ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก
วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะหผปฏบตงานและครอบครว
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยท+เป,นการสมควรปรบปร.งระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑ
และวธการสงเคราะหผปฏบตงานและครอบครว ใหเหมาะสมย+งข1น และเป,นไปตามขอบงคบสภา ทหารผานศก วาดวยการสงเคราะหผปฏบตงานและครอบครว พ.ศ. ๒๕๑๔ และฉบบท+แกไขเพ+มเตม
อาศยอ7านาจตามความในขอ ๑๒ แหงขอบงคบสภาทหารผานศก วาดวยการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว พ.ศ. ๒๕๑๔ จงใหวางระเบยบไวดงน1
ขอ ๑ ระเบยบน1เรยกวา “ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑ
และวธการสงเคราะหผปฏบตงานและครอบครว พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบยบน1ใหใชบงคบต1งแตบดน1เป,นตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบยบและค7าส+งอ=+นใดท+ไดก7าหนดไวแลว หร=อซ+งขดหร=อแยงกบระเบยบน1ใหใช
ระเบยบน1แทน
ขอ ๔ ใหยกเลก
๔.๑ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว พ.ศ. ๒๕๒๖
๔.๒ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว (ฉบบท+ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
๔.๓ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว (ฉบบท+ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
๔.๔ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว (ฉบบท+ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๕ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว (ฉบบท+ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๕ ในระเบยบน1
“ผปฏบตงาน” หมายความวา พนกงานซ+งมต7าแหนงหนาท+สงกดอยในองคการสงเคราะห
ทหารผานศก และรบเงนเด=อนจากงบประมาณประเภทเงนเด=อนขององคการสงเคราะหทหารผานศก
รวมตลอดถงลกจางประจ7า ซ+งรบเงนคาจางจากงบประมาณประเภทคาจางประจ7าขององคการสงเคราะห
ทหารผานศกดวย

- ๒“ครอบครว” หมายความวา บดา มารดา คสมรส หร=อบ.ตรของผปฏบตงาน
ขอ ๖ เงนกองท.นสงเคราะหม ๒ ประเภท ค=อ ประเภทอาคารสงเคราะห และประเภท
การสวสดการ ประกอบดวย
๖.๑ เงนท.นเร+มแรก จากงบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศก ประเภท
อาคารสงเคราะห จ7านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และประเภทการสวสดการ จ7านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ เงนท.นเพ+มเตมตามความจ7าเป,นจากงบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศก
โดยจดสรรจากเงนผลประโยชนและคาธรรมเนยมขององคการสงเคราะหทหารผานศก หร=อเงนท+สภาทหาร ผานศกอน.มตเป,นคราว ๆ ไป ซ+งไมใชเงนท.นสะสมขององคการสงเคราะหทหารผานศก
๖.๓ ดอกผลท+เกดจากเงนท.นแตละประเภท
ขอ ๗ ใหผอ7านวยการฝIายนโยบายและแผน รกษาการใหเป,นไปตามระเบยบน1
หมวด ๑
หลกเกณฑการสงเคราะห
(1)

ขอ ๘ การสงเคราะหม ๒ ประเภท ค=อ ประเภทอาคารสงเคราะห และประเภทการสวสดการ
๘.๑ ประเภทอาคารสงเคราะห ผปฏบตงานจะไดรบการสงเคราะห โดยการกเงน
เพ=+อใชปลกสรางอาคาร ซ=1อท+ดนเพ=+อปลกสรางอาคาร ซ=1อท+ดนและอาคาร ซ=1อท+ดนซ+งตดตอกบบรเวณท+ดน
ของตน เพ=+อขยายอาคาร สรางอาคารเพ+มเตม หร=อซอมแซมอาคารท+ช7าร.ดทร.ดโทรม ท1งน1 ใหอยในวงเงน
ดงน1
๘.๑.๑ พนกงานต7าแหนงเสมยนหร=อต7าแหนงท+เรยกช=+ออยางอ=+นท+เทยบเทา
และลกจางประจ7าถงต7าแหนงหวหนาแผนกหร=อต7าแหนงท+เรยกช=+ออยางอ=น+ ท+เทยบเทาไมเกน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ พนกงานต7าแหนงผชวยผอ7านวยการกองหร=อต7าแหนงท+เรยกช=+อ
อยางอ=+นท+เทยบเทาข1นไปไมเกน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
การกตามขอน1 เม=+อไดกครบภายในวงเงนท+ก7าหนดแลว จะกอกไมได
เวนแตเป,นการกเพ+มเตม เฉพาะวงเงนอนเป,นผลตางระหวางวงเงนของผกต7าแหนงเดมกบต7าแหนงท+ไดเล=+อนข1น
ในภายหลงเทาน1น
๘.๒ ประเภทการสวสดการ ผปฏบตงานจะไดรบการสงเคราะห ดงน1
๘.๒.๑ กเงนเพ=+อบรรเทาความเด=อดรอนไดไมเกน ๙ เทาของเงนเด=อนหร=อคาจาง
โดยไมรวมเงนเพ+มอ=น+ ใด

(1)

แกไขเพ+มเตมโดยระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว (ฉบบท+ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

-๓๘.๒.๒ ในกรณท+ตนเองหร=อครอบครวประสบความเด=อดรอนอยางแทจรง
ผอ7านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก มอ7านาจส+งจายเงนสงเคราะหไดรายละ ๒,๐๐๐ บาท”
(1)
ขอ ๙ การกเงนใน ๘.๑ ผขอกตองปฏบตงานมาไมนอยกวา ๕ ปM โดยเสยดอกเบ1ยรอยละ
๓ ตอปM และตองผอนช7าระเงนตนและดอกเบ1ยภายใน ๒๐ ปM สวนการกเงนตาม ๘.๒ ผขอกตองปฏบตงาน
มาไมนอยกวา ๑ ปM โดยเสยดอกเบ1ยรอยละ ๓ ตอปM และตองผอนช7าระเงนตนและดอกเบ1ยภายใน ๕ ปM
โดยใหกองการเงน ฝIายปลดบญช องคการสงเคราะหทหารผานศก หกเงนเด=อนหร=อคาจางของผกชดใช
เงนกและดอกเบ1ยโดยการเฉล+ยเป,นรายเด=อน ภายในระยะเวลาท+ก7าหนด แตหากผขอกจะตองเกษยณอาย.กอน
ระยะเวลาท+ก7าหนด กOใหก7าหนดระยะเวลาผอนช7าระเงนตนและดอกเบ1ย ภายในระยะเวลาไมเกนเกษยณอาย.
การกตาม ๘.๑ และ ๘.๒ ผกตองมรายรบคงเหล=อไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของเงนรายได
ท1งหมดท+รบจากองคการสงเคราะหทหารผานศก หลงจากหกหน1เงนกท+จะกไดในคร1งน1ดวย
ขอ ๑๐ ผกตองน7าหลกประกนมาค17าประกนเงนก ดงน1
๑๐.๑ การกตาม ๘.๑ ผกตองน7าหลกทรพยท+ดนหร=อท+ดนพรอมส+งปลกสรางมาค17าประกน
ไวกบองคการสงเคราะหทหารผานศก และผกตองเสยคาธรรมเนยมตาง ๆ ในการท7านตกรรมท1งส1น
หลกทรพยท+น7ามาค17าประกนตองมราคาประเมนท+ดนปานกลางของทางราชการ หร=อราคาประเมนท+ดนปานกลาง
พรอมส+งปลกสรางไมนอยกวาจ7านวนเงนก
๑๐.๒ การกตาม ๘.๒ ผกตองหาบ.คคลท+เช=+อถ=อไดมาค17าประกนเงนก
หมวด ๒
วธการสงเคราะห
ขอ ๑๑ ใหมคณะกรรมการคณะหน+ง เรยกวา คณะกรรมการพจารณาเงนกองท.นสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว เพ=+อพจารณารายละเอยดความเด=อดรอน ความจ7าเป,น และความเหมาะสม
ในการขอกเงน การช7าระหน1เงนก หลกประกน และการก7าหนดอตราดอกเบ1ยตามสภาวะเศรษฐกจ หร=อ
พจารณาใหเชา ซ=1อ หร=อเชาซ=1อ และการจายเงนในกรณเด=อดรอนตาม ๘.๑ และ ๘.๒ เสนอความเหOน
ตอผอ7านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก ประกอบดวย
รองผอ7านวยการองคการสงเคระาหทหารผานศก
เป,นประธานกรรมการ
ผชวยผอ7านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก
เป,นรองประธานกรรมการ
ผอ7านวยการฝIายนโยบายและแผน
เป,นกรรมการ
ผอ7านวยการฝIายปลดบญช
เป,นกรรมการ
ผอ7านวยการโรงพยาบาลทหารผานศก
เป,นกรรมการ

(1)

แกไขเพ+มเตมโดยระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยหลกเกณฑและวธการสงเคราะห
ผปฏบตงานและครอบครว (ฉบบท+ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

-๔ผอ7านวยการกองกฎหมาย ส7านกงานเลขาน.การ
เป,นกรรมการ
ผอ7านวยการกองการเงน ฝIายปลดบญช
เป,นกรรมการ
ผอ7านวยการกองก7าลงพล ฝIายนโยบายและแผน
เป,นกรรมการและเลขาน.การ
ขอ ๑๒ การพจารณาความเด=อดรอนของผขอรบการสงเคราะหในประเภทอาคารสงเคราะห
ใหเป,นไปตามล7าดบ ดงน1
ล7าดบท+ ๑ ประสบภยพบต และไมมท+อยอาศยของตนเองและของคสมรส
ล7าดบท+ ๒ ถกขบไลโดยค7าพพากษาของศาล และไมมท+อยอาศยของตนเองหร=อของคสมรส
ล7าดบท+ ๓ ถกขบไลใหออกจากสถานท+ราชการหร=อองคการตาง ๆ ท+ใหเชาหร=ออาศย
และไมมท+อยอาศยของตนเองหร=อของคสมรส
ล7าดบท+ ๔ ไมมบานและท+ดนเป,นของตนเองหร=อของคสมรส ตองเชาอยในราคาแพง
และไมมสทธเบกคาเชาบานหร=อมสทธแตเบกไดนอย
ล7าดบท+ ๕ อาศยบ.คคลอ=+นอยเด=อดรอน
ล7าดบท+ ๖ มบานหร=อท+ดน เป,นของตนเองแตคบแคบหร=อช7าร.ดทร.ดโทรม
ล7าดบท+ ๗ เด=อดรอนกรณอ=+น ๆ
ขอ ๑๓ การพจารณาความเด=อดรอนของผรบการสงเคราะหประเภทการสวสดการ ใหเป,นไป
ตามล7าดบ ดงน1
ล7าดบท+ ๑ ประสบภยพบต
ล7าดบท+ ๒ รกษาพยาบาลตนเองหร=อครอบครว
ล7าดบท+ ๓ ครอบครวถงแกกรรม
ล7าดบท+ ๔ การศกษาตนเองและบ.ตร
ล7าดบท+ ๕ ตนเองท7าการอ.ปสมบทหร=อสมรส
ล7าดบท+ ๖ ซอมแซมทรพยสนของตนเอง
ล7าดบท+ ๗ เด=อดรอนกรณอ=น+ ๆ
ขอ ๑๔ ผขอกตองย=+นค7ารองพรอมดวยหลกฐานประกอบการพจารณาตอเลขาน.การ
คณะกรรมการในกรณกเงน เม=+อไดรบอน.มตแลวตองท7าสญญาตามแบบท+องคการสงเคราะหทหารผานศกก7าหนด
ประกาศ ณ วนท+ ๘ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พลเอก เฉลมพล เจรญย+ง
(เฉลมพล เจรญย+ง)
ผอ7านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก

ค7ารองขอกเงนกองท.นสงเคราะห
(ประเภทสวสดการ)
เรยน คณะกรรมการพจารณาเงนกองท.นสงเคราะหผปฏบตงานและครอบครว
ขาพเจา …....................................................... นามสก.ล …...................................................................
ต7าแหนง …........................................... แผนก/นคม ฯ ….........................................................................................
กอง ….............................. ฝIาย …................... ผศ. ….............. อยบานเลขท+ ….................. หมท+ …......................
ต7าบล/แขวง …......................... อ7าเภอ/เขต …................................. จงหวด …................................................
เขาปฏบตงานเม=+อ …........................ ถงปVจจ.บน …............ ปM …............ เด=อน ขณะน1ไดรบเงนเด=อนหร=อคาจาง
เด=อนละ …................... บาท (หกเบกลด และไมรวมเงนเพ+มใด) มความประสงคขอกเงนตามระเบยบ อผศ.
วาดวยหลกเกณฑการสงเคราะหผปฏบตงานและครอบครว พ.ศ. …........... ขอ …..
เป,นเงน ….......................... บาท (…..................................................... .......) เพ=+อน7าไป …......................................
เน=+องจากขาพเจาไดรบความเด=อดรอน (ขดเคร=+องหมาย /) ค=อ
(…..........) ๑. ประสบภยพบต
(…..........) ๒. รกษาพยาบาลตนเองหร=อครอบครว
(…..........) ๓. ครอบครวถงแกกรรม
(…..........) ๔. การศกษาตนเองและบ.ตร
(…..........) ๕. ตนเองท7าการอ.ปสมบทหร=อสมรส (…..........) ๖. ซอมแซมทรพยสนของตนเอง
(…..........) ๗. เด=อดรอนกรณอ=+น ๆ
พรอมน1ไดแนบหลกฐาน ค=อ ๑. …...........................................๒....…....................................................
๓...….................................................๔.…......................................................๕..…....................................................
๖...…..........................................๗..….......................................รวม.............ฉบบ มาเพ=+อประกอบการพจารณาดวยแลว
อน+ง ขาพเจาเคยกเงนประเภทน1มากอน เป,นเงน....................................บาท และไดสงใชหน1แลว
เป,นเงน.........................................บาท คางช7าระอก..............................บาท
ขาพเจาขอรบรองวา ขอความท1งหมดน1เป,นความจรงท.กประการ หากปรากฏวามไดเป,นไปตามน1
ยนยอมใหลงโทษฐานผดวนยตามขอบงคบสภาทหารผานศก ฯ วาดวยพนกงาน อผศ. พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอ ๔๑
(ลงช=+อ) ….........................................
ผย=+นค7ารอง
........./........../..........
หมายเหต. - การกเงนท.กกรณตองน7าเอกสารท+แนบฉบบจรงมาใหเจาหนาท+แผนกทะเบยนประวต และสวสดการ กกพ.ฝนผ. ตรวจสอบและรบรองส7าเนา
- ส7าหรบ นคม ฯ, ศสฝ.ฝนผ. และ ผศ. ให หน.หนวย หร=อผท7าการแทน เป,นผตรวจสอบ
และรบรองส7าเนา
- ล7าดบความเด=อดรอนท+ ๖ กรณซอมแซมทรพยสนของตนเอง จะกไดเพ=+อน7าไปซอมแซม
บานพกอาศยเทาน1น

