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จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 เสียชีวติ  เน่ืองจำก

-  ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี 500,000 *** ให้ทายาท โดยชอบด้วย กม.  
-  ถกูท าร้าย 375,000 บิดา - มารดา - คู่สมรส - บุตร
-  อบุัติเหตุ  250,000

2 บำดเจ็บสำหัส  เน่ืองจำก เจบ็ป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกนิกว่า 
-  ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี 200,000 20 วันหรือจนประกอบกรณียกจิตามปกติ
-  ถกูท าร้าย 150,000 ไม่ได้เกนิกว่า 20 วัน และมีใบลาประกอบ
-  อบุัติเหตุ  100,000 การพิจาราณา (พักรักษำตวัเกินกวำ่ 20 วนั)

3 บำดเจ็บไม่สำหัส 
3.1 บำดเจ็บไม่สำหัส ระดบั 2 เนือ่งจาก อาการบาดเจบ็ที่มีผลกระทบ ปำนกลำง ต่อระบบ
      -  ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี 40,000 เส้นเอน็, เส้นประสาท, เส้นเลือด  
      -  ถกูท าร้าย 30,000 ** พักรักษำตวัตัง้แต ่ 15 - 20 วนั
      -  อบุัติเหตุ  20,000
3.2 บำดเจ็บไม่สำหัส ระดบั 1 เนือ่งจาก อาการบาดเจบ็ที่ ไม่มีผลกระทบ หรือมีผลกระทบ
      -  ปะทะต่อสู้ หรือซุ่มโจมตี 10,000 เล็กน้อย ต่อระบบเส้นเอน็, เส้นประสาท, เส้นเลือด
      -  ถกูท าร้าย 7,500 ** พักรักษำตวัตัง้แต ่1 - 14 วนั
      -  อบุัติเหตุ  5,000

4 นอกเหนือจำกไดร้ับเงินช่วยเหลือตำมข้อ 2 และ ข้อ 3 แล้ว
       หำกกรณสีูญเสียอวยัวะหรืออวยัวะน้ันสูญเสียสมรรถภำพ -  กรณกีำรสูญเสียอวยัวะ ให้ถือเกณฑ์ ดงัน้ี
       ในกำรท ำงำนโดยสิน้เชิง ให้ไดร้ับเงินท ำขวญัเพ่ิมเตมิ ดงัน้ี     "แขนขาด"  หมายถงึ  ขาดเหนือขอ้ศอกขึ้นมา

4.1    ตาบอด     (ขา้งละ) 100,000     "ขาขาด"  หมายถงึ  ขาดเหนือหัวเขา่ขึ้นมา
4.2    แขนขาด  (ขา้งละ) 100,000     "มือขาด"  หมายถงึ  ขาดที่ใดที่หนึง่ต้ังแต่ขอ้มือ
4.3    ขาขาด     (ขา้งละ) 100,000                                        ถงึขอ้ศอก
4.4    มือขาด     (ขา้งละ) 100,000     "เท้าขาด" หมายถงึ  ขาดที่ใดที่หนึง่ต้ังแต่ขอ้เท้า
4.5    เท้าขาด    (ขา้งละ) 75,000                                       ถงึหัวเขา่
4.6    หูหนวก    (ขา้งละ) 50,000    "นิว้ขาด" หมายถงึ  ขาดอยา่งน้อย 1 ขอ้
4.7    นิว้มือขาด  -  กรณฝ่ีำมือหรือฝ่ำเท้ำขำด ให้ค ำนวณตำม
   4.7.1 นิว้หัวแม่มือขาด  (นิว้ละ) 35,000    จ ำนวนน้ิวทีข่ำด
   4.7.2 นิว้ชี้ขาด  (นิว้ละ) 30,000 -  กำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของมือ 
   4.7.3 นิว้กลางขาด  (นิว้ละ) 25,000    แขน เท้ำ ขำ หรือน้ิวโดยสิน้เชิงซ่ึงไม่สำมำรถ
   4.7.4 นิว้นางขาด  (นิว้ละ) 22,500    จะรักษำให้หำยเป็นปกตไิด ้ ให้ถือเสมือนวำ่ 
   4.7.5 นิว้กอ้ยขาด  (นิว้ละ) 20,000    อวยัวะน้ันขำด
4.8    นิว้เท้าขาด 
   4.8.1 นิว้หัวแม่เท้าขาด  (นิว้ละ) 20,000
   4.8.2 นิว้เท้าอื่นขาด (นิว้ละ) 15,000

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินชว่ยเหลือขำ้รำชกำรต ำรวจที่เสียชวีิตหรอืไดร้บับำดเจ็บจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่
ตำมมตทิี่ประชมุคณะกรรมกำรสวัสดกิำร ตร.   ครั้งที่ 2/2560 เมือ่ 2 ม.ิย. 2560

มผีลบังคับใชใ้นกรณีที่เกิดเหตตุัง้แตว่ันที่   2 ม.ิย.2560 เป็นตน้ไป
รำยกำร



หนา้ที ่2 จาก 2

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุรำยกำร

4.9    สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ 100,000
4.10  กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ นอกเหนือจาก
          ขอ้ 4.1 - 4.9 กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ 
          ร้อยละ 100 ให้จา่ยเงิน ช่วยเหลือ 400,000 บาท
        หากสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ น้อยกว่าร้อยละ 100
          จา่ยเงินช่วยเหลือลดหล่ันกนัไป  โดยให้แพทยผู้์ตรวจรักษา
          เป็นผู้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ

5 การตรวจเยี่ยมประจ าเดือน ส าหรับขา้ราชการต ารวจที่ได้ 5,000 -  ตรวจเยี่ยม รำยละ 5,000 บำท  ตอ่เดอืน
     รับบาดเจบ็ที่พักรักษาตัว  ณ  รพ.ตร. และสถานพยาบาลอื่น     จนกวำ่ออกจำกโรงพยำบำล
6 กรณีเสียชีวิตและได้รับบาดเจบ็ที่ไม่ได้เกดิจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ร้องขอไม่เกนิร้อยละ 10 ของอตัราตามหลักเกณฑ์การ
จา่ยเงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการและต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะท างานพิจารณาการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีขา้ราชการ
ต ารวจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจบ็จากการปฏิบัติหน้าที่

หมำยเหตุ
1. กรณีอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามขอ้ 1-6  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท างานพิจารณาการขอรับเงินช่วยเหลือ

กรณีขา้ราชการต ารวจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจบ็จากการปฏิบัติหน้าที่เห็นสมควร
2. กรณีที่ขา้ราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจบ็และได้รับเงินช่วยเหลือฯ ตามขอ้ใดไปแล้ว ภายหลังหากแพทยต์รวจและวินิจฉยั

เพิ่มเติมว่า มีอาการบาดเจบ็และ/หรือต้องใช้ระยะพักรักษาตัวเพิ่มขึ้น จนเขา้หลักเกณฑ์การมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือ
ในรายการและจ านวนเงินที่สูงขึ้น สามารถเสนอเร่ืองขอรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

3. การจา่ยเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นี ้ให้ ผบก.สก. เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจา่ยเงิน


