ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนบาเหน็จของพนักงาน และ
ลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับ
สภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้อานวยการฝ่ายปลัดบัญชี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจา
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบาเหน็จของพนักงานและ
ลูกจ้างประจาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
“เงินประเดิม” หมายความว่า เงินจากเงินทุนสะสม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จานวน ๖๐ ล้านบาท และเงินที่โอนมาจากเงินสะสมเพื่อจ่ายบาเหน็จพนักงาน และลูกจ้างประจา องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเงินกองทุนบาเหน็จและเงินชดเชย ลูกจ้าง หน่วยงานกิจการพิเศษ
จานวน ๑๔๐ ล้านบาท รวมเป็น ๒๐๐ ล้านบาท
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จของพนักงาน และ
ลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจา
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

-๒หมวด ๒
การจัดตั้งกองทุน
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจา
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๑) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบาเหน็จให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจาขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อออกจากงาน
(๒) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจาขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ข้อ ๗ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงินประเดิม
(๒) เงินที่ได้รับจัดสรร
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) รายได้อื่น
(๕) ดอกผลของเงินกองทุน หรือ ทรัพย์สินของกองทุน
หมวด ๓
การควบคุมและการบริหาร
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จของพนักงานและ
ลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ประกอบด้วย
๘.๑ รองผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เป็นประธานกรรมการ
๘.๒ ผู้ช่วยผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เป็นรองประธานกรรมการ
๘.๓ เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เป็นกรรมการ
๘.๔ ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
เป็นกรรมการ
๘.๕ ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เป็นกรรมการ
๘.๖ ผู้อานวยการกองกฎหมาย สานักงานเลขานุการ
เป็นกรรมการ
๘.๗ ผู้อานวยการกองกาลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน
เป็นกรรมการ
๘.๘ ผู้อานวยการฝ่ายปลัดบัญชี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับกองทุน

-๓หมวด ๔
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
ข้อ ๑๐ กองทุนให้นาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หมวด ๕
การเงิน การบัญชี และ การตรวจสอบ
ข้อ ๑๑ ให้ กองบัญชี ฝ่ายปลัดบัญชี จัดทาบัญชีกองทุน ตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ
ข้อ ๑๒ ให้ กองทุน มีเงินประเดิม จานวน ๒๐๐ ล้านบาท
ข้อ ๑๓ ให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นรายปีเป็นจานวน
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๗๐ ล้านบาท เพื่อสมทบเงินกองทุน
ข้อ ๑๔ ดอกผลที่ได้จากการนาเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ ให้นาสมทบกองทุน
ข้อ ๑๕ การรับ การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน ของกองทุน ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๓๒ และฉบับที่แก้ไข
ข้อ ๑๖ การจ่ายบาเหน็จ ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจาให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบาเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยผู้มีสิทธิรับ
บาเหน็จให้ยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จพร้อมหลักฐานได้ที่ กองกาลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินเพื่อนาไปลงทุน หรือ หาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุน หมวด ๔
ข้อ ๑๘ ให้ กองบัญชี ฝ่ายปลัดบัญชี จัดทางบการเงิน กองทุน ส่งให้ กองตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๙ ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่ง
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
(ชูศิลป์ คุณาไทย)
ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

-๓ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๘ พิจารณาสรุปผู้มีสิทธิยืมเงินดังกล่าวภายในสัปดาห์แรกของ
ทุกเดือน เพื่อขออนุมัติผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประธานสานักงานรักษาความปลอดภัย
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
(ธีรเดช มีเพียร)
ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

