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เรื่อง การพิจารณาบำเหนจดวามชอบเป็นกรณีพิเศษ (พั๋* 2/btt)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสึอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1302/1226

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 จำนวน 2 แผ่น

2. เอกสารสรุปความเห็นของคณะกรรมการพิจารณานำเหนัจความชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 จำนวน 100 แผ่น

3. เอกสารสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา 

จำนวน 10 ชุด

ด้วยคณะกรรมการพิจารณานำเหนัจความชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2543 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอขอเลื่อนเงินเดีอนตามระเบียบสำนักนายก 

รัฐมนตรี ว่าด้วยการใหนำเหนัจความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ให้แก่ข้าราชการที่เสึยซีวด 

เนื่องจากการปฏินํตราชการ รวม 7 ราย ในการนี้ เห็นควรเลื่อนเงินเดึอนและขอพระราชทานยศ 

4 ราย เห็นควรเลื่อนเงินเดีอนและขอแด่งดั้งยศ 3 ราย และได้เสนอความเห็นดังกล่าวให้รัฐมนตร  ี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้นัาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังมีรายละเอียด 

ปรากฏดามเอกสารที่สํงมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคณมาก

ขอแสดงความนับลึอ

(นางผาณิด นิดิทณฑํ’ประภาศ) 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองการเจัาหน้าที่ 

โทร. 2822700 

โทรสาร 2810512
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เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงฤ(พัดรา มาศติตถ์)

'{เอเท็จจรุง

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2543 

เมอวัน,ที่ 20 มกราคม 2543 ได้พิจารณาเร์องของส่วนราชการต่างๆ ในการเสนอขอเถื่อนเงินเดือน 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้นำเหน็จความชอใ]เฟินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ให้แท่ 

ข้าราชการที่เสยชีวิตเน็องจากการปฏิบัต็ราชการ รวม 7 ราย แห้ว คณะกรรมการฯ ฆความเห'น ด้งม

1. เห็นควรเถื่อนเงินเดือนและขอพระราชทานยศ 4 ราย

2. เห็นควรเถื่อนเงินเคอนและขอแต่งตั้งยศ 3 ราย 

ด้งรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

ข้อพิจารณา

1. ระเ{เยนสำนทน เยทรัฐมนตรี ว่เด้วยก เรให้าไ แหนจก,,I เมชพแฟินแรุณีพิศณ พ. ศ. 

2521 ข้อ 6 กำหนดว่า การเถื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ การขอพระราชทานยศและเครี่องราชอิสริยาภรณ  ์

อย่างใดอย่างทนงหรอหลายอย่างรวมกันให้แก่ข้าราชการฃงถึงแก่ความตายและ'คุพพลฦาพเพราะเหต 

ปฏิบัติราชการ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแห้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

2. ระเนยนสํท่เกนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสนอเร์องต่อคณะรัฐมนตรี; พ. ศ. 2531

ข้อ 10 วรรคสอง กำหนดว่า เร์อง'ที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอรัฐมนตรีเข้าสังกัดพิจารณา 

อนุมัติก่อน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

สั่งและปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอ

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามความเห็นชองกณะดรรมการพิจารณร-

/นำเหนจ...



บำเหน็จความชอบ

จงเรียนมาเพื่อโปรดพีจารณา หากเห็นชอบต้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

จักไต้แชังใทัสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำเนินการต่อไป
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(นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) 

ปลัดสำนัก■เทกทรัฐมนตรี
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สรุปความเน็นของคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 จำนวน 7 ราย

เท้นควรเสื่อนเงินเดือนและขอพระราชทานยศ 4 ราย

1. นายคาบตำรวจ วิเชียร ไชยพจน์ 

กับขอพระราชทานยศ ร้อยตำรวจตรี 

(เอกสารประกอบการพิจารณา 1)

2. นายดาบตำรวจ อารีย์ พรมเสน

กับขอพระราชทานยศ ร้อยตำรวจตรี 

(เอกสารประกอบการพิจารณา 2)

3. นายดาบตำรวจ ประจวบ ดาษคา 

กับขอพระราชทานยศ ร้อยตำรวจเอก 

(เอกสารประกอบการพิจารณา 3)

4. นายดาบตำรวจ ทองคำ สิท?สาร 

กับขอพระราชทานยศ ร้อยตำรวจเอก 

(เอกสารประกอบการพิจารณา 4)

จำนวน 1 ขั้น

จำนวน 1 ขั้น

จำนวน 4 ขั้น

จำนวน 4 ขั้น

เห้นควรเสื่อนเงินเดือนและขอแต่งตั้งยศ 3 ราย

1. สิบตำรวจเอก ไพศาล คุรุพงค์ จำนวน 1 ขั้น

กับขอแต่งตั้งยศ จ่าสิบตำรวจ

(เอกสารประกอบการพิจารณา 5)
2. สิบตำรวจตรี บุญฤกษ์ โมสิกรัตน์ จำนวน 3 ขั้น

กับขอแต่งตั้งยศ จ่าสิบตำรวจ

(เอกสารประกอบการพิจารณา 6)

3. พลตำรวจสมัคร ธงชัย คูบาลชื่น จำนวน 3 ขัน

กับขอแต่งตั้งยศ จ่าสิบตำรวจ

(เอกสารประกอบการพิจารณา 7)



เอกสารประกอบการพิจารณา 1

ชือ นายดาบตำรวจ วิเชียร ไชยพจน์ ผู้บังคับหมู่ งานป้องคันปราบปราม สถานีตำรวจภธร

อำเภอบัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อัตราเงิน!ดอน 12,320 บาท

เหตุที่ประสบอนุตราย

กรณีปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะตรากดรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมคา 

เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

พฤติกรรมโดยส^ป

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 ด.ต.วิเชียร ฯ คับพวกรวม 4 นาย ได้รับอำสั่งให้ 

ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการประชาชนเขาเตำ ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2541 (ดามอำลัง สภ.อ.

บัวหิน ที่ 22/2541 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2541) ค.ต.วิเชียร ฯ คับพวกไค้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำลัง 

เรื่อยมา จนกระทั่งว้นที่ 17 ตุลาคม 2541 เวลาประมาณ 21.00 น. ส.ต.ต.มาโนช อินทร์เนตร 

และ ส.ต.ต.กิตติกุล เกิดพุ่ม ได้ออกตรวจพื้นที่ตามบังกะโลและบ้านพักตากอากาศริมทะเล เนื่องจาก 

มีกลุ่มบุคคลเข้าไปลักเอาทรัพย์ลันของผู้มาพักในขณะที่ออกไปเที่ยวหรือหาอาหารรับประทานในตลาด 

บัวหินเป็นประช้า ส่วน ส.ต.ต.สุพจน์ บุญเกิด ลากิจส่วนคัว 5 วัน (17-21 ตุลาคม 2541)

ค.ต.วิเชียร ฯ จึงประช้าอยู่ที่พักหน่วยบริการประชาชนเขาเต่าเพียงคนเดียว ส่อมาวันที่ 18 ตุลาคม 

2541 เวลาประมาณ 00.10 น. พระครูสัพรักษ์ รองเข้าอาวาสวัดเขาเต่า ได้โทรศัพท์แข้ง ค.ต.

วิเชียร ฯ ทราบว่า มีรถยนต์แล่นเข้ามาในวัคเปิดวิทยูเสียงดังรบกวนพระที่ช้าวัคอยู่ ค.ค.วิเชียร ฯ 

จึงออกไปตรวจลูแส่ไม่พบ จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. ด.ต.วิเชียร ฯ จึงเดีนทางกลับไปยัง 

ที่พ้กสายตรวจ และต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. หลังจากที่ ส.ต.ต.มาโนชฯ เสร็จจากการปฏิบัติ 

หน้าที่ ได้เดีนทางกลับไปยังที่พักสายตรวจ พบว่า ด.ต.วิเชียร ฯ นอนอยู่ที่พื้นบริเวณหน้าห้องนา 

ใกล้คับเตียงนอน จึงเข้าไปตรวจลูพบว่า ด.ต.วิเชียร ฯ ไค้ถึงแก่ความตายแล้ว

คดีนี้ พนักงานสอบสวนไต้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การตายของ ด.ต.

วิเชียร ฯ เป็นการตายเอง มิได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญาแส่อย่างใด

สมควรได้รับการพิจารณาเสื่อนเงินเดอนุหรีอไม่

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ ค.ต.วิเชียรฯ เมื่อพิจารณา 

จากผลการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนเสียชีวิตแล้วเห็นว่า ด.ต.วิเชียรฯ มิได้รับคำสั่งจากผู้ 

บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ปกติแต่อย่างใด อีกทังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
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ลักษณะงานที่อยู่ในความรบผิดชอบาเอง ด.ต.วิเชึขรฯ รปริมาณงานมากหรือมีความสลับซับซ้อน เร่งรัด 

อันจะเป็นเหตุให้เกิดความเคร่งเครียดจนถึงแก่ความตาย พฤตการณ์ขังถอไม’ได้-ว่า ค.ต.วิเชียรฯ ปฏิบัติ 

หบ้าที่ในลักษณะตรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดาขนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 

พฤติกรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบตามระเบียบฯ ข้อ 9(4) แต่เนื่องจากขณะเกิดเหตุ 

ด.ต.วิเชียรฯ อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการประชาชนบ้านเขาเต่า นอกที่ดั้งสำนักงานประจำ 

พฤติการณ์เป็นกรณีป่วยเจ็บถึงแก่ความดาย เนื่องจากต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกที่ดั้ง 

สำนักงานประจำ พฤติกรรมจึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ มึสทธิได้รับการเลื่อน 

พนเดือนกรณีพิเศษ จำนวน 1 ขั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 9(5)

จึงเห็นควรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ นายดาบตำรวจ วิเชียร ไชยพจน์ จำนวน 1 

ขั้น (หนึ๋งขั้น) จากอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ขั้น 8.5 (12,320 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 

ขั้น 9.5 (12,800 บาท) อับขอพระราชทานยศ รัอยตำรวจตรี ให้ดั้งแด,วันที่ถึงแก่ความตาย (ถึงแก่ความ 

ตายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2541)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่ 

โทร.2822700
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เหๆที่ประสบอันตราย

กรณีป่วยเจ็บถึงแก่ความตาย เมื่องจากต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวนอกที่ตั้ง 

สำนักงานประจำ

พฤติกรรมโดยส^ป

เมื่อวันที่ 15 คุมภาพันธ์ 2542 ด.ต.อารีย์ฯ และ ส.ต.ต.ธวัชชัย ทุ่มทอง ไต้รับ 

คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ 3 รับผิดชอบเขตตรวจที่ 1 

ในเขตสุขาภิบาล ตลาดไชยา ตั้งแต่วันที่ 16-28 คุมภาพันธ์ 2542 (ตามคำสั่ง สภ.อ.ไชยา ที่ 

24/2542 ลงวันที่ 15 คุมภาพันธ์ 2542) ด.ค.อารีย์ฯ อับพวก ได้ปฏิบัติหน้าที่ดามคำสั่งดงกล่าว 

เรื่อขมา ส่อมาวันที่ 23 คุมภาพันธ์ 2542 ด.ต.อารีย์ ฯ และ ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ 

สายตรวจ ผลัดเวลา 16.00-24.00 น. และไต้ร่วมอันออกตรวจภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กระทั่ง 

เวลาประมาณ 19.13 น. หลังจาก ด.ต.อารีย์ฯ และ ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ ไต้วิทยูแจ้งให้ภูนย์วิทยู 

ทราบว่า ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจสี่แยกตลาดเช้า ด.ต.อารีย์ฯ และ ส.ต.ต.ชวัช1ชัยฯ จึงไต้ชับขี่ 

รถจักรขานยนต์ที่ใช้ออกตรวจกลับมายังน้านพัก ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการ เพื่อรับประทาน 

อาหารเย็น โดย ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ ไต้ขับขี่รถมาส่ง ด.ต.อารีย์ฯ ที่บ้านพัก ซึ่งอยู่ห่างจาก สภ.อ.

ไชยา ประมาณ 15 เมตร หลังจากนั้น ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ ได้ขับขี่รถกลับไปยังบ้านพักของตนเอง 

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักของ ด.ต.อารีย์ฯ ประมาณ 50 เมตร ต่อมาทลาประมาณ 19.30 น.

หลังจากที่ ส.ต.ด.ธวัชชัยฯ รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไต้ขับขี่รถจักรยานยนต์มายังบ้านพักของ 

ด.ด.อารีย์ฯ เพื่อมารับ ค.ต.อารีย์ฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ส่อ เมื่อมาถึงหน้าบ้านพักของ ด.ต.อารีย์ฯ 

ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ ได้รัองตะโกนถามว่าเรียบร้อยหรือยัง โดยเรียกอยู่ 2-3 ครัง ก็ไม่มีเสียงตอบรับ 

จ.ส.ต.อุทัย ญาดี ซึ่งมีบ้านพักอยู่ติดอันอับบ้านพักของ ด.ต.อารืย์ฯ ไต้เดินเข้าไปในบ้านพักของ 

ด.ด.อารีย,ฯ พบเห็น ด.ต.อารีย์ฯ นั่งอยู่บนเตียงนอนเล่น และพูดว่าปวดหัวมาก ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ 

ไต้เข้ามาในบ้านพัก และร่วมอับ จ.ส.ต.อุทัย ฯ ช่วยอันถอดเพื้อเครื่องแบบของ ด.ต.อารีย์ฯ ออก

/เมื่องจาก ...

1อุ นายดาบตำรวจ อารีย์ พรมเสน ผู้บังคับหมู่ งาน!เองกนปราบปราม สถานตำรวจภูธร

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตราเงินเดึอน 9,250 บาท



- 2 -

14/fe

เนื่องจากเห็นว่า ด.ต.อารีย์ฯ มีอาการไม่สบายมาก จากนั้น จ.ส.ต.อุทัย ฯ ไต้เรียกเพื่อนท้ารวจที่มี 

บ้านทักอยู่ใกล้กันช่วยนำตัว ด.ต.อารีย์ฯ ส่งโรงพยาบาลไชยา แต่ ด.ด.อารืข์ฯ รอาการหนัก 

ทางโรงพยาบาลไชยา ไต้ส่งตัว ด.ด.อารีย์ฯ ไปท้าการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และขณะ 

มาถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แพทย์ผู้รักษาพบว่า ค.ต.อารีย์ฯ มีอาการไม่เสึกตัว แขนขวา ขาขวา 

เป็นอัมพาต ผลการตรวจของแพทย์ปรากฏว่า หลอดเสือดในสมองแตก ด.ต.อารีย์ฯ ได้รักษาตัวอยู่ที่ 

ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จนถึง'วนที่ 28 คุมกาพ้นธ์ 2542 จึงไต้ถึงแก่ดวามตาย

แพทย์ประจำโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้ที่ทำการรักษา ด.ด.อารีย์ฯ ระบุสาเหตุ 

การเสียชีวิตของ ด.ต.อารีย์ฯ ว่า “ปอดอักเสบดีดเชื้อ เนื่องจากผู้ดายมีโรคความดันโลหิดสูงมาก่อน 

ทำให้หลอดเสือดในสมองแตก หากมีการทักผ่อนที่เพียงพอ และไม่มีสาเหตุมาจากอาการเครียดจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว คงจะไม่เสียชีวิตรวดเร็วอย่างนี้” (ใบมรณะบัดรระบุสาเหตุการตายว่า 

“ปอดอักเสบติดเชื้อ”)

อนึ่ง จากคำให้การของ ส.ต.ต.ธวัชชัยฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2542 สรุปว่า 

“ขณะที่ ด.ด.อารืย์ฯ ออกตรวจ ไม่มีอาการเจ็บป่วยแส่อย่างใด แส่เคยบ่นว่า มีอาการฏีนสีรษะ 

และไม่เป็นอะไรมาก หลังจากออกตรวจแล้ว กลับมารับประทานอาหารที่บ้านทักแล้วกินยาก็คง 

ไม่เป็นอะไร”

สมควรไต้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรีอไม่

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ ด.ด.อารีย์ฯ ก่อนเสียชีวิต 1 

เดือน แม้จะปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์มาโดยตลอด และแพทย์ได้ลงความเห็นว่า สาเหตุการ 

เสียชีวิตของ ด.ด.อารีย์ฯ ครั้งนี้เชื่อว่าปอดอักเสบดีดเชื้อ เนื่องจาก ด.ต.อารีย์ฯ มีโรคความดันโลหิตสูง 

มาก่อน ทำให้หลอดเลือดในสมองแตก หากมีการทักผ่อนที่เพียงพอและไบ่มีสาเหตุมาจากอาการเครืยค  ่

จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว คงจะไม่เสียชีวิตรวดเร็วอย่างนี้ก็ดาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็น 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติ ซึ่งข้าราชการตำรวจในชุดดังกล่าวจะต้องพึงปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกัน 

ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติ  

หน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในแด,ละวัน โดยไม่ปรากฏว่ามีปริมาณมาก และมีการเร่งรัดหรือมี 

ความสลับซับซ้อนอันจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเคร่งเครียดแส่อย่างใด พฤติกรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็น 

บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ 9(4) และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด แต่การ

/ที่ ...
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ที่ ด.ห.อารีEM ไต้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจประจำจุดด่างๆ ถือไต้ว่า 

เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวนอกที่ดั้งสำนักงานประจำ พฤติการณ์เป็นกรณีป่วยเจ็บถึงแก่ความตาย 

เพราะเหตุต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นครั้งคราวนอกที่ดั้งสำนักงานประจำ พฤติกรรมจึงเข้า 

หถักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบกรพิพิเศษ มีสีทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรรพิเศษ จำนวน 1 ขั้น 

ตามระเบียบฯ ข้อ 9(5)

จึงเห็นควรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ นายคาบตำรวจ อารีข์ พรมเสน จำนวน 1 

ขัน (หนึ่งขั้น) จากอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ขั้น 1.5 (9,250 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 

ขั้น 2.5 (9,680 บาท) กับขอพระราชทานยศ รัอยตำรวจตรี ให้ตั้งแต่วันทึ่ถึงแก่ความตาย (ถึงแก่ 

ความตายเมื่อวันที่ 28 คุมภาพันธ์ 2542)

สำนักงานปถัคสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่ 

โทร.2822700



เอกสารประกอบการพิจารณา 3

ชื่อุ นายดาบตำรวจ ประจวบ ดาษดา $บงคับหมู่ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อัตราเงินเดือน 11,190 บาท

เหตุที่ประสบอันตราย

กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ 

พฤตกรรมโดยส■เป

ด.ต.ประจวบ ฯ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลน้านราม ต่อมาในวันที่ 

8 พฤษภาคม 2541 ด.ต.ประจวบ ฯ ได้■รับคำสั่งจาก!*[บังคับบัญชาให้เดินทางไปรับข้อราชการที่ 

สก.อ.หัวไทร จึงได้ออกเดินทางจากที่พักสายตรวจฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ เมื่อมาถึง 

บริเวณจุดเกิดเหตุ ด.ต.ประจวบ ฯ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปชนท้ายรถยนต์บรรทุกนิ้าที่ได้จอด 

ลี้าเข้ามาในเล้นทางเดินรถ เป็นเหตุให้ ด.ต.ประจวบ ฯ ถึงแก่ความตาย

คสินี้ พนักงานสอบสวนไค้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีความเห็นควรสั่งฟ้อง 

ส.อ.สมเกียรติ รอดแล้ว ^ขับขี่ ในข้อหา “กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ฏิเอนถึงแก่ความตาย 

จอดรถไวัในลักษณะกีดขวางการจราจร จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลาที่มีแสงสว่างไม่ 

เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ปัจจุบัน ศาลมณฑลทหารบกที่ 41 ได้พิจารณาตัดสินลงโทษ ส.อ.สมเกียรติฯ 

จำคุก 4 ปี ปรับ 10,500 บาท ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลงกึ่งหนึ่ง คงให้ 

จำคุกจำเลยไว้ มีกำหนด 2 ปี ปรับ 5,250 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 1 ปี 

โดยก่อนเกิดเหตุมี นายสะอาด แล้วช่วย ได้ให้การว่า พบเห็น ด.ต.ประจวบ ฯ 

ขณะรับคำสั่งให้เดินทางไป สภ.อ.หัวไทร

ขณะเกิดเหตุมี นายประเสริฐ แช่พั่ว ซึ่งเป็นคนเลี้ยงวัว พบเห็น ด.ต.ประจวบ ฯ 

ขับขี่รถจักรขานยนต์เดินทางไป สภ. ฯ โดยได้ท้าการสอบถาม ด.ต.ประจวบ ฯ จึงทราบว่า 

ด.ต.ประจวบ ฯ จะเดินทางไปรับข้อราชการที่ สภ.ฯ
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สมควรได้รบทารฟิงารฌาเลื่อนเงินเดือนหรีอไม,

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ด.ต.ประจวบฯ ประสบอุบ'ติเหตุถึงแก่ความดาย 

ขณะเลึนทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยอุบัติเหตุดังกล่าวมได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่าง 

รัายแรงหรือจากความผืดของตนเอง หากแด่เกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังของ 

สิบเอก สมเกียรติ รอดแล้ว #ซับขี่รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวที่จอดรถลาเข้ามาในช่องทางจราจร  

ในเวลากลางคืนโดยไม่เปิดหรอไท้สัญญาณไฟตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกบศาลมณฑล 

ทหารบกที่ 41 ได้คัดสินลงโทษจำคุก สบเอก สมเกียรติฯ แล้ว พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ด.ต.ประจวบฯ จึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ มีสิทธิได้รับการเถื่อนเงินเดือน 

กรณีพิเศษไม่เกิน 3 ขั้น ดามระเบียบฯ ข้อ 9(3) ประกอบกับ#นี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาไม่น้อย 

กว่า 6 เดือน ในรอบปืงบประมาณที่เสียชีวิต มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น ตาม 

ระเบียบฯ ข้อ 10 ทวิ

จึงเห็นควรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ นายคาบตำรวจ ประจวบ ดาษดา จำนวน 4 

ขั้น (สีขั้น) จากอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ขั้น 6 (11,190 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ขัน 

10 (13,050 บาท) กับขอพระราชทานยศ รัอยตำรวจเอก ให้ตั้งแต่วันที่ถึงแก่ความตาย (ถึงแก่ความตาย 

เมื่อวันที่ ร พฤษภาคม 2541)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่ 

โทร. 2822700
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ชื่อุ นายคาบตำรวจ ทองคำ สิทธิสาร $บังคับหมู่ งานข้องกันปราบปราม สถานีตำรวจถูธร

อำเภอเกษตรวิสัย ชังหวัดร้อยเอ็ด 

อัตราเงินเดือน 9,250 บาท

เหฤที่ประสบอันตราย

กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

พฤติกรรมโดยสธุป

ตามคำสั่งของ สภ.อ.เกษตรวิสัย ที่ 60/2541 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2541 สังการ 

ให้ ด.ต.ทองคำ สิทธิสาร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ.เกษตรวิสัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจตำบล
* 4 ~ 1 X A

ออกตรวจสืบสวนปราบปรามในทนท ต.บ้านฝาง และ ด.โนนสว่าง โดยรกำลังรับผิดชอบพนที่ 

4 นาย ประกอบด้วย ค.ต.จอม ศรีนวลจันทร์, ด.ต.ทองคำ สิทธิสาร, ส.ต.อ.สุรคักด อ่อนวิจารย์ 

และ ส.ต.ต.ยรรยง ชมหว้า ซัดแบ่งหน้าที่ออกตรวจเป็น 2 ผลัด โดย ด.ต.จอม ฯ และ ส.ต.ต.

ยรรยงค์ ฯ รับผิดชอบในระหว่างวันที่ 1-15 ของแต่ละเดือน ส่วน ด.ต.ทองคำฯ และ ส.ต.อ.

สุรลักดฯ รับผิดชอบในระหว่างวันที่ 16-30 ของแต่ละเดือน ซึ่ง ด.ต.ทองคำฯ และ ส.ต.อ.

สุรศักด ฯ ก็ไต้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดแล้ว คังที่ปรากฏตามรายงานประจำวัน 

แบบธุรการของ สภ.อ.เกษตรวิสัย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 อบต.บ้านฝาง (ส.ด.ท.

มานพ อะมะถูล ปลัด อบด.) ไต้ทำหนังสือขอกำลังเช้าหน้าที่ตำรวจไปรักษาความสงบเรียบร้อย 

ในการแข่งขันกีพาเยาวชนของ ต.บ้านฝาง ตามโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในระหว่าง 

วันที่ 26-27 กันยายน 2541 ที่สนามโรงเรียนบ้านหัวดอนชาด หมู่ 4 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 

จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.นรบุญ แน่นหนา ผกก.สภ.อ.เกษตรวิสัย จึงไต้สั่งการให้ ด.ด.จอม ฯ, ด.ต.

ทองคำฯ และ ส.ต.ด.ยรรยงฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอของ อบต.บ้านฝาง ซึ่งรพยานหลักฐาน 

ยืนยันชัดเจนว่า ข้าราชการตำรวจทั้งสามนายไต้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดย 

เคร่งครัดจนการแข่งขันก็พาสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2541 

เวลาประมาณ 18.30 น. การแข่งช้นก็พาเสร็จสิ้นแล้ว ด.ต.ทองคำ ฯ กับพวก ก็ได้แยกรายกัน 

เดนทางกลับ โดย ด.ต.ทองคำ ฯ ไต้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (วิบาก) แบบชาย สิขาวแดง หมายเลข 

ทะเบียน ข-3481 มหาสารคาม เป็นพาหนะ โดยใข้เสันทางถนนสายเกษตรวิสัย-ป้านอ่มเม่า

/เมื่อขับ ...
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เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุไต้ฏิ นายคงสิน ผาลึ ขับขี่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบษ-558 

ร้อยเอ็ด สวนทางมา แต่เนื่องจากบริเวณที่เกิคเหตุใกล้ถึงทางโด้งและเป็นเวลากลางคืน ประกอบกับ 

ไฟส่องสว่างต้านหน้าของรถ นายคงสิน ฯ ใข้การไม่ได้ จึงท้าใน้มองไม่เห็นช่องทางได้ชัดเจน อีกทั้ง 

ปรากฏว่าร่างกาย นางคงสิน ฯ ไม่สมบูรณ์' โดยป่วยเพิ่งกลับจากไปพบแพทย์ จึงทำให้รถจักรยานยนต์ 

ของ นายคงสินฯ แล่นลํ้าเข้าไปในช่องทางเดนรถของ ค.ต.ทองท้าฯ ที่ขับขี่สวนทางมา จนเป็นเหตุ 

ให้เฉี่ยวชนกันขึ้น หลังเกิดเหตุทั้งสองคนไค้รับอันตรายสาหัสรพลเมืองลึนำส่งโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 

ภายหลังแพทย์ได้ส่งตัว ด.ต.ทองท้าฯ ไปรักษาส่อที่โรงพยาบาลรัอยเอ็ด-ธนบุรี และเสียชีวิตในวันที่ 

29 กันยายน 2541 ส่วน นายคงสิน ฯ ไต้มอบตัวกับพนักงานสอบสวนและไค้ให้การรับสารภาพตลอด 

ข้อกล่าวหา ในฐานความผิด "ขับรถจักรยานยนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้ชนกับรถจักรยานยนต  ์

ซีอื่น มีซีถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินเสียหาย” ซึ่งศาลไต้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว โดยให้รอท้าหนดโทษไว้ 

1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ให้รายงานตัวทุก 3 เดือน/ครั้ง

อนึ่ง คำให้การของ พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลรัอยเอ็ด 

ให้การว่าตรวจพบว่า มีกลิ่นแอลกอฮอล์จากปากของ ด.ต.ทองคำ ฯ แด,ไม่ได้มีการตรวจแอลกอฮอล์ 

ในกระแสเลือด

สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือไม่

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ด.ต.ทองท้าฯ ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย 

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอุบัติเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างรัายแรงหรือจาก 

ความผิดของตนเอง พฤติกรรมจึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ มีสิทธิไต้รับการเลื่อน 

เงินเดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 3 ขั้น คามระเบียบฯ ข้อ 9(3) ประกอบกับซีนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมา 

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบปืงบประมาณที่เสียชีวิต มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น 

ตามระเบียบฯ ข้อ 10 ทวิ

จึงเห็นควรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ นายดาบตำรวจ ทองท้า สิทธิสาร จำนวน 4 

ขั้น (สีขั้น) จากอัตราเงินเดือนระดับ ป.3 ขั้น 1.5 (9,250 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระดับ ป-ร ขั้น 

5.5 (10,970 บาท) กับขอพระราชทานยศ ร้อยตำรวจเอก ให้ทั้งแต่วันที่ถึงแก่ความดาย (ถึงแก่ความตาย 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่ 

โทร.2822700
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ชอ สิบตำรวจ(อก ไพศาล คุรุพงศ์ ผ้บังคับหม่ งานป้องคันปราบปราบ สถานีตำรวจภูธร

อำเภอทุนทิน ชังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดัดราเงินเดือน 6,720 บาท

เหตุที่ประสบอันตราย

กรณปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะหรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกนกว่าปกติธรรมดา 

เป็นเหตุใน้ถึงแก่ความคาย

พสุฅิกรรมโดยสรุป

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2542 พ.ต.อ.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผกก.สภ.อ.ทุนทิน 

ได้ลงนานในคำลังของ สภ.อ.ทุนหน ที่ 11/2542 ให้ ส.ต.อ.ไพศาล คุรุพงศ์ คับพวกรวม 5 นาย 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจประซ็าตำบลทาโรงช้าง โคยม ส.ต.อ.ไพศาล ฯ เป็นห้วหน้าชุดควบคุมการ 

ปฏิบัติการทั้งหมด ซึ่ง ส.ด.อ.ไพศาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั้งวันที่ 31 มกราคม 

2542 เวลาประมาณ 22.00 น. ขณะที่ ส.ต.อ.ไพศาล ฯ คับพวก กำลังออกตรวจอยู่นั้นได้รับแชัง 

จากชาวบ้านว่า รกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 3-4 คน มั่วสนเสพยาเสพติดอลุ่บริเวณน้านรัางด้านหลัง 

โรงสุราทิพย์ศรีดะลุง (โรงเหล้า) ซึ่งอยู่ในเขครับผิดชอบของ ส.ต.อ.ไพศาลฯ หลังรบแชังเหตุ 

ส.ด.อ.ไพศาล ฯ พรัอมคับพวกได้รบไปดังสถานที่คังกล่าว ขณะกำลังเดืนเข้าไปเพึ๋อจะตรวจด้น 

ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นได้เ'ตัวและพากันวิ่งหลบหนี ส.ต.อ.ไพศาล ฯ กับพวกจงได้วิ่งไล่ติดตามจบคุม 

แต่เมื่องจากบริเวณดงกล่าวโดยรอบมึดมาก และ รลักษณะเป็นป่าละเมาะทั่วไป ห้าให้ไม่สามารถ 

คิดคามจับคุมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากที่วิ่งไล่จับคุมกลุ่มวัยรุ่นด้งกล่าว ส.ด.อ.ไพศาล ฯ 

มีอาการเหมื่อยมากกว่าปกติ จึงได้พาคันกลับที่จุดตรวจ และ ส.ต.อ.ไพศาลฯ ได้เข้าไปลักผ่อน 

ในจุดตรวจ จนกระทั้งในวันที่ 1 คุมภาลันธ', 2542 เวลาประมาณ 08.30 น. พ.ต.ท.สมภพ 

กัฌฑศรี รอง ผกก.(สส.) สภ.อ.ทุนทิน ไต้มีคำลังให้ ส.ต.อ.ไพศาลฯ ไปพบที่ สภ.อ.ทุนทิน 

.พลฯ จึรศักด ขวัญมิ่ง และ พล ฯ อภิคักด สุขาทิพย์ ได้เคาะประดูเรียก ส.ด.อ.ไพศาลฯ 

ปรากฏว่าไม่มีเลึยงตอบ จึงช่วยคันปืนเข้าไปในห้องลัก ส.ต.อ.ไพศาล ฯ และพบว่า ส.ต.อ.ไพศาล ฯ 

นอนมื่งไม,เสืกตัวแค่อย่าง1ใด จึงไต้นำตัว ส.ต.อ.ไพศาล ฯ ส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งแพทย์ 

ลงความเห็นว่าเดียชีวิตแล้ว เมื่องจากลัวใจล้มเหลว
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กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ต.อ.ไพศาล ฯ ไม่ไค้มีคำสังนอกเหนือให้ปฏิบัติหน้าที่ 

พิเศษอื่นใด นอกจากหน้าที่ปกติ

สมควรไค้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรีอไม,

คณะกรรมการฯ พิจารณาแค้วเห็นว่า กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ต.อ.ไพศาลฯ เมื่อ 

พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนเสียชีวิตแค้วเห็นว่า ส.ต.อ.ไพศาลฯ มีไค้รับ 

คำสังจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ปกติแส่อย่างใด อีกทังไม่ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงว่าลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ต,อ.ไพศาลฯ รปริมาณงานมากหรือมีความสลับ 

ซับซ้อน เร่งรัด ชันจะเป็นเหตุให้เกิดความเคร่งเครียดจนถึงแก่ความตาย พฤติการณ์ยงถึอไม,ได้ว่า ส.ต.อ. 

ไพศาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะตรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา จนเป็นเหตุให้ 

ถึงแก่ความตาย พฤติกรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบตามระเบียบฯ ข้อ9(4) แด,เมื่องจาก 

ขณะเกิดเหตุ ส.ต.อ.ไพศาลฯ อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่พกสายตรวจฯ พฤติกรรมจึงเข้าหลักเกณฑ์ 

เป็นบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ มีสีทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษจำนวน 1 ขั้น ตามระเบียบฯ 

ข้อ 9(5)

จึงเห็นควรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ สิบตำรวจเอก ไพศาล คุรุ[พงศ์ จำนวน 1 ขั้น 

(หนึ่งขั้น) จากชัดราเงินเดือนระคับ ป.1 ขั้น 11.5 (6,720 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.] ขั้น 

12.5 (7,000 บาท) กับขอแต่งตั้งยศ จ่าสิบตำรวจ ให้ตั้งแต่วันที่ถึงแก่ความคาย (ถึงแก่ความตายเมื่อวันที  ่

I กุมถาพันธ์ 2542)

สีาน้กงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่ 

โทร.2822700
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ill ลึฃท้ารวรค่รี บุญฤกษ์ โมลึกรีคน้ ฐนังด้บหมู่ งานสกบสวน สถานีท้ารวรฎชรทัาเทอ!

ขัยบุรี รีงหวัคสุราษฎร์ชานี 

อศราเงินเรอน 5,040 บาท

inqftdttfistfycmQ

กรชิเประสบอุน้คเหสุรงแก่ความคายขณะปฏิป็คหน้าที่ราชการ 

พสุน้กรรมโคแสชุฟ่

ฟ้อวันที่ 10 ปีนาคม 2541 ส.ค.ท.บุญฤกษ์1 ได้รีบท้าทังได้ปฏินัคหน้าที่เป็นเรีาหน้าที่ 

พงหมายเรียกส!ล (ท้าทัง สก.อ.ขัยบุรี ที่ 22/2541 ทงรีนที่ 10 ปีนาคม 2541) ส.ค.ค.บุญฤกษ์ส ฟ่ฏีนัค 

หน้าที่ด้งกก่าวทอขมา รนกระที่’งวันที่ 4 หฤส?กาขน 2541 เวทฟระมาณ 13.00 น. ส.ค.ค.บุญฤกษ์ ฯ ! 

ได้รีบด้าด้งราก ผกก.สภ.อ.ขัยบุรี ได้เรนทางไปส่งหมาพกลได้แก่นายทัมน้นรี ถมทักร ชี่งอฐ่น้านเลขที่ 

147 หมู่ที่ 3 ค.สองแพรก อ.ขัยบุรี ร.สุราษฎร์รานี (คาม ปรว^รการของ สก.อ.ขัยบุรี ขัอ 16 เวลา 

13.00 น. ประข็าวันที่ 4 หฤสรกาขน 2541) ส.ค.ค.บุญฤกษ์ฯ แก่งกายในเครองแบบ ขับชี่รถรีกรยาน- 

ยนต์ไม่คคแผ่น{เพทะเชิขน เคนทางไปส่งหมาขสาลด้งกล่าวใด้แท นาขด้ม่ด้นรี ฯ และได้เคนทางกทับ 

มายง ทภ.อ.ไปคามถนนขัขบุรี-เขาพนม ฟ้อช้บชี่มารงบรีเวณหน้า สภ.อ.ขัขบุรี ระหว่าง กม.ที่ 41- 

หมู่ 1 ค.ขัยบุรี ขณะที่ ส.ต.ค.บุญฤกษ์ๆ ชะลอความเรึวรถลง และระเที่ยวขวาเขัาไปยง สภ.อ.ขัยบุรี 

หรีอมทับมองรนิที่ขับตามหทังมาด้วขความระนัคระวัง ขณะนันได้ปี นายธนากร ด้พนเรรีญ ขับรถยนต์รี 

ด้นหมายเลขทะเปียน 3ห-7670 กชุงเทพฯ ตคตามมาทางด้านหลังด้วยความเรีวสุง (ประมาณ 100 

กน/ขม.) และระแชงรถรีกรยานยนต์ที่ ส.ค.ค.บุญฤกษ์ท ขับชี่ ส.ค.ค.บุญฤกษ์ ฯ เน้นด้งนันจึงบงด้บ 
รถมาโนช่องทางเคนรถด้านขัาย ขณะเสยวทัน นายธนากรฯ ได้พนว่า ส.ค.ต.บุญฤกษ์ฯ ระเที่ยวขวา 

รงฃงด้บรถไปทางขัท์ข ท้าได้รถยนต์รีของ นายธนากรฯ ขนรถขักรยานยนต์ของ ส.ค.ค.บุญฤกษ์ฯ 

บรีเวณพวนหน้าอย่างชุนแรง เป็นเหสุได้ ส.ต.ค.บุญฤกษ์ฯ ดึงแก่ความคาย'ไนที่เกคเหสุ

กสนี้ หนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักเานรากสถานที่เกคเหสุแด้ว ปีความเน้น 

ทังน้อง นายชนากร ฯ ไนขัอหา “ขับรทประมาทเป็นเหสุใด้ชนรีชี่นดึงแก่ความคาย และทรีหรีลึนของ 

รีส์นได้รีบความเสยหาย...”

/ลนการ
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สมควรไต้รี,บทารฟิจารณาเถื่อพานเดือนหรือไม่

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ส.ต.ต.บุญฤกษ์ฯ ประสบอุบัติเหตุอึงแก่ความตาย 

ขณะเดนทางไปปฏิบัติหน้าที่ โดยอุบัติเหตุลังกล่าวมิไต้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างรัายแรงหรือ 

จากความผิดของตนเอง พฤติกรรมจึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ มิสทรไต้รบการ 

เถื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 3 ขั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (3)

จึงเห็นควรเถื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ สบตำรวจตรี บุญฤกษ์ โมสกรัตน์ จำนวน 

3 ขั้น (สามขั้น) จากอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 5.5 (5,040 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 

ขั้น 8.5 (5,880 บาท) อับขอแตงตั้งยศ จำสบตำรวจ ให้ตั้งแต่วันที่ถึงแก่ความตาย (ถึงแก่ความตายเมื่อ 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2541)

สานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่ 

โทร.2822700
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it พทข้ารพสมัคร ธงชัย ภูบาทที่น ภูทแถว งาน!เองด้นปราบปราม สทา{เด้ารพภู!ร

ข้าเทอรนทร์บุ1 ด้งหด้พรงา(ปรี ลัดราฝ็นแอน

5,620 บาท

เหภูร์ประสบด้นศราย j

กรข้เประสบภูนัดีเหภูรงแก่ความดายเฟ้อง!าทกา!ปฐป็ราเช้าที่

พฤเ๒TOเโส■ทไป
เฟ้อด้นที่ 31 ภูทาทม 2539 พท1 ทฟ้ทร ธงชัยฯ ด้นพวกรวม 5 นาย ได้รีบข้าลังใช้ 

ปฏีบพหฟ้าที่สายพรว! ข้าบทพองเอน ง!ราย หบุ่ที่ ร ลังแพ,ด้นที่ 1 -16 พฤฟ?กายน 2539 (พานข้าด้ง 

สก.อ.รนท!บุรี ที่ 96/2539 ทงรนที่ 31 ภูทาคม 2539) หท1 สมัคร ธงชัซฯ ด้ฃหวก ปฏิป็รหฟ้าที่ 

เรอยมา ธนกรรด้งด้นที่ 10 พฤส่เกาขน 2539 เวทาปรรมาผ 18.00 น. เสน ขณะที่ พท 1 สปัคร 

ธงชัยก ด้บพวก ข้าด้งปฎบดหฟ้าที่อภู่ที่ที่หกสายดรว! ได้รีขแด้งทางวิหภูทก พ.พ.ท.อุดม เหสรทอง 

สวป.สก.อ.รนทร์บุรี ว่าได้รีบแด้งจากสายด้บว่าในเขพฟ้นที่สายดรว! ข้าบททองเอน อการลักทอบเทน 

การหนันกน จงได้เด้าหฟ้าที่สายครว! ข้าบททองเอน เหนทางไปพบเฟ้อ!รพพรว!ด้น แทะด้ฆภูมพอไป 

จ.ส.ด.เสาด้รนทรีประยงค ด้วหช้าสายพรว! ข้าบททองเอน ด้งได้ลังการใ ?หท ฯสนัคร ธงชัย ฯ เป็น 

ที่เรนทางไปทบ ห.ด.ท.ภูคมฯ หถฯสมัครธงชัย ฯ (แพ่งกายนอกเคที่องแบบ) ได้ชัฃขึ่รถด้กรยานยนด้ 

ห่วนลัว ด้นหมายเทขทะเบียน ฉ - 7685 รงห'บุรี เคนทางไปหบ ห.ด.ท.ธุพม ฯ ดามข้าลังใดยใชัเด้นทาง 
ฉนนสายเอเชัย จนกวะทั่งทถาประมาณ 18.30 น. ขผรที่ พท ฯ สย้คร ธงชัย ฯ ขบที่รทด้กรยานยนด้ไป 

รงระหว่างกิใทเมครที่ 155-156 ข้าบททำงาม ข้าเกออนทร์บุรี ที่เกิดเหภู (ห่างจากที่ด้กสายพรว! ฯ 

ประมาณ 4 กิโทเมดร แทะห่างจาก สก.อ. คประมาณ 2.5 กิใทเมดร) ได้ภูกรทยนด้ไม่ทราบหมายเทข 

ทะเบียน ด้ชับที่ แทะชิช้อซึ่งแก่นอภู่ด้านหลังเที่ยวสนข้าใช้ หท ฯ สมัคร ธงชัย ฯ ได้รีบบาดเจใ]และ 

รงแก่ความดายในที่เกิดเหภู

คดีนิ หนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานพ่าง ๆ แลัวเฟ้นว่าการกระท้าสอง 

ด้ด้องหาเป็นความรดฐาน “ชับรถโดยประมาทเป็นเหภูใช้ที่ฟ้นรงแก่ความดาย ทรี'หยลันที่ส์นเรยหาย 

แด้วไม่หภูคส่ายเหถอแถะแรงเหภูพ่อหนักงานเด้าหฟ้าที่ใกลัเดีองด้นทิ” แพ่เฟ้องจากคดีไม่ทราบด้ว

/ด้กระข้า...
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สมควรได้รับการพิจารณาเลอนเงินเดือนหรีอไม่

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า พลตำรวจสมัคร ธงชัยฯ ประสบอุบัติเหคุถึงแก่ 

ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยอุบัติเหตุด้งกล่าวมิได้เกิดจากความประมาทเสินเล่อ 

อย่างรัายแรงหรอจากความผิดของตนเอง พฤติกรรมจึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นนำเหนึจความชอบกรณีพิเศษ 

มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 3 ขั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 9(3)

จึงเห็นควรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให์แก่ พลตำรวจสมัคร ธงชัย ถูบาลชื่น จำนวน 3 

ขั้น (สามขั้น) จากอัตราเงินเดือนระลับ พ.2 ขั้น 8.5 (5,620 บาท) ขึ้นรับอัตราเงินเดือนระลับ พ.2 

ขั้น 11.5(6,320 บาท) กับขอแตํงตั้งยศ จ่าสิบตำรวจ ให้ดั้งแด่วันที่ถึงแก่ความตาย (ถึงแก่ความดาย 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539)

ผู้กระทำความผิดว่าเป็นผู้ใด และได้ดำเนินการสืบสวนดีดตามหาด้วมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว

ปรากฏว่า ไม่ทราบว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้โด จึงเห็นควรงดการสอบสวน ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัด

ถึงห์บุรี รความเห็นงดการสอบสวนแล้วตามหนังสือสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ อส (สห)
0020/1905 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

กองการเข้าหน้าที่

โทร.2822700


