
 
 
 

แนวทาง  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ  
และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเน่ืองและเงินยังชีพรายเดือน

แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง 
การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
   
 

 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเน่ืองและเงินยังชีพรายเดือน 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๕๙  ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๗๐ 



คํานํา 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ

รักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิต

หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  โดยใหความชวยเหลือแกบุตรในเรื่องทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน และเพ่ือใหการชวยเหลือดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงมีมติใหความ

เห็นชอบ “หลักเกณฑและวิธีการในการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย และ

การปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี”  

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายภารกิจการใหความชวยเหลือใน

เรื่องทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

การรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ       

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพ
รายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  

และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี” เรียกโดย
ยอวา “คทช.” มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีหนาท่ีพิจารณาการใหความชวยเหลือของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตามหลักเกณฑ  รวมท้ัง วินิจฉัย และแกไขปญหาเกี่ยวกับวิธีการ

ปฏิบัติในการชวยเหลือตามหลักเกณฑ รวมท้ัง กําหนดแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการ

ชวยเหลือตามหลักเกณฑใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 หนังสือแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ และ

วิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐ     

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติด    

ท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีฉบับนี้ จะเปนคูมือและแนวทางท่ีใชใน

การขอรับการชวยเหลือของผูไดรับผลกระทบหรือทายาทในเรื่องทุนการศึกษา และเงินยังชีพรายเดือน 

เพ่ือความสะดวกในการถือปฏิบัติตอไป 

 

 
ศูนยประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



สารบัญ 
 

           หนา 
 คํานํา         

 แนวทาง เง่ือนไข  และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลอืตามหลักเกณฑ     ๑ 

 และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
 แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง  การรักษา 
 ความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิต 
 หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 ผังข้ันตอนการขอรับความชวยหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพ    ๕ 

 รายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง 
 การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 
 ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
  

 

 ภาคผนวก 
 - มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การใหความชวยเหลือทุนการศึกษา 
  รายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษา 
  ความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 
  ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 - หลักเกณฑ และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
  แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย   
  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 - แบบคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร 
  เจาหนาท่ีของรัฐ (สปน. ๑) 
 - หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรองของพนักงาน 
     ฝายปกครอง (สปน. ๒) 
 - ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย 
  และการปราบปรามยาเสพติด  (สปน. ๓) 
 - หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา   (สปน.๔) 
 - หนงัสือมอบอํานาจ (สปน.๕) 
 - คําอธิบายวิธีการกรอกแบบ สปน. ๑ – สปน. ๔ 
 

   



แนวทาง  เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 
แกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  

และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
--------------------------- 

 
  ดวยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปราม

ยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง  การรักษา

ความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติ

หนาท่ี (คทช.) ข้ึน  โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซ่ึงหลักเกณฑการชวยเหลือดังกลาว

กําหนดให คทช. เปนผูกําหนดแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือไว   ดังนี้  
  ขอ ๑ ผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน หมายถึง บุตร

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายอิสลามซ่ึงยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีภายในประเทศและอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ ท่ีบิดา มารดา เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ี

เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  

หรือการปราบปรามยาเสพติด 
   กรณีบุตรท่ียังไมบรรลุนิ ติภาวะใหผูปกครองตามกฎหมายย่ืนขอรับ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแทน 
  ขอ ๒ ผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนขอทราบสิทธิ

ประโยชนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑไดท่ีหนวยงานตนสังกัดของบิดาหรือมารดา หรือศูนย

ประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
   เด็กเล็ก หมายถึง เด็กต้ังแตแรกเกิด จนถึงกอนวัยเรียน 

   ปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีพรอมเขาสูการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา โดย

เปนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุสามปถึงหกป เพ่ือเปนการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความ

พรอมของเด็กท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและการอยูรวมกันในสังคม  ท้ังนี้ 

สถานศึกษาในระดับการศึกษากอนประถมศึกษา ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา โรงเรียนตาดีกา ศูนยบริการชวยเหลือแรกเร่ิมของเด็กพิการและ

เด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ หรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
 



-๒- 
 
 
  ขอ ๓ ผูยื่นคําขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน ใหใชแบบ
คําขอท่ีกําหนดไว (แบบ สปน. ๑)  โดยแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

   ๑) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผูประสบเหตุ บุตรผูประสบเหตุ ผูปกครอง (ถามี) และผูรับมอบอํานาจ 
(ถามี) 

   ๒) สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กเล็กท่ีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน) 
   ๓) หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองตามกฎหมาย(ถามี) 

๔) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
   ๕) สําเนาคําสั่งปลดประจําการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการ หรือหลักฐานอื่น 

ในลักษณะเดียวกัน (กรณีพิการหรือทุพพลภาพ) 
   ๖) เอกสารหลักฐานแสดงการมีชีวิตของผูมีสิทธิ (กรณีเด็กเล็ก) โดย 
    เปนหนังสือรับรองของพนักงานฝายปกครอง 

   ๗) สําเนาทะเบียนบานของผูประสบเหตุ  บุตรผูประสบเหตุ  ผูปกครอง 
    (ถามี) และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

   ๘) หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรอง 

ของพนักงานฝายปกครอง (สปน. ๒) 
   ๙) ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ 
    เรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติด จากหนวยงานตนสังกัด  (สปน. ๓) 
   ๑๐) หนังสอืรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา (สปน.๔) 

๑๑) หนังสือมอบอํานาจ (สปน.๕)  (กรณีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น 
 ทําการแทน) 

   ๑๒) ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลท่ีรักษาตัว) วามีความพิการหรือทุพพลภาพ 
   ๑๓) สําเนาสมุดคูฝากเงินออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
   ๑๔) เอกสารหลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หลักฐานการจดทะเบียนเปนบุตร 

บุญธรรม หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุลของผูมีสิทธิ เปนตน 
  ขอ ๔ การเปดบัญชีของผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน 
   ๑) ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน 
    เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๑)    ผูเปดบัญชีคือ เด็ก นักเรียน ผูขอรับทุนพรอมครู หรือผูปกครอง 

     ๑ คน 



-๓- 
 
 
 (๒)    ช่ือบัญชีใหใช “ช่ือ – นามสกุล” ผูขอรับทุน 
 (๓)    การสั่งจาย ใหสั่งจายช่ือเจาของบัญชีรวมกับครูหรือ 

                            ผูปกครอง ตาม (๑) 

 ๒)    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน. อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (๑)    ผูเปดบัญชีคือ นักเรียน นักศึกษาผูขอรับทุน 
                                   (๒)    ช่ือบัญชีใหใช “ช่ือ – นามสกุล” ผูขอรับทุน 
   (๓)    การสั่งจาย ใหสั่งจายช่ือเจาของบัญชี 
 ๓)  ระดับเด็กเล็ก  ปฐมวัย  และอนุบาล 
  เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)  

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑)    ใหผูปกครองตามกฎหมายเปนผูเปดบัญชี ใหแก เด็กเล็ก 
            ปฐมวัย  และอนุบาล 

  (๒)    ช่ือบัญชีใหใช “ช่ือ – นามสกุล” ผูปกครองตามกฎหมายเพ่ือ 

        (ช่ือ เด็กเล็ก  หรือปฐมวัย  หรืออนุบาล ท่ีขอรับทุน) 
  (๓)    การส่ังจาย ใหสั่งจายช่ือเจาของบัญชี   
  ขอ ๕ การยื่นคําขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน 
   ๑)    ใหผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนยื่นคําขอ

และหลักฐานตอหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีของรัฐ กรณีสวนราชการสวนกลางมีหนวยงานใน

สังกัดอยูในภูมิภาค ใหผูขอรับทุนยื่นตอหนวยงานในภูมิภาค โดยใหหนวยงานจัดใหมีสถานท่ีและ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการอํานวยความสะดวก กรณีเด็กเล็กใหผูปกครองตามกฎหมายเปนผูยื่นคําขอ 

   ๒)    ในการยื่นคําขอกรณีท่ีเอกสารหลักฐานเปนสําเนา ผูยื่นคําขอตองลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาทุกฉบับทุกหนา   
   ๓)    ใหหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีของรัฐหรือลูกจางจัดทําบัญชี

รายช่ือผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน  และเงินงบประมาณแยกรายบุคคล  

พรอมท้ังรวบรวมรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร

หลักฐานท่ีหนวยงานต้ังข้ึนเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพ

รายเดือน และเอกสารหลักฐานตามขอ ๓  สงใหสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 



- ๔ - 
 
 

  ขอ ๖ การรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพรายเดือน 
   ๑)    เม่ือผานกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว ผูขอรับ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนจะไดรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพ

รายเดือน  โดยหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (หนวยงานตนสังกัด) จะดําเนินการโอน

เงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหผูไดรับทุนโดยตรง 
   ๒)    ผูขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนจะตอง

ยืนยันสิทธิในการขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน   โดยจะตองยื่น

ใบรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีตนศึกษาอยู  ใหแกหนวยงานที่รับ

เรื่องการขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนภายในเดือนมิถุนายนของทุกป

การศึกษา 
          กรณีเด็กเล็ก ใหแสดงเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงการมีชีวิตอยู โดย

การรับรองจากพนักงานฝายปกครอง 

   ๓)    กรณีหยุดการศึกษาไมวาในระดับการศึกษาใด ในชวงเวลาใด จะงด

การใหทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน  
  ขอ ๗ ใหหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชเปนทุนการศึกษารายป

ตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย โดยใชช่ือวา “บัญชีเงิน

ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน....(หนวยงาน).............” เพ่ือใชในการรับ
โอนเงินงบประมาณหรือเงินทดรองราชการจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

 
 
 
 


