
ระเบียบ 
ว่าดว้ยการให้สิทธิประโยชนอ์ื่นแก่พนักงานเจา้หน้าที่ 

หรือเจา้หน้าที่ของรฐัซึง่ปฏบิัติหน้าที่ภายในพ้ืนที่ที่มีการประกาศภาวะไมป่กติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มี
กฎหมายก าหนดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเจ็บป่วย  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  พิการ  
หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพ้ืนที่ที่มีการประกาศภาวะไ ม่ปกติ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพ้ืนที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เงินช่วยเหลือ”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่เจ็บป่วย  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  พิการ  หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ 
ที่มีภาวะไม่ปกติ 

“พ้ืนที่ที่มีภาวะไม่ปกติ”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ที่มีภาวะไม่ปกติตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 

“ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะ  หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือ 
ของร่างกาย  หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถึงขนาด 
ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือก าหนด 

หมวด  ๑ 
เงินชว่ยเหลอื 

 
 

ข้อ ๕ การได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ในกรณีที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในเรื่องเดียวกันอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น  มติคณะรัฐมนตรี  หรือระเบียบทางราชการอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  หากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗  ให้ได้รับเพิ่มขึ้นจนเต็มจ านวน 

ข้อ ๖ การจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้เสียชีวิต  รายละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ  ไม่เกินรายละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด  ไม่เกินรายละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ไม่เกินรายละ  ๖๐,๐๐๐  บาท 
(๕) ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงสาหัส  ไม่เกินรายละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๖) ผู้เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ  ถึงขนาดทุพพลภาพ  ซึ่งมิใช่กรณีตาม  (๒)  (๓)  (๔)  

และ  (๕)  ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยให้ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า  ๔๕  วัน  ไม่เกิน  ๒  ครั้ง
ต่อปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ไม่เกินรายละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อปีงบประมาณ 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บ  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  
และหากต่อมาปรากฏว่าถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ  ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น  แต่รวมแล้ว 
ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน  (๑)  หรือ  (๒) 

ในกรณีเจ็บป่วย  หากปรากฏต่อมาว่าถึงแก่ชีวิตให้จ่ายเงินเพ่ิมขึ้น  แต่รวมแล้วไม่เกินอัตรา  
ที่ก าหนดไว้ใน  (๑) 

ให้คณะกรรมการพิจารณาเงนิช่วยเหลือ  ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงนิช่วยเหลือตามวรรคหนึง่  
โดยค านึงถึงสภาพความเสียหายที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ  และลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้น 

ข้อ ๘ การขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ยื่นค าขอ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในพ้ืนที่ที่มีภาวะไม่ปกติ  หรือค ารับรองของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ไปปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าว 

(๒) ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือใบมรณบัตร  แล้วแต่กรณี 

(๓) เอกสารหรือหลักฐานการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิต  เช่น  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาสูติบัตร 
หรือส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือก าหนด 
การยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๒) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 
(๓) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตามภูมิล าเนาผู้ร้อง  

หรือสถานที่เกิดความเสียหาย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๖๔



การยื่นค าขอตามวรรคสอง  ให้ด าเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเสียชีวิตหรือมีความจ าเป็นอื่นใดไม่สามารถ 
ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ  ให้ผู้รับมอบอ านาจ  ทายาท  หรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้น  เป็นผู้ด าเนินการแทน   
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ การยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ  ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาเงนิช่วยเหลอื 

 
 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือ”  ประกอบด้วย  เลขาธิการ  ศรชล.  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนกองทัพเรือ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการ   
ศรชล.  แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  ด้านการแพทย์  จ านวนไม่เกิน  ๓  คน  เป็นกรรมการ   
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

ให้เลขาธิการ  ศรชล.  แต่งตั้งข้าราชการใน  ศรชล.  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือช่วยเหลือ  
การท างานของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๒ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับความเสียหาย 

จากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพ้ืนที่ที่มีภาวะไม่ปกติ 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือของพนักงานเจ้าหน้าที่

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๕) เรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง 
(๖) สั่งระงับหรือเรียกคืนการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อ  ๘  ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือ  ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร  ศรชล.  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือ  และให้คณะกรรมการบริหาร   
ศรชล.  พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับอุทธรณ์  และค าวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการบริหาร  ศรชล.  ให้เป็นที่สุด 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่น  ณ  ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หรือศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลจังหวัด  ตามที่ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือไว้  และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ต่อ  
คณะกรรมการบริหาร  ศรชล.  ตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ข้อ ๑๖ การสั่งระงับหรือเรียกคืนการจ่ายเงินช่วยเหลือตามข้อ  ๑๓  (๖)  ในกรณีที่มีผู้รับเงิน
ช่วยเหลือไว้แล้ว  ให้ผู้รับนั้นส่งคืนเงินที่ได้รับไปให้ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
หรือศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลจังหวัด  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการพิจารณา  
เงินช่วยเหลือ  และหากผู้รับไม่ส่งคืนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายกับผู้รับนั้นโดยเร็ว 

ในกรณีเหตุแห่งการระงับหรือเรียกคืนตามวรรคหนึ่งเกิดจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  
ได้ท าการปลอมหรือท าเอกสารอันเป็นเท็จ  ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือ  เสนอให้ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๖๔



แบบขอรับเงินช่วยเหลือ 
 

 เขียนที่  
 วันที่ เดือน พ.ศ.   
เรียน  
ข้าพเจ้า (ชื่อ – ชื่อสกุล)  อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที่  
ซอย ถนน แขวง/ต าบล  
เขต/อ าเภอ จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์   
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  
ยื่นค าร้องในฐานะ ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ทายาท/ผู้จัดการมรดก ผู้รับมอบอ านาจ 
ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ (ชื่อ – ชื่อสกุล)  อายุ ปี      
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย ถนน  
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท ์ หมายเลขประจ าตัวประชาชน  
เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  วัน/เดือน/ปี/เวลา/สถานที่เกิดเหตุ 
  
  
 ๒.  รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับความเสียหาย 
  
  
 ๓.   เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   

 ๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ/ทายาท/ผู้จัดการ
มรดก/ผู้รับมอบอ านาจ) 

 ๓.๒  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่รักษา 
 ๓.๓  เอกสาร/ภาพถ่าย/รายการความเสียหายอ่ืน 
 ๓.๔  ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท/ผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย  
 ๓.๕  หนังสือการมอบอ านาจ  
 ๓.๖  เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือก าหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้า 

 ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 
 ( ) 
  

   



ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
ข้าพเจ้า ต าแหน่ง สังกัด  
ขอรับรองว่า ต าแหน่ง สังกัด   
เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพ้ืนที่ที่มีภาวะ
ไม่ปกติจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ ผู้รับรอง 
 ( ) 

 

หมายเหตุ  ผู้รับรองจะต้องเป็นข้าราชการซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีที่ร้องขอ ระดับตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 
 
 

 


