
 
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

.................................................................................................... 
   

         โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การจัด
สวัสดิการและการให้การสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘(๒) แห่งระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม                        
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม           
ว่าด้วยการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 

       (๑) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการ
สงเคราะหข์้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓  

      (๒) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  

 (๓) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 (๔) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
         “เจ้าหน้าที่” หมายความว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 
         “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  ข้อ ๕ สวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะให้การสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่                
เมื่อความปรากฏเป็นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คณะกรรมการสวัสดิการและเข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
         (๑) กรณีเจ้าหน้าที่ ถึงแก่กรรม ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพ          
จัดพิธีทางศาสนาหรือกุศลศพในนามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท และพวงหรีด            
หรือสิ่ ง อันใดที่ เป็นสัญลักษณ์แสดงการเคารพและอ าลัยตามแต่ละศาสนา ในนามส านักงานปลัด              
กระทรวงยุติธรรม ในราคาตามที่คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก าหนด                
โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่กรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจัดหา         
ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมอีก จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
          

/ (๒) กรณีคู่สมรส... 



 
- ๒ - 

 
 (๒) กรณีคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม 
ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทางศาสนาหรือกุศลศพในนามส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม รายละ ๕,๐๐๐ บาท และพวงหรีดหรือสิ่งอันใดที่เป็นสัญลักษณ์แสดงการเคารพ              
และอาลัยตามแต่ละศาสนา ในนามของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในราคาตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยมอบให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่ขอรับการสงเคราะห์                
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจัดหา 
 (๓) กรณีเจ้าหน้าที่ ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรืออย่างอ่ืน จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และผู้นั้น ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ให้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ                     
เป็นการสงเคราะห์ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามส่วนแห่งความเสียหาย                      
และความเดือดร้อน รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่ ผู้ใดเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการ โดยไม่มีความผิดและ
ปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท หรือปฏิบัติราชการ
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  

(๕) กรณีเจ้าหน้าที่ ผู้ใดเจ็บป่วยโดยเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในอยู่ในสถานพยาบาล 
ตั้งแต่ ๓ คืน ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ปีละไม่เกิน ๑ ครั้ง 
 (๖) กรณีเจ้าหน้าที่ ชาย หญิง ผู้ใดมีบุตรเกิดใหม่ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินรับขวัญ
ทายาทใหม่ ในอัตราบุตรคนละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีเจ้าหน้าที่ ชาย หญิง เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ทั้งคู่ ให้ยื่นใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการ            
คนใดคนหนึ่ง 
  ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ หรือผู้บังคับบัญชายื่นค าขอต่อประธาน
กรรมการ โดยมีหลักฐานแสดงเหตุที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์ตามกรณีนั้นๆ พร้อมทั้งค ารับรอง              
ของผู้บังคับบัญชาให้ด าเนินการภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีเหตุอันควรให้รับการสงเคราะห์ หากพ้นก าหนด
นี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการสงเคราะห์ เว้นแต่กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลจ าเป็น                
และเห็นสมควร 
 ข้อ ๗ ให้กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๕ 
 ข้อ ๘ ส าหรับการให้การสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดใน 
ข้อ ๕ ให้กรรมการสวัสดิการผู้หนึ่งผู้ใด บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์เป็นรายๆไป 
 
       ให้ไว้ ณ วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
      (ลงชื่อ)           วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
               
         ส ำเนำถกูต้อง    (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) 

   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
                                     ประธานคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
     (นำยอดลุย์ สืบยบุล)                                                                                                    อดลุย์ คดั/ทำน 

อดุลย์ คัด/ทาน 

         ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอดุลย์ สืบยุบล) 
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 



นกับริหำรจดักำรงำนยตุธิรรม 
 


