คู่มือสิทธิด้านกาลังพล
และการสงเคราะห์ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ สย.๓

กพ.กปช.จต.

คานา
เอกสารคู่มือสิทธิด้านกาลังพล และการสงเคราะห์ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทาไว้เพื่อ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานใน กปช.จต. และ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ กพ.กปช.จต. จัดทาขึ้น
โดยมี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกองก าลั ง พล ในการเสนอขอรั บ สิ ท ธิ ข องก าลั ง พล
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องขอรับสิทธิ ซึ่งจะได้รับทราบถึงสิทธิ
ของผู้ขอ และทายาทอันพึงจะได้รับ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ สาหรับการดาเนินงานทางด้านเอกสาร และ
หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแนะนาให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และที่ขอรับ
สิทธิได้ทราบ เพื่อที่จะดาเนินการในการขอรับสิทธิได้อย่างสมบูรณ์ มีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
หากพบว่ า ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดยั ง บกพร่ อ งและคลาดเคลื่ อ นไม่ ส มบู ร ณ์ หรื อ ยั ง ขาด
ความกระจ่างชัดในการปฏิบัติ ขอได้กรุณาแจ้งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กพ.กปช.จต. โทร ๓๗๘๒๑ เพื่อจะได้
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกาลังพลต่อไป
*************************
น.อ.
หก.กพ.กปช.จต.
ส.ค.๕๖

-๑–

สารบัญ
สิทธิที่พึงได้รับของทายาทผู้เสียชีวิต ผู้พิการทุพพลภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่
๑. เงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ สก.ทร.
๒. เงินสวัสดิการข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดนและครอบครัว สก.ทร.
๓. เงินสงเคราะห์จากมูลนิธิสายใจไทย
๔. เงินช่วยเหลือตามระเบียบ นย.
๕. เงินช่วยเหลือตามระเบียบหน่วย กปช.จต.
๖. เงินช่วยเหลือตามระเบียบหน่วยต้นสังกัดปกติ
๗. เงินช่วยเหลือตามระเบียบหน่วยสนาม
๘. เงินสงเคราะห์จัดการศพ สอ.นย.
๙. เงินสงเคราะห์ อผศ
๑๐. เงินบารุงขวัญจาก ทร.
๑๑. เงินบารุงขวัญจาก ศปก.ทร.
๑๒. เงินบารุงขวัญจากจังหวัดในพื้นที่ชายแดน
๑๓. เงินปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ตามข้อบังคับ กห.
๑๔. เงินทดแทน(สูงสุด ๓๐ เท่า),เงินชดเชยการเจ็บป่วย และเงินจัดการศพขัน้ ต้น
ตามระเบียบ บ.ท.ช.
๑๕. สิทธิอื่น ๆ
๑๖. เอกสารอ้างถึง

หน้า ๒ – ๓
หน้า ๓ - ๔
หน้า ๔ – ๕
หน้า ๖ – ๗
หน้า ๗ – ๙
หน้า ๙
หน้า ๙
หน้า ๙
หน้า ๑๐ – ๑๑
หน้า ๑๒
หน้า ๑๒
หน้า ๑๒
หน้า ๑๒ – ๑๖
หน้า ๑๗ – ๑๙
หน้า ๑๙ – ๒๗
หน้า ๒๘ – ๒๙

การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๗. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๘. การทาบัตรประจาตัวทหารผ่านศึกนอกประจาการ
๑๙. การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งกาลังกระทาหน้าที่ในการป้องกันหรือปราบปราม
การกระทาอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร
๒๐. การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑
(ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันประเทศ)
- การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
. - การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ
- การสงเคราะห์ด้านการศึกษา
- การสงเคราะห์ด้านอาชีพ
- การสงเคราะห์ด้านกองทุนสงเคราะห์
- การส่งเสริมสิทธิและเกียรติ
๒๑ การฌาปนกิจสงเคราะห์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
****************************

หน้า ๓๐ – ๓๔
หน้า ๓๕ – ๓๘
หน้า ๓๙ – ๔๗
หน้า ๔๘
หน้า ๔๘
หน้า ๔๘ – ๔๙
หน้า ๕๐
หน้า ๕๒
หน้า ๕๓
หน้า ๕๔
หน้า ๕๕

-๒–
บทที่ ๑
เงินสงเคราะห์และเงินช่วยเหลือ
๑. เงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ สงเคราะห์แก่ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ที่เสียชีวิต หรือ
พิการ ทุพพลภาพจากการสู้รบหรือต่อสู้ หรือจากการกระทาของฝ่ายตรงข้าม หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีสภาพ
เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดย จก.สก.ทร.เป็นผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน “กองทุนสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ” ดังนี้
๑.๑ จ่ายให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตระบุให้รับเงิน หรือทายาทผู้เสียชีวิต หรือพิการ ทุพพลภาพ กรณี
หนึ่งกรณีใดเพียงกรณีเดียว
๑.๑.๑ กรณีเสียชีวิต หรือกรณีพิการ ทุพพลภาพ ซึ่งไม่ประสงค์จะรับราชการต่อ
๑.๑.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร
รายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑.๒ นายทหารประทวน
รายละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑.๓ พลทหาร,อส.ทพ.นย.และลูกจ้าง รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ กรณีพิการ ทุพพลภาพ ซึ่งทางราชการอนุมัติให้รับราชการต่อ
๑.๑.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร
รายละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑.๒ นายทหารประทวน
รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ จ่ายให้แก่ผู้มารับเงิน หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือทายาทที่ต้องเดินทางมารับเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเหนือจากข้อ ๑.๑ หรือจ่ายเป็นค่าโอนเงินผ่านธนาคารเท่าที่ใช้จ่ายจริงแล้วแต่กรณี
ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๑.๓ เสนอขอรับการสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ (ตัวอย่างตามผนวก ก.) ตามคาสั่ง ทร.ที่ ๑๒๕/๒๕๔๗
ลง ๒๗ ส.ค.๔๗ เรื่อง การสงเคราะห์ พิเศษเพื่อการสู้รบไปตามสายงานจนถึง สก.ทร.ภายใน ๒๐ วันทาการ
เอกสารหลักฐานและพฤติการณ์ประกอบด้วย
๑.๓.๑ สาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน หรือตามคาสั่ง ทร.หรือ กอ.รมน.กาหนด หรือ
สั่งการ
๑.๓.๒ สาเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร(แบบ กพ.๓)
๑.๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
๑.๓.๔ สาเนาใบมรณบัตร(กรณีเสียชีวิต)
๑.๓.๕ แบบขอรับการสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ (กรณีพิการ ทุพพลภาพ)
๑.๓.๖ หนังสือแสดงความเห็นแพทย์ไม่น้อยกว่า ๓ นาย ซึ่งวินิจฉัยว่าเป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ
๑.๓.๗ สาเนาคาสั่งปลดพ้นราชการทหาร หรือสาเนาคาสั่งเลิกจ้าง กรณีที่ไม่สมัครรับราชการต่อ
เว้นทหารกองประจาการ
๑.๓.๘ หนังสือระบุเจตนาตัวผู้รับเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ หรือหลักฐานอื่นๆ
ประกอบการเป็นทายาท โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง (กรณีเสียชีวิต)

-๓การรับเงิน
ทายาทหรือผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ให้การ
สงเคราะห์จะนาไปมอบให้กับทายาท
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
๒. เงินสวัสดิการข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดนและครอบครัว สงเคราะห์แก่ข้าราชการประจา
ทหาร กองประจ าการและลู กจ้ าง สั งกั ด ทร. ขณะที่ ไปปฏิ บั ติ ราชการชายแดน โดย จก.สก.ทร.เป็ นผู้ มี อ านาจ
สั่งจ่ายเงิน สวัสดิการข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดนและครอบครัว ดังนี้
๒.๑ ให้การสงเคราะห์โดยการให้เปล่า แก่ผู้ที่ไปปฏิบัติราชการชายแดน คือ
๒.๑.๑ กรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบจนต้องเข้ารักษาใน
สถานพยาบาลของทางราชการ จ่ายรายละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ กรณี ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ ป่ ว ยเจ็ บ ขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นที่ ตั้ ง หน่ ว ยชายแดน
จนต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป จ่ายรายละ ๗๐๐ บาท
๒.๑.๓ ครอบครั ว ข้ าราชการฯลฯ เมื่อ ประสบความเดือ ดร้ อน เนื่อ งจากที่อ ยู่อ าศั ย
ประสบภัยพิบัติ โดยมีหลักฐานรับรองความเสียหายจากทางราชการมาแสดง
๒.๑.๓.๑ ครอบครัวนายทหารสัญญาบัตร รายละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓.๒ ครอบครั ว นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ และลู ก จ้ า ง
สังกัด ทร. รายละ ๑,๕๐๐ บาท
๒.๑.๔ ครอบครัวข้าราชการ ฯลฯ เมื่อประสบความเดือดร้อน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วย ต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไปและภรรยาคลอดบุตร
๒.๑.๔.๑ ครอบครัวนายทหารสัญญาบัตร
รายละ ๗๐๐ บาท
๒.๑.๔.๒ ครอบครั ว นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ และลู ก จ้ า ง
สังกัด ทร. รายละ ๕๐๐ บาท
๒.๑.๕ ข้าราชการฯลฯ เมื่อประสบความเดือดร้อน เนื่องจากถึงแก่ความตาย
๒.๑.๕.๑ ครอบครัวนายทหารสัญญาบัตร
รายละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓.๒ ครอบครั ว นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ และลู ก จ้ า ง
สังกัด ทร. รายละ ๗๐๐ บาท

-๔๒.๒ เสนอขอรั บเงิ นสวั สดิ การการสงเคราะห์ ฯ (ตั วอย่ างตามผนวก ข.)ตามระเบี ยบ สก.ทร.
ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๓ ไปตามสายงานจนถึง
สก.ทร. เอกสารหลักฐานและพฤติการณ์ประกอบด้วย
๒.๒.๑ สาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน หรือตามคาสั่ง ทร.หรือ กอ.รมน.กาหนด หรือสั่งการ
๒.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านข้าราชการฯ บิดา มารดา ภรรยา บุตร (ที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๓ สาเนาทะเบียนสมรส (ที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๔ สาเนาใบมรณบัตร(กรณีเสียชีวิต)
๒.๒.๕ สาเนาสูติบัตรของบุตร(กรณีคลอดบุตร)
๒.๒.๖ ส าเนาสมุ ดบั ญชีเงินฝากจากธนาคาร บัญชีออกทรัพย์ ชื่อบั ญชี ข้าราชการฯ และ
ที่มีหมายเลขบัญชี ๑๐ ตัว ด้านหน้าสมุดเท่านั้น
๒.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
การรับเงิน
ผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์
จะนาไปมอบให้กับทายาท
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
*โปรดให้ความสนใจกับสิทธิที่ถูกลืมบ่อยครั้ง คือ สิทธิของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์หรือประสบ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางภาคใต้ ก็ตาม ขอกระซิบ***หน่วยสนามเสนอตรงที่ สก.ทร.*
กรณีไม่ตาย ไม่ทุพพลภาพ อย่าลืมขอรับสิทธิเงินช่วยเหลือตามระเบียบ สก.ทร.พ.ศ.๒๕๓๓
- ป่วยเจ็บจากการรบ ขอได้ ๒,๐๐๐. บาท
- ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ ขอได้ ๑,๐๐๐ บาท
๓. เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย ให้การช่วยเหลือแก่ทหาร ตารวจ และ อาสาสมัคร ที่ได้รับ
คาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการแล้วได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปะทะต่อสู้ หรือการลอบประทุษร้ายในเหตุการณ์ที่
มูลนิธิฯ พิจารณาว่ากระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนี้
๓.๑ ต้นสังกัด เป็นหน่วยดาเนินการ โดยเสนอเรื่องไปยังมูลนิธิ ฯ โดยตรง ดังนี้
๓.๑.๑ กรณีเสียชีวิต (จ่ายครั้งเดียว) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๒ กรณีพิ การ ทุ พพลภาพ จ่ ายเป็ นรายเดือน ๆ ละ ๑,๕๐๐ - ๑,๙๕๐ บาท
(ตามสภาพ การพิการ หรือทุพพลภาพ)
๓.๑.๓ กรณีบาดเจ็บ จ่ายเป็นรายละ ๒,๐๐๐ บาท (รักษาตัวในสถานพยาบาล) และ
ต้องยื่นเรื่องภายใน ๒ ปี หลังจากประสบภัย

-๕๓.๒ เสนอขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ ไปยั งมู ล นิ ธิ ส ายใจไทย โดยตรง (ตั ว อย่า งตามผนวก ค.)
ตามประกาศมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๐๐๑/๒๕๔๙ ลง ๓๑ ม.ค.๔๙ เรื่อง ระเบียบการพิจารณาให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ ป ระ สบภั ย จากการต่ อ สู ้ ป ้ อ งกั น ประเทศ เอกสารหลั ก ฐานและพฤติ ก ารณ์
ประกอบด้วย
๓.๒.๑ แบบขอรั บการช่ วยเหลื อจากมู ลนิ ธิ สายใจไทย (แบบส ารวจ ส.๑) ลงนามและ
ติดรูปถ่ายผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเป็นทหาร ผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.กรมขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
๓.๒.๒ ส าเนาค าสั่ งให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามแผน หรื อตามค าสั่ ง ทร.หรื อ กอ.รมน.ก าหนด
หรือสั่งการ
๓.๒.๓ สาเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร(แบบ กพ.๓)
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒.๕ สาเนาใบมรณบัตร(กรณีเสียชีวิต)
๓.๒.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา(ผู้เสียชีวิตเป็นโสด)
๓.๒.๗ สาเนาทะเบียนสมรสและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของภรรยา (ผู้เสียชีวิตสมรส)
๓.๒.๘ สาเนาสูติบัตรบุตรและหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุตร (ผู้เสียชีวิตสมรส
และ มีบุตร)
๓.๒.๙ หนังสือแสดงความเห็นแพทย์ไม่น้อยกว่า ๓ นาย ซึ่งวินิจฉัยว่าเป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ
๓.๒.๑๐ สาเนาคาสั่งปลดพ้นราชการทหาร หรือสาเนาคาสั่งเลิกจ้าง กรณีที่ไม่สมัครรับราชการ
ต่อ เว้นทหารกองประจาการ
๓.๒.๑๑ หลักฐานอื่นๆ ประกอบการเป็นทายาท โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง (กรณีเสียชีวิต)
การรับเงิน
ทายาทหรือผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ให้การ
สงเคราะห์จะนาไปมอบให้กับทายาท
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
*โปรดให้ความสนใจกับสิทธิที่ถูกลืมบ่อยครั้ง คือ สิทธิของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์หรือประสบ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางภาคตะวันออก ก็ตาม ขอกระซิบ***หน่วยสนามเสนอตรงที่ สก.ทร.***
กรณีไม่ตาย ไม่ทุพพลภาพ อย่าลืมขอรับสิทธิเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย
- ป่วยเจ็บจากการรบ ขอได้ ๒,๐๐๐. บาท

-๖๔. เงินสงเคราะห์ ตามระเบียบ นย. สงเคราะห์ แก่ข้าราชการ นักเรียนจ่ า ทหารกองประจาการ
พนักงานราชการ อส.ทพ.นย. และลูกจ้าง ที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพจากการสู้รบหรือต่อสู้ หรือ จาก
การกระท าของฝ่ ายตรงข้ าม หรื อประสบอั นตรายจากการรบ สู ญหายจากการรบ ถู กจั บเป็ นเชลย ถู กกั กกั น
ในประเทศเป็นกลาง โดย ผบ.นย.หรือผู้รับมอบอานาจสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
๔.๑ จ่ายให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตระบุให้รับเงิน หรือทายาทผู้เสียชีวิต หรือพิการ ทุพพลภาพ กรณี
หนึ่งกรณีใดเพียงกรณีเดียว
๔.๑.๑ กรณีสูญเสียจากการรบ
๔.๑.๑.๑ กรณีบาดเจ็บ เยี่ยมครั้งแรก มอบเงินรายละ ๕,๐๐๐ บาท และเยี่ยมครั้งต่อไป
ในวันสถาปนา นย.หรือวันขึ้นปีใหม่ มอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๑.๑.๒ กรณีบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพ มอบเงินรายละ ๗,๐๐๐ บาท และ
เสียชีวิต มอบเงินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท กับค่าพวงหรีดอีก ๒ พวง ในนาม นย., ผบ.นย.และภริยา วงเงิน ๑,๐๐๐
บาท
๔.๑.๒ กรณีสูญเสียมิใช่จากการรบ
๔.๑.๒.๑ กรณี บาดเจ็ บ เยี่ ยมครั้ งแรก มอบเงิ นรายละ ๓,๐๐๐ บาท และ
เยี่ยมครั้งต่อไป ในวันสถาปนา นย.หรือวันขึ้นปีใหม่ มอบเงินรายละ ๕๐๐ บาท
๔.๑.๒.๒ กรณี เ สี ย ชี วิ ต มอบเงิ น รายละ ๓,๕๐๐ บาท กั บ ค่ า พวงหรี ด อี ก
๒ พวง ในนาม นย., ผบ.นย.และภริยา วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔.๒ เสนอขอรั บเงินการสงเคราะห์ (ตัว อย่างตามผนวก ง.) ตามระเบียบ นย.ว่าด้ว ยการ
ให้การสงเคราะห์ข้าราชการ นักเรียนจ่า ทหารกองประจาการ พนักงานราชการ อส.ทพ.นย.และลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๒
ไปตามสายงานจนถึง นย. เอกสารหลักฐานและพฤติการณ์ประกอบด้วย
๔.๒.๑ ส าเนาค าสั่ งให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามแผน หรื อตามค าสั่ ง ทร.หรื อ กอ.รมน.ก าหนด
หรือสั่งการ
๔.๒.๒ สาเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร(แบบ กพ.๓)
๔.๒.๓ สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
๔.๒.๔ สาเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
๔.๒.๕ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าทดแทน
๔.๒.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน
๔.๒.๗ สาเนาใบมรณบัตร(กรณีเสียชีวิต)
๔.๒.๘ แบบรายงานคาขอรับการสงเคราะห์ตามระเบียบ นย.
๔.๒.๙ สาเนาประจาวันเกี่ยวกับคดีของตารวจ
๔.๒.๑๐ สาเนาความเห็นแพทย์
๔.๒.๑๑ หนังสือรับรองความเสียหายสาธารณภัยจากทางราชการ
๔.๒.๑๒ หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

-๗การรับเงิน
หน่วยต้นสังกัด ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ จะนาไปมอบให้กับทายาท หรือผู้รับสิทธิ
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
๕. เงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการ ทหารกองประจาการ อส.ทพ.และลูกจ้าง ตามระเบียบ กปช.จต.
ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ ทหารกองประจาการ อส.ทพ.และลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๔
๕.๑ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติ และพฤติการณ์ ดังนี้
๕.๑.๑ เป็ น ข้ า ราชการประจ าการ ทหารกองประจ าการ อส.ทพ.และลู ก จ้ า ง สั ง กั ด
บก.กปช.จต. ศปชด.กปช.จต. นปท.ทร./นปท.๒ สน.ปทก.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี ฉก.นย.ตราด ฉก.นย.๑๘๒
กอง สนช.กจต. พัน.ป.กจต. ร้อย.ลว.กจต. ร้อย.ช.กจต. ร้อย.บก.กจต. มว.ปจว.กจต. มว.ตถ.กจต. มว.สห.กจต.
ศทก.พญากาพุช ชุด ฝตก.กจต. ศปศ.๖๑ ฉก.ทพ.นย. ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และหน่วยอื่นๆ
ทีก่ าหนดขึ้นภายหลังตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
๕.๑.๒ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน หรือคาสั่งของ กปช.จต./กจต.
๕.๑.๓ เป็นผู้ที่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยอันเนื่องด้วยเหตุทั้งปวง เว้นกรณีกระทาความผิด หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาสงเคราะห์เห็นสมควรให้ระงับการสงเคราะห์
๕.๒ แหล่งเงินสงเคราะห์ ให้ใช้ดอกเบี้ยจากเงินจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ที่ฝากไว้ที่ สหกรณ์ออมทรั พย์ หน่ วยบั ญชาการนาวิ กโยธิ น และให้ ใช้เงินที่ฝากธนาคารทหารไทยสาขาจันทบุ รี
หมายเลขบัญชี ๓๔๙ – ๓ – ๓๐๖๖ – ๓ ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย กปช.จต.” ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจาก
๕.๒.๑ การตั ด เงิ น ทุ ก สิ้ น เดื อ นตุ ล าคมของปี ง บประมาณ จากข้ า ราชการ ทหารกอง
ประจาการ อาสาสมัครทหารพราน และลูกจ้าง ของหน่วยตามข้อ ๕.๑.๑ ดังนี้
๕.๒.๑.๑ น.อ.(พิเศษ) – นายพลเรือ
คนละ ๒๐๐.-บาท
๕.๒.๑.๒ พ.จ.อ.(พิเศษ) ,ร.ต. – น.อ.
คนละ ๑๕๐.-บาท
๕.๒.๑.๓ จ.ต. – พ.จ.อ.
คนละ
๖๐.-บาท
๕.๒.๑.๔ พลทหารและลูกจ้าง
คนละ
๒๐.-บาท
๕.๒.๑.๕ อาสาสมัครทหารพราน
คนละ
๓๐.-บาท
๕.๒.๒ จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค หรือกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ
๕.๓ การจ่ ายเงินสงเคราะห์ จ่ายให้ กับผู้ เสี ยชีวิต พิการทุพพลภาพหรือบาดเจ็บตามข้อ ๕.๑
แบบให้เปล่าเท่ากันทุกชั้นยศ โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ กับทางราชการในกรณีดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิต จ่ายให้แก่ผู้ที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาร
ะบุตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ของ กปช.จต. กรณีหากมิได้ระบุไว้ จ่ายให้กับทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
๕.๓.๑.๑ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการรบ จ่ายเงินให้จานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๑.๒ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินให้จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท

-๘๕.๓.๑.๓ กรณีเสียชีวิตมิใช่จากการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินให้จานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๒ การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีพิการทุพพลภาพ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้บาดเจ็บจนถึงขั้น
พิการทุพพลภาพดังนี้
๕.๓.๒.๑ กรณีทุพพลภาพจากการรบ จ่ายเงินให้จานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๒.๒ กรณีทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินให้จานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๒.๓ กรณีทุพพลภาพมิใช่จากการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินให้จานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๓ การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ดังนี้
๕.๓.๓.๑ กรณีบาดเจ็บจากการรบ จะจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บดังนี้
๕.๓.๓.๑.๑ ผู้ ที่ ได้ รั บบาดเจ็ บ สาหั ส เยี่ ย มครั้ ง แรกมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
รายละ ๖,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๑.๒ ผู้ ที่ ได้ รั บบาดเจ็ บไม่ สาหั สเยี่ ยมครั้ งแรกมอบเงิ นช่ วยเหลื อ
รายละ ๒,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๑.๓ การเยี่ ยมครั้ งต่ อไปพร้ อมคณะเยี่ ยมของ ผบ.ทร.มอบเงิ น
ช่วยเหลือให้แก่บุคคลตามข้อ ๕.๓.๒.๑ รายละ ๑,๐๐๐.-บาท และผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ ๕๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๒ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จะจ่ายให้แก่ผู้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยดังนี้
๕.๓.๓.๒.๑ ได้ รั บบาดเจ็ บสาหั สเยี่ ยมครั้ งแรกมอบเงินช่ วยเหลื อ รายละ
๒,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๒.๒ ได้รับบาดเจ็บไม่ สาหั สเยี่ยมครั้งแรกมอบเงินช่วยเหลื อ รายละ
๑,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๒.๓ การเยี่ ยมครั้ งต่ อไป พร้ อมคณะเยี่ ยมของ ผบ.ทร.มอบเงิ น
ช่วยเหลือให้แก่บุ คคลตามข้อ ๕.๓.๒.๒ รายละ ๑,๐๐๐.-บาท และผู้ บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ
๕๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๓ ผู้เจ็บป่วยมิใช่จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ เยี่ยมพร้อมคณะเยี่ยมผู้ แทนของ
ผบ.ทร. มอบเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว รายละ ๕๐๐.-บาท
๕.๓.๓.๔ การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณี กปช.จต./กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ จ่ายเงินให้ ๕,๐๐๐.-บาท และค่าพวงหรีด ๑,๐๐๐.-บาท
๕.๓.๔ การระงับการสงเคราะห์ ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเคราะห์
๕.๓.๕ คณะกรรมการพิจารณาการสงเคราะห์ ได้แก่ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่วินิจฉัย
คาร้องของผู้รับการสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กาหนดไว้คือ
๕.๓.๕.๑ เสธ.กปช.จต./กจต.
เป็น ประธานกรรมการ
๕.๓.๕.๒ รอง เสธ.กปช.จต./กจต.(นย.) เป็น รองประธานกรรมการ
๕.๓.๕.๓ รอง เสธ.กปช.จต./กจต.(นว.) เป็น รองประธานกรรมการ

-๙–
๕.๓.๕.๔ หก.กพ.กปช.จต./กจต.
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๕.๓.๕.๕ ผช.หก.กพ.กปช.จต./กจต.
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๓.๕.๖ นธน.กปช.จต./กจต.
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๓.๕.๗ ผช.นธน.กปช.จต./กจต.
เป็น กรรมการ
๕.๓.๕.๘ นกง.กปช.จต./กจต.
เป็น กรรมการและเหรัญญิก
๕.๓.๕.๙ ผช.นกง.กปช.จต./กจต.
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๕.๓.๕.๑๐ หน.หน่วยของผู้รับการสงเคราะห์ เป็น กรรมการ
๕.๓.๖ ให้ หน่ วยตามข้อ ๕.๑ จั ดทาหนั งสื อแสดงเจตนาระบุตั วผู้ รั บการสงเคราะห์ ตาม
ระเบียบ กปช.จต.ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ ทหารกองประจาการ อส.ทพ.และลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้เป็น
หลักฐานก่อนหรือในโอกาสที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติการ
๕.๓.๗ ส่ วนราชการต่ า ง ๆ ในสั งกั ด กปช.จต. และ กจต. ให้ ความร่ วมมื อเมื่ อประธาน
กรรมการ ตามข้อ ๕.๓.๕ ร้องขอ
๕.๓.๘ การสงเคราะห์ให้ได้รับการช่วยเหลือตามข้อ ๕.๓ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ที่วางไว้ แต่การ
จะให้การช่วยเหลือหรือไม่เพียงใด อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเคราะห์
๕.๓.๙ ให้ หั วหน้ ากองกาลั งพล กองบัญชาการป้องกั นชายแดนจันทบุรี และตราด เป็นผู้
รักษาการตามระเบียบนี้
การรับเงิน
ทายาท หรือผู้รับสิทธิ หรือหน่วยต้นสังกัดในสนามขอรับเงินสงเคราะห์ จากหน่วยงานที่ให้การ
สงเคราะห์ แล้วนาไปมอบให้ทายาทผู้เสียชีวิตหรือผู้รับสิทธิ
การดาเนินการ
ต้นสังกัดสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
๖. เงินสงเคราะห์ตามระเบียบหน่วยต้นสังกัดปกติ ตามที่กาหนด
๗. เงินสงเคราะห์ตามระเบียบหน่วยในสนาม ตามที่กาหนด
๘. เงินสงเคราะห์ตามระเบียบ สอ.นย. ตามที่กาหนด
๘.๑ เป็นสมาชิก ๓ ปี เสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๑๘,๐๐๐ บาท
๘.๒ เป็นสมาชิก ๓ – ๗ ปี เสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๔๔,๐๐๐ บาท
๘.๓ เป็นสมาชิก ๗ ปีขึ้นไป เสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๖๕,๐๐๐ บาท
การรับเงิน
ทายาทหรือผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ให้การ
สงเคราะห์ จะนาไปมอบให้กับทายาทหรือผู้รับสิทธิ
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์

- ๑๐ –
๙. เงินสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึ ก (อผศ.)สงเคราะห์ แก่ข้าราชการ ทหารกองประจ าการ พนักงาน
ราชการ อส.ทพ.นย. และลูกจ้าง ที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพจากการสู้รบหรือต่อสู้ หรือจากการ
กระทาของฝ่ายตรงข้าม (หน่วยต้นสังกัดในสนาม เป็นหน่วยดาเนินการ หรือทายาทนาหลักฐานใบมรณะบัตรไปยื่น
เรื่องขอรับที่ อผศ.เขตนั้น ๆ โดยตรง)
๙.๑ กรณีเสียชีวิต เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
- ทายาท มีสิทธิขอทาบัตรเป็นบัตรผ่านศึก ชั้นที่ ๑ หรือชั้นที่ ๒
๙.๒ กรณีพิการ ทุพพลภาพ
- เจ้าตัว มีสิทธิขอทาบัตรเป็นบัตรผ่านศึก ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
๙.๓ ได้รับการสงเคราะห์อื่น ๆ ตามที่ระเบียบ อผศ.กาหนด
ทาบัตรทหารผ่านศึกนอกประจาการบัตรชั้นที่ ๑ หรือบัตรครอบครัว
- กู้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ปลูกบ้าน ไม่เสียดอกเบี้ย
- กู้เพิ่มที่อยู่อาศัย ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่เสียดอกเบี้ย
- กู้ใช้เงินเลี้ยงชีพค้าประกัน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เสียดอกเบี้ย ร้อยละ๒
- เงิน บ.ช.ท. พิการทุพพลภาพมาก ๘,๙๐๐.-บาท
- พิการทุพลภาพมีบานาญหรือบานาญพิเศษ ๕,๓๐๔,-บาท
- พิการทุพลภาพไม่ได้รับบานาญหรือบานาญพิเศษ ๗,๓๗๔.-บาท
- เงินผดุงเกียรติเดือนละ ๒,๐๐๐.-บาท
- เงินส่วนแบ่งกองฉลากกินแบ่งปีละ ๑๒,๐๐๐.-บาท
- เงินจากสมาคมทหารผ่านศึก ปีละ ๑๒,๐๐๐.- บาท
- การศึกษา จบปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
การสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติ
ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- หากบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง
แต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐.-บาท
- หากบ้ า นเสี ย หายทั้ง หลั ง จะได้ รั บ การสงเคราะห์ เ ท่ า ที่ เ สี ย หายจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
๕,๐๐๐.-บาท
- พืช ผลทางการเกษตร สั ตว์เลี้ยงเครื่องมือสาหรับประกอบอาชีพประสบภัยพิบัติ
จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริงแต่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท
- ระยะเวลาในการสงเคราะห์ภายใน ๑๒๐ วัน
- ทหารนอกประจาการบัตรชั้นที่ ๑- ๔ ขอรับการสงเคราะห์

- ๑๑ การสงเคราะห์ด้านการศึกษา
- การศึกษาจนจบปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศคนละไม่เกิน ๘,๐๐๐.-บาท แบ่งจ่าย
เป็นรายปี ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท
- การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นที่ อผศ.ไม่เปิด ให้ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือ
เอกชน ไม่เกิน ๑๔ เดือน ตามที่ อผศ.เห็นสมควรรายละ ๒,๔๐๐.-บาท ภรรยาและบุตรรายละ ๑,๒๐๐ บาท
- ทุนการศึกษาสาหรับบุตรทหารผ่านศึก ที่ยากจนแต่เรียนดีที่จบ ม.๓ หรือเทียบเท่า
ศึกษาต่อ ม.ปลายหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรี วงเงิน ๕,๐๐๐.-บาท โดยการสอบแข่งขัน
การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
- ประเภทผู้ป่วยนอก เบิกได้ปีละ ๒,๐๐๐.-บาท ใบเสร็จรับเงินเบิกภายใน ๑ ปี
- ประเภทผู้ป่วยใน ถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกประเภท
ผู้ป่วยในจะได้รับการรักษาในห้องสามัญโดยไม่คิดมูลค่า
- ถ้าเข้าพักห้องพิเศษจะได้ส่วนลดค่าห้องพักร้อยละ ๓๐
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฯ โทร.๐ - ๒๒๕๕ - ๐๖๖๑ – ๔
การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการอื่น ๆ
- ให้คาแนะนาปรึกษาด้านกฎหมาย หรืออาจทดรองจ่ายเงินช่วยค่าฤชาธรรมเนียมใน
การดาเนินคดีให้ด้วยก็ได้
- จ่ายเงินช่วยเหลือเดินทางกลับภูมิลาเนาปีละ ๕๐๐.-บาท ขึ้นอยู่ที่ระยะทาง
- เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจาการเป็นครั้งคราว
จ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเงิน คนละไม่เกิน ๓๐๐.-บาท
- เผยแพร่เกียรติคุณของทหารผ่านศึกเพื่อส่งเสริมเกียรติของนักรบในวาระอันควร
- จัดให้มีการบาเพ็ญกุศลทางศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารประจาทาง ขสมก. ครึ่งราคา
- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ ครึ่งราคา
- สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด มหาชน ลด ๑๕
เปอร์เซ็นต์ ภายในประเทศ
- สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารของบริษัทขนส่ง จากัด ครึ่งราคา
- สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม จากคณะแพทย์ศาสตร์และ รพ.คณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย
- การสงเคราะห์การฌาปนกิจ ถึงแก่ความตาย นายละ ๗,๐๐๐.-บาท
การรับเงิน
ทายาทหรือผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์
จะนาไปมอบให้กับทายาทหรือผู้รับสิทธิ
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
………………………..

- ๑๒ ๑๐. เงินบารุงขวัญจาก ทร. ตามที่กาหนด
๑๑. เงินบารุงขวัญจาก ศปก.ทร. ตามที่กาหนด
๑๒. เงินบารุงขวัญจากจังหวัดในพื้นทีช่ ายแดน ตามที่กาหนด
การรับเงิน
ทายาทหรือผู้รับสิทธิ ขอรับเงินได้ที่หน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์
จะนาไปมอบให้กับทายาทหรือผู้รับสิทธิ
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
สายงานปกติ
หน่วยให้การสงเคราะห์
บทที่ ๒
บาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน
๑๓. การปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน เมื่อทหารผู้ใดได้ทาการรบ หรือต่อสู้ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การสู้ ร บ หรื อให้ ไ ด้รั บ เงิ น รางวัล ส าหรั บ การสู้ ร บ แล้ ว แต่ ก รณี โดยคณะกรรมการของ ทร. เป็ นผู้ พิ จารณา
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การพิจารณาปูนบาเหน็จพิเศษ ฯ ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต หรือพิการ ทุพพลภาพ จากการรบ
หรือต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินการรบ หรือต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน คือ
๑๓.๑.๑ ผู้ที่ได้ทาการสู้รบหรือต่อสู้ จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ เนื่องใน
การสู้รบหรือต่อสู้ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เกิน ๙ ชั้น
๑๓.๑.๒ ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต
ทุพพลภาพ โดยการกระทาของข้าศึกหรือศัตรู หรือการกระทาบนอากาศ ใต้น้า หรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิ ดหรือ
เกี่ยวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เกิน ๗ ชั้น
๑๓.๑.๓ ผู้ ที่ ได้ ปฏิ บั ติ ราชการในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ นจนได้ รั บอั นตรายถึ งเสี ยชี วิ ต หรื อ
ทุพพลภาพ นอกจากกรณีในข้อ ๑๒.๑.๑ และ ๑๒.๑.๒ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เกิน ๕ ชั้น
๑๓.๑.๔ ผู้ที่ได้ทาการสู้รบหรือต่อสู้ จนได้รับอันตราย หรือทาการสู้รบ หรือต่อสู้ได้ ผลดี
หรือปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ
เป็นอย่างดี ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เกิน ๔ ชั้น และให้นับเป็นเงินเพิ่มพิเศษ รายเดือน เรียกว่า
“ เงินเพิ่มพิเศษส าหรั บการสู้ รบ” ใช้คาย่อว่า “พ.ส.ร.” หรือเป็นเงินตอบแทน เรียกว่า “เงินรางวัลส าหรับ
การสู้รบ”
๑๓.๑.๕ ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ โดยมิได้ทาการสู้รบ
หรือต่อสู้ หรือมิใช่โดยการกระทาของข้าศึกหรือศัตรู ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เกิน ๓ ชั้น

- ๑๓ ๑๓.๑.๖ ผู้ ที่ได้ทาการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับ
อันตรายถึงเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าผู้ นั้นเป็ นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ในรอบ
งบประมาณที่เสียชีวิต ฯ ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น
๑๓.๑.๗ ทหารผู้ใดปฏิบัติราชการในการสงครามหรือการรบนอกราชอาณาจักรหากอยู่
ในเกณฑ์ที่จะหได้รับบาเหน็จพิเศษตามความในข้อ ๑๑.๑ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การสู้รบ หรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ แล้วแต่กรณี เพิ่มจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้อีก ๑ ชั้น
การดาเนินการ
ต้นสังกัด
นย.
ทร. (ผ่าน กพ.ทร.)
อนุกรรมการ
คณะกรรมการ
ทร.อนุมัติ
ทร.ลงคาสัง
กพ.ทร.สาเนาคาสั่งส่ง นย.
นย.ส่งสาเนาคาสั่งให้ต้นสังกัด
ต้นสังกัดติดต่อทายาท
ทายาทยื่นเรื่องที่ กพ.ทร.
ทร.ส่งเรื่องขอรับเงินไปกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางพิจารณา/อนุมัติ
แจ้ง กพ.ทร./ทายาท
ทายาทยื่นเรื่องเบิกเงินที่ กง.ทร.
การรับเงิน
ทายาทขอรับเงินบานาญพิเศษในครั้งแรกได้จาก กง.ทร. โดยจะมีหนังสือแจ้งเตือนจาก กพ.ทร. ให้ทายาท
ทั้งหมดไปรับเงิน โดยจะรับเงินบานาญพิเศษตกเบิกค้างจ่ายตั้งแต่วันที่เสียชีวิต จนถึงเดือนปัจจุบัน และในเดือน
ต่อไป กง.ทร. จะโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทตามที่ได้แจ้งไว้
๑๓.๒ การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป คือ
๑๓.๒.๑ ทาการสู้รบหรือต่อสู้ จนได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือได้รับอันตรายสาหัส จากการ
สู้รบหรือต่อสู้ พิจารณาให้ไม่เกิน ๔ ชั้น
๑๓.๒.๒ ทาการสู้รบหรือต่อสู้ หรืออานวยการสู้รบหรือต่อสู้ อยู่ในย่านอันตรายหรือปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยทหาร ซึ่งกาลังทาการสู้รบหรือต่อสู้ และอยู่ในย่านอันตราย หรือได้รับอันตรายสาหัสจากการ
กระทาของข้าศึกหรือศัตรู พิจารณาให้ไม่เกิน ๓ ชั้น
๑๓.๒.๓ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยต้องฝ่ าอั นตราย หรื อใช้ อาวุธกระท าต่ อข้ าศึ กหรื อศั ตรู แต่ ฝ่ ายเดียว
หรือได้รับอันตรายสาหัสจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พิจารณาให้ไม่เกิน ๒ ชั้น
๑๓.๒.๔ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย พิจารณาให้ ๑ ชั้น
๑๓.๒.๕ ทหารกองประจาการ ซึ่งทางราชการพิจารณาได้รับ พ.ส.ร.ตามข้อ ๑๓.๒.๑ ถึง
ข้อ ๑๓.๒.๔ ให้ปรับเป็นรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบตามจานวน พ.ส.ร.กี่ชั้นที่กาหนดนั้น
๑๓.๒.๖ หากเป็นการปฏิบัติราชการนอกราชอาณาจักร ต้องพิจารณาเพิ่มให้อีก ๑ ชั้น

- ๑๔ ๑๓.๓ เสนอขอปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน (ตัวอย่างตามผนวก จ.) และขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การสู้รบ (ตัวอย่างตามผนวก ฉ.) ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ และ
ฉบับที่แก้ไข้เพิ่มเติม ไปตามสายงานจนถึง กพ.ทร. เอกสารหลักฐานและพฤติการณ์ประกอบด้วย
๑๓.๓.๑ บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ (แบบใบขวาง) ยกเว้น พ.ส.ร.
ใช้บัญชีรายชื่อเสนอขอปูนบาเหน็จพิเศษ พ.ส.ร., บัญชีรายชื่อข้าราชการฯ หน่วยที่สมควรได้รับการพิจารณา
ปูนบาเหน็จพิเศษ พ.ส.ร., ผนวก ก.แบบขอ พ.ส.ร. และผนวก ข.แบบรายงานพฤติการณ์
๑๓.๓.๒ สาเนาคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาครึ่งปี
๑๓.๓.๓ สาเนาคาสั่งให้หน่วยไปปฏิบัติราชการ
๑๓.๓.๔ สาเนาคาสั่งให้กาลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ (คาสั่ง กอ.รมน.)
๑๓.๓.๕ สาเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.3)
๑๓.๓.๖ สาเนาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
๑๓.๓.๗ สาเนาสรุปผลการสอบสวนฯ
๑๓.๓.๘ รายงานบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีของ จนท.ตร.
๑๓.๓.๙ สาเนาสรุปผลการประวัติการป่วยเจ็บ และการรักษาพยาบาล(แบบ บ.ท.ช.๖ )
๑๓.๓.๑๐ สาเนาแผนที่สังเขปสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
๑๓.๓.๑๑ ใบสาคัญสาหรับคนพิการทุพลลภาพ (สด.๖) (กรณีทุพพลภาพ)
๑๓.๓.๑๒ สาเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๑๓.๓.๑๓ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียชีวิต
๑๓.๓.๑๔ ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
ขั้นตอนการดาเนินการ
(ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ๖ เดือน)ภาคตะวันออก ( ปกติ ) ขอ ๑ ชั้น
* ต้นสังกัดในสนามระดับกองพัน
* กปช.จต.
* ทร.(ผ่าน กพ.ทร.)
* คณะอนุกรรมการพิจารณา(กพ.ทร.)
* คณะกรรมการพิจารณา (ทร.)
* ทร. อนุมัติ
* ทร.ออกคาสั่งรับ พ.ส.ร. ของ น.
* กพ.ทร.ส าเนาเรื่ องให้ นขต.ทร.ออกค าสั่ ง
รับ พ.ส.ร.ของ ป.
* นย.ส่งเรื่องให้ นขต.นย.ตรวจสอบและขอข้อมูลเพื่อออกคาสั่งให้นายทหารประทวนรับ พ.ส.ร.
* นขต.นย.ส่งข้อมูลให้ นย.ออกคาสั่งรับ พ.ส.ร.ของ ป.
* หน่วยการเงินต้นสังกัดเบิกเงิน พ.ส.ร.

-๑๕ –
การคิดคานวณตามข้อบังคับ กห.ฯ พ.ศ.๒๕๒๙
 ใช้ฐานเงินเดือน ๆ สุดท้ายของวันเริ่มรับ พ.ส.ร. เป็นเกณฑ์การคานวณ
 กรณี ผู้ ไ ด้ รั บ พ .ส .ร . รั บ เงิ นเดื อ น หรื อ ค่ า จ้ า งเต็ ม ขั้ น ตาม บั ญ ชี เ งิ นเดื อ น ที่ ก าหน ด
คิด พ.ส.ร. ๑ ขั้น โดยเงินเดือนที่เต็มชั้นไปเทียบกับ ระดับ ป. ถัดไป แล้วบวกขึ้นไปอีก ๑ ขั้น หรือ
๒ ขั้น หรือ ๓ ขั้น หรือ ๔ ขั้น แล้วแต่กรณี
 ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้น เท่ากับ ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ๑ ชั้น
๒ ชั้น เท่ากับ ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ๒ ชั้น
๓ ชั้น เท่ากับ ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ๓ ชั้น
๔ ชั้น เท่ากับ ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ๔ ชั้น
ตัวอย่าง ภาคตะวันออก ๑ ชั้น
จ.อ.รับฯ ไปราชการเมื่อ ๑ ต.ค.๕๒ ครบวาระ ๓๑ มี.ค.๕๓ (วันเริ่มรับ พ.ส.ร. ครบรอบ ๑๒ เดือน
คือ ๑ ต.ค.๕๓ ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร.จานวน ๑ ชั้น (เงินเดือนเมื่อ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นเกณฑ์การคานวณ)
จ.อ.ชาติ ฯ ไปราชการเมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ ครบวาระ ๓๐ ก.ย.๕๒ (วันเริ่มรับ พ.ส.ร.ครบรอบ ๑๒ เดือน
คือ ๑ เม.ย.๕๓ ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร.จานวน ๑ ชั้น (เงินเดือนเมื่อ ๑ เม.ย.๕๓ เป็นเกณฑ์การคานวณ)
จ.อ.เด่นฯ ไปราชการเมื่อ ๑ ต.ค.๕๒ ครบวาระ ๓๐ ก.ย.๕๓ (วันเริ่มรับ พ.ส.ร.ครบรอบ ๑๒ เดือน คือ
๑ ต.ค.๕๓ ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร.จานวน ๑ ชั้น (เงินเดือนเมื่อ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นเกณฑ์การคานวณ)
การคานวณ
ใช้ชั้นเงินเดือนวันเริ่มรับ พ.ส.ร. เป็นเกณฑ์การคานวณ โดยเทียบกับตารางเงินเดือน แล้วเลื่อนขึ้นไป
๑ ขั้น ( ผลต่างของเงินเดือน คือ พ.ส.ร. ๑ ชั้น ) วันเริ่มรับ พ.ส.ร.
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ เมื่อเข้ารับราชการ หรือได้ทางานในองค์การของรัฐ หรือกิจการ
ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ได้รับ พ.ส.ร. ตามสิทธิเดิมในอัตรา ๑ ส่วนใน ๑๒ ส่วนของเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ และได้รับหลังจากวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
-ขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(มีเหตุการณ์ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม(ภาคตะวันออก) ขอมากกว่า ๑ ชั้น
* ต้นสังกัดในสนาม
* นย.
* ทร.(ผ่าน กพ.ทร.)
* คณะอนุกรรมการพิจารณาของ ทร.
* คณะกรรมการพิจารณาของ ทร.
* ทร.อนุมัติ
* กพ.ทร.ลงคาสั่งนายทหารสัญญาบัตรและแจกจ่ายให้ต้นสังกัดดาเนินการ
* นย.ลงคาสั่งนายทหารประทวนและแจกจ่ายให้ต้นสังกัดดาเนินการ
* หน่วยการเงินต้นสังกัดเบิกเงิน พ.ส.ร.

- ๑๖ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ หรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
การคิดคานวณ ตามข้อบังคับ กห. ฯ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 ใช้ฐานเงินเดือน ณ วันเริ่มรับ พ.ส.ร.เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
 กรณีผู้ได้รับ พ.ส.ร. เกินกว่าอัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับเงินเดือนที่ได้รับในขณะนั้น ให้ใช้
เงินเดือนของชั้นยศสูงกว่าถัดไป
 สาหรับ พลทหาร, อาสาสมัคร ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร.มากกว่า ๑ ชั้น นั้น ให้ถือเกณฑ์
๑ ชั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบเป็นจานวน ๑๒ เท่าของผลต่างของอัตราเงินเดือน
ป.๑ ชั้น ๑ กับ ป.๑ ชั้น ๒ ขึ้นไปตามจานวนชั้น พ.ส.ร.ที่ได้รับ...
 ณ วันเริ่มรับ พ.ส.ร.
ตัวอย่าง ๒ ชั้นขึ้นไป (ภาคตะวันออกแบบที่ ๑)
จ.อ.ชาติ ฯ ไปราชการเมื่อ ๑ ต.ค.๕๒ ครบวาระ ๓๐ ก.ย.๕๓ (ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม เมื่อ
๒๕ ก.ย.๕๓ (วันเริ่มรับ พ.ส.ร.ครบรอบ ๑๒ เดือน คือ ๒๕ ก.ย.๕๔ ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร.
จานวน ๒ ชั้น หรือ ๓ ชั้น แล้วแต่กรณี (เงินเดือนเมื่อ ๑ เม.ย.๕๔ เป็นเกณฑ์การคานวณ)
การคานวณ
ใช้ชั้นเงินเดือน ณ วันเริ่มรับ พ.ส.ร.( ๒๕ ก.ย.๕๔) เป็นเกณฑ์การคานวณ โดยเทียบกับตาราง
เงินเดือน แล้วเลื่อนขึ้นไป ๒ ขั้น หรือ ๓ ขั้น (ผลต่างของเงินเดือน คือ พ.ส.ร. ๒ ชั้น หรือ ๓ ชั้น) แล้วแต่กรณี
ตัวอย่าง ๑ ชั้น (ภาคตะวันออกแบบที่ ๒)
จ.อ.ชาติฯ ไปราชการเมื่อ ๑ ต.ค.๕๒ ครบวาระ ๓๑ มี.ค.๕๓ (ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๓
(วันเริ่มรับ พ.ส.ร.ครบรอบ ๑๒ เดือน คือ ๓๐ มี.ค.๕๔ ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร.จานวน ๒ ชั้น หรือ
๓ ชั้น แล้วแต่กรณี (เงินเดือนเมื่อ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นเกณฑ์การคานวณ)
จ.อ.ชาติฯ ไปราชการเมื่อ ๑ ต.ค.๕๓ ครบวาระ ๓๐ ก.ย.๕๔ (ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม เมื่อ ๓ ต.ค.๕๓
(วันเริ่มรับ พ.ส.ร.ครบรอบ ๑๒ เดือน คือ ๓ ต.ค.๕๔ ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร.จานวน ๒ ชั้น หรือ
๓ ชั้น แล้วแต่กรณี (เงินเดือนเมื่อ ๑ ต.ค.๕๔ เป็นเกณฑ์การคานวณ)
การคานวณ
ใช้ชั้นเงินเดือนวันเริ่มรับ พ.ส.ร. เป็นเกณฑ์การคานวณ โดยเทียบกับตารางเงินเดือน แล้วเลื่อน
ขึ้นไป ๒ ขั้น หรือ ๓ ขั้น ( ผลต่างของเงินเดือน คือ พ.ส.ร. ๒ ชั้น หรือ ๓ ชั้น ) แล้วแต่กรณี เป็นวันเริ่มรับ พ.ส.ร.
คานวณเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
ตัวอย่าง ๒ ชั้นขึ้นไป (แบบที่ ๓) อัตราเงินเดือน ณ ๑ เม.ย.๕๔ (ภาคตะวันออก)
กรณี ๔ ชั้น (๔,๘๗๐ – ๕,๑๐๐ = ๒๓๐) เท่ากับ ๒๓๐x ๔ x ๑๒ = ๑๑,๐๔๐ บาท
กรณี ๓ ชั้น (๔,๘๗๐ – ๕,๑๐๐ = ๒๓๐) เท่ากับ ๒๓๐x ๓ x ๑๒ = ๘,๒๘๐ บาท
กรณี ๒ ชั้น (๔,๘๗๐ – ๕,๑๐๐ = ๒๓๐) เท่ากับ ๒๓๐x ๒ x ๑๒ = ๕,๕๒๐ บาท

- ๑๗ –
บทที่ ๓
บาเหน็จความชอบ
๑๔. เงินค่าทดแทนและหรือเงินค่าชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวันและหรือเงินค่าจัดการศพขั้นต้น
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ผู้ใดได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บ เนื่องจากการต่อสู้ หรือจากการกระทาของศัตรู ให้ได้รับเงิน
ค่าทดแทน โดยให้จ่ายครั้งเดียวในอัตราดังนี้
๑๔.๑ โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนครั้งเดียวในอัตราดังนี้
๑๔.๑.๑. เสียชีวิต ได้ ๒๕ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๒ ทุพพลภาพ ไม่สามารถรับราชการต่อได้ ๓๐ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๓ แขนขาดข้างหนึ่ง ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๔ ขาขาดข้างหนึ่ง ได้ ๒๒ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๕ มือขาดข้างหนึ่ง ได้ ๑๘ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๖ เท้าขาดข้างหนึ่ง ได้ ๑๕ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๗ ตาบอดข้างหนึ่ง ได้ ๑๑ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๘ หูหนวกทั้ง ๒ ข้าง ได้ ๙ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๙ หูหนวกข้างหนึ่ง ได้ ๔ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๐ นิ้วหัวแม่มือขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๔ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๑ นิ้วชี้ขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๓ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๒. นิ้วกลางขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๓ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๓ นิ้วนางขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๒ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๔ นิ้วก้อยขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๑ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๕ นิ้วหัวแม่เท้าขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๓ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๖ นิ้วเท้าอื่นขาดหนึ่งนิ้ว ได้ ๑ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๗ สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ได้ ๒๕ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๑.๑๘ สูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๓.๓ ถึง ๑๓.๑๗ จะได้รับเงินค่า
ทดแทนจานวนเงินเท่าใดให้อยู่ในดุลพินิจของ ก.บ.ท.ช.เป็นผู้กาหนดพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการสูญเสีย
อวัยวะนั้นกลับผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามที่กล่าวในข้อ ๑๓.๓ ถึง ๑๓.๑๗ เป็นเกณฑ์ในการกาหนดเงินค่า
ทดแทน
๑๔.๑.๑๙ การสูญเสียอวัยวะหลายส่วนให้คานวณเงินค่าทดแทนทุกส่วนแต่เมื่อรวมกันแล้วเงินค่า
ทดแทนต้องไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๒ ผู้ใดได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บจนพิการ แต่มิใช่เนื่องมาจากการต่อสู้กับศัตรูหรือจากการกระทา
ของศัตรู ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนเป็นเงินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓.๑

- ๑๘ –
๑๔.๓ การป่วยเจ็บลุกลามขึ้น จนเปลี่ยนสภาพเป็นการสูญเสียอวัยวะใหม่ หรือต้องสูญเสียอวัยวะอื่น
อีก ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้รบั อันตรายหรือป่วยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนเพิ่มตามเกณฑ์ที่
สูงขึ้น แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๑๔.๔ ผู้ที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการน้อยกว่าอัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.๑ ชั้น ๑
หรือไม่มีเงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้ถืออัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.๑ ชั้น ๑ เป็นเกณฑ์คานวณ
๑๔.๕ เสนอขอรับเงินค่าทดแทน (ตัวอย่างตามผนวก ฉ.) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
บาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือ
ราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ไปตามสายงานจนถึง สานักงานปลั ดนายกรัฐมนตรี เอกสารหลั กฐานและพฤติการณ์ประกอบด้ว ย
๑๔.๕.๑ แบบคาขอรับเงินค่าทดแทน (บ.ท.ช.๓) โดย ผบ.พล.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงนามใน
แบบคาขอฯ
๑๔.๕.๒ สาเนาคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาครึ่งปี
๑๔.๕.๓ สาเนาคาสั่งให้หน่วยไปปฏิบัติราชการ
๑๔.๕.๔ สาเนาคาสั่งให้กาลังพลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ (คาสั่ง กปช.จต.)
๑๔.๕.๕ สาเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
๑๔.๕.๖ สาเนาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
๑๔.๕.๗ สาเนาสรุปผลการสอบสวนฯ
๑๔.๕.๘ รายงานบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีของ จนท.ตร.
๑๔.๕.๙ สาเนาสรุปผลการประวัติการป่วยเจ็บ และการรักษาพยาบาล(แบบ บ.ท.ช.๖ )
๑๔.๕.๑๐ สาเนาแผนที่สังเขปสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
๑๔.๕.๑๑ ใบสาคัญสาหรับคนพิการทุพลลภาพ (สด.๖) (กรณีทุพพลภาพ)
๑๔.๕.๑๒ สาเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
๑๔.๕.๑๓ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียชีวิต
๑๔.๕.๑๔ ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
การดาเนินการ
หน่วยต้นสังกัดในสนาม
ผ่านสายงานปกติ นย.
กพ.ทร.(สรุปเรื่อง)
สนง.ปล.นร.
. คณะกรรมการ บ.ท.ช.
ก.บ.ท.ช.อนุมัติ
สนง.ปล.นร.
ส่งหลักฐานอนุมัติให้ ทร.
นย.ส่งสาเนาอนุมัติให้ต้นสังกัดโดยตรงทราบล่วงหน้า
นย.ส่งหลักฐานอนุมัติ และสั่งการให้ต้นสังกัด
เบิกจ่ายเงิน
หน่วยสรุปเรื่องให้ กง.หน่วยวางฎีกาเบิกเงินตามสายงานจนถึงหน่วยงานที่มีอานาจอนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับทายาท
หมายเหตุ
- เสียชีวิต
รับเงินค่าทดแทน และค่าจัดการศพขั้นต้น
- ทุพพลภาพ
รับเงินค่าทดแทนและเงินค่าชดเชยการเจ็บป่วย
- บาดเจ็บสาหัส, เล็กน้อย รับเงินชดเชยการเจ็บป่วย

- ๑๙ การรับเงิน
ผู้เสียชีวิตที่ได้แสดงระบุเจตนาระบุให้ทายาทไว้ หรือผู้รับสิทธิ รับเงินจาก กง.หน่วยต้นสังกัดหลังจากที่
ฎีกาได้รับอนุมัติ
การขอรับเงินค่าชดเชย
- การคิดคานวณวันที่ทาการรักษา และวันที่พักฟื้นรักษาตัว ให้คานวณวันตามหลักฐานใบรับรองแพทย์
(บ.ท.ช.๖)
- การขอรับเงินชดเชยการป่วยเจ็บ ในกรณีต้องป่วยเจ็บเกินกว่า ๖๐ วันอาจยื่นขอรับการช่วยเหลือ เป็น
งวด งวดละไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
- การยื่นคาขอรับค่าชดเชยการเจ็บป่วย ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ บ.ท.ช.
- เงินชดเชย จ่ายให้ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ให้คิดคานวณโดย นาเงินเดือน/ค่าจ้างของ
ผู้ป่วยตั้ง หารด้วย ๓๐ คูณด้วยจานวนวันที่เข้าพักรักษาตัว
- เงินเดือนของผู้ป่วย X จานวนวันที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
๓๐
- เงินชดเชยจ่ายให้ขณะนอนพักรักษาตัวนอกโรงพยาบาล (พักฟื้น) ตามใบสั่งแพทย์โดย
เงินเดือนของผู้ป่วย X จานวนวันที่นอนพักฟื้นนอกโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
๖๐
บทที่ ๕
สิทธิอื่น ๆ
๑๕. เวลาราชการเป็นทวีคูณ ผู้ที่มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ คือ
๑๕.๑ ผู้กระทาหน้าที่ตามกฏกระทรวงกลาโหม กาหนดเฉพาะกาลังพลของ ทร.ดังนี้
๑๕.๑.๑ กาลังพลทีป่ ฏิบัติงาน ใน กอ.รมน.
๑๕.๑.๒ กาลังพลที่ปฏิบัติราชการพิเศษในความควบคุมของ ศปก.ทร.
๑๕.๑.๓ กาลังพลที่ปฏิบัติราชการชายแดนตามแผนป้องกันประเทศ
๑๕.๑.๔ กาลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการงาน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
ตามแผนหรือคาสั่ง ที่ ทร.กาหนด หรือสั่งการให้ใช้กาลังในโอกาสต่อไป
๑๕.๒ การเสนอขอสิทธิ (เฉพาะ) กปช.จต. กาลังพลของหน่วยต่าง ๆ ที่มาปฏิบติราชการที่ กปช.จต.เป็น
การปฏิบัติราชการชายแดนตามแผนป้องกันประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศด้วย
จึ งมี สิ ทธิ ได้นั บเวลาราชการระหว่างปฏิบั ติ ราชการที่ กปช.จต.เป็นทวีคูณ ตาม พ.ร.บ.บาเหน็ จบ านาญข้าราชการ
พ.ศ.๒๔๙๔ (มาตรา ๒๔) กรรมวิธีในการดาเนินการขอรับวันราชการเป็นทวีคูณ

- ๒๐ –
๑๕.๓ การเสนอ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน.หน่วย กปช.จต., กจต. (เว้น บก.กปช.จต.
เป็นหน้าที่ของ กพ.กปช.จต.) ให้เสนอขอที่ กปช.จต. ในโอกาสแรก
๑๕.๓.๑ ปกติดาเนินการเมื่อมีคาสั่งพ้นหน้าที่แล้ว
๑.๕.๓.๒ สาหรับผู้ปฏิบัติราชการติดต่อเกินกว่า ๑ ปี จะเสนอขอ เมื่อมีคาสั่งพ้นหน้าที่แต่ละปี หรือ
จะรวมขอเมื่อพ้นหน้าที่ปีสุดท้ายก็ได้
๑๕.๔ หลักฐานประกอบ ในการเสนอขอให้รับรองการปฏิบัติราชการ และรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณนั้น มีเอกสารประกอบเรื่องดังนี้
๑๕.๔.๑ สาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
๑๕.๔.๒ ส าเนาค าสั่ ง พ้ น หน้ า ที่ (กรณี เ สี ย ชีวิ ต ให้ แ นบส าเนาใบมรณบั ต ร ส าหรั บ กรณี
ปลดพิการทุพพลภาพ ให้แนบคาสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากพิการทุพพลภาพ)
๑๕.๔.๓ หนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
๑๕.๔.๔ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ บ.หาดเล็ก และ บ.หาดสารพัดพิษ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ใช้บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามหนังสือ กค.ที่ กค ๐๕๐๔/
๑๑๙๗๔ ลง ๒๙ มิ.ย.๑๕ เรื่อง เวลาราชการทวีคูณกรณีกัมพูชา
๑๕.๕ การดาเนินการของ กปช.จต.และ กพ.ทร.
๑๕.๕.๑ เมื่อ กปช.จต.ตรวจสอบถูกต้องและลงนามรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามแบบใน
ผนวก ก.แล้ว เสนอเรื่องไปที่ กพ.ทร.
๑๕.๕.๒ กพ.ทร.ออกหนังสือรับ รองการปฏิ บัติราชการและรับ รองเวลาราชการเป็นทวีคู ณ
ตามแบบในผนวก ข. ๒ ฉบับ โดย รอง จก.กพ.ทร.ทาการแทน จก.กพ.ทร. เป็นผู้ลงนามแล้ว ส่งหน่วยต้น
สังกัด ๑ ฉบับ เพื่อหมายประวัตินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ และ กพ.ทร.เก็บไว้ ๑ ฉบับ เพื่อหมายประวัติ
ที่ กพ.ทร.
๑๕.๕.๓ การเก็บรักษา ต้นสังกัดปกติหรือผู้มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ จะต้องเก็บ
ผนวก ข. ที่ กพ.ทร.ส่งให้ เพื่อนาไปคิดเวลาราชการในการคานวณบาเหน็จบานาญ เมื่อออกจากราชการ

- ๒๑ –
๑๖. การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน( ช.ด.) ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทาน คือ ทหาร
ตารวจ ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่มิใช่ข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร หรือตารวจ ณ อาเภอ
ชายแดน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๖.๑ เป็นผู้ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือจากกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งมีอานาจหน้าที่สั่ง
การเกี่ยวกับการรักษาราชการชายแดนหรือผู้บังคับหน่วยทหาร หรือตารวจ ซึ่งมีอานาจหน้าที่สั่งการให้ปฏิบัติ
ราชการชายแดนพิเศษ สั่ งการให้ปฏิบัติราชการชายแดนเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และต้อง มีเวลา
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๑๖.๒ การดาเนิ นการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้ ส่ งผลการปฏิบัติ
ราชการชายแดน ตามแบบที่กาหนดไว้ ในระเบียบว่ าด้ว ยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ
ไปยังกระทรวงมหาดไทย
๑๖.๒.๑ การด าเนิ น การของ กปช.จต. หน่ ว ยใน กปช.จต./กจต. เสนอขอผ่ า น
กปช.จต./กจต. พร้ อมด้ว ยเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบีย บว่าด้ว ยการขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ.๒๕๑๑ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๘ รายละ ๑ ชุด
คือ
๑๖.๒.๑.๑ บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยราชการ
๑๖.๒.๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญ ฯ
๑๖.๒.๑.๓ คาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการชายแดน
๑๖.๒.๒ กปช.จต.ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว เสนอกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณา

- ๒๒ –
กรณีเสียชีวิตจากการรบภาคตะวันออก(1)
รายการสิทธิกาลังพลที่ขอรับการสงเคราะห์จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
ที่

รายการรับที่ได้รับการสงเคราะห์

1

สิทธิในสนาม
ปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน..1-9..ชั้น

2
3
4

เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ (บ.ท.ช.)
เงินทดแทน (บ.ท.ช.)
เงินค่าชดเชยการป่วยเจ็บรายวัน

5

เงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ สก.ทร.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ อผศ.
เงินบารุงขวัญ ศปก.ทร.
เงินช่วยเหลือมูลนิธิสายใจไทย
เงินช่วยเหลือตามระเบียบ นย.
เงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ ทร.
เงินช่วยเหลือตามระเบียบ กปช.จต.
เงินช่วยเหลือจาก ผบ.ทร./ผูแ้ ทน
เงินช่วยเหลือจากจังหวัดในพื้นที่ชายแดน
เงินช่วยเหลือจากหน่วยต้นสังกัดในสนาม
เงินช่วยเหลือจากต้นสังกัดปกติ
เงินเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทร.
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
เงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนอื่น
เงินอื่น ๆ

จานวนเงินที่ได้รับ
รับแล้วเมื่อ
การสงเคราะห์

หมายเหตุ
ได้เลื่อนยศตามเงินเดือนที่ระบุ
(ทายาทได้รับเป็นรายเดือนตามที่ทาง
ราชการกาหนด)

20,000
จานวน 25 เท่าเงินเดือน+ พ.ส.ร.
ตามจานวนวันที่แพทย์รักษา ทั้งใน
และนอก รพ.
แยกเป็น 3 ประเภท คือ พลฯ,
ประทวน และ สัญญาบัตร
7,000
8,000
30,000
10,000
20,000

หรือตามที่ ศปก.ทร.พิจารณาเพิ่มเติม

หรือตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ 1. การขอรับเงินสิทธิ หากเสียชีวิต ต้องมีหนังสือจากหน่วยต้นสังกัดให้อาเภอภูมิลาเนาสอบ
ทายาทโดยธรรมก่อน แล้วนาไปประกอบหลักฐานยื่นเรื่องขอรับสิทธิดังกล่าวได้
2.. ข้อมูลจาก กพ.นย.จะได้รับสิทธิเป็นเงินประมาณ.................................บาท

-๒๓กรณีเสียชีวิตมิใช่จากการรบภาคตะวันออก (2)
รายการสิทธิกาลังพลที่ขอรับการสงเคราะห์จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
ที่

รายการรับที่ได้รับการสงเคราะห์

1 ปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน
....ชั้น
2 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ (บ.ท.ช.)
3 เงินทดแทน (บ.ท.ช.)
4 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทร.
5 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ อผศ.
6 เงินบารุงขวัญ ศปก.ทร.
7 เงินช่วยเหลือตามระเบียบ กปช.จต.
8 เงินช่วยเหลือตามระเบียบ นย.
9 เงินช่วยเหลือจากต้นสังกัดในสนาม
10 เงินช่วยเหลือจากต้นสังกัดปกติ
11 เงินช่วยเหลือจาก ทร.
12 เงินช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ
13 เงินช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาคเอกชน
หมายเหตุ

จานวนเงินที่
ได้รับ
รับแล้วเมื่อ
การสงเคราะห์

หมายเหตุ
เลื่อนยศเป็น ........(ตามเงินเดือน
ที่ได้เลื่อน)

20,000
160,000
7,000
8,000

ไม่เกิน 12.5 เท่าเงินเดือน
ถ้าเป็นสมาชิก
หรือตามที่เห็นสมควร

3,500
5,000

หรือตามที่เห็นสมควร

1. การขอรับเงินสิทธิ หากเสียชีวิต ต้องมีหนังสือจากหน่วยต้นสังกัดให้อาเภอภูมิลาเนาสอบ
ทายาทโดยธรรมก่อน แล้วนาไปประกอบหลักฐานยื่นเรื่องขอรับสิทธิดังกล่าวได้
2. ข้อมูลจาก กพ.นย.จะได้รับสิทธิเป็นเงินประมาณ ..............................................บาท

- ๒๔ กรณีบาดเจ็บจากการรบภาคตะวันออก(3)
รายการสิทธิกาลังพลที่ขอรับการสงเคราะห์จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
ที่

รายการรับที่ได้รับการสงเคราะห์

สิทธิในสนาม
1 บาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน (พ.ส.ร.) ..2 – 4 ชั้น
2 เงินช่วยเหลือจาก สก.ทร.
3 เงินเยี่ยมบารุงขวัญจาก ศปก.ทร.
4 เงินช่วยเหลือมูลนิธิสายใจไทย
5 เงินช่วยเหลือตามระเบียบ นย.(เยี่ยมบารุงขวัญ)
6 เงินช่วยเหลือจากต้นสังกัดปกติ
7 เงินช่วยเหลือจากหน่วยต้นสังกัดในสนาม
8 เงินเยี่ยมบารุงขวัญจาก ผบ.ทร./ผู้แทน
9 เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
10 เงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนอื่น

จานวนเงิน
ที่ได้รับ
การสงเคราะห์

รับแล้ว
เมื่อ

2,000
2,000
5,000

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจาก กพ.นย.จะได้รับสิทธิเป็นเงินประมาณ.................................บาท

หมายเหตุ
กรณีทุพพภาพแบบถาวร
กรณีทุพพลภาพแบบถาวร
กรณีทุพพลภาพแบบถาวร

- ๒๕ กรณีบาดเจ็บมิใช่จากการรบภาคตะวันออก(4)
รายการสิทธิกาลังพลที่ขอรับการสงเคราะห์จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการรับที่ได้รับการสงเคราะห์
สิทธิในสนาม
เงินช่วยเหลือจาก อผศ.
เงินเยี่ยมบารุงขวัญจาก ศปก.ทร.
เงินช่วยเหลือตามระเบียบ นย.(เยี่ยมบารุงขวัญ)
เงินช่วยเหลือตามระเบียบ กปช.จต.
เงินช่วยเหลือจากหน่วยต้นสังกัดในสนาม
เงินเยี่ยมประจาเดือนของ ทร.
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
เงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนอื่น
เงินอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกาหนด

จานวนเงิน
ที่ได้รับ
การสงเคราะห์

รับแล้ว
เมื่อ

3,000

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจาก กพ.นย.จะได้รับสิทธิเป็นเงินประมาณ.................................บาท

หมายเหตุ

- ๒๖ -

- ๒๗ -

- ๒๘ –
บทที่ ๖
เอกสารอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบของ
ประเทศ (บ.ท.ช.) พ.ศ.๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๕. เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ๑๐๐๔ สิทธิกาลังพล
๖. คาสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๒๕/๒๕๔๗ ลง ๒๗ ส.ค.๔๗ เรื่อง การสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบ (เงิน สก.ทร.)
๗. ระเบียบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ว่าด้วยการให้การสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกอง
ประจาการ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๒
๘. ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๓
๙. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๕๐๔/๒๙๙๗๔ ลง ๒๙ มิ . ย.๑๕ เรื่อ ง เวลาราชการทวี คู ณ
กรณีกัมพูชา
๑๐. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/๑๔๔๑๒ ลง ๒๑ ก.ค.๒๔ เรื่อง กองทัพเรือ
ขอสิทธิให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติราชการ ตามแผนป้องกันประเทศ แผนการรักษาความสงบภายในประเทศหรือ
ออกปฏิบัติการรักษาความสงบในเวลาเหตุฉุกเฉิน
๑๑. คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๓๕/๒๕๒๕ ลง ๑ มี.ค.๒๕ เรื่อง กาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที ทร. ซึ่งออก
ปฏิ บั ติ ก ารตามแผนป้ อ งกั น ประเทศ แผนการรั ก ษาความสงบภายในประเทศหรื อ ออกปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษา
ความสงบในเวลาเหตุฉุกเฉิน
๑๒. ค าสั่ ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๐/๒๕๒๕ ลง ๒ ธ.ค.๒๕ เรื่ อ ง การรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการและ
การรั บ รองเวลาราชการทวีคู ณของเจ้ า หน้าที่ กจต.และ กปช.จต.ที่ออกปฏิบั ติภ ารกิจป้ องกันชายแดน และ
ที่ออกปฏิ บั ติรั กษาความสงบเรี ย บร้ อยของประเทศตามแบบหรือค าสั่ ง ที่ ทร.ก าหนด หรือสั่ งการให้ ใช้ก าลั ง
ในโอกาสต่อไป
๑๓. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วางระเบียบเกี่ยวกับการประดับเหรียญราชการชายแดน และ
กรณีที่จะให้ประดับเหรียญราชการชายแดน
๑๔. ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๑๕. ระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจาตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๑๖. คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ ลง ๒๔ ก.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกบัตรเกี่ยวกับ
บั ตรประจ าตั ว ผู้ ได้ รั บ พระราชทานเหรี ยญพิ ทั ก ษ์ เสรี ช น (๒) ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เป็ นพนั กงานออกบั ต ร
ในเขตพื้นที่จังหวัด

- ๒๙ –
๑๗. คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ ลง ๒๔ ก.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกบัตรเกี่ยวกับ
บัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานออกบัตรในเขตพื้นที่จังหวัด
๑๘. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงิน
ช่วยเหลือ อาสาสมัครทหารพรานกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑
*******************************

- ๓๐ -

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูถัมภ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรียกโดยย่อว่า “อผศ.” จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่ านศึก พ.ศ.๒๔๙๑ และปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก
พ.ศ.๒๕๑๐ มี ฐ านะเป็ น องค์ก ารของรั ฐ เพื่ อ การกุ ศล และเป็ นนิ ติ บุ คคลตามกฎหมาย ได้ รั บเงิ น อุด หนุ น
จากงบเงิ น อุ ด หนุ น ของกระทรวงกลาโหม เงิ นที่ รั ฐ บาลก าหนดให้ เ ป็ น ครั้ ง คราว เงิ นผลประโยชน์ แ ละ
ค่าธรรมเนียมของ อผศ. รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่ อผศ. ได้รับบริจาค

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อให้การสงเคราะห์แก่
๑. ทหารผ่านศึก
๒. ครอบครัวทหารผ่านศึก
๓. ทหารนอกประจาการ

ความหมายของทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ
ทหารผ่านศึก หมายถึง
๑. ทหารหรื อ บุ ค คล ซึ่ ง มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นราชการ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ท หาร ตามที่
กระทรวงกลาโหม และได้ทาหน้าที่นั้นในการสงคราม หรือในการรบ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร
หรือในการปราบปรามการจลาจล
๒. ทหารหรือบุคคล ซึ่งทาการป้องกันหรือปราบปรามการกระทาอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือ
ความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสานัก
นายกรัฐมนตรีกาหนด

ทหารผ่านศึก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑. ทหารผ่านศึกประจาการ หมายถึง ทหารผ่านศึกที่กาลังรับราชการ หรือราชการประจาใน
กระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง (ทหารผ่านศึก
ประจาการ นี้จะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ในระหว่างกาลังปฏิบัติการรบหรือในการป้องกันปราบปรามเท่านั้น
สิทธินี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากการกระทาหน้าที่ดังกล่าว)
๒. ทหารผ่านศึกนอกประจาการ หมายถึง ทหารผ่านศึกที่มิใช่ทหารผ่านศึกประจาการ
ครอบครัวทหารผ่านศึก หมายถึง บิดา มารดา สามี ภริยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ของทหารผ่านศึกเท่านั้น มิได้หมายถึง บิดา มารดา ของสามีหรือภรรยาของทหารผ่านศึก
ทหารนอกประจาการ หมายถึง ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือผู้ที่พ้นราชการทหารประเภท
ที่ ๑ รวมทั้งนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนนอกประจาการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบานาญข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกหรือไม่
อผศ. จัดแบ่งส่วนงาน ...

- ๓๑ อผศ. จัดแบ่งส่วนออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๑. สวนกลาง เป็นส่วนอานวยการทั่วไปในการดาเนินงานของทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมี
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า) โทร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗, ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๐๐ – ๑๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๓๐
ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารสงเคราะห์ แ ก่ ท หารผ่ า นศึ ก ครอบครั ว ทหารผ่ า นศึ ก และทหารนอก
ประจาการที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา
๒. ส่ว นภูมิภ าค เป็ น ส านั กงานสาขา มี ๒๓ หน่ว ย ทาหน้าที่ให้ การสงเคราะห์ แก่ทหาร
ผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ ที่มีภูมิลาเนาตามจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ เพื่อให้ได้รับการสงเคราะห์โดยสะดวกทั่วกัน เรียกชื่อว่า “สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านสึกเขต”
โดยตั้งอยู่สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนี้
๒.๑ ส านั ก งานสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก เขตราชบุ รี ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ ที่ ๑ ต าบลโคกหม้ อ
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ (ตรงข้ามหน้าค่ายภานุรังสีส่วนที่ ๑) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
โทร ๐ ๓๒๓๒ ๓๓๙๒
๒.๒ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ า นศึก เขตสุ พ รรณบุ รี ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๙ ถนนมาลั ย แมน
ตาบลรั้ ว ใหญ่ อาเภอเมือ งสุ พรรณบุ รี จังหวั ดสุ พรรณบุรี ๗๒๐๐๐ (ตรงข้า มสถานี คลองข้าว) ให้ การ
สงเคราะห์ในพื้นที่จั งหวัดสุพรรณบุ รี และจังหวัดใกล้ เคียง คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอ่างทอง
โทร ๐ ๓๕๕๕ ๕๗๖๓
๒.๓ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ ถนนนารายณ์มหาราช
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ (ตรงข้ามกองบังคับการมณฑลทหารบกที่ ๑๓)
ให้ การสงเคราะห์ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี และจัง หวั ด ใกล้ เ คีย ง คือ จัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี และจั ง หวั ดสระบุ รี
โทร ๐ ๓๖๔๑ ๑๙๕๓
๒.๔ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ หมูที่ ๓ ถนนหนุมาน
ต าบลดงพระราม อ าเภอเมื อ งปราจี น บุ รี จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ๒๕๐๐๐ (ติ ด สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
“เสียงจากค่ายจักรพงษ์” มณฑลทหารบกที่ ๑๒) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว โทร ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๙๒๓
๒.๕ สานั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕/๕๐ หมูที่ ๙ ตาบล
บ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ (ตรงข้ามค่ายนวมินทราชินี) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร ๐ ๓๘๒๘ ๓๖๓๐
๒.๖ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึกเขตจั นทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๒ ถนนเลี ยบเนินตาบล
วัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ (ตรงข้ามแขวงการทางจังหวัดจันทบุรี) ให้การสงเคราะห์
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๔๗
๒.๗ สานักงาน …

- ๓๒ ๒.๗ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒๗/๑ ถนนกีฬากลาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ ให้การสงเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ โทร ๐ ๔๔๒๕ ๖๗๔๕
๒.๘ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๗ ถนนสุรินทร์ปราสาท
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (ตรงข้ามจังหวัดทหารบกสุรินทร์) ให้การ
สงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โทร ๐ ๔๔๕๑ ๓๘๓๕
๒.๙ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ถนนสถิตนิมานกาล
ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ (ติดโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์) ให้
การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ
จังหวัดอานาจเจริญ โทร ๐ ๔๕๓๒ ๑๙๑๖
๒.๑๐ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึกเขตขอนแก่ น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๙๓ หมูที่ ๑๓
ถนนสกิกรทุ่งสร้าง ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ (ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
วปถ.๑๒ ค่ายศรีพัชรรินทร) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง คื อ จังหวัดสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร ๐ ๔๓๒๓ ๗๖๔๔
๒.๑๑ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๒ หมู่ที่ ๑ ถนนทหาร
ตาบลหนองขอนกว้าง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ (ตรงข้ามตลาดมณฑลทหารบกที่ ๒๔)
ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดดุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัด
หนองบัวลาภู โทร ๐ ๔๒๒๙ ๒๐๕๗
๒.๑๒ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึ กเขตกลนคร ตั้ งอยู่ เลขที่ ๒๐๐/๒๐๐ หมู่ ที่ ๑๑
บ้านธาตุนาแวงสกลนคร - อุดรธานี ตาบลธาตุนาแวง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
(ตรงข้ ามจั งหวัดทหารบกสกลนคร) ให้ การสงเคราะห์ ในพื้นที่จั งหวั ดสกลนคร และจังหวัดใกล้ เคี ยง คื อ
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โทร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๗
๒.๑๓ ส านั ก งานสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก เขตนครสวรรค์ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๓๑๘ หมู่ ที่ ๒
ถนนพหลโยธิน ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ (หน้าค่ายจิรประวัติ)
ให้การสงเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
โทร ๐ ๕๖๒๕ ๕๐๐๓
๒.๑๔ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔/๔ ถนนสิงหวัฒน์ ตาบล
ในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ (ติดโรงงานไทยหล่อยาง) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร ๐ ๕๒๕ ๘๖๒๒
๒.๑๕ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึกเขตตาก ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๘ หมู่ ที่ ๑ ตาบลน้ ารี ม
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐ ๕๕๕๑ ๓๑๐๙
๒.๑๖ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลาปาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน
ตาบลพิชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๕๒๐๐๐ (ตรงข้ามค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๑
๒.๑๗ สานักงาน ...

- ๓๓ ๒.๑๗ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๓ ถนนโชตนา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ (ติดกับหน่วยเฉพาะกิจ ๓๒๗) ให้การสงเคราะห์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลาพูน โทร ๐ ๕๓๒๒ ๕๒๗๙
๒.๑๘ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึ กเขตเชี ยงราย ตั้ งอยู่ เลขที่ ๒๖๕ หมู่ ที่ ๑๕ ต าบล
รอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ (ตรงข้ามสถานีทดลองข้าว) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โทร ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๑๕
๒.๑๙ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕/๑ หมู่ที่ ๑ ซอยวัดสุวรรณคีรี
ถนนชุมพร - ระนอง ตาบลวังใหม่ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ (ตรงข้ามสถานีวิทยุประจาถิ่น ๑๕
ค่ายเขตอุดมศักดิ์) ให้ การสงเคราะห์ ในพื้ นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวั ดระนอง
โทร ๐ ๗๗๕๓ ๔๔๕๒
๒.๒๐ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่หมูที่ ๕ บ้านสวนจันทร์
ถนนราชดาเนิ น ต าบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ (ประตูค่าย
วชิราวุธด้านทิศใต้) ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โทร ๐ ๗๕๓๘ ๓๒๘๖
๒.๒๑ ส านั กงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึ กเขตสงขลา ค่ ายเสนาณรงค์ ถนนกาญจนวณิ ช ย์
ต าบลคอหงส์ อ าเภอเมื องหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา ๙๐๑๑๐ ให้ การสงเคราะห์ ในพื้ นที่ จั งหวั ดสงขลา
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๒๑ ๑๔๕๑๙
๒.๒๒ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม
ตาบลบ้านนา อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา โทร ๐ ๗๓๔๑ ๓๑๐๔
๒.๒๓ สานั กงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๒ ตาบลผาสิงห์
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ ให้การสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดน่าน โทร ๐ ๕๔๖๐ ๐๐๕๔
ส าหรั บการให้ การสงเคราะห์ แก่ ทหารผ่ านศึ กและครอบครั ว นั้ น อผศ. ได้ ตรา
ระเบียบให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆ คือ ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ด้านกองทุนสงเคราะห์
ด้านการรั กษาพยาบาล ด้านการส่ งเสริ มสิ ทธิและเกียรติ การสงเคราะห์ ต่ างๆ นั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
สงเคราะห์ แบบครบวงจร กล่ าวคื อ จะให้ การสงเคราะห์ ใ นด้านการศึกษาแก่ บุตรทหารผ่ านศึก ด้านวิชาชี พ
แก่ทหารผ่ านศึกและครอบครัว เมื่อเรี ยนวิชาชีพจบแล้ ว ก็จะหางานให้ทา หากต้องการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร ก็จะช่วยจัดหาที่ดินทากินให้
นอกจากนี้ ยั งให้ การช่ วยเหลื อในด้านการจั ดสาธารณูปโภค พันธุ์พืช พันธุ์ สั ตว์ รวมทั้ งให้ การ
สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ แล้วยังให้การสงเคราะห์ในด้านสวัสดิการ อาทิ เงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบั ติ เงิ นเลี้ ยงชี พรายเดือน เงินช่วยเหลื อรายเดือนประเภทต่างๆ เงิ นช่วยเหลื อครั้งคราว
เงินเยี่ยมเยียนกรณีเจ็บป่วย เงินค่าจัดการศพ เป็นต้น
ส่วนด้าน...

- ๓๔ ส่วนด้านการรักษาพยาบาล ก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่
ทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยที่ประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีอวัยวะเทียมให้แก่ทหาร
ผ่านศึกโดยไม่คิดมูลค่าบริการ ฟื้นฟูสมรรพภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่สาคัญโรงพยาบาลแห่งนี้ จะเป็นที่
รองรับทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ หรือพิการขนาดหนัก จากโรงพยาบาล ๓ เหล่าทัพ และตารวจ มาให้
การดูแลรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดชีวิต
ส าหรั บในด้านการส่ งเสริ มสิ ทธิและเกียรติ รวมทั้ งกิ จกรรมต่างๆ ทั้ งของรั ฐและเอกชน อาทิ
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ รวมทั้งทหารผ่าน
ศึกพิการทุพพลภาพจากการรบ ตลอดจนครอบครัวทหารผ่านศึกของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
การขอลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้าประปา การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ รถประจาทางบางสาย และ
เครื่องบิน เป็นต้น
เนื่องจากทหารผ่านศึกประจาการ คือ ผู้ที่ยังรับราชการอยู่ยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของทาง
ราชการ อผศ. จึงยังมิได้ให้การสงเคราะห์กับบุคคลดังกล่าว แต่เมื่อทหารผ่านศึกประจาการผู้นั้นออกจากราชการ
อผศ. จึงให้การสงเคราะห์เพื่อสะดวกในการควบคุมและประมาณการงบประมาณ ในการให้การสงเคราะห์ประเภท
ต่างๆ จึ งต้องควบคุมโดยวิธีการจั ดทาบั ตรประจาตัวทหารผ่ านศึก ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าทหารผ่ านศึกที่มีบัตร
ประจาตัวทหารผ่านศึก ก็คือทหารผ่านศึกนอกประจาการ นั้นเอง ผู้ที่มิได้มาทาบัตรประจาตัวทหารผ่านศึก ถือ
ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับการสงเคราะห์ตามระเบียบข้อบังคับของ อผศ.

- ๓๕ -

บัตรประจาตัวทหารผ่านศึกนอกประจาการ
กรณี ผู้ ที่ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์ จ าก อผศ.จะต้ อ งเป็น ผู้ ที่ มี บั ต รประจ าตั ว ทหารผ่ า นศึ ก
ซึ่งบัตรประจาตัวทหารผ่านศึกนอกประจาการมี ๔ ชั้น คือ บัตรชั้นที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ กับบัตรประจาตัว
ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ ผู้ที่จะได้รับต้องมีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้

๑. บัตรชั้นที่ ๑ ออกให้แก่
๑.๑ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์
รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ ใช้หลักฐาน ดังนี้
๑.๑.๑ ส าเนาราชกิจจานุเบกษาที่ไดรับพระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ฯ หรื อ
เหรียญกล้าหาญ
๑.๑.๒ สาเนาหนั งสือส าคัญประจาตัว ทหารกองหนุน (สด.๘) หรือส าเนาทะเบียน
ทหารกองประจาการ (สด.๓)ร หรือสาเนาประวัตินายสิบ พลทหาร หรือสาเนาคาสั่งออกจากราชการ หรือ
สาเนาบัตรรับบานาญ
๑.๑.๓ กรณีเลื่อนยศ ต้องสาเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสาเนาราช
กิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ หรือสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ
๑.๑.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๑.๑.๕ ภาพถ่ายสีธรรมชาติ หรืขาวดา ขนาด ๒.๕ × ๓ ซม. (แต่งการสวมเสื้อสากล
ผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งกายเครื่องแบบ) จานวน ๓ ภาพ
๑.๑.๖ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลกรณี
ชื่อตัว ชื่อสกุลไม่ตรงกัน ต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอาเภอออดให้หรือ
จากหน่วยต้นสังกัด
๑.๒ ผู้ที่พิการทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในการสงคราม หรือในการรบ หรือป้องกัน
หรื อปราบปรามการกระท าอั นเป็ นภั ยแห่ งราชอาณาจั กร ไม่ ว่ าภายในหรื อภายนอกราชอาณาจั กรหรื อใน
การปราบปรามการจลาจล ตรมที่กระทรวงกลาโหมหรือสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดโดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีแพทย์ร่วมด้วย จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจรับรอง ใช้หลักฐาน ดังนี้
๑.๒.๑ รายงานการสูญเสียทางเอกสาร แบบ กพ.๓ หรือรายงานการสูญเสียกาลังพล
แบบ กพ.๔ (กระดาษเขียนข่าววิทยุ)
๑.๒.๒ สาเนาหนังสืออนุมัติเงินค่าตอบแทนจาก กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) หรือสาเนาคาสั่งอนุมัติการจ่ายเงินบาเหน็จควรชอบ ค่าทดแทนและช่วยเหลือ (บ.ท.ช) รายงานการ
สูญเสียทางเอกสาร แบบ กพ.๓ หรือรายงานการสูญเสียกาลังพล แบบ กพ.๔ (กระดาษเขียนข่าววิทยุ)
๑.๒.๓ สาเนาคาสั่งปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน และสาเนาหลักฐานการรับเงิน
บานาญพิเศษจากกรมบัญชีกลาง (ยกเว้นผู้ไม่มีสิทธิรับเงินบานาญพิเศษ)
๑.๒.๔ สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือหนังสือรับรองของหน่วยต้นสังกัด กรณีปฏิบัติ
ราชการพิเศษ
๑.๒.๕...

- ๓๖ ๑.๒.๕ สาเนาใบสาคัญความเห็นแพทย์ หรือสาเนาสาคัญสาหรับคนพิการทุพพลภาพ
หรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ ซึ่งมีแพทย์ ๓ คน รับรอง
๑.๒.๖ ส าเนาค าสั่ ง ออกจากราชการจากหน่ ว ยต้ น สั ง กั ด หรื อ หนั ง สื อ ส าคั ญ สมุ ด
ประจาตัวทหารกองหนุน (สด.๘)
๑.๒.๗ กรณีเลื่อนยศ ต้องสาเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสาเนาราช
กิจจานุเบกษาเรื่อองพระราชทานยศ หรือคาสั่งแต่งตั้งยศ
๑.๒.๘ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒.๙ ภาพถ่านสีธ รรมชาติ หรือขาวดา ขนาด ๒.๓ × ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้ อ
สากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ) จานวน ๓ ภาพ
๑.๒.๑๐ กรณีเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล ต้องมีห นังสื อส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล กรณี
ชื่อตัว ชื่อสกุลไม่ตรงกันต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอาเภอออกให้หรือ
จากหน่วยต้นสังกัด
๑.๓ ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้แก่ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร ของทหารผ่านศึก
ที่ถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ในการสงคราม หรือในการรบ หรือป้องกัน หรือปราบปรามการกระทา
อันเป็ นภัยต่อความมั่นคง หรือปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกอาณาจักร หรือในการ
ปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด ใช้หลักฐาน ดังนี้
๑.๓.๑ รายงายการสูญเสียทางเอกสาร แบบ กพ.๓ หรือรายงานการสูญเสียกาลังพล
แบบ กพ.๔ (กระดาษเขียนข่าวิทยุ)
๑.๓.๒ ส าเนาหนั ง สื อ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า ตอบแทนจากกองอ านวยการรั กษาความมั่ น คง
ภายใน (กอ.รมน) หรือสาเนาคาสั่งอนุมัติการจ่ายเงินบาเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือ
(บ.ท.ช)
๑.๓.๓ สาเนาคาสั่งปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน และสาเนาหลักฐานการรับเงิน
บานาญพิเศษของทายาทจากกรมบัญชีกลาง (ยกเว้นผู้ไม่มีสิทธิรับเงินบานาญ)
๑.๓.๔ สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือหนังสือรับรองของหน่วยต้นสังกัด กรณีปฏิบัติ
ราชการพิเศษ
๑.๓.๕ กรณีเลื่อนยศ ต้องสาเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสาเนาราช
กิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ หรือสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ
๑.๓.๖ สาเนามรณบัตร หรือทะเบียนคนตาย (กรณีสูญหายปฏิบัติราชการพิเศษต้องมี
สาเนาคาสั่งสูญหายจากหน่วยต้นสังกัด)
๑.๓.๗ ส าเนาทะเบีย นบ้า นที่มีชื่ อผู้ เ สี ยชี วิต และชื่อผู้ ขอท าบัต ร และส าเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชน
๑.๓.๘ สาเนาใบสาคัญการสมรส หรือสาเนาทะเบียนการสมรส (กรณีภริยาและบุตร)
๑.๓.๙ สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนเบียนคนเกิด (กรณีบุตร)
๑.๓.๑๐ ภาพถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดา ขนาด ๒.๕ × ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากล
ผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือเครื่องแบบ) จานวน ๓ ภาพ
๑.๓.๑๑ ...

- ๓๗ ๑.๓.๑๑ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ไม่ตรงกันต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครองซึ่งทางอาเภอออกให้
หรือจากหน่วยต้นสังกัด
๒. บัตรชั้นที่ ๒ ออกให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจาการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัย
สมรภู มิ เหรี ย ญพิทั ก ษ์เ สรี ช น ชั้ น ที่ ๑ เหรีย ญงานพระราชสงครามยุ โ รป หรือ เหรี ยญอื่น ที่เ ทีย บเท่ า
ใช้หลักฐาน ดังนี้
๒.๑ สาเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
๒.๒ สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวทหารกองหนุ น (สด.๘) หรือสาเนาทะเบียนทหารกอง
ประจาการ (สด.๓) หรือส าเนาประวัตินายสิ บ พลทหาร หรือสาเนาคาสั่งออกจากราชการ หรือสาเนา
บัตรรับบานาญ
๒.๓ กรณีเลื่อนยศ ต้องสาเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสาเนาราชกิจจานุเบกษา
เรื่องพระราชทานยศ หรือสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒.๕ ภาพถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดา ขนาด ๒.๕ × ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท
หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือเครื่องแบบ) จานวน ๓ ภาพ
๒.๖ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลกรณีชื่อตัว
ชื่อสกุล ไม่ตรงกันต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครองซึ่งทางอาเภอออกให้หรือจากหน่วย
ต้นสังกัด
๓. บัตรชั้นที่ ๓ ออกให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจาการที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ หรือ
เหรียญอื่นๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีเวาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ เว้นแต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระทา
การปะทะต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ที่มีการสู้รบ และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ใช้หลักฐาน ดังนี้
๓.๑ สาเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
๓.๒ สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือสาเนาทะเบียนทหารกอง
ประจาการ (สด.๓) หรือสาเนาประวัตินายสิบ พลทหาร หรือสาเนาคาสั่งออกจากราชการ หรือสาเนา
บัตรรับบานาญ
๓.๓ คาสั่งปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ หรือหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยต้นสังกัด
๓.๔ สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรองศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก (ศปก.ทบ.๓๐๙) กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ
๓.๕ กรณีเลื่อนยศ ต้องสาเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสาเนาราชกิจจา
นุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ หรือสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ
๓.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓.๗ ภาพถ่าย...

- ๓๘ ๓.๗ ภาพถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดา ขนาด ๒.๕ × ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากล ผูกเน็คไท
หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือเครื่องแบบ) จานวน ๓ ภาพ
๓.๘ กรณีเปลี่ย นชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือส าคัญการเปลี่ ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีชื่อตัว
ชื่อสกุล ไม่ตรงกันต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครองซึ่งทางอาเภอออกให้หรือจากหน่วย
ต้นสังกัด
๔. บัตรชั้นที่ ๔ ออกให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจาการที่ได้รับ เหรียญราชการสงคราม
ใดๆ และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรชั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ และต้องมีเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อย
๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาสั่ง และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ เว้น
แต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระทาการปะทะต่อสู้ หรือปฏิ บัติหน้าที่ที่มีการสู้ รบ และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต
ใช้หลักฐาน ดังนี้
๔.๑ ส าเนาหนั งสื อ ส าคั ญ ประจาตั ว ทหารกองหนุ น (สด.๘) หรื อส าเนาทะเบี ย นทหาร
กองประจาการ (สด.๓) หรือสาเนาประวัตินายสิบ พลทหาร หรือสาเนาคาสั่งออกจากราชการ หรือสาเนาบัตร
รับบานาญ
๔.๑ สาเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
๔.๒ คาสั่งปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ หรือหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยต้นสังกัด
๔.๓ ส าเนาหนั ง สื อ ส าคั ญ แสดงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ บภารกิ จ หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองศู น ย์
ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.๓๐๙) กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ
๔.๔ กรณีเลื่อนยศ ต้องสาเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสาเนาราชกิจจา
นุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ หรือสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๖ ภาพถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดา ขนาด ๒.๕ × ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากล ผูกเน็คไท
หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือเครื่องแบบ) จานวน ๓ ภาพ
๔.๗ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีชื่อตัว
ชื่อสกุล ไม่ตรงกันต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครองซึ่งทางอาเภอออกให้หรือจากหน่วย
ต้นสังกัด

- ๓๙ -

เรื่อง การสงเคระห์ทหารผ่านศึกซึ่งกาลังกระทาหน้าที่ในการป้องกันหรือปราบปรามการ
กระทาอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งงราชอาณาจักร
ให้การสงเคราะห์ แก่ ทหารผ่านศึกประจาการและครอบครัว (บิดา มารดา ภรรยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สาหรับบุตรบุญธรรมให้ได้รับการสงเคราะห์ได้ ๑ คน
แต่ต้องจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมก่อนเกิดสิทธิ
ทหารผ่ า นศึ ก ประจ าการ คื อ ทหาร หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ก าลั ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น หรื อ
ปราบปรามการกระทาอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
คาสั่งกองกาลัง และคาสั่งกองทัพบก) ได้แก่ ข้าราชการทหาร ตารวจ อาสาสมัครทหารพราน อาสาสมัคร
รักษาดินแดน
ระยะเวลาการได้รับสิทธิ จะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ในระหว่างกาลังปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่
ลงคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ จนถึงวันก่อนวันพ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่สิ้นสุดลง เมื่อพ้นจากการกระทาหน้าที่ดังกล่าว
และให้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายหน่วยต้นสังกัด

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ
๑. เป็นทหารผ่านศึกประจาการ
๒. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยรบ หรือหน่วยที่ซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย หรือปฏิบัติงานใกล้กับเหตุ
และเป็นการเสี่ยงอันตราย ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด

ประเภทการสงเคราะห์
๑. การเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลโดย อผศ. จะจัดเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยม พร้อมมอบเงินเยี่ยมเยียน คนละๆ ๑,๐๐๐.- บาท
๒. กรณีการบาเพ็ญกุศลทางศาสนา (ทหารผ่านศึกฯ เสียชีวิต)
๒.๑ อผศ. ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพบ าเพ็ ญ กุ ศ ลทางศาสนา คราวละไม่ เ กิ น ๑,๐๐๐.- บาท
(เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น)
๒.๒ อผศ. เป็นเจ้าภาพเอง ให้การสงเคราะห์ คราวละไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท (เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหน้าที่)
๓. กรณีถึงแก่ความตาย กรณีทหารผ่านศึกประจาการและครอบครัว ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ถึงแก่ความตายจะได้รับการสงเคราะห์ช่วยค่าจัดการศพ คนละ ๗,๐๐๐.- บาท ให้ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน
ขอเบิกเงินค่าจัดการศพ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย
๓.๑ กรณีทหารผ่านศึก ถึงแก่ความตาย มีหลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- สาเนามรณบัตรทหารผ่านศึก พร้อมฉบับจริง
- สาเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึกที่ประทับตรา “ตาย”
- สาเนาบัตรประชาชนทหารผ่านศึก หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
สาเนาบัตร...

- ๔๐ - สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับเงิน
- หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (จากทางวัด/จากทางมัสยิด ตามแบบของ อผศ.)
- กรณีภรรยาเป็นผู้จัดการศพให้ใช้สาเนาใบสาคัญการสมรสแทนหนังสือรับรอง
ผู้จัดการศพ
๓.๒ กรณีครอบครัวถึงแก่ความตาย ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา และบุตร (อายุไม่เกิน
๒๐ ปีบริบูรณ์) มีหลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- สาเนามรณบัตรผู้ตาย พร้อมฉบับจริง
- สาเนาทะเบียนบ้านผู้ตายที่ประทับตรา “ตาย”
- สาเนาทะเบียนทหารผ่านศึก
- สาเนาใบสาคัญการสมรสของทหารผ่านศึก (กรณีภรรยาและบุตรเสียชีวิต)เงิน
- สาเนาสูติบัตรหรือสาเนาทะเบียนบ้านบุตร (กรณีบุตรเสียชีวิต)
- สาเนาสาคัญการสมรสของบิดา - มารดา (กรณีบิดาเสียชีวิต) หรือใบสาคัญการหย่า
หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรของบิดา หรือคาสั่งของศาล
- หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (จากทางวัด/จากทางมัสยิด ตามแบบ อผศ.)
๔. ค่าคลอดบุต ร ทหารผ่านศึกหญิงหรือภริยาของทหารผ่ านศึกที่กาลังกระทาหน้าที่ในการ
สงครามหรือในการรบ หรือป้องกันปราบปรามการกระทาอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่ง
ราชอาณาจักรหรือการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
จะได้รับการสงเคราะห์ค่าคลอดบุตรคราวละ ๒,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ต้องยื่นคาร้องภายในระยะเวลา ๖ เดือน
นับแต่วันคลอด มีหลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- สาเนาสูติบัตรบุตร
- สาเนาทะเบียนบ้าน ทหารผ่านศึก ภรรยา และบุตร
- สาเนาใบสาคัญการสมรสของทหารผ่านศึก
- สาเนาบัตรประชาชนทหารผ่านศึก หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
๕. การรั ก ษาพยาบาล ทหารผ่ า นศึ ก ที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฯ และครอบครั ว ที่ เ ข้ า รั บ
รั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการอื่น ทั้ง ประเภทผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน จะได้ รับ การ
สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เบิกจากต้นสังกัด ได้แก่ อาสาสมัครทหารพราน พลทหาร
โดยให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ยื่นคา
ร้องพร้อมหลักฐานภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่จ่ายจริงค่ารักษาพยาบาล ตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับแต่วัน
สุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่รักษา ใช้หลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
สาเนาบัตร...

- ๔๑ - สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนของทหารผ่านศึกและของครอบครัว (กรณีเบิกของครอบครัว)
- สาเนาใบสาคัญการสมรสของทหารผ่านศึก (กรณีเบิกให้ ภรรยา และบุตร)
- สาเนาใบสาคัญการสมรสของบิดา - มารดา (กรณีเบิกให้บิดา)
๖. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าเล่าเรียนบุตร ให้การสงเคราะห์ค่าบารุงการศึกในสถานศึกษา
ของรัฐและค่าธรรมเนียมการเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ใน
หลักสูตรไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแก่บุตรของทหารผ่านศึก ซึ่งกาลังกระทาหน้าที่
ป้องกันหรทอปราบปรามฯ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ตามอัตราที่กระทรวงศึกษากาหนด นับแต่ภาค
การศึกษาที่ราชการให้ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป จนถึงภาคการศึกษากาหนด โดยให้ขอรับการสงเคราะห์ให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป ใช้หลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- สาเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว (ภรรยา และบุตร)
- สาเนาสูติบัตรบุตร
- สาเนาใบสาคัญการสมรส
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ตามแบบ กสก.๒ ของ อผศ.
- ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนตัวจริง
๗. กรณีประสบภัยพิบัติ เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ไม่ใช่เป็นการชดเชย
ทรัพย์สินที่เสียหาย) ต้องยื่นคาร้องภายในระยะ ๑๒๐ วัน นับแต่วันประสบภัยพิบัติมี ๒ กรณี คือ
๗.๑ ที่อยู่อาศัย ประสบภัยพิบัติ ทหารผ่านศึกต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นถ้าได้รับความ
เสียหายบางส่วน จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐.- บาท ถ้าเสียหายทั้งหลังจะ
ได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ใช้หลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- สาเนาทะเบียนบ้าน (ทหารผ่านศึกต้องเป็นเจ้าบ้าน)
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทาง อบต. หรือ เทศบาล
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทางอาเภอ
- ภาพถ่ายบ้านที่ได้รับความเสียหาย (ให้ทาง อบต. หรือ เทศบาล รับรองหลัง
ภาพถ่ายด้วย)
๗.๒ เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรสัตว์เลี้ยง ได้รับความเสียหายจะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่
เสียหายจริงรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท ใช้หลักฐาน ดังนี้
- สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- หนังสือรับรอง…

- ๔๒ - หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- สาเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึก
- สาเนาประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- หนังสือรับรองความเสียหายจากการทางเกษตรอาเภอ หรือปศุสัตว์อาเภอ (ที่ระบุรายการความ
เสียหาย และจานวนเงิน) และมีเลขประจาตัวเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสานักงานเกษตรอาเภอ
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทางอาเภอ
- หลักฐานแสดงที่ดินทากิน ได้แก่ โฉนด, นส.๓ หรือสัญญาเช่าที่ดินทากิน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์

ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน ที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี

ที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี
สานักงานฯ ส่งเรื่องพร้อมหลักฐานไปตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ที่หน่วยออกคาสั่ง (กปช.จต. กอ.รมน. หรือกองทัพ)

หน่วยออกคาสั่งรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเรื่องกลับมายังสานักงานฯ
สานักงานฯ โทรศัพท์ตามทหารผ่านศึกมารับเงิน

ติดต่อสอบถามได้ที่ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี
(ตรงข้ามแขวงการทางจังหวัดจันทบุรี) ๘/๒ ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๔๗

- ๔๓ -

- ๔๔ -

- ๔๕ -

- ๔๖ -

- ๔๗ -

- ๔๘ -

การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑
(ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันประเทศ)
๑. การสงเคราะห์ด้านรักษาพยาบาล จะได้รับการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จาก อผศ ดังนี้
๑.๑ การให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท
กรุงเทพฯ จะได้รับการสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ ประเภทผู้ป่วยนอก จะได้รับการสงเคราะห์คนละปีละไม่เกิน ๒,๐๐๐.- บาท
โดยคิดจากปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป (ยกเว้นบุตรที่อายุ ๒๐ ปี
บริบูรณ์)
๑.๑.๒ ประเภทผู้ ป่ ว ยใน เข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารผ่ า นศึ ก
ประเภทผู้ป่วยในจะได้รับการสงเคราะห์ ดังนี้
- ผู้ป่วยห้องสามัญจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า
- ผู้ ป่ ว ยห้ องพิเศษจะได้รับส่ ว นลดค่าห้ องพักร้อยละ ๕๐ และจะนามาเบิ ก
อผศ. อีกไม่ได้
๑.๒ การสงเคราะห์ค่ ารั กษาพยาบาลเป็นตัวเงิ น ในกรณีที่เข้ารักษาในสถานพยาบาลของ
ทางราชการอื่น หรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้ง และมีเตียงรับผู้ป่วยไว้
ค้ างคื น ให้ น าใบเสร็ จรั บเงิ นค่ ารั กษาพยาบาลมาขอรั บเบิ กคื น จาก อผศ. ได้ ภายในวงเงิ นที่ ก าหนดไว้
ในข้อ ๑.๑.๑ ทั้งนี้ ต้องยื่นคาร้องภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน
หรือนับจากวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ทาการรักษา หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าหมดสิทธิ
๑.๓ การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการ จะได้รับการสงเคราะห์อวัยวะเทียม อุปกรณ์
ช่ วยผ่ อนคลายสภาพความพิ การ และบริ การฟื้ นฟู บ าบั ดทั้ งกายและจิ ตใจ เพื่ อให้ สามารถประกอบอาชี พ
เลี้ยงตนเองได้ และสามารถดารงชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติมีคุณค่าต่อสังคม โดยในระหว่างจัดทาหรือเปลี่ยนอวัยวะ
เทียมจะได้เข้าพักในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโดยไม่คิดมูลค่ า และหากประสงค์จะฝึกอาชีพผู้พิการก็จะได้รับ
บริการฝึกอาชีพผู้พิการด้วย

๒. การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ
๒.๑ จ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือน แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ ครอบครัวละเดือนละ
ไม่เกิน ๒,๓๗๐.- บาท แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่ อผศ. เห็นควร ดังนี้
๒.๑.๑ บิดาหรือมารดาตลอดชีวิต
๒.๑.๒ สามีหรือภริยาจนกว่าจะทาการสมรสใหม่
๒.๑.๓ บุตรให้สิทธิได้รับการสงเคราะห์เมื่อขาดผู้อุปการะ และ อผศ. งดการสงเคราะห์แก่
ผู้มีสิทธิตามข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ สิทธินี้จะได้รับการสงเคราะห์จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเว้นแต่เมื่อบรรลุนิติ
ภาวะแล้วกาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศก็ให้ได้รับสงเคราะห์
ต่อไปจนถึงอายุไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์
๒.๒ การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือ…….

- ๔๙ -

๒.๒ การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ในกรณีผู้ถือบัตรประจาตัวครอบครัว
ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ (ยกเว้นบุตรที่อายุเกิน ๒๐ ปี) ถึงแก่ความตาย ทายาทจะได้รับการสงเคราะห์เงิน
ค่าจัดการศพ ๗,๐๐๐.- บาท โดยให้ทายาทยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานขอรับการสงเคราะห์ภายใน ๑ ปี นับแต่วัน
เสียชีวิต ใช้หลักฐาน ดังนี้
หลักฐานผู้ตาย
๑. บัตรประจาตัวครอบครัวฯ (กรณีบัตรฯ สูญหายให้ใช้ใบแจ้งความตารวจแทน)
๒. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ตายที่จาหน่ายตายแล้ว
๓. สาเนาใบมรณบัตร
หลักฐานผู้เบิก (ผู้จัดการศพ)
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน
๖. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีภรรยา/สามีเป็นผู้ขอรับการสงเคราะห์)
๗. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบ อผศ. (ใช้ในกรณี บิดา หรือ มารดา
หรือบุตร ของทหารผ่านศึกฯ เป็นผู้ขอรับการสงเคราะห์)
๒.๓ การสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติ เป็นผู้ถือบัตรประจาตัวครอบครัวทหารผ่านศึก
บัตรชั้นที่ ๑ (เว้นแต่บุตรเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว) จะได้รับการสงเคราะห์ ดังนี้
๒.๓.๑ กรณีที่อาศัยได้รับความเสียหายซึ่งหมายถึงตัวบ้านรวมถึงพื้นที่บ้านแต่ไม่รวมถึง
ทรัพย์ สินภายในบ้ านซึ่งผู้ถือบั ตรครอบครัวฯ จะต้องเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้น กรณีเสี ยหายบางส่ วนได้รับการ
สงเคราะห์เท่าที่เสี ยหายจริ งแต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐.- บาท กรณีเสียหายทั้งหลังได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสี ยจริง
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ใช้หลักฐาน ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวครอบครัวทหารผ่านศึกฯ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ภาพถ่ายบ้านส่วนที่ได้รับความเสียหาย และรับรองหลังภาพว่าเป็นบ้าน
ของทหารผ่านศึกฯ พร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตามทะเบียนบ้านด้วย
ให้ อบต. หรือ เทศบาล เป็นผู้รับรอง
๔. หนังสือรับรองความเสียหายจาก อบต. หรือ เทศบาล โดยระบุสิ่งที่
ได้รับความเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย
๕. หนั งสื อรั บรองความเสี ยหายจากอ าเภอ โดยระบุ สิ่ งที่ ได้ รั บความ
เสียหายและมูลค่าความเสียหายตามแบบฟอร์มที่แนบ
๖. กรณีไฟไหม้ต้องมีสาเนาใบแจ้งความตารวจ
๒.๓.๒ กรณีพืชผลทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงอาคารสถานที่หรือเครื่องมือสาหรับประกอบอาชีพ
ตามที่ อผศ. กาหนดได้รับความเสียหายจะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท
และผู้ มีสิ ทธิ ได้รั บการสงเคราะห์ จะต้ องประกอบอาชี พทางการเกษตร และท าการเกษตรบนที่ดินของตนเอง
โดยมีหลั กฐานที่ดิ นมาแสดงด้วย หากประกอบอาชี พบนที่ดินของผู้ อื่น จะต้องมีสั ญญาเช่าที่ดิน เป็นหลั กฐาน
การสงเคราะห์ประเภทประสบภัยพิบัติ ต้องยื่นคาร้องภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ประสบภัยพิบัติ
โดยมีหลักฐาน...

- ๕๐ โดยมีหลักฐานการขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวครอบครัวทหารผ่านศึก
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาหนังสือแสดงที่ดินทากิน เช่น สปก., นส.๓ และโฉนด ของตนเองหรือของ
สามีภรรยาหากประกอบอาชีพบนที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีสัญญาเช่าที่ดินเป็นหลักฐาน
๔. หนั งสื อรั บรองความเสี ยหายตามกรณี ที่ ได้ รั บความเสี ยหายจากเกษตรอ าเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ ประมงอาเภอ โดยระบุสิ่งที่ได้รับความเสียหาย และมีราคาเท่าไร และระบุเลขทะเบียนเกษตรกร
๕. หนังสือรับรองความเสียหายจากทางอาเภอ
๓. การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์ ด้ านการศึ กษาตั้ งแต่ระดับชั้นอนุ บาลจนจบระดั บชั้ นปริญญาตรีภายในประเทศ ส าหรั บบุ ตรบุตร
อายุต้องไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์
วิธีปฏิบัติในการขอรับการสงเคราะห์ด้านการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังนี้
การขออนุมัติรับการสงเคราะห์ครั้งแรก ผู้รับการสงเคราะห์ต้องยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจาตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีขอให้ภริยาหรือบุตร)
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (กสก.๒) ตามแบบของ อผศ.
- ระเบียบการขอสถานศึกษาหรือหนังสือคู่มือนักเรียนหรือนักศึกษา
 เมื่อได้รับอนุมัติให้รับการสงเคราะห์การศึกษาแล้วต้องยืนคาร้องพร้อมหลักฐานในการขอรับ
การสงเคราะห์แต่ละประเภท ดังนี้
๓.๑ การขอรับการสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.๒) ตามแบบของ อผศ.
- ใบเสร็จรับเงินจริง
กรณีมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม จากทางราชการได้ให้เบิกจากทางราชการ
ก่อนในกรณีที่เบิกไม่ได้ครบตามจานวนที่จ่ายไปจริงให้สาเนาใบเสร็จที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
หรือหัวหน้าแผนกของหน่วยที่ขอเบิกเป็นผู้รับรองมาขอเบิกจาก อผศ. ได้จบครบจานวนที่จ่ายไปจริง
๓.๒ การขอรับการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การเรียนประเภทเหมาจ่ายปีละครั้ง
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.๒)
- หนั งสื อรั บรองผลการศึ กษาและความประพฤติ (กสก.๒) ของปี การศึ กษาที่ ผ่ านมา
โดย อผศ. จะเหมาจ่ายให้ในอัตราต่อไปนี้
อ.๑ - อ.๒
จ่ายให้คนละปีละ
๔๐๐.- บาท
ป.๑ - ป.๔
จ่ายให้คนละปีละ
๕๕๐.- บาท
ป.๕ - ป.๖
จ่ายให้คนละปีละ
๗๐๐.- บาท
ม.๑ - ม.๓
จ่ายให้คนละปีละ
๘๕๐.- บาท
ม.๔ - ม.๖ หรืออาชีวศึกษาที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๒๐๐.- บาท
๓.๓ การขอรับ...

- ๕๑ ๓.๓ การขอรับการสงเคราะห์อุปกรณ์การเรียนประเภทจ่ายโดยมีใบเสร็จนับเงิน (สาหรับระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี)
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.๒)
- ใบเสร็จรับเงิน
- หนังสือรังรองอุปกรณ์การเรียน (กสก.๕)
- หนังสือรับรองการลงทะเบียนเรียนลักษณะวิชา (กสก.๖)
อผศ. จะจ่ ายอุ ปกรณ์ การเรี ยนโดยมี ใบเสร็ จรั บเงิ นให้ แก่ ผู้ ที่ ก าลั งศึ กษาในระดั บที่ สู งกว่ าชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจนจบระดับปริญญาตรีตามจานวนเท่าที่จ่ายจริง หรือเห็ นเป็ นการสมควรส าหรั บ
นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารอากาศ นักเรียนศึกษาผู้ใหญ่ และ
นั กเรี ยนพยาบาลผดุ งครรภ์ และอนามั ย จะต้ องแนบหนั งสื อรั บรองผลการศึ กษาและความประพฤติ ของปี
ที่ผ่านมาด้วย
๓.๔ การขอรับการสงเคราะห์สาหรับนักเรียนที่เข้าอยู่ประจา
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนประจา (กสก.๒)
- หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.๓)
นักเรียนประจาจะได้รับการสงเคราะห์เพิ่มเติม โดยเหมาจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย และค่าอาหาร
ในอัตราต่อไปนี้
ระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่ายให้คนละปีละ
๒,๙๐๐.- บาท
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
จ่ายให้คนละปีละ
๓,๕๐๐.- บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ่ายให้คนละปีละ
๔,๔๐๐.- บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ่ายให้คนละปีละ
๕,๗๐๐.- บาท
๓.๕ การรับการสงเคราะห์ค่าเครื่องแต่งกาย
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนประจา (กสก.๒)
- หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.๓)
อผศ. จะจ่ายค่าเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนไป - กลับ ตามแบบที่โรงเรียนกาหนดโดยเหมาจ่าย
ให้ในการอัตราดังต่อไปนี้
อ.๑ - อ.๓
จ่ายให้คนละปีละ
๔๐๐.- บาท
ป.๑ - ป.๔
จ่ายให้คนละปีละ
๕๐๐.- บาท
ป.๕ - ป.๖
จ่ายให้คนละปีละ
๖๕๐.- บาท
ม.๑ - ม.๖ หรือเทียบเท่า
จ่ายให้คนละปีละ
๗๕๐.- บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ
๙๕๐.- บาท
๓.๖ การขอรับการสงเคราะห์อาหาร
- หนังสือรับรองเวลาเรียน (กสก.๕)
นักเรียนไป - กลับ จะได้รับการสงเคราะห์ค่าอาหารเฉพาะวันที่เข้าเรียน ดังต่อไปนี้
ระดับไม่เกินประถมศึกษา
คนละวันละ
๒๐.- บาท
ระดับไม่เกิน…

- ๕๒ ระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละวันละ
๒๕.- บาท
ระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
คนละวันละ
๒๕.- บาท
๓.๗ การขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษา
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.๒) ของโรงเรียนใหม่
- ใบรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.๓) ของโรงเรียนเดิม
- ระเบียบการของโรงเรียน
๓.๘ การขออนุมัติพักการเรียน
๓.๘.๑ กรณีเจ็บป่วยต้องยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์ของทางราชการ ผู้รับการสงเคราะห์
ที่ บรรลุ นิ ติ ภาวะแล้ ว มี ความจ าเป็ น ต้ องพั กการศึ กษาเนื่ องจากเจ็ บป่ วย ให้ พั กการศึ กษาต่ อเนื่ องกั นได้
ตามความเห็นของแพทย์โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครั้ง
๓.๘.๒ การสอบคัดเลื อกเข้าศึกษาต่อไม่ได้ ให้ ยื่นหลั กฐานการสอบคัดเลื อก ผู้ รับการ
สงเคราะห์การศึกษาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ต้องพักการศึกษาเนื่องจากสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ได้ให้ได้รับการ
ผ่ อนผั นครั้ งละ ๑ ปี (ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง) หากปี ต่อไปสอบเข้าศึกษาต่อไม่ได้ อผศ. จะงดการสงเคราะห์
ด้านการศึกษา
๓.๙ หากถูกออกจากสถานศึกษาหรือสอบตกซ้าชั้น ๒ ครั้งติดต่อกัน อผศ. จะงดการสงเคราะห์
ด้านการศึกษาก็ได้
๓.๑๐ ต้องยื่นรับการสงเคราะห์อย่าให้เกินปีการศึกถัดไปหากพ้นกาหนดถือว่าหมดสิทธิ์

๔. การสงเคราะห์ด้านอาชีพ
๔.๑ การสงเคราะห์ด้ านการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก (หลั กสู ตรไม่เกิน ๑๔ เดือน)
ผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ (ยกเว้นบุตรที่อายุเกิน ๒๐ ปี) มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ในวงเงิน
รายละไม่เกิน ๖,๐๐๐.- บาท กรณีที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาชีพโรงเรียนวิชาชีพภายนอกซึ่งไม่ใช้องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้มาติดต่อที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ..เพื่อทาเรื่อง ขออนุมัติเข้าเรียนให้
เรียบร้อยก่อน และให้ได้รับอนุมัติแล้ว จึงมีสิทธิไปสมัครเรียนและนาหลักฐานต่างๆ ไปทาเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อีกครั้ง ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบารุง ค่าอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ที่จาเป็นโดยให้การ
สงเคราะห์เรียนได้เพียงสาขาวิชาชีพเดียว หากเข้าเรียนในโรงเรียนของเอกชนได้ แต่ต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความ
ควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๒ การสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ
อผศ ให้ การสงเคราะห์ ด้านอาชีพแก่ผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่ านศึกบัตรชั้นที่ ๑ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๔.๒.๑ การฝึกอาชีพในส่วนกลาง ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ตั้งอยู่ใน ซอยกรุงเทพ นนทบุรี ๓๑ ถนนกรุงเทพ - แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทร ๐ ๒๕๘๕ ๐๖๓๙ และ
๐ ๒๕๘๕ ๗๔๒๓
จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่างเครื่องเสียง ช่างเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร ช่างซ่อมพันมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลั บ ช่างเชื่อมไฟฟ้า - แก๊ส งานผลิ ตภัณฑ์โลหะ ช่างซ่อม
เครื่องยนต์เบื้องต้น ขับรถยนต์ พิมพ์ดีด ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างซ่อมเครื่องทาความเย็น คอมพิวเตอร์
ผู้เข้ารับการ

- ๕๓ ผู้เข้ารั บการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิน และมีค่าอาหารกลางวั นให้แก่ผู้ รับการ
ฝึ กอบรมคนละ ๕๐.- บาท ต่ อวั น รวมทั้ งมี หอพั กชาย ส าหรั บผู้ ที่ ไม่ มี ที่ พั กในกรุ งเทพมหานคร ผู้ สน
ใจสมั ครได้ ที่ กองอาชี พ ฝ่ ายอาชี วสงเคราะห์ องค์ การสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึ ก ถนนราชวิ ถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๑๕ ต่อ ๒๘๔ หรื อ
๒๘๕ หรือติดต่อที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตทั่วประเทศ
๔.๒.๒ การฝึกอาชีพเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการให้ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์ได้มีโอกาส
ในการฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยไม่ต้องเดินทางมารับการสงเคราะห์ในส่วนกลางเป็น
การเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง องค์การสงเคราะห์จึงจัดให้มีหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่เพื่อไปทาการฝึก
อาชีพยั งภู มอล าเนาของทหารผ่ านศึ ก ครอบครั วทหารผ่ านศึ ก และทหารนอกประจาการ ตามที่ ส านั กงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตต่างๆ และสัสดีอาเภอต่างๆ ขอรับการสนับสนุนมา มีรายวิชา ดังนี้
๔.๒.๒.๑ วิชาขับรถยนต์ หลักสูตรละ ๒๔ วัน
๔.๒.๒.๒ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และวิชาช่างซ่อมรถจักรยายนต์ หลักสูตร
ละ ๑๐ วัน
๔.๒.๒.๓ วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตรละ ๑๒ วัน
๔.๒.๒.๔ วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตรละ ๑๒ วัน
๔.๒.๒.๕ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าและวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะหลักสูตรละ ๑๒ วัน
๔.๒.๒.๖ วิชาช่างตัดผมและวิชาช่างเสริมสวย หลักสูตรละ ๒๔ วัน
ทหารผ่านศึกฯ ทุกชั้นบัตร ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ และทหารนอกประจาการ ที่มาขอรับการ
ฝึกวิชาอาชีพกับหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ จะได้รับค่าอาหารกลางวันเฉพาะวันที่เข้าเรียนคนละวันละ ๕๐.- บาท
การขอรับการฝึกอาชีพเคลื่ อนที่ให้ผู้ มีสิทธิ เข้ารับการฝึกอาชีพ รวมกันตั้งแต่ ๒๔ - ๓๐ คน
ลงชื่อร้องขอต่อสัสดีอาเภอ หรือสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ที่ท่านมีภูมิลาเนาอยู่
๔.๓ การค้ าประกั น เข้ า ท างาน โดยออกหนั ง สั ญ ญาค้ าประกั น ในวงเงิ น รายละไม่ เ กิ น
๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ต้องแนบหนังสือรับรองการเข้าทางานของนายจ้างด้วย

๕. การสงเคราะห์ด้านกองทุนสงเคราะห์ อผศ. ให้การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ โดยการกู้ยืมเงิน
ทุกประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ดังนี้
๕.๑ สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตผล
ทางการเกษตรชาวงฤดู การผลิ ต โดยให้ กู้ แ ก่ ส มาชิ กกลุ่ มเกษตรกรทหารผ่ านศึ ก ได้ แก่ ทหารผ่ านศึ ก
นอกประจาการทุกชั้นบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ หรือทหารนอกประจาการ กาหนดวงเงิน
ให้ กู้ ยื มคนละไม่ เกิ น ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยสมาชิ กกลุ่ มเกษตรกรทหารผ่ านศึ กทุ กคนจะต้ องค้ าประกั นและ
รั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั น ในฐานะลู กหนี้ ร่ วม และจะต้ องช าระหนี้ คื นภายหลั งการจ าหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ แต่ ต้ อง
ไม่เกิน ๑๒ เดือน
๕.๒ สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชี พทางการ
เกษตร และอาชีพต่างๆ โดยมีที่ดินตั้งแต่ ๕ ไร่ขึ้นไป จานองเป็นประกันชาระหนี้ กาหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน
๕ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ บาทต่อปี ชาระหนี้คืนรายปี รายเดือน หรือ รายงวด กาหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ครึ่งหนึ่งของราคาประเมินแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท)
๕.๓ สินเชื่อ...

- ๕๔ ๕.๓ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การสวั ส ดิ ก าร โดยมี บ านาญประกั น การช าระหนี้ วงเงิ น กู้ ไ ม่ เ กิ น
๕๐,๐๐๐.- บาท มีกาหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน ๑ ปี จะต้องผ่อนชาระหนี้คืนเป็นรายเดือน และต้องมีบุคคลที่
เชื่อถือได้ค้าประกัน
๕.๔ สิ น เชื่ อจากเงิ น กองทุ นบริ จาค เพื่ อช่ ว ยเหลื อครอบครั ว ทหารผ่ านศึ กบั ตรชั้ นที่ ๑
ให้กู้ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งเกี่ยวกับการค่าครองชีพ ที่อยู่อาศัย การเจ็บป่วย ที่เห็นควร

๖. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ อผศ. จะดาเนินการให้ครอบครัวทหาร
ผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ ได้รับเกียรติและสิทธิจากทางราชการรัฐวิสาหกิจสังคม ดังนี้
๖.๑ เผยแพร่เกียรติคุณของทหารผ่านศึกเพื่อส่งเสริมของนักรบในวาระอันควร
๖.๒ จัดบาเพ็ญกุศลทางศาสนาในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึก ที่นับถือศาสนาต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๖.๓ ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจตามที่เห็นควรและเหมาะสม
ดังนี้
๖.๓.๑ สิทธิลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า ๔๕ หน่วยต่อเดือน จากการไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖.๓.๒ สิทธิได้รับส่วนลดค่าน้าประปา สาหรับการใช้น้าประปาประเภทที่อยู่อาศัยในอัตรา
หนึ่งในสามของค่าน้าประปาในแต่ละเดือน ต้องเป็นผู้ใช้น้าประเภทที่ ๑ ที่อยู่อาศัย (ซึ่งใช้น้าได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) โดยให้ได้รับสิทธิเพียงหนึ่งหลังจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
๖.๓.๓ สิ ทธิ ลดหย่ อนค่ าโดยสาร รถโดยสารประจ าทางนั้ นธรรมดาและปรั บอากาศ
(เฉพาะค่าธรรมเนียมปรับอากาศต้องชาระเต็มจานวน) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครึ่งราคา
๖.๓.๔ สิ ทธิ ล ดหย่ อ นค่ าโดยสารของการรถไฟแห่ งประเทศไทยครึ่ งราคา (เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องชาระเต็ม)
๖.๓.๕ สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารของบริษัทขนส่งจากัด ครึ่งราคาทั้งราคารถธรรมดาและ
ปรับอากาศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมปรับอากาศต้องชาระเต็ม)
๖.๓.๖ สิทธิลดหย่อนค่าเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จากัด (ลดให้ ๒๕ %)สาหรับ
ภายในประเทศ โดยต้องซื้อตัว๋ ที่จาหน่ายตั๋วของบริษัทการบินไทย จากัด เท่านั้น
๖.๓.๗ สิ ทธิ ค่ ารั กษาพยาบาลโดยไม่ คิ ดมู ลค่ าของสถานบริ การสาธารณสุ ข ในสั งกั ด
กระทรวงสารณสุข โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๓.๘ สิทธิตาม “พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภท ให้แก่ทหารผ่านศึก
นอกประจาการ และครอบครัวทหารผ่านศึก ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๕” ได้แก่
- ยกเว้นให้เฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถทุกชนิด
- ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ มี แ ละใช้ อ าวุ ธ ปื น และใบอนุ ญ าต
ให้ซื้ออาวุธปืน ทั้งนี้ จะได้รับยกเว้นเฉพาะอาวุธปืน ๑ กระบอก
การฌาปนกิจ ...

- ๕๕ -

การฌาปนกิจสงเคราะห์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
คุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
๑. เป็นทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ และผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑
และรวมทั้งครอบครัวของผู้ถือบัตรฯ ทุกชั้นบัตรด้วย (บิดา มารดา ภรรยา และสามี)
๒. อายุไม่เกิน ๖๕ ปี (โดยถือปีเกิดเป็นเกณฑ์)
๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๔. ความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. หลักฐานการ
สมัครเป็นสมาชิกอย่างละ ๑ ฉบับ
หลักฐานของผู้สมัคร
๑. สาผ่านศึกเนาบัตรประจาตัวทหารผ่านศึกฯ
๒. สาเนาบัตรปราตัวประชาชน
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
๔. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (จากัด), สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๕. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

กรณี ครอบครัวสมัครเป็นสมาชิก
ครอบครัวสมัครสมาชิก หลักฐานของครอบครัว ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาทะเบียนสมรส
๔. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ

หลักฐานของผู้รับผลประโยชน์ (ต้องเป็นทายาทระบุได้ ๑ คน)
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุตรอายุไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สาเนาสูติบัตรแทน)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
การหักชาระเงิน อผศ. จะหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกผ่านธนาคารทหารไทย จากัด,
ธนาคารกรุงไทย จากัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยหักเป็น ดังนี้
๑. ค่าสมัครเป็นสมาชิก ๑๐๐.- บาท (แรกเข้า) และสงเคราะห์ค่าจัดการศพล่วงหน้า ๑๒๐.- บาท
๒. เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพๆ ละ ๓ บาท โดยหักเป็นรายเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง

หลักการทั่วไป
๑. การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันรับสมัคร ถ้าผู้สมัครถึงแก่กรรมก่อนขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิกให้ถือว่ายังไม่มีสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์
๒. สมาชิกขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพติดต่อกันเกินกว่า ๓ เดือน จะหมดสิทธิการเป็น สมาชิก
และไม่ได้รับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพ (สมาชิกสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกได้ภายใน ๒ ปี แต่ต้องชาระส่วนที่
ค้างอยู่ให้หมดก่อนด้วย)

