ระเบียบองค์ การสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึก
ว่ าด้ วยการสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๓๒
---------------------------------

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น และเป็ นไปตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วย
การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๒๒ และ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๑๐ และข้อ ๒๗
แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และ
ทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๒๒ จึงให้วางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๓๒”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๒๒
๓.๒ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๒๓
๓.๓ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๒๓
๓.๔ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๒๔
๓.๕ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๒๕
๓.๖ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๒๕
๓.๗ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๒๕
๓.๘ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ.๒๕๒๗
๓.๙ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ.๒๕๒๘

- ๒๓.๑๐ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ.๒๕๒๘
๓.๑๑ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ.๒๕๒๙
๓.๑๒ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๕๒๙
๓.๑๓ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๒๙
บรรดาระเบียบและคําสัง่ อื่นใดขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ผู้มีสิทธิได้ รับการสงเคราะห์
ข้ อ ๔ ทหารผ่านศึกนอกประจําการ ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจําการ ที่จะได้
รับการสงเคราะห์ ต้องมีบตั รประจําตัวที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็ นผูอ้ อกให้และยังมิได้ถูกเพิกถอนหรื อเรี ยกคืน
การติดต่อขอรับการสงเคราะห์จะต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งผูม้ ีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์ที่ยงั ไม่มีบตั รประจําตัว หากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรก็จะให้การสงเคราะห์
ข้ อ ๕ ทหารผ่านศึกประจําการที่กาํ ลังกระทําหน้าที่ในการสงครามหรื อในการรบ หรื อป้ องกัน
หรื อปราบปรามการกระทําอันเป็ นภัยต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่วา่ ภายในหรื อภายนอก
ราชอาณาจักร หรื อในการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรื อสํานักนายกรัฐมนตรี กาํ หนด และครอบครัว
จะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์นบั ตั้งแต่กระทําหน้าที่ และสิ ทธิน้ ีให้สิ้ดสุ ดลงเมื่อพ้นจากการกระทําหน้าที่ดงั กล่าว
การติดต่อขอรับการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะตรวจสอบหลักฐาน
การกระทําหน้าที่ดงั กล่าวจากต้นสังกัด เพื่อประกอบคําร้องขอรับการสงเคราะห์
การสงเคราะห์
ข้ อ ๖ การสงเคราะห์ดา้ นการเกษตร
๖.๑ การขอรับการสงเคราะห์ในด้านคําแนะนําและส่ งเสริ มการเกษตร ผูม้ ีสิทธิจะขอรับ
การสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ
๖.๒ การขอรับการสงเคราะห์เข้าประกอบอาชีพในนิคมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน สําเนาทะเบียน
บ้าน บัตรประจําตัวประชาชนและให้ความร่ วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการตอบข้อสอบถามต่าง ๆ

- ๓๖.๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือก
๖.๓.๑ ผูข้ อรับการสงเคราะห์ตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
๖.๓.๒ ผูข้ อรับการสงเคราะห์จะต้องไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง หรื อมีแต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่
และไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
๖.๓.๓ ผูข้ อรับการสงเคราะห์ที่มีอายุเกินกว่า ๕๐ ปี จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์หรื อ
มีประสบการณ์ดา้ นการเกษตร กรณี พิการทุพพลภาพ จะต้องมีบุคคลในครอบครัวช่วยประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วย
๖.๓.๔ พิจารณาสภาพครอบครัวของผูข้ อรับการสงเคราะห์ในด้านกําลังงาน
ฐานะและอื่น ๆ
๖.๓.๕ ผูข้ อรับการสงเคราะห์ที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนในเรื่ อง
ที่ดินทํากินและที่อยูอ่ าศัย จะได้รับการพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
๖.๔ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกอบอาชีพในนิคมที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตั้งขึ้น
ถือว่าเป็ นสมาชิกนับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๖.๕ สมาชิกนิคมทหารผ่านศึกมี ๒ ประเภท คือ
๖.๕.๑ สมาชิกชัว่ คราว คือผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกให้เข้าไปทํากินในระยะทดลองไม่เกิน ๙๐ วัน
๖.๕.๒ สมาชิกถาวร คือผูท้ ี่ได้ผา่ นการเป็ นสมาชิกชัว่ คราวมาแล้วและได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์สญ
ั ญา จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นสมาชิกถาวรนับตั้งแต่วนั ประกาศแต่งตั้ง
๖.๖ ในกรณี สมาชิกตาย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะคัดเลือกทายาทโดยธรรม
เข้าเป็ นสมาชิกแทน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๖.๖.๑ ทายาทโดยธรรมจะพิจารณาตามลําดับชั้นเป็ นขั้นแรก
๖.๖.๒ หากมีทายาทโดยธรรมอยูใ่ นข่ายพิจารณาในชั้นเดียวกันหลายคนจะพิจารณา
ให้แก่ผมู ้ ีอาวุโสที่สุดหรื อผูท้ ี่เหมาะสม
๖.๖.๓ หากมีปัญหาจะเรี ยกทายาทโดยธรรมทั้งหมดมาตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตามที่เห็นสมควร
๖.๖.๔ หากทายาทโดยธรรมเป็ นผูเ้ ยาว์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะแต่งตั้ง
ญาติของสมาชิกผูน้ ้ นั ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควรเป็ นผูท้ าํ ประโยชน์ โดยแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ผเู ้ ยาว์
ร้อยละ ๔๐
๖.๗ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอาจถอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิกและให้ออกจากที่ดิน ใน
กรณี ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ดังต่อไปนี้
๖.๗.๑ มัว่ สุ มกันเป็ นซ่องโจร หรื อกระทําการอันเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐ
๖.๗.๒ ทําร้ายเจ้าหน้าที่นิคม ผูด้ ูแล หรื อสมาชิกด้วยกันเองจนบาดเจ็บสาหัสหรื อ
ถึงแก่ความตาย

- ๔๖.๗.๓ เสพหรื อค้ายาเสพติด
๖.๗.๔ มัว่ สุ มเล่นการพนันเป็ นนิจสิ นจนเป็ นเหตุเสื่ อมเสี ยแก่นิคมเป็ นส่ วนรวม
๖.๗.๕ กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ชื่อเสี ยงของทหารผ่านศึก นิคมหรื อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณา
เห็นว่าเป็ นการประพฤติชว่ั อย่างร้ายแรง
๖.๘ การลาออกจากการเป็ นสมาชิกนิคม
๖.๘.๑ ให้สมาชิกยืน่ คําร้องขอลาออกพร้อมทั้งเหตุผลต่อหัวหน้านิคมไว้ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน และหัวหน้านิคมจะนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อขออนุมตั ิต่อผูอ้ าํ นวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก และจะพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกนับแต่วนั ที่อนุมตั ิให้ออกได้
๖.๘.๒ จะต้องชําระหนี้สินต่าง ๆ ที่สมาชิกนิคมค้างชําระหรื อก่อให้เกิดขึ้นระหว่าง
การเป็ นสมาชิกนิคม ให้กบั องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสี ยก่อน เว้นแต่จะหาผูย้ อมรับสภาพหนี้แทนตามที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นเป็ นการสมควร
๖.๙ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกแทนในกรณี ที่สมาชิกเดิมลาออกหรื อถูกถอนสิ ทธิจากการเป็ นสมาชิก
จะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๖.๙.๑ ยอมรับทรัพย์สินต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จดั สรรให้
หรื อได้ให้เช่าซื้อแก่สมาชิกเดิมที่ลาออกหรื อถูกถอนสิ ทธิไม่วา่ ทรัพย์สินนั้น ๆ ติดอยูใ่ นสภาพใดก็ตาม
๖.๙.๒ ยอมรับสภาพหนี้ที่สมาชิกเดิมมีอยูก่ บั องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๖.๑๐ สมาชิกจะได้รับกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินต่อเมื่อ
๖.๑๐.๑ กรณี ซ้ือ เมื่อได้ชาํ ระเงินเสร็ จสิ้ นแล้ว
๖.๑๐.๒ กรณี เช่าซื้อ เมื่อได้ชาํ ระค่าเช่าซื้อและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาครบถ้วน
๖.๑๐.๓ กรณี จดั สรร เมื่อทําประโยชน์ในที่ดินไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ และได้รับชําระ
หนี้สินหมดแล้ว
สมาชิกจะได้รับกรรมสิ ทธิต่อเมื่อทางราชการได้ออกเอกสารสิ ทธิให้เป็ น
การเรี ยบร้อยแล้ว
๖.๑๑ การโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายสมาชิกจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้ น
ข้ อ ๗ การสงเคราะห์ดา้ นอาชีพ
๗.๑ การสงเคราะห์ดา้ นการจัดหางาน ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตาม
แบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน รู ปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รู ป
และหลักฐานอื่นที่จาํ เป็ นแก่การสงเคราะห์ ซึ่งจะได้แจ้งเป็ นกรณี ไป
ในกรณี ที่นายจ้างรับเข้าทํางานแล้วประสงค์จะให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
คํ้าประกัน ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งนําเอกสารรับรองการเข้าทํางานจากนายจ้างมาแสดง องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก จึงจะทําสัญญาคํ้าประกันให้ตามแบบสัญญา กอช.๑ แนบท้ายระเบียบ เว้นแต่ผทู ้ ี่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก จัดส่ งให้เข้าทํางานกับนายจ้างโดยตรง ไม่ตอ้ งนําเอกสารรับรองการเข้าทํางานจากนายจ้างมาแสดง

- ๕๗.๒ การสงเคราะห์ดา้ นการฝึกอาชีพ
(1)
๗.๒.๑ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ดา้ นการฝึ กอาชีพสาขาต่าง ๆ ของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งเปิ ดรับเป็ นรุ่ นตามจํานวนที่กาํ หนด ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑
แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านหรื อหลักฐานอื่นที่จาํ เป็ นแก่การสงเคราะห์ในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ สําหรับทหารผ่านศึกนอกประจําการทุกชั้นบัตร ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจําการทุกชั้นบัตร
และทหารนอกประจําการ ในกรณี จาํ เป็ นจะจ่ายเงินเป็ นค่าอาหารเฉพาะวันที่เข้าเรี ยนคนละวันละ ๕๐.-บาท
(2)
๗.๒.๒ ผูเ้ ข้ารับการฝึกประสงค์จะเข้าพักอาศัยในสถานที่ที่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกจัดให้ จะพักได้เฉพาะตนเองเท่านั้น
สําหรับทหารผ่านศึกพิการทุพลภาพหรื อพิการ จะได้รับการสงเคราะห์
เป็ นค่าอาหาร คนละวันละ ๕๐.-บาท ทุกวันที่เข้ารับการฝึก และพักอยูใ่ นสถานที่ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จัดให้ ตลอดจนเสื้ อผ้าและเครื่ องใช้ในการกินอยูห่ ลับนอนตามความจําเป็ น
๗.๒.๓ ผูเ้ ข้ารับการฝึกเมื่อจบหลักสู ตรแล้ว อาจได้รับอนุญาตให้ฝึกหาความชํานาญ
ในหลักสู ตรเดิมต่อไปได้อีกตามที่ผอู ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควร
๗.๓ การสงเคราะห์ดา้ นการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียน
คําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบ้าน ระเบียบการของ
สถานศึกษา และเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ในการขอรับการสงเคราะห์ ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
๗.๓.๑ การขอรับการสงเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ ง ผูม้ ีสิทธิ
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบพร้อมทั้งแนบหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน และหนังสื อรับรองการเป็ น
นักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก.๒ แนบท้ายระเบียบ
๗.๓.๒ การขอรับการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การศึกษา ผูม้ ีสิทธิตอ้ งเขียนคําร้อง
ตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานใบเสร็ จรับเงินและหนังสื อรับรองอุปกรณ์การศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษารับรองตามแบบ กสก.๕ แนบท้ายระเบียบ
๗.๓.๓ การสงเคราะห์ตอ้ งยืน่ หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ให้เสร็ จสิ้ น
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั จ่ายเงิน
ข้ อ ๘ การสงเคราะห์ดา้ นสวัสดิการ
๘.๑ การขอรับการสงเคราะห์กรณี ประสบภัยพิบตั ิ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๒ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน หนังสื อรับรอง
ความเสี ยหายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ประสบภัยพิบตั ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๗.๒.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๔๙
(2) ข้อ ๗.๒.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๕๐

- ๖๘.๒ พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาคารสถานที่ หรื อเครื่ องมือสําหรับประกอบอาชีพ
ที่ประสบภัยพิบตั ิ จะได้รับการสงเคราะห์ คือ
๘.๒.๑ พืชผลทางการเกษตร ได้แก่ พืชสวน พืชไร่ ที่ปลูกไว้เพื่อเป็ นอาชีพ
๘.๒.๒ สัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็ นอาชีพ หรื อเพือ่ ประกอบอาชีพ
๘.๒.๓ อาคารสถานที่ที่สร้างไว้สาํ หรับประกอบอาชีพ ได้แก่ เตาเผาถ่าน
เตาเผาอิฐ โรงเคี่ยวนํ้าตาล โรงเพาะเห็ด เป็ นต้น
๘.๒.๔ เครื่ องมือสําหรับประกอบอาชีพ ได้แก่ เครื่ องมือช่างประเภทต่าง ๆ
เครื่ องมือทางการเกษตร เป็ นต้น
(1)
๘.๓ การสงเคราะห์กรณี พิการทุพพลภาพ หรื อพิการ หรื อเสี ยชีวิตจากการปฏิบตั ิหน้าที่
(2)
๘.๓.๑ การขอรับเงินเลี้ยงชีพรายเดือน และเงินช่วยเหลือรายเดือน
๘.๓.๑.๑ การขอรับเงินเลี้ยงชีพรายเดือน ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการรับเงินบํานาญ
พิเศษจากทางราชการ หรื อหลักฐานการรับเงินตอบแทนจากทางราชการ
๘.๓.๑.๒ การขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือน ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานในความเห็น
แพทย์จากโรงพยาบาลของทางราชการว่าพิการทุพพลภาพหรื อพิการ และหนังสื อรับรองการอัตคัดขัดสนขาดผูอ้ ุปการะ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรื อนักสังคมสงเคราะห์ หรื อรายงานข้อเท็จจริ งจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านการสงเคราะห์
ประเภทนี้ สําหรับผูพ้ ิการจากการปฏิบตั ิหน้าที่ จะต้องแนบหลักฐานการรับเงินบํานาญพิเศษจากทางราชการ หรื อ
หลักฐานการรับเงินตอบแทนจากทางราชการ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ หรื อใบสําคัญสําหรับคนพิการหรื อทุพพลภาพ
หรื อมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ (แบบ สด.๖) ซึ่งมีแพทย์ ๓ คนรับรอง
๘.๓.๒ การขอรับการสงเคราะห์ขอเข้าอยูอ่ าศัยในสถานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นอกประจําการผูพ้ ิการทุพพลภาพ ผูจ้ ะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ขาดผูด้ ูแลหรื อผูอ้ ุปการะ และไม่ได้รับการสงเคราะห์
เงินเลี้ยงชีพรายเดือนต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน
๘.๓.๓ การขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนของครอบครัว ทหารผ่านศึก
บัตรชั้นที่ ๑ ที่เสี ยชีวิตจากการปฏิบตั ิหน้าที่
๘.๓.๓.๑ กรณี ทหารผ่านศึกยังมิได้สมรส ผูม้ ีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
ได้แก่ บิดาหรื อมารดา
๘.๓.๓.๒ กรณี ทหารผ่านศึกสมรสแล้ว ผูม้ ีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
ตามลําดับดังนี้
๘.๓.๓.๒.๑ สามีหรื อภริ ยา จนกว่าจะทําการสมรสใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๘.๓ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๙
(2) ข้อ ๘.๓.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๒

- ๗๘.๓.๓.๒.๒ บุตรที่ขาดผูอ้ ุปการะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา หรื อเทียบเท่าจนถึงระดับปริ ญญาตรี ในประเทศ ก็ให้
ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนถึงอายุไม่เกิน ๒๗ ปี บริ บูรณ์
๘.๓.๓.๒.๓ บิดาหรื อมารดา
(1)
๘.๓.๓.๓ (ยกเลิก)
๘.๓.๓.๔ ผูม้ ีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี้
๘.๓.๓.๔.๑ ยืน่ คําร้องตามแบบ อผศ.๒ แนบท้ายระเบียบและ
ให้ยนื่ เรื่ องขอรับการสงเคราะห์ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่ วนกลาง หรื อที่สาํ นักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
ตามที่ตนเองมีภูมิลาํ เนาอยู่
๘.๓.๓.๔.๒ แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวครอบครัว
ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ สําเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานแสดงการเป็ นสามีหรื อภริ ยา, บิดาหรื อมารดา, หรื อ
บุตร ของทหารผ่านศึกที่เสี ยชีวิตจากการปฏิบตั ิหน้าที่ บุตรที่กาํ ลังศึกษาให้แสดงหลักฐานการศึกษาประกอบด้วย
และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ น
๘.๓.๓.๕ ในกรณี ที่เกิดข้อโต้แย้งว่า ผูใ้ ดจะเป็ นผูม้ ีสิทธิจะได้รับ
การสงเคราะห์ ให้ผอู ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็ นที่สุด
๘.๔ การสงเคราะห์กรณี ถึงแก่ความตาย
๘.๔.๑ เมื่อผูม้ ีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ทายาทหรื อผูจ้ ดั การศพ
จะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๒ แนบท้ายระเบียบ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ถึง
แก่ความตายหรื อวันที่ทายาทหรื อผูจ้ ดั การศพทราบการถึงแก่ความตาย พร้อมทั้งแนบหลักฐานบัตรประจําตัวทหาร
ผ่านศึกผูต้ าย ใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน หรื อใบสําคัญการสมรสหรื อหนังสื อรับรองในกรณี เป็ นผูจ้ ดั การศพ
ที่เชื่อถือได้ตามแบบ กสก.๑ แนบท้ายระเบียบ
๘.๔.๒ ทหารผ่านศึกที่ได้รับพระราชทานเหรี ยญซึ่งมีสิทธิจะทําบัตรประจําตัว
ทหารผ่านศึกนอกประจําการ แต่ยงั ไม่ได้ทาํ บัตรด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อถึงแก่ความตายมีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์
ในอัตราที่กาํ หนดสําหรับชั้นบัตรนั้น ๆ การขอรับการสงเคราะห์ปฏิบตั ิตามข้อ ๘.๔.๑ และให้แนบหลักฐาน
การได้รับพระราชทานเหรี ยญด้วย
(2)
๘.๔.๓ เมื่อทหารผ่านศึกที่ได้รับเงินเลี้ยงชีพรายเดือนถึงแก่ความตาย ให้ทายาท
ได้รับเงินช่วยเหลือแก่ทายาท ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้หกั เงินเท่ากับเงินเลี้ยงชีพพิเศษที่ทหารผ่านศึกดังกล่าว
ได้รับไปแล้ว ถ้าหากมีตามเกณฑ์ดงั นี้
๘.๔.๓.๑ บุตร ให้ได้รับสองส่ วน ถ้าผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้
ได้รับสามส่ วน
๘.๔.๓.๒ สามีหรื อภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่ วน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๘.๓.๓.๓ ยกเลิกโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๔๑
(2) ข้อ ๘.๔.๓ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๑

- ๘๘.๔.๓.๓ บิดามารดา หรื อบิดา หรื อมารดา ที่มีชีวิตอยูใ่ ห้ได้รับหนึ่งส่ วน
ถ้าทหารผ่านศึกที่ได้รับเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ถึงแก่ความตายไม่มี
ทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือแก่ทายาทในข้อใดดังกล่าว หรื อทายาทนั้นได้ตายไปก่อน ให้แบ่งระหว่างทายาท
ผูม้ ีสิทธิตามส่ วนในข้อที่มีทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับ
ถ้าได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทไปแล้ว หากปรากฎว่ามีบุตรซึ่ง
ได้มีคาํ พิพากษาของศาลว่า เป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ าย ซึ่งได้มีการฟ้ องคดีขอให้รับเด็กเป็ นบุตรก่อนหรื อภายใน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่บิดาตาย หรื อนับแต่วนั ที่ได้รู้ หรื อควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให้แบ่งเงินช่วยเหลือแก่ทายาท
นั้นใหม่ระหว่างทายาทผูม้ ีสิทธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิต้ งั แต่วนั ตายของ
เจ้าเงินเลี้ยงชีพรายเดือน กรณีน้ ีให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหักเอาจากทายาทซึ่งรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาทไปก่อน
แล้วคืน
กรณี ไม่สามารถหักเงินช่วยเหลือแก่ทายาทที่จ่ายให้ทายาทซึ่ งได้รับเกินไป
ในส่ วนของตนคืนได้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ตอ้ งรับผิดชอบจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทให้แก่บุตรซึ่งได้
มีคาํ พิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิ ทธิรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาทแต่อย่างใด
สิ ทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาทให้มีอายุความหนึ่งปี
สิ ทธิในเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเป็ นสิ ทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
ผูม้ ีสิทธิจะขอรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาท ต้องเขียนคําร้องตามแบบ
อผศ.๒ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวของทหารผ่านศึกผูต้ าย สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนามรณบัตร
ในกรณี ที่เป็ นสามีหรื อภรรยา หรื อเป็ นบุตร หรื อเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ าย ให้แนบสําเนาใบสําคัญการสมรส
หรื อสําเนาสู ติบตั ร หรื อสําเนาหนังสื อสําคัญแสดงการเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมาย แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว
จึงจะมีสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาท
(1)
๘.๔.๔ ทายาทตาม ๘.๔.๓ ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาท เมื่อ
๘.๔.๔.๑ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทํา หรื อพยายามกระทํา
ให้เจ้าเงินเลี้ยงชีพรายเดือนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๘.๔.๔.๒ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทํา หรื อพยายามกระทํา
ให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๘.๔.๔.๓ ผูท้ ี่ได้ฟ้องเจ้าเงินเลี้ยงชีพรายเดือน หาว่าทําความผิดโทษ
ประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้ องเท็จหรื อทําพยานเท็จ
๘.๕ การสงเคราะห์ในทางอรรถคดี ผูม้ ีสิทธิขอรับการสงเคราะห์จะได้รับคําแนะนํา
ปรึ กษาต่าง ๆ หรื อถ้าในกรณีจาํ เป็ นจะขอให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทดรองจ่ายเงินช่วยค่าฤชาธรรมเนียม
ในการดําเนินดคี ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ เมื่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณา
เห็นว่าจําเป็ นและสมควรประกอบกับมีเงินงบประมาณเพียงพอจึงจะให้การสงเคราะห์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๘.๔.๔ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๑

- ๙๘.๖ การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือครั้งคราว ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียน
คําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ ซึ่ งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะให้การสงเคราะห์ในกรณี จาํ เป็ น
และเดือดร้อนเฉพาะหน้า ดังต่อไปนี้
๘.๖.๑ เจ็บป่ วยเป็ นเหตุให้ตอ้ งหยุดประกอบอาชีพเกิน ๑๕ วันขึ้นไป โดยที่
นักสังคมสงเคราะห์หรื อเจ้าหน้าที่ที่ให้การสงเคราะห์ไปเยีย่ มถึงที่พกั อาศัย พบว่าป่ วยจริ งหรื อมีใบรับรองแพทย์
มาแสดง ก็ให้การสงเคราะห์ได้
๘.๖.๒ ผูท้ ี่ประสบอุบตั ิเหตุหรื อมีเหตุเดือดร้อนเฉพาะหน้า จนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพตามปกติได้ โดยที่นกั สังคมสงเคราะห์พิจารณาเห็นสมควร
๘.๖.๓ เดือดร้อนเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลาํ เนาหรื อย้ายไปประกอบ
อาชีพยังสถานที่แห่งอื่น
๘.๗ การสงเคราะห์ค่าคลอดบุตร ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตาม
แบบ อผศ.๒ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานใบสู ติบตั ร สําเนาทะเบียนบ้าน ใบสําคัญการสมรส หนังสื อ
รับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
(1)
๘.๘ การสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือน
๘.๘.๑ การขอรับการสงเคราะห์ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งยืน่ คําร้อง
ตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑
สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญสําหรับข้าราชการประจําการที่พิการทุพพลภาพหรื อมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
ต่อไปได้ หรื อใบสําคัญความเห็นแพทย์ที่ลงความเห็นว่าพิการ และต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อน เมื่อได้รับ
อนุมตั ิแล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
(2)
๘.๘.๒ ผูร้ ับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือน
ผูใ้ ดเป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีหรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ ผูน้ ้ นั เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิรับการสงเคราะห์
เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือน และให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกงดจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผนู ้ ้ นั
นับแต่วนั ที่รับทราบ
๘.๘.๓ ผูไ้ ม่มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือนตาม
ข้อ ๘.๘.๒ ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพ เพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือนต่อไป จะต้องมีคุณสมบัติ
และปฏิบตั ิ ดังนี้
๘.๘.๓.๑ พ้นจากการเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อได้พน้ โทษจําคุกมาแล้ว
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
๘.๘.๓.๒ หลังจากพ้นโทษแล้วประพฤติตนเหมาะสมกับเกียรติของ
ทหารผ่านศึก ไม่ทาํ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสี ยหาย อยูใ่ นกรอบศีลธรรมอันดีงามของสังคมไม่ประพฤติผดิ
กฎหมายใดอีก และต้องปฏิบตั ิตาม ข้อบังคับ ระเบียบหรื อคําสัง่ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกประการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๘.๘ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓
(2) ข้อ ๘.๘.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๔๘

- ๑๐ (1)

๘.๘.๓.๓ (ยกเลิก)
๘.๘.๓.๔ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะพิจารณาเฉพาะทหารผ่านศึก
ผูถ้ ูกงดการสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๘.๘.๓.๕ ต้องยืน่ คําร้องตามแบบ อผศ.๑ พร้อมทั้งทําหนังสื อบันทึกคํา
รับรองตามแบบ กสก.๙ แนบท้ายระเบียบไว้เป็ นหลักฐาน
๘.๘.๔ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน มีหน้าที่พิจารณาให้การ
สงเคราะห์การงดหรื อระงับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็ นรายเดือน รวมทั้งการได้สิทธิให้กลับมารับเงินสงเคราะห์
ประเภทนี้เป็ นราย ๆ ไป และเสนอความเห็นต่อผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อสัง่ การ
(2)
๘.๙ (ยกเลิก)
(3)
๘.๑๐ ผูม้ ีสิทธิได้รับสมุดคู่มือประจําครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ บ.๖ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการ
บัตรชั้นที่ ๑ สําเนาทะเบียนบ้าน รู ปถ่ายขาวดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รู ป ใบสําคัญการสมรส สําเนาสู ติบตั ร
หรื อสําเนาหนังสื อสําคัญแสดงการเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กรณี
๘.๑๑ สมุดคู่มือประจําครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ ให้ใช้ได้ ๖ ปี
และจะเปลี่ยนใหม่ได้ในกรณี
๘.๑๑.๑ สมุดเดิมหมดอายุ
๘.๑๑.๒ ชํารุ ดหรื อสู ญหาย
๘.๑๑.๓ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(4)
๘.๑๒ การสงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพพิเศษ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งยืน่ คําร้อง
ตามแบบ อผศ.๑ พร้อมทั้งแนบหลักฐานบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ สําเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานการรับเงินบํานาญพิเศษจากทางราชการ หรื อหลักฐานการรับเงินบํานาญปกติและเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ข้ อ ๙ การสงเคราะห์ดา้ นการศึกษา ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑
แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งหลักฐานแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญการสมรส ระเบียบการของโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษา หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก. ๒ แนบท้ายระเบียบ และเมื่อได้รับอนุมตั ิ
แล้วจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ในการขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
๙.๑ การสงเคราะห์จนจบระบบปริ ญญาตรี ในประเทศ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๘.๘.๓.๓ ยกเลิกโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๔๗
(2) ข้อ ๘.๙ ยกเลิกโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๔๘
(3) ข้อ ๘.๑๐ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๔๘
(4) ข้อ ๘.๑๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๕๐

- ๑๑ ๙.๑.๑ การขอรับการสงเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ
ที่จาํ ป็ นเท่าที่จ่ายไปจริ งหรื อเห็นเป็ นการสมควรโดยผูท้ ี่มีสิทธิตอ้ งเขียนคําร้องขอรับการสงเคราะห์ในการศึกษา และ
แนบหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษษตามแบบ กสก.๒ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบใบสําคัญตัวจริ ง
ประกอบคําร้อง ถ้าเป็ นทหารผ่านศึกประจําการ ทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ และครอบครัวทหารผ่านศึก
บัตรชั้นที่ ๑ ที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง ค่าธรรมเนียม จากทางราชการได้ ให้เบิกจากทางราชการก่อน ในกรณี ที่
เบิกไม่ได้ครบถ้วนตามจํานวนที่จ่ายไปจริ ง ให้สาํ เนาใบสําคัญที่ผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ช้ นั หัวหน้าแผนกขึ้นไปหรื อ
หัวหน้าแผนกของหน่วยงานที่ขอเบิกเป็ นผูร้ ับรองมาขอเบิกจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จนครบตามจํานวน
ที่จ่ายไปจริ ง หากไม่มีผรู ้ ับรองให้นาํ บสําคัญรับเงินตัวจริ ง พร้อมทั้งสําเนาหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกรับรองก่อนนําไปเบิกทางต้นสังกัด
๙.๑.๒ การขอรับการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การศึกษา แบ่งจ่ายเป็ น ๒ ประเภท
ดังต่อไปนี้
(1)
๙.๑.๒.๑ ประเภทเหมาจ่ายปี ละครั้ง
ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นอนุบาล ๓ จ่ายให้คนละปี ละ
๔๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
จ่ายให้ คนละปี ละ ๕๕๐ บาท
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
จ่ายให้คนละปี ละ ๗๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
จ่ายให้คนละปี ละ ๘๕๐ บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
หรื ออาชีวศึกษา ที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จ่ายให้คนละปี ละ ๑,๒๐๐ บาท
การขอรับการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การศึกษา
ประเภทจ่ายเหมา ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ ต้องเขียนคําร้องขอรับการสงเคราะห์ในการศึกษา พร้อมทั้ง
แนบหลักฐานหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก.๒ และหนังสื อรับรองผลการศึกษา
และความประพฤติของปี การศึกษาที่ผา่ นมาตามแบบ กสก.๓ แนบท้ายระเบียบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๙.๑.๒.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

- ๑๒ (1)

๙.๑.๒.๒ ประเภทจ่ายโดยมีใบสําคัญ
ระดับอุดมศึกษาและหลักสู ตรเฉพาะ
ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าขึ้นไป จนถึงระดับ
ปริ ญญาตรี ในประเทศและผูท้ ี่ศึกษาในหลักสู ตรเฉพาะ เช่น นักเรี ยนเตรี ยมทหาร นักเรี ยนนายสิ บ นักเรี ยนจ่าทหารเรื อ
นักเรี ยนจ่าทหารอากาศ นักเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย เป็ นต้น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะจ่ายค่าอุปกรณ์
ให้เท่าที่จ่ายไปจริ ง และเห็นเป็ นการสมควรผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้อง ตามแบบ อผศ.๑ แนบท้าย
ระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานใบเสร็ จรับเงินค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสื อรับรองอุปกรณ์การศึกษา ตามแบบ กสก.๕
หนังสื อรับรองการลงทะเบียนลักษณะวิชา ตามแบบ กสก.๖ หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ตามแบบ
กสก.๒ และหนังสื อรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของปี การศึกษาที่ผา่ นมา ตามแบบ กสก.๓ แนบท้ายระเบียบ
สําหรับผูไ้ ด้รับการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การศึกษาทั้งประเภทจ่ายเหมา
และจ่ายโดยใช้ใบเสร็ จรับเงินเป็ นหลักฐาน ถ้าเรี ยนซํ้า หรื อเปลี่ยนสถานศึกษาในลักษณะเรี ยนซํ้า องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกจะงดการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การศึกษาเฉพาะที่เรี ยนซํ้า
๙.๑.๓ นักเรี ยนที่อยูโ่ รงเรี ยนประจํา จะได้รับการสงเคราะห์เพิม่ เติมจากข้อ ๙.๑.๑
และข้อ ๙.๑.๒ โดยเหมาจ่ายค่าเครื่ องแต่งกายและค่าอาหาร ผูม้ ีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องขอรับ
การสงเคราะห์ในการศึกษา พร้อมทั้งหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก.๒ แนบท้ายระเบียบ
๙.๑.๔ นักเรี ยนไป – กลับ จะให้การสงเคราะห์เพิ่มเติมจากข้อ ๙.๑.๑ ดังต่อไปนี้
(2)
๙.๑.๔.๑ จ่ายเหมาเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายตามแบบที่โรงเรี ยนกําหนด
ดังต่อไปนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นอนุบาล ๓ จ่ายให้คนละปี ละ
๔๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
จ่ายให้คนละปี ละ ๕๐๐ บาท
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
จ่ายให้คนละปี ละ ๖๕๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
หรื ออาชีวศึกษา ที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จ่ายให้คนละปี ละ ๗๕๐ บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๙.๑.๒.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๙
(2) ข้อ ๙.๑.๔.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

- ๑๓ ระดับอุดมศึกษาและหลักสู ตรเฉพาะ
ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าขึ้นไปจนถึงระดับปริ ญญา
ตรี ในประเทศ จ่ายให้คนละปี ละ ๙๕๐ บาท
ผูท้ ี่ศึกษาในหลักสู ตรเฉพาะ ให้จ่ายในอัตราที่ต่อจาก
ระดับชั้นเรี ยนที่สถานที่ศึกษานั้น ๆ รับสมัครเข้าศึกษา
การขอรับการสงเคราะห์ค่าเครื่ องแต่งกายประเภทจ่าย
เหมาผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งหลักฐานหนังสื อ
รับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก.๒ แนบท้ายระเบียบ
๙.๑.๔.๒ ค่าอาหารเฉพาะวันที่เข้าเรี ยน จ่ายให้ตามอัตราที่ขอ้ บังคับ
กําหนดไว้ โดยผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ พร้อมทั้งแนบหลักฐานหนังสื อ
รับรองวันที่เข้าเรี ยนตามแบบ กสก.๔ แนบท้ายระเบียบ ซึ่งโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษารับรอง
(1)
๙.๑.๕ การขอรับการสงเคราะห์ค่าบํารุ งการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
และค่าธรรมเนียมการเรี ยนในสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในหลักสู ตรไม่สูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าของบุตรทหารผ่านศึกประจําการที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จะให้การช่วยเหลือ
ในกรณี ที่ทางราชการไม่ช่วยเหลือตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ให้ผขู ้ อรับการสงเคราะห์มีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์ นับแต่ภาคการศึกษาที่ทางราชการให้ออกปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นต้นไปจนถึงภาคการศึกษาที่มีคาํ สัง่ ให้
พ้นจากหน้าที่
๙.๒ การสงเคราะห์จนจบระดับปริ ญญาตรี นอกประเทศของทหารผ่านศึกนอกประจําการ
บัตรชั้นที่ ๑ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
สําเนาทะเบียนบ้านระเบียบการของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา หนังสื อตอบรับของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาในต่าง
ประเทศ และหนังสื อเดินทาง สําหรับผูท้ ี่ศึกษาอยูก่ ่อนแล้ว ให้นาํ หลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมดังนี้ หนังสื อรับรองการ
เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา หนังสื อรับรองของสถานทูตหรื อกงสุ ลของประเทศนั้น เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์
๙.๒.๑ การขอรับการสงเคราะห์ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้อง
ขอรับการสงเคราะห์ พร้อมทั้งแนบหลักฐานหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาของสถานศึกษานั้น หนังสื อ
รับรองของสถานทูตหรื อกงสุ ลของประเทศนั้น ๆ ส่ วนการขอรับการสงเคราะห์ในปี ต่อไป ให้แนบหลักฐานผลการศึกษา
ที่ผา่ นมาเพิ่มเติม
(1)
๙.๒.๒ การสงเคราะห์ประเภทนี้ ให้ใช้วิธีเหมาจ่ายเป็ นรายปี คนละปี ละไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๙.๑.๕ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๙
(2) ข้อ ๙.๒.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

- ๑๔ ๙.๓ การขอรับการสงเคราะห์การศึกษาจนจบระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ในและนอกประเทศ
ของทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔
๙.๓.๑ การสงเคราะห์การศึกษาในประเทศ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน ระเบียบการของโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษา และหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
๙.๓.๑.๑ การขอรับการสงเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ ง
ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานใบเสร็ จ
รับเงินและหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก.๒ แนบท้ายระเบียบ
๙.๓.๑.๒ การขอรับการสงเคราะห์ค่าอุปกรณ์การศึกษาและอื่น ๆ
ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานใบเสร็ จ
รับเงินค่าอุปกรณ์หนังสื อรับรองอุปกรณ์การศึกษาของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาตามแบบ กสก.๕ หนังสื อรับรอง
การลงทะเบียนลักษณะวิชาตามแบบ กสก.๖ และหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาตามแบบ กสก.๒
แนบท้ายระเบียบ
๙.๓.๒ การสงเคราะห์การศึกษานอกประเทศ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน ระเบียบการของโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษา หนังสื อตอบรับของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาในต่างประเทศ และหนังสื อเดินทางสําหรับผูท้ ี่กาํ ลังศึกษา
อยูก่ ่อนแล้ว ให้นาํ หลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา หนังสื อรับรองของสถานทูตหรื อ
กงสุ ลของประเทศนั้น เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
๙.๓.๒.๑ การขอรับการสงเคราะห์ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องแตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษาตามแบบ กสก.๒ แนบท้ายระเบียบ หนังสื อรับรองของสถานทูตหรื อกงสุ ลของประเทศนั้น ๆ ส่ วนการขอรับ
การสงเคราะห์ในปี ต่อไป ให้แนบหลักฐานหนังสื อรับรองผลการศึกษาของปี การศึกษาที่ผา่ นมา
(1)
๙.๓.๒.๒ การสงเคราะห์ประเภทนี้ให้ใช้วิธีเหมาจ่ายเป็ นรายปี คนละ
ปี ละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
(2)
๙.๔ สงเคราะห์เป็ นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๒
บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าจนจบระดับปริ ญญาตรี ใน
ประเทศ จะให้การสงเคราะห์เป็ นค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง ค่าอุปกรณ์การเรี ยน และอื่น ๆ เท่าที่จาํ เป็ น และเห็นเป็ นการสมควร
ในวงเงินทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อปี การศึกษา โดยดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๙.๔.๑ ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน
การศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” เพื่อทําหน้าที่คดั เลือกผูท้ ี่สมควรได้รับทุนและดําเนินการต่าง ๆ
๙.๔.๒ ผูท้ ี่จะได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
๙.๔.๒.๑ เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจําการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๙.๓.๒.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔
(2) ข้อ ๙.๔ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๖

- ๑๕ ๙.๔.๒.๒ เป็ นบุตรของทหารผ่านศึกนอกประจําการที่สอบได้ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่าในปี การศึกษาที่ประกาศรับสมัครสอบ
๙.๔.๒.๓ มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี บริ บูรณ์ ในขณะที่ยนื่ คําร้องขอรับทุน
๙.๔.๒.๔ มีความประพฤติดี
๙.๔.๒.๕ มีฐานะยากจน หากมีปัญหาในข้อนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาด สําหรับส่ วนภูมิภาคให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
๙.๔.๒.๖ มีสุขภาพดี สามารถจะศึกษาต่อไปจนสําเร็ จได้
๙.๔.๒.๗ ไม่เป็ นผูท้ ี่กาํ ลังรับทุนจากที่อื่นอยูแ่ ล้ว
๙.๔.๓ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรของตน ต้องเขียนคําร้อง
ตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
๙.๔.๓.๑ สู ติบตั รของผูส้ มัครเข้ารับทุนหรื อสําเนาทะเบียนบ้าน
๙.๔.๓.๒ หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน หรื อหนังสื อรับรองผล
การศึกษาและความประพฤติ โดยผูอ้ าํ นวยการหรื ออาจารย์ใหญ่ หรื อครู ใหญ่ ตามแบบ กสก.๒ และ กสก.๗
๙.๔.๓.๓ รู ปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รู ป
๙.๔.๓.๔ หนังสื อรับรองความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลของทางราชการ
๙.๔.๔ การคัดเลือก
๙.๔.๔.๑ หากมีปัญหาให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
เป็ นผูพ้ ิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติขอ้ ๙.๔.๒ ว่าสมควรจะรับสมัครหรื อไม่
๙.๔.๔.๒ ผูท้ ี่รับสมัครไว้ คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
โดยการสอบแล้วนําผลการสอบคัดเลือกเสนอผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อสัง่ การชี้ขาดตัวบุคคล
ที่สมควรจะได้รับทุน
๙.๔.๔.๓ วิชาที่สอบ คือ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ความรู ้ทวั่ ไป วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
๙.๔.๔.๔ ผูส้ มัครต้องมาทําการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาํ หนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
๙.๔.๕ การเพิกถอนทุน
๙.๔.๕.๑ ผูร้ ับทุนตาย
๙.๔.๕.๒ ผูร้ ับทุนถูกให้ออกจากสถานศึกษาโดยมีความผิด หรื อประพฤติ
ตนเสื่ อมเสี ยหรื อขาดคุณสมบัติขอ้ ๙.๔.๒.๕ ข้อ ๙.๔.๒.๖ และข้อ ๙.๔.๒.๗
๙.๔.๕.๓ ผูร้ ับทุนสอบตกซํ้าชั้น หรื อพักการศึกษา ในกรณี พกั การศึกษา
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๙.๔.๑ พิจารณาว่าสมควรเพิกถอนทุนหรื อไม่
๙.๔.๖ ผูร้ ับทุนจะเปลี่ยนหลักสู ตรการศึกษาหรื อเปลี่ยนสถานศึกษาได้ไม่เกิน
๑ ครั้ง

- ๑๖ ๙.๔.๗ ผูร้ ับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการเป็ นประจําทุกภาค
การศึกษา ตามแบบ กสก.๗ แนบท้ายระเบียบ
๙.๔.๘ ผูร้ ับทุนจะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญา กสก.๘ แนบท้ายระเบียบ ไว้กบั
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกําหนดไว้
ทุกประการ
๙.๕ ผูม้ ีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ดา้ นการศึกษาครั้งแรก สําหรับผูถ้ ือบัตรประจําตัวทหาร
ผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ ๑ และครอบครัวทหารผ่านศึกนอก
ประจําการบัตรชั้นที่ ๑ ที่ถือบัตรขอรับการสงเคราะห์ ให้ยนื่ คําร้องขออนุมตั ิก่อน เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์ นับตั้งแต่วนั มีบตั รประจําตัวเป็ นต้นไป และจะให้การสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
๙.๕.๑ กรณี นาํ ใบเสร็ จรับเงินมาเบิกให้ถือภาคการศึกษาที่ออกบัตรประจําตัว
๙.๕.๒ กรณี จ่ายเหมา ให้ถือปี การศึกษาที่ออกบัตรประจําตัว
๙.๖ ทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ ให้มีสิทธิ
ได้รับการสงเคราะห์ดา้ นการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิเป็ นต้นไป
๙.๗ การขอรับการสงเคราะห์ดา้ นการศึกษาให้ยนื่ คําร้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานขอรับ
การสงเคราะห์ให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าหมดสิ ทธิในปี การศึกษานั้น ๆ
ข้ อ ๑๐ การสงเคราะห์ดา้ นการรักษาพยาบาล
๑๐.๑ การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรื อในสถานพยาบาลขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑
แนบท้ายระเบียบ แล้วจะให้การสงเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
๑๐.๑.๑ ประเภทผูป้ ่ วยนอก
๑๐.๑.๑.๑ การตรวจธรรมดา ผูม้ ีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ไม่ตอ้ งจ่าย
เงินค่าตรวจ
๑๐.๑.๑.๒ การตรวจพิเศษ ให้ถือตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเรี ยกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
๑๐.๑.๑.๓ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริ การตรวจพิเศษ ผูม้ ีสิทธิจะได้รับ
การสงเคราะห์ตามวงเงินที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
(1)
๑๐.๑.๒ ประเภทผูป้ ่ วยภายใน เมื่อแพทย์ของโรงพยาบาลรับไว้รักษาในห้องสามัญ
จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า และจัดอาหารเลี้ยงในอัตราคนละวันละไม่เกิน ๗๕.-บาท
ถ้าผูม้ ีสิทธิประสงค์จะรักษาในห้องพิเศษ จะต้องเสี ยค่าห้องและค่าอาหารเพิ่มเติม
ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเรี ยกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และจะนํามาเบิกเงินจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอีกไม่ได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๑๐.๑.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๒

- ๑๗ (1)

๑๐.๒ ผูม้ ีสิทธิที่เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลของทางราชการ
หรื อของเอกชนจะขอรับการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลต้องเขียนคําร้อง ตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้ง
แนบหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน สําหรับครอบครัวต้องแสดงสําเนาทะเบียนบ้าน
ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลของเอกชน
ประเภทผูป้ ่ วยใน และมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการแล้ว แต่ไม่ได้ครบถ้วนตามจํานวนที่จ่ายจริ ง ให้นาํ
สําเนาใบเสร็ จรับเงินที่หวั หน้าหน่วยการเงิน หรื อเจ้าหน้าที่การเงินที่จ่ายเงินนั้นเป็ นผูร้ ับรองมาขอเบิกจากองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามสิ ทธิ
การเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลของเอกชนจะต้องเป็ น
กรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน หรื อไม่มีโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลของทางราชการอยูใ่ นท้องที่ใกล้เคียง
สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาลของเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาล
ของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ต้ งั หรื อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและมีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
(2)
๑๐.๓ การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกประจําการที่กาํ ลังกระทําหน้าที่
ในการสงครามหรื อในการรบ หรื อป้ องกันหรื อปราบปรามการกระทําอันเป็ นภัยต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยแห่ง
ราชอาณาจักรไม่วา่ ภายในหรื อภายนอกราชอาณาจักร หรื อในการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรื อ
สํานักนายกรัฐมนตรี กาํ หนด และครอบครัวที่ไม่มีสิทธิเบิกจากทางราชการจะให้การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๒ แนบ
ท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน สําเนาทะเบียนบ้าน หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ งั คับ
บัญชาต้นสังกัด
(3)
๑๐.๔ การขอรับการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ให้ผมู ้ ีสิทธิยนื่ คําร้องขอภายใน
๑ ปี นับแต่วนั ที่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรับเงิน หรื อนับจากวันสุ ดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ทาํ การรักษา
สําหรับครอบครัวของทหารผ่านศึกประจําการซึ่งกําลังปฏิบตั ิการสู ้รบทั้งในและนอกประเทศ ให้ขยายระยะเวลาต่อไป
อีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วนั กลับเข้าที่ต้ งั ปกติ
(4)
๑๐.๕ การสงเคราะห์ดา้ นอวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์ที่จะช่วยผ่อนคลายสภาพพิการ
ทุพพลภาพหรื อพิการ ผูม้ ีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ตอ้ งเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจะพิจารณา
จัดหาอวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าวให้ตามที่เห็นเป็ นการสมควรและจะได้รับการฟื้ นฟูบาํ บัดตามความจําเป็ น
อวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์ที่จะช่วยผ่อนคลายสภาพพิการทุพพลภาพหรื อพิการชุดแรก
ที่จะจ่ายให้แก่ผบู ้ าดเจ็บเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ผมู ้ ีสิทธิ ขอรับการสงเคราะห์ขอจากหน่วยต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อน หากหน่วยดังกล่าวไม่มีจ่ายให้หรื อมีจ่าย แต่ผมู ้ ีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ไม่สามารถจะใช้ได้โดยสะดวกอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะหรื อเหตุอื่นก็ตาม โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอาจจัดให้ใหม่หรื อซ่อมแซมให้ได้โดย
อยูใ่ นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบตามวรรคแรก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๑๐.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๔๘
(2) ข้อ ๑๐.๓ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๙
(3) ข้อ ๑๐.๔ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓
(4) ข้อ ๑๐.๕ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

- ๑๘ การซ่อมแซม การจัดให้ใหม่ หรื อการจัดอวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์เพื่อการสํารองใช้
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามวรรคแรกพิจารณาจ่ายให้ได้ โดยกําหนดเวลาหรื อเงื่อนไข ตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจัดทําหรื อเปลี่ยนอวัยวะเทียมให้ผพู ้ ิการทุพพลภาพหรื อพิการเข้าพัก
อาศัยในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้โดยไม่คิดมูลค่า และจัดอาหารเลี้ยงในอัตราคนละวันละไม่เกิน ๕๐ บาท
(1)
๑๐.๖ ผูเ้ ข้ารับการฝึกด้านอาชีวบําบัด และพักอาศัยในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะได้รับ
การจัดเลี้ยงในอัตราคนละวันละไม่เกิน ๕๐ บาท ตลอดจนเสื้ อผ้าและเครื่ องใช้ในการกินอยูห่ ลับนอนตามความจําเป็ น
ข้ อ ๑๑ การสงเคราะห์ดา้ นการให้สินเชื่อ
๑๑.๑ การสงเคราะห์ดา้ นสิ นเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(2)
๑๑.๑.๑ รวมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรทหารผ่านศึก มีจาํ นวนอย่างน้อย ๕ คน
อย่างมากไม่เกิน ๒๐ คน และจะต้องมีทหารผ่านศึกนอกประจําการหรื อครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ อย่างน้อย
๑ ใน ๕ ส่ วน ของผูร้ ่ วมขอจัดตั้งกลุ่ม โดยจะต้องประกอบด้วยผูม้ ีหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งส่ วนที่เหลือเป็ นผูท้ ี่
ไม่มีหลักทรัพย์ แต่มีความขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพ และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑๑.๑.๑.๑ เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมและภูมิลาํ เนาอยูใ่ นท้องที่
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดําเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก
๑๑.๑.๑.๒ เป็ นเจ้าของ เช่า หรื อครอบครองที่ดินที่มีขนาดเพียงพอ
ในการประกอบอาชีพ
๑๑.๑.๑.๓ มีความประพฤติดี ขยันขันแข็งและมีสุขภาพแข็งแรง
ในการประกอบอาชีพ
๑๑.๑.๑.๔ ไม่เป็ นผูว้ ิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อน
๑๑.๑.๑.๕ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หนี้สินกับกลุ่มอาชีพ
สถาบันเกษตรกรหรื อสถาบันการเงินอื่นใด
๑๑.๑.๒ ผูข้ อรับการสงเคราะห์ที่เป็ นตัวแทนจะต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑
แนบท้ายระเบียบ โดยกรอกข้อความให้ชดั เจนตามความเป็ นจริ ง เมื่อผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอนุมตั ิ
ให้จดั ตั้งกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกได้แล้วจะพิจารณาให้การสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
๑๑.๑.๒.๑ เงินกูย้ มื สิ นเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้นเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับ
ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าปุ๋ ย ค่ายาปราบศัตรู พืช ค่าเครื่ องมือการเกษตร เป็ นต้น
๑๑.๑.๒.๒ แนะนําส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ ทั้งส่ วนบุคคล และ
ส่ วนรวมให้ดาํ เนินการไปด้วยดี
๑๑.๑.๒.๓ กรณี อื่น ๆ ที่เห็นเป็ นการสมควรและเหมาะสม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๑๐.๖ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔
(2) ข้อ ๑๑.๑.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

- ๑๙ ๑๑.๑.๓ การกูย้ มื เงินเพื่อการเกษตรระยะสั้น ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านและทําสัญญากูย้ มื เงินตามแบบที่กาํ หนด
โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกทุกคนในกลุ่มนั้น จะต้องทําสัญญาคํ้าประกันรับผิดชอบร่ วมกันในฐานะลูกหนี้ร่วม
โดยทําหนังสื อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หากสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่สามารถ
ชําระเงินกูย้ มื คืนได้สมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ ในกลุ่มจะต้องชําระแทนให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จนครบถ้วน
รวมทั้งสมาชิกกลุ่มผูม้ ีหลักทรัพย์ จะต้องยินยอมให้นาํ หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันหนี้ดว้ ย และถ้าเป็ นหลักทรัพย์ในส่ วนที่
เกี่ยวกับที่ดินอันได้แก่ โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาํ ประโยชน์แล้ว” หรื อหนังสื อ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก) ต้องยินยอมให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยึดถือเป็ นหลักประกันหนี้
ในการกูย้ มื ได้ดว้ ย หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องมีราคาคุม้ กับจํานวนหนี้สินของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด
๑๑.๑.๔ สมาชิกกลุ่มอาจถูกให้ออกจากกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกในกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๑.๑.๔.๑ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบและคําสัง่
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรื อมติของที่ประชุมกลุ่ม
๑๑.๑.๔.๒ ประพฤติหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุ จริ ตเป็ นปฏิปักษ์เสื่ อมเสี ยต่อกลุ่มหรื อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๑๑.๑.๔.๓ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนการดําเนินงาน
และกิจกรรมของกลุ่ม หากที่ประชุมกลุ่มลงมติโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ขององค์ประชุม
ให้สมาชิกออกจากกลุ่ม และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วให้ออกได้
๑๑.๑.๕ สมาชิกกลุ่มผูถ้ ูกให้ออกจากกลุ่มตามข้อ ๑๑.๑.๔ จะเรี ยกร้องใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้ น
๑๑.๑.๖ สมาชิกกลุ่มหมดสิ ทธิการเป็ นสมาชิกกลุ่มในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑๑.๑.๖.๑ ตาย
๑๑.๑.๖.๒ ลาออก
๑๑.๑.๖.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๑.๑
๑๑.๑.๖.๔ ถูกให้ออกจากกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกตามข้อ ๑๑.๑.๔
(1)
๑๑.๒ การสงเคราะห์ดา้ นสิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน หนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดิน และทําสัญญา
กูย้ มื เงิน สัญญาคํ้าประกันเงินกูต้ ามแบบที่กาํ หนด และจะต้องดําเนินการจดทะเบียนจํานองเป็ นประกันการชําระหนี้
สําหรับที่ดินที่จะนํามาเป็ นประกันการชําระหนี้น้ นั ได้แก่ โฉนดที่ดินโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า
“ได้ทาํ ประโยชน์แล้ว” หรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก, น.ส.๓ ข) และมีราคาประเมินที่ดิน
ปานกลางของทางราชการไม่นอ้ ยกว่า ๒ เท่าของวงเงินกูย้ มื กรณี กยู้ มื เงินเพือ่ ประกอบอาชีพอื่นนอกจากการเกษตร
ต้องมีการตรวจสอบการประกอบอาชีพหรื อมีหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๑๑.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙

- ๒๐ (1)

๑๑.๓ (ยกเลิก)
๑๑.๔ การสงเคราะห์ดา้ นสิ นเชื่อเพื่อการสวัสดิการ ผูม้ ีสิทธิจะขอรับการสงเคราะห์
ต้องเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑ แนบท้ายระเบียบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านและต้องทําสัญญากูย้ มื เงิน
สัญญาคํ้าประกันเงินกูต้ ามแบบที่กาํ หนดและจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๑๑.๔.๑ ถ้าผูก้ นู้ าํ เงินเบี้ยหวัด บํานาญรวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผมู ้ ีสิทธิ
ได้รับเบี้ยหวัด หรื อบํานาญจะพึงได้รับ หรื อโดยมีเงินประเภทอื่นที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันดังกล่าว เป็ นประกัน
การชําระหนี้จะต้องมอบฉันทะ หรื อยินยอมให้หกั เงินหรื อโอนเงินให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับเงินนั้น ๆ
แทนจนกว่าจะครบจํานวนหนี้
๑๑.๔.๒ ถ้าผูก้ นู้ าํ เงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เป็ นประกันการชําระหนี้จะต้องยินยอมให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หักเงินชําระหนี้โดยตรงหรื อ
ถ้าผูก้ นู้ าํ เงินเบี้ยหวัด บํานาญรวมกับเงินเพิม่ รายเดือนที่ผมู ้ ีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรื อบํานาญจะะพึงได้รับหรื อโดยมีเงิน
ประเภทอื่นที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันดังกล่าวเป็ นประกันการชําระหนี้ จะต้องโอนเงินดังกล่าวมารับ ณ ธนาคารที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกกําหนด และให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหักเงินนั้น ๆ ชําระหนี้จนกว่าจะครบจํานวนหนี้
(3)
๑๑.๕ การสงเคราะห์ดา้ นสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทํากิน ผูม้ ีสิทธิจะขอรับ
การสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีความเดือดร้อนจําเป็ นในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทํากิน โดยเขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑
แนบท้ายระเบียบพร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินที่จะนํามาจดทะเบียน
จํานอง และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับความจําเป็ นในการกูย้ มื และในการจดทะเบียนสิ ทธิในที่ดิน ผูก้ ยู้ มื ต้องทําสัญญากูย้ มื
ตามแบบที่กาํ หนด และจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๑๑.๕.๑ ผูก้ ยู้ มื ต้องมีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเป็ นประกันหนี้ จะต้องยินยอมให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหักเงินชําระหนี้โดยตรง หรื อ ถ้าผูก้ นู้ าํ
เงินเบี้ยหวัดบํานาญรวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผมู ้ ีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บํานาญจะพึงได้รับหรื อ โดยมีเงินประเภทอื่นที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกันดังกล่าวเป็ นประกันหนี้ จะต้องโอนเงินดังกล่าวมารับ ณ ธนาคารที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กําหนด และให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหักเงินนั้น ๆ ชําระหนี้จนกว่าจะครบจํานวนหนี้
๑๑.๕.๒ ผูก้ ยู้ มื จะต้องนําที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่จะซื้อ
ไถ่ถอนหรื อกรณี อื่น ๆ มาจดทะเบียนจํานองเป็ นประกันหนี้ไว้กบั องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในกรณี ดงั กล่าว
ถ้าหากที่ดินมีราคาประเมินไม่พอ จะต้องทําประกันอัคคีภยั สิ่ งปลูกสร้างนั้นด้วย
๑๑.๕.๓ ผูก้ ยู้ มื สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทํากินไปแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๓ ปี เว้นแต่กรณี ที่อยูอ่ าศัยประสบภัยพิบตั ิ หากมีความเดือดร้อนในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยจําเป็ นต้องซ่อมแซม ต่อเติม
หรื อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ให้กยู้ มื เงินได้อีก โดยบ้านต้องเป็ นของผูก้ ู้ หรื อมีสิทธิครอบครองและดูแลรักษาอยูโ่ ดย
ได้อยูอ่ าศัยเป็ นการถาวร และจะต้องแนบแบบแปลนในส่ วนที่จะซ่อมแซม ต่อเติม หรื อปลูกสร้าง หรื อแสดงภาพถ่าย
บริ เวณที่ชาํ รุ ดหรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมาณการใช้จ่ายในการซ่อมแซม ต่อเติม หรื อปลูกสร้างมาแสดง
(2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๑๑.๓ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙
(2) ข้อ ๑๑.๔ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙
(3) ข้อ ๑๑.๕ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๔๘

- ๒๑ เป็ นหลักฐาน และในกรณี ที่อยูอ่ าศัยประสบภัยพิบตั ิจะต้องมีหนังสื อรับรองความเสี ยหายจากทางราชการ นอกจากนั้น
ผูก้ จู้ ะต้องมีเงินตามข้อ ๑๑.๕.๑ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหักชําระหนี้ได้จนครบจํานวนหนี้ และการจ่ายเงิน
กูย้ มื ให้จ่ายเป็ นงวด
๑๑.๕.๔ ผูท้ ี่ได้กยู้ มื เงินสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทํากินไปแล้ว และได้ชาํ ระหนี้
เงินกูย้ มื ครบถ้วน พร้อมทั้งได้ไถ่ถอนการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเรี ยบร้อยแล้ว ให้สามารถกูย้ มื เงินโดยใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันได้อีก
ข้ อ ๑๒ การส่ งเสริ มสิ ทธิและเกียรติ ผูม้ ีสิทธิที่ประสงค์จะให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ขอสิ ทธิพิเศษในกิจการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชนผูม้ ีจิตศรัทธา ให้เขียนคําร้องตามแบบ อผศ.๑
แนบท้ายระเบียบนี้ โดยแสดงความประสงค์ให้ชดั เจน
ข้ อ ๑๓ กรณี ที่ผมู ้ าขอรับการสงเคราะห์ได้แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปรากฎว่าชื่อตัวหรื อชื่อสกุล
ไม่ตรงกันแต่อ่านออกเสี ยงอย่างเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ให้พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทําการสอบสวน
หากเชื่อได้วา่ เป็ นบุคคลเดียวกันก็ให้การสงเคราะห์ไปได้ เว้นแต่ในกรณี ที่จะต้องกระทําการจํานองหรื อที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่น
ข้ อ ๑๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ จัดให้มีระเบียบปฏิบตั ิประจําและปรับปรุ ง
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ เพื่อให้ใช้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๓๒
(ลงชื่อ) พลเอก เฟื่ องเฉลย อนิรุทธเทวา
(เฟื่ องเฉลย อนิรุทธเทวา)
ผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

อผศ.๑

(1)

คําร้องขอความช่วยเหลือ

เขียนที่ ….......................................
วันที่ .......... เดือน .............................. .พ.ศ. …..........
เรื่ อง ............................................................
เรี ยน ............................................................
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. …..........................................
๒. …..........................................
๓. …..........................................
๔. …..........................................
๕. …..........................................
ข้าพเจ้า ...........................................................อายุ .......... ปี ศาสนา ........................
ทหารผ่านศึกนอกประจําการ
ครอบครัว
ทหารนอกประจําการ ชั้น ..........เลขทะเบียน ..................
...............วันออกบัตร ......................บัตรหมดอายุ..................... อยูบ่ า้ นเลขที่ .........หมู่...............
ตรอก,ซอย ................................. ถนน …............................ตําบล .....................................
อําเภอ ................................... จังหวัด .................................อาชีพปัจจุบนั ............................
ได้รับ
เบี้ยหวัด บํานาญ จาก .......................................................................................
เดือนละ ......................... บาท คู่สมรสชื่อ ................................. อาชีพ ..................................
ได้รับ เบี้ยหวัด บํานาญ เงินเดือน เดือนละ …........................................... ข้าพเจ้าหรื อคู่สมรส
มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ
เต็มจํานวน
ครึ่ งหนึ่ง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ขณะนี้มี
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะอยูใ่ นอุปการะ …............ คน ขอยืน่ คําร้องขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้
…...................................................................................................................
.........…...................................................................................................................
.........…...................................................................................................................
.........…...................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นทั้งหมดรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าแนบกับคําร้องนี้
หรื อที่ให้ถอ้ ยคํากับเจ้าพนักงานเป็ นข้อความและเอกสารหลักฐานจริ ง ทั้งสิ้ น ถ้าปรากฎภายหลังว่าข้อความและ
เอกสารดังกล่าวเป็ นเท็จ ข้าพเจ้าขอให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงโทษตามข้อบังคับ ฯ กําหนดไว้
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
…...................................
ผูข้ อรับการสงเคราะห์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แบบคําร้องขอความช่วยเหลือ อผศ.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๓๙

หมายเหตุ
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก
ทหารนอกประจําการ กําหนดการงดการสงเคราะห์ ไว้ดงั นี้
ข้อ ๓๓ ผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะสัง่ งดการสงเคราะห์แก่ผขู ้ อรับ
การสงเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้
๓๓.๑ ให้ถอ้ ยคําเป็ นเท็จ หรื อใช้เอกสารปลอมเพื่อขอรับการสงเคราะห์แล้วได้รับ
การสงเคราะห์ไป องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตรวจพบภายหลัง ให้งดการสงเคราะห์ประเภทนั้น
มีกาํ หนดไม่เกิน ๕ ปี
๓๓.๒ กระทําผิดตาม ๓๓.๑ ยังไม่บรรลุผล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ตรวจพบก่อน ให้งดการสงเคราะห์มีกาํ หนดไม่เกิน ๒ ปี
๓๓.๓ ประพฤติตนไม่สมควร ทําให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสี ยหาย
ให้งดการสงเคราะห์ มีกาํ หนดไม่เกิน ๒ ปี
๓๓.๔ เจตนาไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกหรื อระเบียบคําสัง่ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้งดการสงเคราะห์ มีกาํ หนดไม่เกิน ๒ ปี
๓๓.๕ ประพฤติไม่สมควร เป็ นการเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยง หรื อเกียรติคุณของทหารผ่านศึก
ให้งดการสงเคราะห์ มีกาํ หนดไม่เกิน ๑ ปี
๓๓.๖ ประพฤติไม่สมควร ในการเข้าพักอาศัยในสถานที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ครั้งที่ ๑ ให้วา่ กล่าวตักเตือน ครั้งที่ ๒ ให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อไว้ ครั้งที่ ๓ ให้ออกจากที่พกั อาศัย และ
งดการสงเคราะห์ประเภทนี้

อผศ.๒

(1)

คําร้องขอความช่วยเหลือ
เขียนที่ …...................................................
วันที่ …......... เดือน ...............................พ.ศ. ….....................

เรื่ อง …................................................................
เรี ยน …................................................................
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. ….............................................
๒. …..........................................
๓. …..........................................
๔. …..........................................
๕. …..........................................
๖. …...........................................
ข้าพเจ้า .........................................................อายุ .................. ปี ศาสนา ...................................
ปั จจุบนั มีภูมิลาํ เนาอยูบ่ า้ นเลขที่ ............................... ตรอก ,ซอย ….............................................................
ถนน........................................ ตําบล ….............................................. อําเภอ …......................................
จังหวัด …........................................อาชีพปั จจุบนั …........................................................... ภรรยา , สามี
ชื่อ ….....................................................
ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็ น …......................................................ของ ….............................................ซึ่ง
เป็ นผูไ้ ด้รับบัตรทหารผ่านศึก ชั้น ….. เลขที่ ….........วันออกบัตร ................... บัตรหมดอายุ .......................
เป็ นผูไ้ ด้รับบัตรเหรี ยญชัยสมรภูมิหรื อเหรี ยญอื่นที่เทียบเท่า ตามราชกิจจา ฯ เล่ม …................. หน้า …….....
เป็ นผูก้ าํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ............................................... ไปเมื่อ ...................................................
ขอยืน่ คําร้องรับการสงเคราะห์ .......................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมด รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าแนบกับคําร้องนี้
หรื อที่ให้ถอ้ ยคํากับเจ้าพนักงานเป็ นข้อความและเอกสารหลักฐานจริ ง ทั้งสิ้ น ถ้าปรากฏภายหลังว่าข้อความและ
เอกสารดังกล่าวเป็ นเท็จ ข้าพเจ้าขอให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงโทษตามข้อบังคับ ฯ กําหนดไว้
ขอแสดงความนับถือ
…...........................…...........................

ผูข้ อรับการสงเคราะห์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แบบคําร้องขอความช่วยเหลือ อผศ.๒ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๓๙

หมายเหตุ
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก
ทหารนอกประจําการ กําหนดการงดการสงเคราะห์ ไว้ดงั นี้
ข้อ ๓๓ ผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะสัง่ งดการสงเคราะห์แก่ผขู ้ อรับ
การสงเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้
๓๓.๑ ให้ถอ้ ยคําเป็ นเท็จ หรื อใช้เอกสารปลอมเพื่อขอรับการสงเคราะห์แล้วได้รับ
การสงเคราะห์ไป องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตรวจพบภายหลัง ให้งดการสงเคราะห์ประเภทนั้น
มีกาํ หนดไม่เกิน ๕ ปี
๓๓.๒ กระทําผิดตาม ๓๓.๑ ยังไม่บรรลุผล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ตรวจพบก่อน ให้งดการสงเคราะห์มีกาํ หนดไม่เกิน ๒ ปี
๓๓.๓ ประพฤติตนไม่สมควร ทําให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสี ยหาย
ให้งดการสงเคราะห์ มีกาํ หนดไม่เกิน ๒ ปี
๓๓.๔ เจตนาไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกหรื อระเบียบคําสัง่ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้งดการสงเคราะห์ มีกาํ หนดไม่เกิน ๒ ปี
๓๓.๕ ประพฤติไม่สมควร เป็ นการเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยง หรื อเกียรติคุณของทหารผ่านศึก
ให้งดการสงเคราะห์ มีกาํ หนดไม่เกิน ๑ ปี
๓๓.๖ ประพฤติไม่สมควร ในการเข้าพักอาศัยในสถานที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ครั้งที่ ๑ ให้วา่ กล่าวตักเตือน ครั้งที่ ๒ ให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อไว้ ครั้งที่ ๓ ให้ออกจากที่พกั อาศัย และ
งดการสงเคราะห์ประเภทนี้

กสก.๑
หนังสื อรับรองเป็ นผูจ้ ดั การศพ
เขียนที่ …...................................................................
ตําบล ….......................... อําเภอ ….............................
จังหวัด …...................................................................
วันที่ …............ เดือน ..........................................พ.ศ. ….................
ข้าพเจ้า …..................................................... ตําแหน่ง …................................................
ขอรับรองว่า …......................................................... เป็ นผูจ้ ดั การศพของ ….............................................
โดยประกอบพิธีทางศาสนา …......................................... ณ ที่ ….........................................จริ ง
จึงขอรับรองมาเพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์คา่ ทําศพ จากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เท่านั้น
ลงชื่อ …................................................................
(ประทับตราตําแหน่ง)
…............./................../....................

กสก.๒
หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา
สถานศึกษา ….......................................................
วันที่ …............. เดือน …....................... พ.ศ. …................
ข้าพเจ้า …................................................ ตําแหน่ง …................................................
ขอรับรองว่า ….................................................................... เป็ น ...........................................................
ได้มาศึกษาอยูใ่ น ….................................................. ชั้น …................... คณะ …......................................
ปี การศึกษา …............................................... นี้จริ ง
(ลงชื่อ) …................................................................
(ตําแหน่ง) …..................................................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)

กสก.๓
หนังสื อรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ
สถานศึกษา .............................................................
วันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. ….............
ข้าพเจ้า .............................................................. ตําแหน่ง …...................................................
ขอรับรองว่า ….......................................................................... เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้
สอบได้ช้ นั ….................................. ปี การศึกษา …......................ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ….......................
มีสิทธิได้เลื่อนไปศึกษาชั้น …............................ ปี การศึกษา …...................................................................
ระหว่างที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาแห่ งนี้มีความประพฤติ ….............................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) …...............................................................
(ตําแหน่ง) …...............................................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)

หมายเหตุ ผูท้ ี่รับรอง คือ อธิการบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ หรื อตําแหน่งเทียบเท่า

กสก.๔

หนังสื อรับรองวันทีเ่ ข้ าเรียน
เขียนที่ .................................................
วันที่ ........ เดือน ...........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า ….........................................ตําแหน่ง...................................................
ขอรับรองว่า …..................................................ได้ศึกษาอยูใ่ น ............................................
ชั้น …...................... ปี การศึกษา ….................................................
ภาคต้น
เปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …........ พ.ศ....... ปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …...... พ.ศ. …....
ภาคกลาง เปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …........ พ.ศ....... ปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …...... พ.ศ. …....
ภาคปลาย เปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …........ พ.ศ....... ปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …...... พ.ศ. …....
ภาคฤดูร้อน เปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …........ พ.ศ....... ปิ ดเรี ยนวันที่ ….. เดือน …...... พ.ศ. …....
วันหยุดประจําสัปดาห์ คือ …..................................................................... ดังรายละเอียด ดังนี้
จํานวน
จํานวน
เดือน
ขาด
ลาป่ วย
ลากิจ
หมายเหตุ
วันเรี ยน
วันที่เข้าเรี ยน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
รวม
(ลงชื่อ) …....................................................................
(ตําแหน่ง) …........................................................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)
คําชี้แจง การรับรองวันที่เข้าเรี ยน กรุ ณารับรองตามจํานวนวันที่เด็กเข้าเรี ยนจริ งในแต่ละเดือน โดยแยกเป็ นเดือน ๆ
เดือนใดอยูใ่ นภาคการศึกษาใด ขอให้ระบุวนั เปิ ด – ปิ ดภาคของแต่ละภาคการศึกษานั้น ๆ หากมีรอยลบหรื อ
แก้ไขใด ๆ กรุ ณาลงชื่อกํากับและถ้าเปิ ดทําการสอนในวันประจําสัปดาห์ วันหยุดราชการหรื อวันหยุดชดเชย
กรุ ณาบันทึกรับรองในช่องหมายเหตุและลงชื่อกํากับไว้เป็ นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นหลักฐานที่ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง จึงลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ
(ลงชื่อ) ….........................................................
ผูย้ นื่ คําร้อง

หนังสื อรับรองอุปกรณ์การศึกษา
กสก.๕
เขียนที่ …...........................................................
วันที่ …......... เดือน .........................พ.ศ. ….....................
ข้าพเจ้า ….............................................. ตําแหน่ง ….............................................................
ชื่อสถานศึกษา …..................................................... ขอรับรองว่า อุปกรณ์การศึกษาตามรายการข้างล่างนี้
จําเป็ นต้องใช้สาํ หรับชั้น …........................................ ภาค …...................... ปี การศึกษา ….........................
ซึ่ง นาย , นางสาว …..................................................... ได้ศึกษาอยูจ่ ริ ง คือ
จํานวน
…................
.......….........
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

รายการ
….................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

ชื่อผูแ้ ต่ง

ใช้ประกอบการเรี ยนวิชา
(รหัสวิชา)

…........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

…........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

รวม …........................................................... รายการ
(ลงชื่อ) …....................................................
(ตําแหน่ง) ….................................................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)
หมายเหตุ - ผูท้ ี่รับรอง คือ อธิการบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ หรื อตําแหน่งเทียบเท่า

กสก.๖
หนังสื อรับรองการลงทะเบียนเรี ยนลักษณะวิชา
เขียนที่ …......................................................
วันที่ …......... เดือน .......................พ.ศ. ….........................
ข้าพเจ้า ….................................................... ตําแหน่ง …........................................................
ชื่อสถานศึกษา …........................................... ขอรับรองว่า นาย, นางสาว …...................................................
ได้ลงทะเบียนเรี ยนลักษณะวิชาประจําภาค …........................ ชั้น ….............. ปี การศึกษา …............................
ตามรายการที่ได้รับรองนี้จริ ง
รหัสวิชา
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

ชื่อวิชา
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

หน่ วยกิต
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

รวม
(ลงชื่อ) …..........................................................................
(ตําแหน่ง) ….......................................................................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)

กสก.๗
หนังสื อรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของผูร้ ับทุนการศึกษาของ อผศ.
ข้าพเจ้า ….............................................. ตําแหน่ง …..............................................
(สถานศึกษา) …..................................................... ขอรับรองว่า ….......................................................
นักศึกษาของสถานศึกษาแห่ งนี้ สอบ (ภาคต้น ภาคปลาย) ชั้น ….................. ปี การศึกษา …........................
ได้คะแนนเฉลี่ย …....................... มีสิทธิ ได้เลื่อนไปศึกษาชั้น …................ ปี การศึกษา ….......................
(ความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในระหว่างที่ศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาแห่ งนี้ )
….......................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................….....................
….......................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................….....................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ….................................................................
(ตําแหน่ง) …..................................................
…............/................./................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)

สัญญา กสก.๘

ทําที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ …............ เดือน ….......................... พ.ศ. …...............
ข้าพเจ้า ….............................. อายุ ……....... ปี บุตร ….......................................................
ทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ …......... ทะเบียนบัตรเลขที่ …....................... ออกเมื่อ ….......................
อยูบ่ า้ นเลขที่ …............. ตรอก/ซอย ….................... ถนน …..................... แขวง/ตําบล …............................
เขต/อําเภอ …................................ จังหวัด ….......................................... เป็ นผูส้ อบคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจําปี การศึกษา …............................. ข้าพเจ้าขอทําสัญญาไว้ให้แก่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะตั้งใจพากเพียรศึกษาโดยเต็มสติปัญญา และประพฤติตนดีตลอดระยะเวลาที่
ข้าพเจ้าได้รับทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งองค์การ ฯ กําหนดไว้
ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงลงชื่อให้ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) …..................................ผูร้ ับทุน
(ลงชื่อ) …................................. ผูแ้ ทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ลงชื่อ) …................................. พยาน
(ลงชื่อ) …..................................พยาน
หนังสื อยินยอมอนุญาต
ทําที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
วันที่ …............ เดือน …................... พ.ศ. …...............
ข้าพเจ้า …...................................... อายุ …...... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ …............. หมู่ที่ …................
ตรอก/ซอย ….................... ถนน …..................... แขวง/ตําบล ….......................เขต/อําเภอ ….........................
จังหวัด ….......................... เป็ นผูป้ กครองของ …....................................... อนุญาตให้ …................................
ทําสัญญาในการรับทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ตามที่องค์การ ฯ กําหนดไว้โดยตลอดแล้ว ทั้งขอสัญญาว่า จะเป็ นผูด้ ูแลเอาใจใส่ ให้ …...........................................
หมัน่ ศึกษาเล่าเรี ยนด้วยดีโดยตลอดด้วย
เพื่อเป็ นหลักฐานจึงลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ
(ลงชื่อ) ….................................... ผูป
้ กครอง

กอช.๑

(1)

หนังสื อสัญญาคํ้าประกัน

เขียนที่ …....................................................
วันที่ …...... เดือน …....................... พุทธศักราช ….........
ข้าพเจ้า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย ...........................................................................
ผูอ้ าํ นวยการกองอาชีพ ฝ่ ายอาชีวสงเคราะห์ ผูร้ ับมอบอํานาจ อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................................................
ถนน ….......................................... แขวง …........................................... เขต ….......................................
จังหวัด …................................... ขอทําหนังสื อสัญญาคํ้าประกันความเสี ยหายซึ่ง ...........................................
….......................................................... เข้าทํางานในตําแหน่ง ..................................................................
….......................... ให้ไว้ต่อ …...................................................... ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ถ้า …..................................................................... ปฎิบตั ิหน้าที่โดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อทําความเสี ยหาย ต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ …..................................................................................
ข้าพเจ้ายินดีรับใช้เงินแทนจํานวนไม่เกิน …..............................................บาท (...........................................
…...............................................................) แต่ท้ งั นี้ ทาง …..................................................................
…................................................... จะต้องแจ้งให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทราบภายในกําหนด ๑๕ วัน
นับแต่วนั เกิดการเสี ยหาย มิฉะนั้นแล้วองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ ๒ เมื่อ …............................................................................ หักเงินรายได้ประจําเดือนของ
…............................................................ ไว้ร้อยละ ๕ ต่อเดือน นับแต่วน
ั เข้าทํางานเก็บไว้จนครบจํานวนเงิน
….............................................................บาท (…..................................................................) สัญญานี้
เป็ นอันระงับสิ้นสุ ดลง
สัญญาฉบับนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ผวู ้ า่ จ้างรับเข้าทํางาน
ลงชื่อ ...................................................... ผูค้ ้ าํ ประกัน
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
ลงชื่อ ...................................................... พยาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แบบหนังสื อสัญญาคํ้าประกัน กอช.๑ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ.๒๕๓๕

บ.๖

(1)

คําร้องขอสมุดคู่มือประจําครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑
เขียนที่ …...................................................................
วันที่ …........... เดือน …........................ พ.ศ. ….................

เรื่ อง ขอสมุดคู่มือ
เรี ยน ผอ.อผศ.
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. ….........................................
๒. …........................................
๓. …........................................
๔. …........................................
ข้าพเจ้า …........................................................ อายุ …....................... ศาสนา ….................
ทหารผ่านศึกนอกประจําการ ชั้น ….. .เลขที่ …..........วันออกบัตร …...................บัตรหมดอายุ ….....................
ปั จจุบนั ภูมิลาํ เนาอยูบ่ า้ นเลขที่ …....... หมู่ที่ …....... ตรอก, ซอย ….......................... ถนน …...........................
ตําบล …..................... อําเภอ …..................... จังหวัด …..................... อาชีพปัจจุบนั …...............................
ภรรยา , สามี ชื่อ ….........................................................
ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็ น …............................. ของ ..….......................................... ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับ
บัตรประจําตัวทหารผ่นศึกนอกประจําการ ชั้น …..... เลขที่ …......................... วันออกบัตร …..........................
บัตรหมดอายุ ….............................................. ขอยืน่ คําร้องเพื่อขอหนังสื อรับรองให้แก่
๑. …..................................................… ๒. ....................................................................
๓. …............................................................................ ๔. ….................................................................
๕. …............................................................................ ๖. ….................................................................
๗. …............................................................................ ๘. ….................................................................
๙. …............................................................................ ๑๐. .....................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าแนบคําร้องนี้
หรื อที่ให้ถอ้ ยคํากับเจ้าพนักงานเป็ นข้อความและเอกสารหลักฐานจริ งทั้งสิ้ น ถ้าปรากฎภายหลังว่าข้อความและ
เอกสารดังกล่าวเป็ นเท็จ ข้าพเจ้าขอให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงโทษตามข้อบังคับ ฯ กําหนดไว้
ขอแสดงความนับถือ
.............................................................

ผูย้ นื่ คําร้อง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แบบคําร้องขอสมุดคู่มือประจําครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ เพิม่ เติมโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๕

