยแน่ชั ด
ให้ นับ บุ ต รแฝดตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกําหน
หน่วยงานที่ปรึกษา
กองคลัง กรมประมง โทร. 0 2940 6520

-19-

เงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
บุคคลผู้มีสทิ ธิ์
☺ ข้าราชการพลเรือนตามระเบียบ ก.พ ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่าย
อัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร
☺ ลูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ยกเว้น ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างการ
เดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
- การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือ
ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
- การไปสอบคัดเลือก หรือ รับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
- การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
- การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชการอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจําใน
ต่างประเทศ
- การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๒) ค่าเช่าที่พัก
๓) ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก
ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆทํานองเดียวกัน
๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
๑) เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
☺ ให้นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่ อยู่ที่สถานที่ปฏิบัติราชการ
จนกลับถึงสถานที่อยู่ถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
☺ กรณีมีการพักแรมให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือ
เกินนั้น นับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมงให้ถือเป็น ๑ วัน
☺ กรณีไม่มีการพักแรม นับได้ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง แต่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือ เป็น ๑ วัน หากนับได้
ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง แต่เกิน ๖ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
☺ กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาเพื่อคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการจนถึงเวลากลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
☺ กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติราชการ ( ไม่เดินทางกลับท้องถิ่นตั้งสํานักงานปกติ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ) ให้นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการจนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ
การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน เบิกได้
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาที่มี
อํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง
ผู้เดินทางที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ต่อเมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
/ประเภท...

-20ประเภทของเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ประเภท ก.
- การเดินทางข้ามเขตจังหวัด
- การเดินทางจากท้องที่อําเภออื่นๆ ไปอําเภอเมือง ในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ข.
- การเดินทางไปท้องที่ต่างอําเภอในจังหวัดเดียวกันยกเว้นอําเภอเมือง
- การเดินทางในท้องที่อําเภอเมืองที่เป็นที่ตั้งสํานักงานที่ปฏิบัติราชการปกติหรือในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งสํานักงานที่ปฏิบัติราชการปกติ
๒) ค่าเช่าที่พัก
☺ จําเป็นต้องพักแรม ยกเว้นการพักแรมในยานพาหนะหรือทางราชการจัดที่พักให้แล้วต้องงดเบิก
ตัวอย่าง นาย ก. รับราชการประจําที่ จ.นราธิวาส ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพฯ นาย ก.
เดินทางโดยรถไฟใช้เวลา ๒ วัน จึงจะถึงกรุงเทพฯระหว่างที่นาย ก. นอนพักข้างในรถไฟถือว่าพักใน
ยานพาหนะไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้
☺ อัตราค่าเช่าที่พัก
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา เหมาจ่ายไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/วัน/คน
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ เหมาจ่ายไม่เกิน ๒,๒๐๐ บาท/วัน/คน
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป จ่ายจริงไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท/วัน/คน
-กรณีซี ๑๐ เป็นหัวหน้าคณะและมีความจําเป็นต้องเช้าที่พักอีกห้องเพื่อเป็นที่ประสานงาน เว้นเบิก
เพิ่มอีกหนึ่งห้องได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒,๕๐๐0 บาท/วัน/คน
-กรณีเดินทางไปในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหัวหน้าส่วนราชการให้ดุลยพินิจ
อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ การเบิกค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ไม่เกิน
๑๒๐ วัน นับแต่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
๓) ค่าพาหนะ
☺ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางเบิกเท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
☺ ในเส้นทางนั้นไม่มีพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะ
อื่นได้ ( รถรับจ้าง , เรือรับจ้าง , ช้าง , ม้าฯ ) โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผล ความจําเป็น
☺ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ดังนี้
๑) การเดินทางไป-กลับ จากที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานียานพาหนะหรือที่จัด
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ ภายในเขตจังหวัดเดียวกันเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ถ้าข้ามจังหวัดเบิกได้
ดังนี้
ก) เขตติดต่อกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
ข) เขตติดต่อจังหวัดอื่นเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๒) การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่
เกิน ๒ เที่ยว
๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพฯ
/ผู้ดํารง…

-21☺ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๕ ลงมา จะเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ต้องเป็นกรณีมี
สัมภาระและเป็นเหตุให้ไม่สะดวกในการเดินทาง
☺ การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก จะเบิกค่าพาหนะตามข้อ ๒ ) ไม่ได้
☺ กรณีมีการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน ให้เบิก
ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเว้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
ตัวอย่าง นายโอม ข้าราชการซี ๖ รับราชการมาจากที่กรุงเทพฯได้รับคําสั่งให้ไปราชการชั่วคราวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม นายโอมขอลาพักผ่อนก่อนล่วงหน้าเพื่อไปเยี่ยมคุณแม่ที่จังหวัด
เชียงราย ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๔ มีนาคม เดินทางโดยเครื่องบิน นายโอมนําใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน
กรุงเทพฯ – เชียงราย มาเบิกได้ในอัตราไม่เกินเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
☺ พาหนะส่วนตัว
๑) ผู้เดินทางที่จะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้
ก) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง
ข) หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือมีสํานักงาน
แยกต่างหากจาก กระทรวง ทบวง กรม
ค) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงินหรือนายอําเภอท้องที่แล้วแต่กรณีสําหรับราชการส่วน
ภูมิภาค
๒) ได้รับอนุญาตแล้วมีสิทธิเบิกเงินชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย
ก) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท ข) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ ๑ บาท
☺ เครื่องบิน แนวปฏิบัติ สพฐ. ห้ามเบิกค่าเครื่องบิน
๑) ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ ๖ ขึ้นไป มีสิทธิเบิกชั้นประหยัด
ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ ๙ ขึ้นไป มีสิทธิเบิกชั้นธุรกิจ
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป มีสิทธิเบิกชั้นหนึ่ง
๒) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๕ ลงมา / ลูกจ้าง เดินทางได้เฉพาะกรณีจําเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ทางราชการ
เบิกได้ชั้นประหยัด
๓) ไม่เข้าหลักเกณฑ์ (๑) หรือ (๒) เบิกค่าเครื่องบินได้ไม่เกิน ค่าพาหนะภาคพื้นดินในระยะเดียวกัน
๔) หลักฐานการเบิกจ่าย
ก) กรณีที่ส่วนราชการมีหนังสือให้บริษัทสายการบิน หรือ ตัวแทนออกบัตรโดยสารให้ก่อน ให้ใช้ใบ
แจ้งหนี้ของบริษัทเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
ข) กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จ และ กากตั๋วโดยสาร เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
ค) กรณีซื้อบัตรโดยสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ในรับเงินที่แสดงลายละเอียดการเดินทาง
เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
☺ ผู้เดินทางไปราชการที่ต้องนําสัมภาระเครื่องใช้ของราชการไปด้วยให้เบิกค่าพาหนะสําหรับสิ่งของเครื่องใช้
นั้นได้โดยประหยัด
๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
☺ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายได้
☺ ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับฯ กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
☺ ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ
/ข้อควรระวัง...

-22ข้อควรระวัง
☺ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใด โดยไม่มีเหตุอันควรไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
☺ ผู้เดินทางไปราชการที่เกิดเจ็บป่วยและต้องพักเพื่อรักษาพยาบาลเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่า
เช่าที่พัก สําหรับวันที่พักได้ไม่เกิน ๑๐ วัน และถ้าต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้งดเบิกค่าเช่าที่พักเว้น
จากกรณีจําเป็นและต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ ถ้าไม่มีผู้เดินทางต้องชี้แจง
การเดินทางไปราชการประจํา ได้แก่
☺ การเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทนเพื่อดํารงตําแหน่งใหม่
ณ สํานักงานแห่งใหม่
☺ การเดินทางไปประจําสํานักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ กรณีย้ายสํานักงานสามารถเบิกค่าพาหนะได้
ดังนี้
๑) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯให้ผู้เดินทางไป
ราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
หน่วยงานที่ปรึกษา
กองคลัง กรมประมง โทร. 0 2940 6520
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2.4 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เมือ่ พ้นจากราชการ
2.4.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
1.วัตถุประสงค์
พระราชบัญ ญัติกองทุนบําเหน็จบํ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) ขึ้น ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539 ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่
ข้าราชการ เมื่อออกจากราชการ
2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จัดตั้งตาม พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญ และส่งเสริมให้ข้าราชการออม
ทรัพย์เพื่อให้ข้าราชการมีเงินออมอย่างเพียงพอในวันเกษียณ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดเมื่อผู้นั้นออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามและสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เช่น เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการกําหนด
2.ความหมายของเงินประเภทต่างๆ
2.1 เงินบําเหน็จ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิกเพียงครั้งเดียว เมื่อพ้นจากสมาชิกภารและมีเวลา
ราชการสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนและมีอายุราชการ
1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยได้รับจากกระทรวงการคลัง
2.2 เงิ นบํ านาญ คื อ เงินที่ รัฐ จ่ายให้แ ก่สมาชิกเป็นรายเดื อน เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพและมีเวลา
ราชการยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนและมีเวลา
ราชการสิบปีบริบูรณ์โดยได้รับจากกระทรวงการคลัง
2.3 เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิกที่รัชราชการอยู่ วันที่ 27 มีนาคม 2540 ตามสูตรที่
กําหนด โดยจะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ออกจากราชการซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับบําเหน็จบํานาญเท่านั้น
2.4 เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุน
2.5 เงินสมทบ คือ เงินที่รับบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน
2.6 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐบาลจ่ายให้สมาชิก โดยเงินชดเชยจะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ออกจากราชการ
ซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเท่านั้น
3.สิทธิประโยชน์และการขอรับเงิน กบข.
เมื่อสมาชิกออกจากราชการให้ข้าราชการยื่นเรื่องขอรับเงินจากกองทุนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ขั้นตอนพร้อมแนบเอกสารการขอรับเงินคืนตามสิทธิ ดังนี้
3.1 กรณีสมาชิกมีเงินประเดิม
สมาชิกที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบํานาญ จะได้รับบํานาญ
ตามสูตร กบข. จากระทรวงการคลัง และได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์
ตามแบบของเงินดังกล่าวจาก กบข. โดยใช้เอกสาร ดังนี้
- แบบ กบข.008/1
- แบบตรวจสอบเงินประเดิม
/สําเนา…
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ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
- สําเนาคําสั่งออก
- สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้าบัญชี
3.2 กรณีสมาชิกไม่มีบญ
ั ชีเงินประเดิม
สมาชิกที่รับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบํานาญ จะได้รับบํานาญตามสูตร
กบข. จากระทรวงการคลังและได้รับเงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน
ดังกล่าว จาก กบข. โดยใช้เอกสารดังนี้
- แบบ กบข.008/1
- สําเนาใบรับรอง หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือสําเนาบัตร
ประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสําเนาบัตรผู้เสียภาษี
- สําเนาคําสั่งลาออก
- สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้าบัญชี
3.3. กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ หรือไม่มีสทิ ธิรบั บําเหน็จบํานาญ
จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ดอบแทนจาก กบข. โดยใช้เอกสารดังนี้
- แบบ กบข.008/1
- สําเนาใบรับรอง หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือสําเนาบัตร
ประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสําเนาบัตรผู้เสียภาษี
- สําเนาคําสั่งลาออก
- สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้าบัญชี
3.4. กรณีสมาชิก กบข. เสียชีวติ
ทายาทจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวจาก กบข. โดยใช้เอกสาร
ดังนี้
- แบบ กบข.008/2
- สําเนาใบมรณบัตร
- สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้าบัญชี
4. สิทธิและเงินทีส่ มาชิก กบข. จะได้รบั เมื่อออกจากราชการในกรณี
เหตุออกจากราชการ

ลาออก/
ให้ออก/
ปลดออก

อายุราชการ (รวม
เวลาทวีคูณ)
ไม่ถึง 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
25 ปี

สิทธิรับบําเหน็จ/
บํานาญ
บําเหน็จ
บํานาญ

25 ปีขึ้นไป
หรือเลือกรับบําเหน็จ

เงินที่ได้รับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
บําเหน็จ
ผลประโยชน์
ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+ บํานาญ
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
บําเหน็จ
ผลประโยชน์
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อายุราชการ (รวม
เวลาทวีคูณ)

สิทธิรับบําเหน็จ/
บํานาญ

ไม่ถึง 1 ปี
1 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี
เกษียณ/
สูงอายุ/
ทุพพลภาพ/
ทดแทน

บําเหน็จ
บํานาญ

10ปีขึ้นไป
หรือเลือกรับบําเหน็จ
บํานาญ
10ปีขึ้นไป
หรือเลือกรับบําเหน็จ
ไม่ถึง 1 ปี

เสียชีวิต (ปกติ)

1 ปีขึ้นไป

บําเหน็จตกทอด

เสียชีวิตเพราะความผิดร้ายแรง

บําเหน็จตกทอด

เสียชีวิตระหว่างรับบํานาญ
ออกรับเบี้ยหวัด
ย้ายประเภทรับเบี้ยหวัดเป็นรับบําเหน็จ
(ต่อเนื่องจากออกรับเบี้ยหวัด)
ไล่ออก
โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภท
ข้าราชการตาม พ.ร.บ.กบข.

บํานาญ
-

เงินที่ได้รับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย
+สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย
+สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์-

บําเหน็จ
บํานาญ
บําเหน็จ
บํานาญ
บําเหน็จ
บําเหน็จตกทอด
(เงินเดือนเดือนสุดท้าย
xเวลาราชการ)
บําเหน็จตกทอด(30
เท่าบํานาญ)
เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่าบํานาญ)เบี้ยหวัด

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย บําเหน็จ
+ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

หมายเหตุ: 1. สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกไม่สะสมเงินเข้ากองทุน
เมื่อพ้นสมาชิกภาพบัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจาก กบข. จะเป็นศูนย์ หากมีสทิ ธิเลือกรับ
บํานาญ จึงจะได้รับ
2. ทีม่ า พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2539
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร 0 2579 5594
/เงินบําเหน็จ...
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2.4.2 เงินบําเหน็จ หรือบํานาญ
1. คํานิยาม
บําเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว
บํานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายให้เป็นรายเดือน
2. ประเภทของบําเหน็จบํานาญ
2.1 บําเหน็จบํานาญปกติ
2.2 บําเหน็จตกทอด
2.3 บําเหน็จบํานาญพิเศษ
3. การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
บุคคลที่เข้ารับราชการเมื่อออกจากราชการ หากตลอดเวลาที่รับราชการได้กระทําความชอบทาง
ราชการจะตอบแทนความชอบที่รับราชการมาโดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว เรียกว่า บําเหน็จ หรือจ่ายเป็นราย
เดือนจนถึงแก่กรรมเรียกว่าบํานาญ หรือกรณีที่ข้าราชการถึงแก่กรรมขณะรับราชการหรือผู้รับบํานาญตาย ทาง
ราชการจ่ายเงินเป็นเงินก้อนให้แก่ทายาท หรือบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ เรียกว่าบําเหน็จตกทอด
4. บําเหน็จ บํานาญปกติ
ข้าราชการออกจากราชการมีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญปกติต้องเป็นเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1 เหตุทดแทน
4.2 เหตุทุพพลภาพ
4.3 เหตุสูงอายุ
4.4 เหตุรับราชการนาน
เหตุทดแทน ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเลิก หรือยุบตําแหน่ง หรือมีคําสั่งให้ออกโดยไม่มี
ความผิด
เลิกตําแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกตําแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติโดย
ไม่มีงานที่จะต้องให้ปฏิบัติต่อไปอีก
ยุบตําแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการ เพราะทางราชการเอางานในหน้าที่ของตําแหน่งหนึ่ง
ไปรวมกับงานในหน้าที่ของตําแหน่งอื่น การออกจากราชการของข้าราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
นี้ จะมีได้แต่กรณีที่ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการเท่านั้น ไม่ใช่ลาออกโดยตนเอง
คําสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เช่น
1. เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสม่ําเสมอ
2. กรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
3. ต้องรับโทษจําคุกโดยมีคําสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการที่ลาออกหรือสั่งให้ออกเพราะป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจ และมีความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการต่อไป
เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปี
บริบูรณ์
เหตุรับราชการนาน ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลารับราชการ ครบ 25 ปี บริบูรณ์
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-271.สิทธิการขอรับบําเหน็จ บํานาญปกติ
เหตุออกจากราชการ
เกษียณ /สูงอายุ
ทุพพลภาพ/ ทดแทน

อายุราชการ (รวมเวลาทวีคูณ)
ไม่ถึง 1 ปี
1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

รับราชการนาน
ลาออก/ให้ออก/ ปลดออก
ไล่ออก

ไม่ถึง 10 ปี
10 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี
25 ปีขึ้นไป

สิทธิรับบําเหน็จบํานาญ
บําเหน็จ
บํานาญ
หรือเลือกรับบําเหน็จ
บํานาญ
หรือเลือกรับบําเหน็จ
บําเหน็จ
บํานาญ
หรือเลือกรับบําเหน็จ
-

2. การคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ
2.1 กรณีข้าราชการไม่เป็นสมาชิก กบข.
- บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลารับราชการ
- บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลารับราชการ
2.2 กรณีข้าราชการเป็นสมาชิก กบข.
- บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลารับราชการ
- บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลารับราชการ
จํานวนเงินบํานาญที่รับต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
1. กรณีผู้เป็นสมาชิก กบข. ให้นับจํานวนปีรวมถึงเศษของเดือนและวัน
2. กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. จํานวนเดือนถ้าเกิน 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี
3. การหมดสิทธิในการับบํานาญปกติ
3.1 ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.2 เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายโดยหมดสิทธิตั้งแต่วันที่มีคําพิพากษาถึง
ที่สุด
4. การพิจารณาเลือกรับบําเหน็จ บํานาญปกติ
ข้าราชการที่ออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ หากมีเวลารับราชการตั้งแต่
10 ปีขึ้นไป หรือข้าราชการที่ลาออกจากราชการโดยไม่เข้าเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ เหตุรับ
ราชการนาน หากมีเวลารับราชการครบ 25 ปี ข้าราชการมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได้ จึงขอ
เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ดังนี้
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-28สิทธิประโยชน์ของการรับบําเหน็จ บํานาญปกติ
สิทธิประโยชน์
กรณีเลือกรับบําเหน็จ
การับเงิน
ได้รับเงินก้อนครั้งเดียว
การเบิกค่ารักษาพยาบาล

เงินช่วยพิเศษ

ค่าเล่าเรียนบุตร
บําเหน็จตกทอด

การได้รับพระราชทานเพลิงศพ

กรณีเลือกรับบํานาญ
ได้ รั บ เงิ น เป็ น รายเดื อ น ทุ ก เดื อ น
ได้ ต ลอดชี วิ ต หรื อ หมดสิ ท ธิ รั บ
บํานาญ
ไม่มีสิทธิ
ผู้รับบํานาญเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้ตลอดชีวิต
* คู่สมรสเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ตลอดชีวิตจนผู้รับบํานาญถึงแก่
กรรม
* บิดา มารดา เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิตจนผู้รับ
บํานาญถึงแก่กรรม
* บุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุ
ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถเบิกได้ตลอดชีวิตจน
ผู้รับบํานาญถึงแก่กรรม
ไม่มีสิทธิ
ผู้ซึ่งรับบํานาญแสดงเจตนา หรือ
ทายาทตามกฎหมายได้รับเงิน 3
เท่าของบํานาญ เมื่อผูร้ ับบํานาญ
ถึงแก่กรรมภายใน 1 ปี
ไม่มีสิทธิ
- เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ถึงอายุ
25 ปีบริบูรณ์
- ศึกษาไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา
ไม่มีสิทธิ
ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลซึ่ง
ผู้รับบํานาญแสดงเจตนาได้รับเงิน
30 เท่าของบํานาญเมื่อผู้รับ
บํานาญถึงแก่กรรม
เจ้าภาพหรือทายาทยื่นเรื่องขอ
เจ้าภาพหรือทายาทยื่นเรื่องขอ
พระราชทานเพลิงศพไปยังหน่วยที่ พระราชทานเพลิงศพไปยังหน่วยที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
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-29บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ทายาทของผู้ตายหรือบุคคล
ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
2.1 ประเภทของบําเหน็จตกทอด
1) บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการประจําตาย หมายถึง ข้าราชการที่รับราชการมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ตายในระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงของตนเอง
วิธีคํานวณเงิน = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
2) บําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญตาย หมายถึง ผู้รับบํานาญปกติ หรือผูม้ ีสิทธิจะได้รับบํานาญ
ปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย
วิธีคํานวณเงิน = บํานาญรายเดือน x 30
2.2 ผู้มสี ิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด
2.2.1 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
1) บุตรที่บิดา มารดาได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
2) บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิง
3) บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร
4) บุตรบุญธรรม ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
5) บุตรที่ได้มีคําพิพากษาของศาล ว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องขอให้รับ
เด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตาย
2.2.2 สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ได้รบั 1 ส่วน
2.2.3 บิดา และมารดา หรือบิดา หรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ได้รับ 1 ส่วน
2.2.4 บุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับบําเหน็จตกทอดตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
(กรณีที่ไม่มีทายาท)
2.3 การยุติสิทธิการได้รับบําเหน็จตกทอด
กรณีไม่มีทายาทตาม 2.21-2.2.4 ให้สิทธิบําเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง
2.4 การเสียสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอด
ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด จะเสียสิทธิในการขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีดังนี้
2.4.1 เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทําหรือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญถึงแก่ความ
ตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2.4.2 เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให้ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตกทอดด้วยกันถึงแก่ความตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2.4.3 เป็นผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบํานาญหาว่ากระทําความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิตและตนเอง
กลับต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จ หรือทําพยานเท็จ
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-302.5 การนับเวลาราชการในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด
การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด ให้นับเวลา
ราชการเวลาปกติ รวมกับเวลาราชการทวีคูณ (ถ้ามี) และให้ตัดเวลาราชการกรณีที่มีเวลาที่ไม่
ไดรับเงินวันลาในระหว่างประกาศกฎอัยการศึกออก (ถ้ามี)
1) เวลาราชการเวลาปกติ คือ เวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือน จนถึงวันสุดท้ายที่
ได้รับเงินเดือน (วันที่ถึงแก่กรรม)
2) เวลาราชการเวลาทวีคูณ คือเวลาที่ทําหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศกฎอัยการศึก
การตัดเวลาราชการ คือเวลาที่
- ไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วัน เดือน ปี ใดถึงวัน เดือน ปี ใด กรณีดังกล่าว ได้แก่ การลาป่วย ลากิจโดย
ไม่ได้รับเงินเดือน ลากิจ เพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน การลาติดตามคู่สมรส การลาศึกษาโดย
ไม่ได้รับเงินเดือน เป็นต้น
- วันลาในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นจํานวนกี่วัน เช่นการลาป่วย ลากิจ โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก เป็นต้น
ข้อพึงระวังในการนับเวลาราชการ
1) กรณี ข้าราชการได้ รับอนุ มั ติใ ห้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงานองค์ก าร
ระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือน การคํานวณระยะเวลาเพื่อรับบําเหน็จ บํานาญ ให้นับ
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาปกติเสมือนปฏิบัติราชการ
2) การขาดราชการให้หักเวลาออกจากเวลาปกติในการปฏิบัติราชการ
3) การนับเวลาราชการให้นับถึงวันก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุในคําสั่งให้ออก ลาออก
4) การนับเวลาราชการเศษของปีถ้าถึงครึ่งปี ให้นับเป็นหนึ่งปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร. 0 2562 0548
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2.5 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
2.5.1 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงกันเข้าร่วมกันเพื่อทําการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกันในการจัดงานศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์ โดยมิได้
ประสงค์จะหากําไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปัน
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําในสังกัดกรมประมงในขณะยื่น
ใบสมัครเข้ารับเป็นสมาชิก
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ คู่สมรสสามีหรือภรรยาของสมาชิก
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
1. สมาชิกสามัญต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมประมง
2. สมาชิกวิสามัญต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกภาย 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สมรสได้รับการบรรจุหรือ
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส
3. เป็นผู้ประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ในวันยื่นใบสมัครสมาชิกสามัญต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่ในสังกัดกรมประมง ถ้ามีอายุเกิน 25 ปี ให้สมัครภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
บรรจุ
5. สมาชิกวิสามัญต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของสมาชิกสามัญ ซึ่งได้พ้นจากหน้าที่ราชการในกรม
ประมงไปแล้ว
6. สมาชิกวิสามัญต้องมีใบรับรองแพทย์ของทางราชการแสดงว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามแบบใบรับรองแพทย์
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสามัญ
1. แบบหนังสือขอสมัครเป็นสมาชิก
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกวิสามัญ
1. แบบหนังสือขอสมัครเป็นสมาชิก
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองแพทย์
4. สําเนาทะเบียนสมรส (รับรองสําเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
1. กรอกแบบหนังสือขอสมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
2. แนบสําเนาบัตรประจําประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
/3. ชําระค่า...

-323. ชําระค่าสมัครคนละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 5 ศพ ๆ ละ 10 บาท
เป็นเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 บาท
4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบหนังสือขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์.
5. ลงรับหนังสือในสมุดของฝ่ายฯ
6. เมื่อคําสั่งบรรจุข้าราชการกรมออกให้ทําบันทึกขอสมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมประมง ผ่านหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการฯ ถึงนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่) เสนอประธานกรรมการฯ (อธิบดีกรมประมง) ลงนามอนุมัติ
7. เมื่ออนุมั ติแล้วให้ทําบันทึกชําระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
ผ่านหัวหน้าฝ่ายสวั ส ดิการฯ ถึงนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่)
เสนอกองคลังออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
8. ทําหนังสือตอบรับเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมงพร้อมแนบสําเนาใบสมัคร
และใบเสร็จไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่
9. เก็บเอกสารการสมัครเข้าแฟ้มทะเบียนประวัติสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์.
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ
1. กรอกแบบหนังสือขอสมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
2. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองแพทย์ของทางราชการ
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. โดยให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อรับรองคุณสมบัติและให้คู่สมรสของผู้สมัครลงชื่อ
รับรองด้วย
6. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบหนังสือขอสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลักฐานการ
สมัคร
7. ลงรับหนังสือ
8. ทําบันทึกขอสมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ผ่านหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการฯ
ถึงนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่) เสนอประธานกรรมการฯ (อธิบดีกรม
ประมง) ลงนามอนุมัติ
9. เมื่ออนุมัติแล้วให้ทําบันทึกชําระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ผ่าน
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการฯ ถึงนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่) เสนอกอง
คลังออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
10. ทําหนังสือตอบรับเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมงพร้อมแนบสําเนาใบสมัคร
และใบเสร็จไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่
11. เก็บเอกสารการสมัครเข้าแฟ้มทะเบียนประวัติสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
12. เพิ่มชื่อผูส้ มัครเป็นสมาชิกลงในสมุดทะเบียนประวัติ
ระเบียบการสมัคร
- สมาชิกมี 2 ประเภท คือ
- สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการการ หรือลูกจ้างประจําในสังกัดกรมประมง
- สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สามีหรือภรรยาของสมาชิกสามัญ
/ในวันยื่น…

-33- ในวันยื่นในสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 บริบูรณ์ เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
ให้สมัครภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ให้รวมทั้งสมาชิกวิสามัญด้วย
- สมาชิกวิสามัญต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามแบบใบรับรองแพทย์
- การสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญภายหลังการบรรจุสามารถสมัครได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
จดทะเบียนสมรส
การเปลี่ยนแปลงผูร้ บั เงินสงเคราะห์
กรณีทยี่ ื่นผ่านหน่วยงาน
1. กรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์
2. ให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชา
3. ตรวจสอบความผู้ต้องของรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์เดิมว่าตรงกันหรือไม่โดยตรวจสอบจากสมุด
ทะเบียนประวัติฌาปนกิจสงเคราะห์. หากพบว่าไม่ตรงกันให้แจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อทําการแก้ไขต่อไป
4. ลงรับหนังสือ
5. ทําบันทึกผ่านหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการฯ ถึงนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่) เสนอประธานกรรมการฯ (อธิบดีกรมประมง) ลงนามอนุมัติ
6. อนุมัติแล้วให้ทําหนังสือแจ้งผลอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกทราบ
7. เก็บเอกสารการเปลี่ยนแปลงเข้าแฟ้มทะเบียนประวัติสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์.
8. แก้ไขข้อมูลในสมุดทะเบียนประวัติสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์.
กรณียนื่ ด้วยตัวเอง
1. กรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์
2. ตรวจสอบความผู้ต้องของรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์เดิมว่าตรงกันหรือไม่โดยตรวจสอบจากสมุด
ทะเบียนประวัติฌาปนกิจสงเคราะห์.
3. ลงรับหนังสือ
4. ทําบันทึกผ่านหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการฯ ถึงนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่) เสนอประธานกรรมการฯ (อธิบดีกรมประมง) ลงนามอนุมัติ
5. อนุมัติแล้วให้ทําหนังสือแจ้งผลอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกทราบ
6. เก็บเอกสารการเปลี่ยนแปลงเข้าแฟ้มทะเบียนประวัติสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
7. แก้ไขข้อมูลในสมุดทะเบียนประวัติสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์.
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
- ตาย
- ลาออก
- ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แจ้งหนังสือให้สมาชิกทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร. 0 2579 5594
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การขอพระราชทานเพลิงศพ
1 ความเป็นมา
กองพระราชพิธี สํานักพระราชวังได้กําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติการขอพระราชทานเพลิงศพไว้ให้
ข้าราชการในพระองค์ถือปฏิบัติ ต่อมาได้เผยแพร่เพื่อประโยชน์สําหรับข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเพลิงหลวงและหีบเพลิงต้องมีตําแหน่งชั้นและยศ ดังต่อไปนี้
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตํารวจ ยศชั้นร้อยตรี ขึ้นไป
6. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ 3 ขนไป ึ้
7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ “เบญจมา
ภรณ์มงกุฏไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
8. ผู้มีเกียรติทไี่ ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” (จ.จ.) หรือ “ตราสืบตระกูล”
(ต.จ.) ขึ้นไป
9. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ที่ถึงแก่กรรม
ในขณะดํารงตําแหน่ง
11. รัฐมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรม
12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
3. หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพเิ ศษ
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษควรอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่อยูใ่ นราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง
2. พระสงฆ์ทพี่ ระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญและเหรียญชัยสมรภูมิ
5. ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด หรืออดีตสมาชิกสภา
เทศบาล
6. ผู้ที่ทําประโยชน์ เช่น บริจาคเพื่อการกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 300,000 บาท บริจาค
ร่างกายหรืออวัยวะ
7. บิดามารดาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ 6 ขึ้นไป
8. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป
9. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
/10. บิดา...

-3510. บิดามารดาของข้าราชการทหาร ตํารวจ ตั้งแต่ระดับพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพัน
ตํารวจโท ขึ้นไป
หมายเหตุ บุคคลผู้ทําลายชีพตนเองไม่พระราชทานเพลิงศพและเครื่องประกอบเกียรติยศ
4.ขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
1. การขอพระราชทานเพลิงศพ : เจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้องทํา
หนังสือแจ้งไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม โดยระบุ
- ชื่อ ตําแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม
- ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง
- มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง
- ระบุวัน เวลา สถานที่ทจี่ ะฌาปนกิจ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ : เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิง
ศพกรณีพิเศษต้องทําหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ
- ชื่อ – สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม
- ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอ
พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
- ระบุวัน เวลา สถานที่ทจี่ ะฌาปนกิจ
หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดง
ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนั้น จะต้องนําหลักฐานมาแสดงแก่ เจ้าหน้าที่ ดังนี้
- ใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
- ทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม
- ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
- หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเหรียญ กล้าหาญ หรือเหรียญ
ชัยสมรภูมิ
ทั้งนี้ ต้องนําเอกสารต้นฉบับและสําเนาแนบมาพร้อมกับหนังสือด้วย
5.การติดต่อวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ
ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานและกรณีพิเศษนั้น จะต้องไม่ตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมฉลอง สิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตร
มงคล(และตามประเพณีนิยมไม่มีการเผาศพในวันศุกร์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร .0 2579 4530

/การขอ...
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การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ถึงแก่กรรม ทายาท และวงศ์ตระกูล
2. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานน้ําหลวง ต้องมีตําแหน่งและชั้นยศดังต่อไปนี้
2.1 พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
2.2 พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
2.3 ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
2.4 ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
2.5 ข้าราชการฝ่ายทหาร ตํารวจ ยศชั้นร้อยตรี ขึ้นไป
2.6 พนักงานเทศบาล ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
2.7 ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.)
และ “เบญจมาภรณ์มงกฎไทย” (บ.ม.) ขี้นไป
2.8 ผูม้ ีเกียรติที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” (จ.จ) หรือ “ตราสิบ
ตระกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป
2.9 ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานเหรียญ “ รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
2.10 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ถึงแก่กรรม
2.11 รัฐมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรม
2.12 ผูท้ ี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
3. หลักฐานประกอบการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
3.1 ใบมรณะบัตร
3.2 หลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
3.3 หนังสือกราบบังคมทูลลา
3..4 ดอกไม้ 1 กระทง ธูปไม้ระกํา 1 ดอก และเทียน 1 เล่ม พร้อมพานรอง
3.5 หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการขอพระราชทานน้าํ หลวงอาบศพ
4.1 เจ้าภาพหรือทายาท จัดดอกไม้กระทง 1 กระทง ธูปไม้ระกํา 1 ดอก และเทียน 1 เล่ม มีพานรอง
พร้อมไปกราบถวายบังคมลา และหนังสือกราบบังคมทูลลา
4.2 ติดต่อที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ของทุกวัน ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร .0 2579 4530

/บทที่ 3...
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บทที่ 3
สวัสดิการทุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นนอกเหนือที่ทางราชการกําหนด
3.1 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่กรมประมง
การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บตุ รเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง มีจํานวน 4 กองทุน ได้แก่
1.1 กองทุ น มู ล นิ ธิ “คณะ 2526” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจําของกรมประมงที่เรียนดีหรือปานกลาง แต่มีฐานะขัดสน
1.2. กองทุน “ดร.จรัลธาดา กรรณสูต” มีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของกรมประมงที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขัดสน
1.3. กองทุนมูลนิธิ “ ดร.ไชยยุทธ์ จันทรชูกลิ่น” มีมีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของ
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่ปฏิบัติงาน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่เรียนดี แต่มีฐานะขัดสนเป็นอันดับแรก
1.4. กองทุน “ผ้าป่าปาย แม่ฮ่องสอน” มีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาแก่บุตร
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. นัดประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ (ประมาณเดือนมิถุนายน)
2. ประกาศให้ทุนการศึกษา/ แจ้งเวียนให้ทกุ หน่วยงานทราบ (ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)
3. ร่วมรายชื่อผู้ขอรับทุน (ประมาณสิงหาคม)
4. คัดแยกประเภทของทุนระดับการศึกษา (ประมาณสิงหาคม)
5. ทําการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา คิดคะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์ ร่วมคะแนนทั้งหมด จัด
เรียงลําดับผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย (ประมาณสิงหา – กันยายน)
6. นัดประชุมคณะกรรมพิจารณาผู้ได้รับทุน (ประมาณเดือนตุลาคม)
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา/ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง โทร. 0 2579 5594
3.2 โครงการสวัสดิการอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสวัสดิการกรมประมงเห็นชอบดําเนินการ
3.2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.กรุงไทย)
3.2.2 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธ.ออมสิน)
3.2.3 โครงการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ (ธ.กรุงไทย)
3.2.4 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
3.2.5 โครงการประกันชีวิตหมู่ บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด
3.2.6 โครงการตลาดนัดสวัสดิการกรมประมง
3.2.7 โครงการสวัสดิการอาคารจอดรถยนต์กรมประมง
3.2.8 โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณก่อนกําหนด

-383.3 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประมงจัดเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการกรม
ประมง มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในปี 2553 เป็นดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้สมาชิกกู้ยิม
รายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
รายจ่าย
กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
สินทรัพย์

ปี 2553
4,475 คน
184 คน
91,0682,390.00 บาท
573,326,840.16 บาท
50,633.08 บาท
54,042,000.00 บาท
1,461,231,501.00 บาท
99,497,875.90 บาท
9,179,758.79 บาท
70,318,117.11 บาท
80,770,525.99 บาท
8,665,894.18 บาท
1,649,031,132.89 บาท

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด
1. การทําประกันชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด ได้บริการทําประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกกับบริษัท
สยามซัมซุงประกันชีวิต จํากัด ในอัตราดอกเบี้ยประกันรายละ 1,100.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 4,923,785.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
ให้ กั บสมาชิ ก ที่ มีอ ายุ ตั้ง แต่ 15 ปี ถึ ง 77 ปี โดยเริ่ ม คุ้ ม ครองตั้ ง แต่ วั นที่ 1 มี น าคม 2553 – วั นที่ 28
กุมภาพันธ์ 2554 โดยกําหนดผลประโยชน์คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 250,000.00 บาท (สองแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทสมาชิกของสหกรณ์ที่
เสียชีวิตระหว่างปี นับถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 จํานวน 24 ราย เป็นจํานวนเงินสินไหมทดแทนทั้งสิ้น
จํานวน 6,000,000 .00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
2. มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด ได้มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับบุตรของสมาชิก
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษารวมทั้งสิ้น 352 ทุน เป็นเงิน 500,900.00 บาท (ห้าแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. การจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์ได้จ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกให้แก่
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จํานวน 19 ราย เป็นเงิน 280,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
/4. การจ่าย

-394. การจ่ายเงินค่าพวงรีด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นค่าพวงรีด เพื่อแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต
กรณี ส มาชิ ก บิ ด า มารดา สามี ภรรยา และบุ ต รของสมาชิ ก ที่ ถึ ง แก่ ก รรม จํ า นวน 26 ราย เป็ น เงิ น
12,750.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก ให้
สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี ตามคําสั่งหรือประกาศของหัวหน้าส่วนราชการ
จํานวน 60 คน โดยจ่ายเงินดังนี้
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกเป็นเงินไม่เกิน
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกเป็นเงินไม่เกิน
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกเป็นเงินไม่เกิน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1. ความหมายของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2. วัตถุประสงค์การจัดทําคู่มอื สวัสดิการ
3. คําจํากัดความ
4. ขอบเขตการจัดทําคู่มือ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ

บทที่ 2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของทางราชการ
2.1 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทั่วไป
2.1.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.1.2 การลา
2.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
2.2.1-เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
2.2.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
2.2.3 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2.2.4 เงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
2.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เมื่อพ้นจากราชการ
2.3.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2.3.2 เงินบําเหน็จ หรือบํานาญ
2.4 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
2.4.1 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
2.4.2 การขอพระราชทานเพลิงศพ
2.4.3 การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ

บทที่ 3 สวัสดิการทุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นนอกเหนือที่ทางราชการกําหนด
3.1 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่กรมประมง
3.2 โครงการสวัสดิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการกรมประมงเห็นชอบดําเนินการ
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.กรุงไทย)
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธ.ออมสิน)
โครงการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ (ธ.กรุงไทย)
โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
โครงการประกันชีวิตหมู่ บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด
โครงการตลาดนัดสวัสดิการกรมประมง
โครงการสวัสดิการอาคารจอดรถยนต์กรมประมง
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณก่อนกําหนด
โครงการกีฬาและนันทนาการ
3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
/ภาคผนวก...

ภาคผนวก
แบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. แบบ กบข.001/2/2550 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
2. แบบ กบข.020 ใบคําร้องขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.
3. แบบ กบข. บต 002/2551 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์
ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน
4. แบบ กบข. จพ 001/2551 แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
5. แบบ กบข. รง 008/1/2551 แบบขอรับเงินจากกองทุน
(กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
6. แบบ กบข. รง 008/2/2551 แบบขอรับเงินจากกองทุน
(กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
7. แบบ กบข. 018/1/2551 แบบคําขอถอนคืนเงินจาก กบข.
8. แบบ ป.ค.14 แบบสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ.
(กรณีไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้)
9. แบบ ฌป.47 -1 แบบหนังสือขอสมัครเป็นสมาชิก
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
10. แบบ ฌป.47 -3 แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
11. แบบ ฌป.47 -4 แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
12. แบบ ฌป.47 -5 แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์(สําหรับแทนผู้เยาว์)
13. แบบ ฌป.47 -6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์
14. แบบ ฌป.47 -7 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
15. แบบ ฌป.47 -8 หนังสือแสดงความจํานงของสมาชิก
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง กรณีพ้นจากราชการกรมประมง
16. หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
17. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
18. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
19. แบบใบลาพักผ่อน
21. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
22. แบบรับรองเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.กรุงไทย)
23. แบบรับรองโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธ.ออมสิน)
24. แบบรับรองโครงการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ (ธ.กรุงไทย)

