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สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : ข้าราชการ
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สิทธิประโยชน์

กรณีตัวอย่าง

1. ได้รับบาเหน็จตกทอด
* วิธีการคานวณเวลาราชการ
เวลาราชการปกติ = เวลาราชการตั้งแต่วันที่บรรจุ ถึง วันที่เสียชีวิต ข้าราชการ นาย ก. ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ บรรจุวันที่
เวลาราชการทวีคูณ = ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาพื้นที่ประกาศ 3 พ.ค. 27 อัตราเงินเดือนปัจจุบนั 31,300 บาท ประสบอุบัตเิ หตุถึงแก่
ความตายเนื่องจากปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
ใช้กฎอัยการศึก
- เวลาราชการปกติ = 3 พ.ค. 27 - 27 มี.ค. 58
รวมเวลาราชการ = เวลาราชการปกติ + เวลาทวีคณ
ู
= 30 ปี 10 เดือน 24 วัน
- เวลาราชการทวีคูณ = 23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34
* สูตรการคานวณบาเหน็จตกทอด
= 2 เดือน 8 วัน
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
- รวมเวลาราชการ = 31 ปี 1 เดือน 2 วัน (31 + 1/12 + 2/360)
= เงินบาเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาท
= 31 + 0.08 + 0.01
= 31.09 ปี

1. ได้รับบาเหน็จตกทอด (จ่ายให้แก่ทายาท)
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
= 31,300 x 31.09

= 973,117 บาท
2. ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

2. ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพเิ ศษ พ.ศ. 2521 ข้อ 9
(1) ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสีย่ งอันตรายต่อชีวิตได้รับ
อันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ เลื่อนได้
ไม่เกิน 7 ขั้น
(2) ถูกประทุษร้ายและได้รับอันตรายถึงแก่ความตายเพราะเหตุ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เลื่อนได้ไม่เกิน 5 ขั้น
(3) ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เลื่อนได้ไม่เกิน 3 ขั้น
(4) ปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรา เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินกว่า
ปกติธรรมดา เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เลื่อนได้ไม่เกิน 2 ขั้น
(5) เจ็บป่วยถึงแก่ความตายเนื่องจากต้องไปปฏิบัตริ าชการ
เป็นครั้งคราวนอกที่ตั้งสานักงานประจา หรือต้องประจาปฏิบัตริ าชการ
ในท้องที่กันดารที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
เลื่อนได้ 1 ขั้น

- ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพเิ ศษ พ.ศ. 2521 ข้อ 9 (3) ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย
เนื่องจากปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ เลือ่ นได้ไม่เกิน 3 ขั้น
- เนื่องจากระเบียบยังไม่ได้แก้ไขตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนแบบใหม่ จึงกาหนดให้เทียบเคียงการเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น
เท่ากับ 5% ดังนั้น ได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 3 ขั้น = 15%
สูตรการคานวณ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ขั้นกรณีพิเศษ
= 31,300 x 15% = 4,695 บาท
รวมได้รับเงินเดือน = 31,300 + 4,695 = 35,995 บาท

* ได้รับเงินบานาญพิเศษ (จ่ายให้แก่ทายาท)
บานาญพิเศษ = เงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ
2
= 35,995 = 17,997.50 บาท
2
* จานวนเงินบานาญพิเศษ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับบานาญพิเศษ*

-2-

สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : ข้าราชการ
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สิทธิประโยชน์

กรณีตัวอย่าง

ข้อ 10 (2) ในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนเกินอัตราสูงสุดของข้าราชการ
1. บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
แต่ละประเภท ขั้นที่เกินกว่านั้นให้ใช้วิธีเพิ่มเงินเดือนเป็นพิเศษในแต่ละขั้น
(บุตรจะได้รับจนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นอยู่ระหว่างศึกษาฯ
ในอัตราร้อยละ 5
ให้ได้รับไม่เกินอายุ 25 ปีบริบรู ณ์)
2. สามี/ภรรยา ได้รบั 1 ส่วน (ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทาการสมรสใหม่)
ข้อ 10 ทวิ การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนตามข้อ 9 สาหรับข้าราชการ
ที่เสียชีวิต ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ทไี่ ด้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 3. บิดา/มารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับ 1 ส่วน (ได้รับตลอดชีวิต)
ในรอบปีงบประมาณที่เสียชีวิต ให้ได้รับการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
ตามเกณฑ์ในข้อ 9 “เพิ่มขึ้น 1 ขัน้ ”

3. ได้รับเงินช่วยพิเศษ (เงินค่าทาศพ)
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวน 3 เท่า
ของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับในเดือน
ที่ถึงแก่ความตาย
สูตรการคานวณ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย + เงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา
+ เงินประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
+ เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ + เงินเพิม่ พิเศษ
สาหรับการปราบปรามผู้กระทาผิด) x 3 เท่า

4. ได้รับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
กรณีข้าราชการดังกล่าว เป็นสมาชิก (กบข.) จะได้รับเงินจากกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ได้รับเฉพาะเงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว

3. ได้รับเงินช่วยพิเศษ (เงินค่าทาศพ)
- ข้าราชการ นาย ก.
- ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย
= 31,300 บาท
- ได้รับเงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสูร้ บ (พสร.) = 1,250 บาท
สูตรการคานวณ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย + เงิน พสร.) x 3 เท่า
= (31,300 + 1,250) x 3
= 32,550 x 3

= 97,650 บาท

4. ได้รับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- จากการตรวจสอบ ข้าราชการ นาย ก. เป็นสมาชิก กบข.
- มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
- โดยโทรศัพท์สอบถามจานวนเงินที่จะได้รับ จากเจ้าหน้าที่ กบข.
- จะได้รับเงิน กบข. = ประมาณ 400,000 บาท
* ทั้งนี้ กบข. กาหนดให้ทายาทติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
ที่สายด่วน กบข. โทร. 1179

*** กรณีข้าราชการได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป เพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้ มีสิทธิได้รับเงินทาขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546

สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : ลูกจ้างประจา
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สิทธิประโยชน์

กรณีตัวอย่าง

1. ได้รับบาเหน็จปกติ กรณีลูกจ้างประจาตาย
* วิธีการคานวณเวลาราชการ (คานวณเป็นเดือน)
เวลาราชการปกติ = เวลาราชการตั้งแต่วันที่บรรจุ ถึง วันที่เสียชีวิต
เวลาราชการทวีคูณ = ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาพื้นที่ประกาศ
ใช้กฎอัยการศึก
รวมเวลาราชการ = เวลาราชการปกติ + เวลาทวีคณ
ู
* สูตรการคานวณบาเหน็จปกติ กรณีลูกจ้างประจาตาย
= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
12
= เงินบาเหน็จปกติ กรณีลูกจ้างประจาตาย

ลูกจ้างประจา นาย ข. ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 บรรจุวันที่
1 ธ.ค. 32 อัตราค่าจ้างปัจจุบัน 30,220 บาท ประสบอันตรายเสียชีวิต
เนื่องจากถูกช้างป่าทาร้าย ขณะออกปฏิบัติการขับไล่ช้างป่าที่เข้ามาใน
พื้นที่ทากินของประชาชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
- เวลาราชการปกติ = 1 ธ.ค. 32 – 11 ก.ย. 58
= 25 ปี 9 เดือน 10 วัน
- เวลาราชการทวีคูณ = 23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34
= 2 เดือน 8 วัน
- รวมเวลาราชการ = 25 ปี 11 เดือน 18 วัน
= 300 + 11 + 1
= 312 เดือน

1. ได้รับบาเหน็จปกติ กรณีลูกจ้างประจาตาย
(จ่ายให้แก่ทายาท)
= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
12
= 30,220 x 312
12

= 785,720 บาท
2. ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีพิเศษ

2. ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขัน้ ค่าจ้างลูกจ้างประจาซึ่งถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0527.6/ว 69 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544
(1) ถึงแก่ความตายเพราะถูกทาร้าย เนื่องจากการปราบปราม
ผู้กระทาผิด เลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกิน 6 ขั้น
(2) ถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต
เลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกิน 5 ขั้น
(3) ถึงแก่ความตายโดยถูกประทุษร้าย เลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกิน 3 ขั้น
(4) ถึงแก่ความตายโดยอุบัตเิ หตุ เลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกิน 2 ขั้น
(5) ถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานตรากตรา หรือเร่งรัดเกินกว่า
การปฏิบัตติ ามธรรมดา เลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกิน 1 ขัน้

- ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 69
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544 ข้อ 1 (2) ถึงแก่ความตายเพราะ
ปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกิน
5 ขั้น
- ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างไม่เกิน 5 ขั้น จากอัตราค่าจ้าง 30,220 บาท
- อัตราค่าจ้างดังกล่าวเลื่อนขัน้ ค่าจ้างได้ 3.5 ขั้น จะได้อัตราค่าจ้าง
34,110 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราค่าจ้าง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานสนับสนุน
- สามารถเพิม่ ค่าจ้างเป็นพิเศษได้อีก 1.5 ขั้น คิดเป็นอัตราร้อยละ
7.25 คิดเป็นเงิน (34,110 x 7.25%) = 2,472.97 บาท
- รวมได้รับอัตราค่าจ้าง = 34,110 + 2,472.97
= 36,582.97 บาท

-2-

สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : ลูกจ้างประจา
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สิทธิประโยชน์
* การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้าง ในกรณีจะต้อง
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าจ้าง ขั้นที่เกินกว่านั้น
ให้ใช้วิธีเพิ่มค่าจ้างเป็นพิเศษในแต่ละขั้น ในอัตราร้อยละ 5
สูตรการคานวณ = อัตราค่าจ้างที่เลื่อนกรณีพิเศษ จานวน 30 เดือน

3. ได้รับเงินช่วยพิเศษ (เงินค่าทาศพ)
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กรณีลูกจ้างประจาถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวน
3 เท่า ของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย
สูตรการคานวณ = อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย x 3 เท่า

กรณีตัวอย่าง
* ได้รับบาเหน็จพิเศษ (จ่ายให้แก่ทายาท)
บาเหน็จพิเศษ = อัตราค่าจ้างที่เลื่อนกรณีพเิ ศษ จานวน 30 เดือน
= 36,582.97 x 30

= 1,097,489.10 บาท
3. ได้รับเงินช่วยพิเศษ (เงินค่าทาศพ)
- ลูกจ้างประจา นาย ข.
- ได้รับอัตราค่าจ้างปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย = 30,220 บาท
สูตรการคานวณ

= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย x 3 เท่า
= 30,220 x 3

= 90,660 บาท

4. ได้รับเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.)

4. ได้รับเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.)

กรณีที่ลูกจ้างประจา เป็นสมาชิก (กสจ.) จะมีสิทธิได้รับเงินจาก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา

- จากการตรวจสอบลูกจ้างประจา นาย ข. เป็นสมาชิก กสจ.
- มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
- โดยโทรศัพท์สอบถามจานวนเงินที่จะได้รับ จากเจ้าหน้าที่ กสจ.

ได้รับเฉพาะเงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว

- จะได้รับเงิน กสจ. = ประมาณ 300,000 บาท
* ทั้งนี้ กสจ. กาหนดให้ทายาทติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
โทรศัพท์ 02 – 6866331 ,02 – 6866337-39

*** กรณีลูกจ้างประจาได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป เพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้ มีสิทธิได้รับเงินทาขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546

สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : พนักงานราชการ
หากพนัก งานราชการ ประสบอันตราย เจ็ บป่วย ตายหรือ สูญหาย เนื่องจากการทางานให้ ทางราชการ ให้ พนักงานราชการมีสิทธิไ ด้
รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด 2 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และให้นากฎหมายว่า
ด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย เพราะเหตุป ฏิบัติราชการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการ
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายเงินทดแทนให้เบิกจ่ายจากงบบุคลากรของส่วนราชการที่พนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่

สิทธิประโยชน์
1. กาหนดการจ่ายเงินทดแทน 4 กรณี
(1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน
(2) กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะจาก
การทางาน
(3) กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทางาน
(4) กรณีเสียชีวิตหรือสูญหายจากการทางาน

2. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินทดแทนแล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จา่ ยจริงตามความจาเป็นแต่ไม่เกินอัตรา
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
(2) ได้ รั บ ค่ า ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในการท างานตามความเป็ น จริ ง
ตา มห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก า ร แล ะ อั ต รา ที่ ก าห นด ในกฎกระ ทร วง
กรณีจาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน ภายหลังการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(3) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญ
หาย ได้รับค่าทาศพจานวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่า
รายวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(4) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ได้รับค่าทดแทน
แล้วแต่กรณี ดังนี้
- ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีไม่สามารถ
ทางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน ขึ้นไป (มีใบรับรองแพทย์) ได้รับค่าทดแทน
ตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทางานได้จนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทางาน
ได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี
- ร้อ ยละ 60 ของค่า จ้างรายเดือ น ส าหรั บกรณีที่ต้ องสู ญเสี ย
อวัยวะบางส่วนของร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะ
และตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมประกาศกาหนด แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี
- ร้ อ ยละ 60 ของค่ า จ้ า งรายเดื อ น ส าหรั บ กรณี ที่ ต้ อ ง
ทุพพลภาพ โดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่
จะต้องจ่ายตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกาหนด
แต่ต้องไม่เกิน 15 ปี

กรณีตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน
-นาย ค. ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ทาสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 1

มิถุนายน 2558 ปฏิบัติงานประจาอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จังหวัดตาก
ได้รับอัตราค่าตอบแทน 12,280 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว 1,005 บาท ประสบอันตราย ได้รับบาดเจ็บถูกยิงขณะออก
ตรวจลาดตระเวนปราบปราม การกระทาผิดเกี่ยวกับป่าไม้ เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2561 และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประจาจังหวัด แพทย์สั่ง
ให้หยุดรักษาตัวเป็นเวลา 45 วัน (มีใบรับรองแพทย์)
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเป็นไปตามข้อ 2. แล้วแต่กรณี เช่น
- ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
- กรณีจาเป็น ต้องได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานหลั ง
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน
ตามความเป็ น จริ ง ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และอั ต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
- เงินทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ไม่
สามารถทางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป (มีใบรับรองแพทย์) จะได้รับ
ค่าตอบแทนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทางานได้จนถึงเวลาที่ไม่สามารถ
ทางานได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี (เงินทดแทนจะจ่ายเฉพาะวันที่ไม่ได้รับเงินเดือน
จากส่วนราชการ)
- ให้พนักงานราชการด าเนินการยื่ นขอรั บเงินทดแทนฯ ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด ตามข้อ 4 (2.1) แก่ส่วนราชการที่สังกัดภายใน 180
วันนับจากวันประสบอันตราย เจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
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สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : พนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์
2. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินทดแทนแล้วแต่กรณี ดังนี้ (ต่อ)
- ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ถึงแก่ความตาย
หรือสูญหาย มีกาหนด 8 ปี

3. ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทน ได้แก่
- พนักงานราชการผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ทางราชการ
- กรณีเสียชีวิตหรือสูญหายจากการปฏิบัตหิ น้าที่ให้ทางราชการ
ให้ทายาทตามมาตรา 20 เป็นผู้ยนื่ ขอรับเงินทดแทนฯ ได้แก่
(1) บิดามารดา
(2) สามีหรือภรรยา
(3) บุตรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เว้นแต่เมื่อมีอายุครบ 18 ปีและ
ยังศึกษาอยู่ในระดับทีไ่ ม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
(4) บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของพนักงานราชการก่อนพนักงานราชการ
ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(5) บุตรซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่พนักงานราชการถึง
แก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วัน
คลอด

4. วิธีการปฏิบัติในการขอรับเงินทดแทน
1. หลักเกณฑ์และการดาเนินงาน

กรณีตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 2
กรณีเสียชีวิตหรือสูญหายจากการทางาน
-นาย ง. ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ทาสัญญาจ้างเมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2548 ปฏิบัติงานประจาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สังกัด
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ได้รับอัตราค่าตอบแทน 13,500 บาท
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เนื่องจากถูกช้างป่าทาร้ายในระหว่างสนธิกาลัง
เพื่อขับไล่ช้างป่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 น.
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเป็นไปตามข้อ 2. กรณีเสียชีวิต
- ได้รับค่าทาศพจานวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่า
รายวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ( อัตราค่าจ้างขั้นต่า
รายวัน วันละ 300 บาท)
ค่าทาศพ = (300 บาท X 100 เท่า) = 30,000 บาท
- ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน มีกาหนด 8 ปี
เงินทดแทน = (13,500 บาท X 60%) =8,100 บาท/เดือน
เป็นระยะเวลา 8 ปี (12 เดือน X 8 ปี = 96 เดือน) จึงได้รับเงินทดแทน
เป็นเงิน 777,600 บาท (8,100บาท X 96 เดือน)

ดังนั้น ทายาทของพนักงานราชการจะได้รับเงินทดแทนรวมเป็นเงิน
- ให้พนักงานราชการหรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนตามกฎหมายยื่น ทั้งสิ้น = (ค่าทาศพ 30,000 บาท + เงินทดแทนฯ 777,600 บาท)
คาร้องขอรับเงินทดแทนต่อหน่วยงาน (สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) ที่พนักงาน = 807,600 บาท
ราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี
- การยื่นคาร้องขอใช้สิทธิให้กรอกข้อความในแบบแจ้งการประสบ
อั น ตราย เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ สู ญ หาย และค าร้ อ งขอรั บ เงิ น ทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (แบบ คพร./สป.1) และหนังสือ
รับรองของแพทย์ผู้รักษา (แบบ คพร./สป.2) ที่แนบท้ายประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง สิท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ข้อ 7
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ประเภทเจ้าหน้าที่ : พนักงานราชการ
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4. วิธีการปฏิบัติในการขอรับเงินทดแทน
1. หลักเกณฑ์และการดาเนินงาน (ต่อ)
-ให้หน่วยงาน (สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) พิจารณาตรวจสอบเรื่อง
หรื อ กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เข้ า หลั ก เกณฑ์ ที่ ส มควรเสนอขอรั บ เงิ น ทดแทน
ส าหรั บ พนั ก งานราชการหรื อ ไม่ ซึ่ งเรื่ อ งหรื อ กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี ผ ล
สืบเนื่องจากการปฏิบัติราชการ และมิได้มีสาเหตุเกิดจากเรื่องส่วนตัว
หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรื อเกิดจากความผิด
ของพนักงานราชการผู้นั้น และเรื่องหรือกรณีที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในเวลา
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ หากเรื่องหรือกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
นอกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น ต้องมีเอกสารหลักฐาน
หรือบันทึกชี้แจงเหตุการณ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชา ในกรณี
ที่มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบ
แล้วให้สรุปผลการพิจารณาเสนอรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชทราบด้วย

2.เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับเงินทดแทน
2.1 กรณีบาดเจ็บ
1. แบบ คพร./สป.1
2. คพร./สป.2
3. ใบรับรองแพทย์
4. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
5. รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี
6. สาเนาสัญญาจ้างของพรก.
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน
8. สาเนาใบลงเวลาปฏิบตั ิงานของพรก.
9. ใบลาป่วย
10. เอกสารการรายงานการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง
10.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง
10.2 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
10.3 บันทึกถ้อยคาสอบสวนข้อเท็จจริง
11. หลักฐานการออกปฏิบัติงาน (คาสั่ง)
12. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนระหว่างทีพ่ นักงานราชการ
หยุดงาน

กรณีตัวอย่าง
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กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : พนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์
2.เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับเงินทดแทน
2.1 กรณีบาดเจ็บ (ต่อ)
13. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน (ตามคาสั่ง)
14. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อ
และเลขที่บัญชีของพนักงานราชการ
15. หลักฐานแสดงการรับสิทธิจากสานักงานประกันสังคม
16. ภาพประกอบการพิจารณา
17. บันทึกขอรับเงินทดแทนของพนักงานราชการ
18. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

2.2 กรณีเสียชีวิต
1. แบบ คพร./สป.1
2. คพร./สป.2 หรือหนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา
3. หนังสือรับรองการตาย
4. สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ/รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี
5. สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของพรก.
6. สาเนาใบมรณะบัตรของพรก.
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านของพรก.
8. สาเนาสัญญาจ้างของพรก.
9. สาเนาใบลงเวลาปฏิบตั ิงานของพรก. /หลักฐานแสดงการปฏิบัตหิ น้าที่
10. หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพรก. (คาสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่)
11. หนังสือการสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิต (คาสั่ง,บันทึกผลการสอบ
ข้อเท็จจริง)
12. หนังสือรับรองการเป็นผู้จดั การศพจากศาสนสถาน
13. สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการศพ
14. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทออมทรัพย์
15. สาเนาใบสาคัญการสมรสบิดามารดา
16. สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา/
ใบมรณะบัตร)
17. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา/
ใบมรณะบัตร)
18. สาเนาใบสาคัญการสมรสสามีภรรยา
19. สาเนาทะเบียนบ้านสามี/ภรรยา

กรณีตัวอย่าง
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ประเภทเจ้าหน้าที่ : พนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์
2.2 กรณีเสียชีวิต (ต่อ)
20. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสามี/ภรรยา
21. สาเนาใบสูติบัตรบุตร
22. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบุตรพรก.
23. สาเนาทะเบียนบ้านบุตรพรก.
24. แบบข้อตกลงการจ่ายค่าทดแทน กรณีพนักงานราชการ
เสียชีวิตเนื่องจากการทางานให้ราชการ (กรณีการทาแบบ
ข้อตกลงหากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ยินยอม
ตามกฎหมาย) และการแจ้งความจานงรับเงินของทายาท
ทุกคน
25. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทออมทรัพย์ หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของทายาท
26. หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
27. หลักฐานการขอรับเงินทดแทนของสานักงาน
ประกันสังคม
28. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน
29. ภาพประกอบการเสียชีวิตของพนักงานราชการ
30. รายชื่อผู้ประสานงาน /โทรศัพท์
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่น
ขอรับเงินทดแทนฯ และรายละเอียดการดาเนินงานได้ที่
www.dnp.go.th/personnel

5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จบานาญ
ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เบอร์โทรศัพท์ 02 579 6666 ต่อ 1153
เบอร์โทรสาร 02 579 5419

กรณีตัวอย่าง

-6-
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ประเภทเจ้าหน้าที่ : พนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์
6. ข้อควรรู้ของพนักงานราชการ
-พนักงานราชการ ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละ 5 % ของค่าจ้าง ซึ่งพนักงานราชการจะได้รับการคุม้ ครองในกรณี
อันมิใช่เนื่องจากการทางาน ดังต่อไปนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ประกันสังคมกาหนด เช่น
- ค่าบริการทางการแพทย์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง
ค่าอุปกรณ์
- เงินทดแทนการขาดรายได้/ค่าทดแทน
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. กรณีทุพพลภาพ คือ เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัตเิ หตุจนถึงขั้น
ทุพพลภาพ
3. กรณีตาย คือ ถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทางาน
- ค่าทาศพ
- เงินสงเคราะห์กรณีตาย
- เงินออมชราภาพ
4. กรณีคลอดบุตร
5. กรณีสงเคราะห์บตุ ร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีว่างงาน
ทั้งนี้ พนักงานราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ
โทรสายด่วน 1506 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.sso.go.th

กรณีตัวอย่าง
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1. ระเบียบว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่าย
เงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.
การให้ความช่วยเหลือ
2551
- เสียชีวิต
รำยละไม่เกิน 30,000 บำท
-ดำเนิน กำรช่วยเหลือ ลู กจ้ ำงชั่ว ครำว พนั กงำนจ้ำงเหมำ
- บำดเจ็บสำหัส รำยละไม่เกิน 20,000 บำท
พนักงำนรำชกำร ลู กจ้ำงประจ ำ และข้ำรำชกำร โดยยื่นคำ
- บำดเจ็บ
รำยละไม่เกิน 10,000 บำท
ขอรับสวัสดิกำรฯ ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต หรือได้รับ
อันตรำยจนถึงทุพพลภำพ หรือบำดเจ็บสำหัส)
(แนวทำงปฏิบัตใิ นกำรขอรับควำมช่วยเหลือ ตำมหนังสือ สบก.
ที่ ทส 0901.306/ว 5342 ลว. 11 พ.ค. 60)
2. ระเบียบสวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือ
พ.ศ. 2561
- เสียชีวิต
รำยละไม่เกิน 500,000 บำท
-ด ำ เ นิ น ก ำ ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ลู ก จ้ ำ ง ป ร ะ จ ำ
- บำดเจ็บสำหัส รำยละไม่เกิน 350,000 บำท
พนักงำนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้ ทส. ยื่นคำขอรับสวัสดิกำร
- บำดเจ็บ
รำยละไม่เกิน 200,000 บำท
ภำยใน 90 วั น นั บแต่ วั นที่ เสี ยชี วิ ต หรื อได้ รั บอั นตรำยจนถึ ง
- อื่นๆ (ตำมมติฯ) รำยละไม่เกิน 100,000 บำท
ทุพพลภำพ หรือบำดเจ็บสำหัส)
หมายเหตุ กำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจำรณำจำก
เหตุกำรณ์ปะทะ/ต่อสู้
3. มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
-ด ำเนิ น กำรช่ ว ยเหลื อ ตำม โครงกำรประกั น อุ บั ติ เ หตุ ความช่วยเหลือ/กรมธรรม์/เงื่อนไข
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยวันและพนักงำนรำชกำรที่โอนมำจำกลูกจ้ำง ความคุ้มครอง
ชั่ ว ครำวรำยวั น ภำยในก ำหนดเวลำ 5 ปี สั งกั ดกรมอุ ทยำน
- เสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จำนวน 8,000 คน อำยุระหว่ำง
รำยละไม่เกิน 250,000 บำท
16 – 60 ปี ที่มีหน้ำที่ลำดตระเวนป้องกันรักษำป่ำ และสัตว์ป่ำ
- เสียชีวิตจำกกำรฆำตกรรม รำยละไม่เกิน 250,000 บำท
และภำรกิจอื่นตำมคำสั่ง)
- ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุ/1 ครั้ง 20,000 บำท
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4. มูลนิสืบนาคะเสถียร (กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า)
-วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ พิ ทั ก ษ์ ป่ ำ การให้ความช่วยเหลือ
ดังนี้ พนักงำนจ้ำงเหมำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และ
- เสียชีวิต
ข้ำรำชกำร (ตำมลำดับ)
1) พิจำรณำช่วยเหลือทุนกำรศึกษำบุตรทุกคน เดือนละ
1,000 บำท (ปีละ 12,000 บำท/คน) จนจบปริญญำตรี
2) ช่วยเหลือค่ำทำศพ ไม่เกินรำยละ 20,000 บำท
(เงื่อนไขเป็นไปตำมข้อพิจำรณำของมูลนิธิฯ)
- บำดเจ็บ/พิกำร/ทุพพลภำพ (ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้)
ช่วยเหลือรำยละไม่เกิน 20,000 บำท
- บำดเจ็บ (สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำนได้) ช่วยเหลือรำยละ
ไม่เกิน 10,000 บำท
5. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด ว่าด้วย
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2560
-ดำเนินกำรช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ การให้ความช่วยเหลือ
- กรณีสมำชิกเสียชีวิต
รำยละ 20,000 บำท
จ ำกั ด (ยื่ น ค ำขอรั บ สวั ส ดิ ก ำร ภำยใน 180 วั น นั บ แต่ วั น ที่
- กรณีสมำชิกทุพพลภำพ รำยละ 20,000 บำท
เสียชีวิตหรือได้รับอันตรำยจนถึงทุพพลภำพหรือบำดเจ็บสำหัส)
- กรณีสมำชิกบำดเจ็บสำหัส รำยละ 10,000 บำท
หมายเหตุ
- สำหรับกรณีไม่เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จำกัด
ฝ่ำยสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์เสนอให้พิจำรณำช่วยเหลือ
เป็นกรณี ๆ ไป
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6. แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
1. ให้ ห น่ ว ยงำนต้น สั งกัดของเจ้ ำหน้ ำที่ที่ประสบภยันตรำย
(บำดเจ็ บ /บำดเจ็ บ สำหั ส ) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน
ข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ระสบภยั น ตรำย โดยก ำหนด
ประเด็ น ในกำรสอบสวนจำกหลั ก ฐำนกำรปฏิ บั ติง ำนในวั น ที่
เกิดเหตุ และจำกกำรให้ถ้อยคำของบุคคลผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ ดังนี้
- เจ้ำหน้ำที่ที่ประสบภยันตรำยได้มำปฏิบัติงำนจริง
หรือไม่ในวันเกิดเหตุ
- ช่วงเวลำเกิดเหตุอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรหรือไม่
เจ้ำหน้ำที่ที่ประสบภยันตรำย ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไร
จนเป็นเหตุให้เกิดภยันตรำยหรือสำเหตุของกำรเกิดภยันตรำย
2. เอกสำรประกอบในกำรขอรับควำมช่วยเหลือ ดังนี้
-กรณีเจ้าหน้าที่ประสบภยันตราย ได้รับบาดเจ็บ/
บาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติหน้าที่
1. รำยงำนข้อเท็จจริงกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ประสบ
ภยันตรำย บำดเจ็บ บำดเจ็บสำหัส จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
2. สำเนำใบลงเวลำทำงำน หรือสำเนำคำสั่งให้ออก
ปฏิบัติงำนในท้องที่เกิดเหตุ
3. สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (บัตร
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร) หรือสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน
5. ใบรับรองแพทย์ผู้ทำกำรรักษำที่แสดงว่ำได้รับ
อันตรำย
6. สำเนำสัญญำจ้ำง (กรณีผู้ประสบภยันตรำยเป็น
พนักงำนรำชกำรหรือบุคคลภำยนอก

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
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-กรณีเจ้าหน้าที่ประสบภยันตราย ได้รับบาดเจ็บ/
บาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ)
7. สำเนำบันทึกประจำวันเจ้ำหน้ำที่ตำรวจท้องที่เกิด
เหตุ (ถ้ำมี)
8. ใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำล หรือหลักฐำนกำร
จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล (ถ้ำมี)
-กรณีเจ้าหน้าที่ประสบภยันตราย เสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่
1. รำยงำนข้อเท็จจริงกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ประสบภยันตรำย
บำดเจ็บ บำดเจ็บสำหัส จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
2. สำเนำใบลงเวลำทำงำน หรือสำเนำคำสั่งให้ออก
ปฏิบัติงำนในท้องที่เกิดเหตุ
3. สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (บัตร
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร) หรือสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำหน้ำที่
5. สำเนำใบมรณบัตร และรำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ
6. สำเนำสัญญำจ้ำง (กรณีผู้ประสบภยันตรำยเป็น
พนักงำนรำชกำรหรือบุคคลภำยนอก
7. สำเนำบันทึกประจำวันเจ้ำหน้ำที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
8. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียน
บ้ำนของ บิดำ และมำรดำ
9. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียน
บ้ำนของคู่สมรส
10. สำเนำทะเบียนสมรส
11. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสูติบัตร/สำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของบุตร
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สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับนอกเหนือจากทางราชการ
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย เนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ประเภทเจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ (อส.) จ้างเหมาบุคคลภายนอก และอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนที่จะขอรับควำมช่วยเหลือกรณีเจ้ำหน้ำที่
ประสบภยั น ตรำยจำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ จั ด ส่ ง รำยงำนกำร
สอบสวนข้อเท็ จจริ งกรณีที่ เจ้ ำหน้ ำที่ประสบภยั นตรำยจำกกำร
ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ และเอกสำรหลั กฐำนประกอบในกำรขอรั บควำม
ช่ วยเหลื อ พร้ อมกั บหนั งสื อขอรั บ ควำมช่ วยเหลื อเจ้ ำหน้ ำที่ ที่
ประสบภยันตรำย ให้สำนักบริหำรงำนกลำง ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
ในครำวเดียวกัน
7.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ติดต่อ ฝ่ำยสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์
ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักบริหำรงำนกลำง
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1157,
0 2561 0777 ต่อ 1158
Facebook : ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
Line ID : sawasdikandnp
โทร : 065 – 879 -0935
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