ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ว่าด้วยกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุน
การศึกษาบุตรพนักงาน และลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐ และข้อ ๙๔ แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงให้วางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน และลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
และลูกจ้างประจา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสงคราะห์ทหารผ่านศึก
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างประจาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและลูกจ้าง
ประจาหน่วยงานกิจการพิเศษ
“ทุนการศึกษา” หมายความว่า เงินที่ให้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเล่าเรียน แต่ไม่รวมถึง
เงินที่ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ข้อ ๕ ให้นาเงินบริจาคหรือเงินอื่นใดซึ่งระบุวัตถุประสงค์ให้เป็นทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
และลูกจ้างประจาที่ได้รับฝากไว้กับธนาคาร ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนการศึกษาบุตร พนักงาน และลูกจ้างประจา
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”
ข้อ ๖ ให้นาดอกผลที่ได้รับจากข้อ ๕ มาใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานและ
ลูกจ้างประจา
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรได้แก่ พนักงานหรือลูกจ้างประจา ที่มีตาแหน่ง
ไม่เกินกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าในขณะเสนอขอรับทุน
ในกรณีที่คู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิในการขอรับทุน
การศึกษา
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ข้อ ๘ คุณสมบัติของบุตรผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
๘.๑ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ในขณะเสนอขอรับทุนของ
พนักงานและลูกจ้างประจา
๘.๒ เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นใด หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิการสงเคราะห์
ด้านการศึกษาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอยู่แล้ว
๘.๓ ต้องศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาเอกชนที่ทางราชการ
รับรองวิทยฐานะ
๘.๔ ต้องมีผลการศึกษาของปีการศึกษาก่อนปีขอรับทุนการศึกษาไม่เกิน ๑ ปี
๘.๔.๑ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ
๘๐ หรือระดับคะแนน ๓.๒๕ ขึ้นไป
๘.๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรืออนุปริญญา ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ ๗๕ หรือระดับ
คะแนน ๓ ขึ้นไป
๘.๔.๓ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ หรือ ระดับ
คะแนน ๒.๗๕ ขึ้นไป
๘.๕ ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย
๘.๖ ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจา ซึ่งมีการจ้างงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
ข้อ ๙ การให้ทุนจะพิจารณาให้เป็นปี ๆ ไป โดยให้ครอบครัวละ ๑ ทุน แบ่งเป็น ๔ ระดับ
การศึกษา ดังนี้
๙.๑ ระดับประถมศึกษา ได้รับทุนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อปี
๙.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อปี
๙.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือหลักสูตรเทียบเท่า ได้รับทุนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ต่อปี
๙.๔ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ได้รับทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อปี
ข้อ ๑๐ หลักฐานประกอบการเสนอขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
๑๐.๑ แบบคาร้องขอรับทุน ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้
๑๐.๒ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้มีสิทธิเสนอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ชื่อคู่สมรส
และชื่อบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา
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๑๐.๓ หนังสือรับรองผลการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑๐.๔ หนังสือรับรองความประพฤติของปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑๐.๕ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สาหรับส่วนภูมิภาคและหน่วยงานกิจการพิเศษ ให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับรอง ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาประจาปี ประกอบด้วย
๑๑.๑ ผู้ช่วยผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานกรรมการ
๑๑.๒ เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เป็นรองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
เป็นกรรมการ
๑๑.๔ ผู้อานวยการฝ่ายปลัดบัญชี
เป็นกรรมการ
๑๑.๕ ผู้อานวยการฝ่ายส่งกาลังบารุง
เป็นกรรมการ
๑๑.๖ ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
เป็นกรรมการ
๑๑.๗ ผู้อานวยการฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
เป็นกรรมการ
๑๑.๘ ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เป็นกรรมการ
๑๑.๙ หัวหน้าสานักผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์
เป็นกรรมการ
ทหารผ่านศึก
๑๑.๑๐ ผู้อานวยการกองตรวจสอบภายใน
เป็นกรรมการ
๑๑.๑๑ ผู้อานวยการสานักงานกิจการศาลหลักเมือง
เป็นกรรมการ
๑๑.๑๒ ผู้อานวยการสานักงานกิจการการเกษตร
เป็นกรรมการ
การอุตสาหกรรมและการบริการ
๑๑.๑๓ ผู้อานวยการสานักงานกิจการโรงพิมพ์
เป็นกรรมการ
๑๑.๑๔ ผู้อานวยการสานักงานรักษาความปลอดภัย
เป็นกรรมการ
๑๑.๑๕ ผู้อานวยการสานักงานจัดจาหน่ายสลากกินแบ่ง เป็นกรรมการ
และบุหรี่
๑๑.๑๖ ผู้อานวยการสานักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ เป็นกรรมการ
๑๑.๑๗ ผู้อานวยการกองกาลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
๑๑.๑๘ หัวหน้าแผนกทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
เป็นกรรมการและ
กองกาลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้ทุน
การศึกษา ตามความเหมาะสมประจาปี แล้วเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เพื่อสั่งการ
ข้อ ๑๒ ให้ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
พลเอก ทสรฐ เมืองอ่า
(ทสรฐ เมืองอ่า)
ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา

กระผม/ดิฉัน ….............................................................................. ตาแหน่ง …................................................….....................
ขอรับรองว่า............................................................................ตาแหน่ง..............................................................................................................................
แผนก................................................................กอง......................................................................................ฝ่าย...................................................................
ผศ..................................................................เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องอยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือ

(ลงชื่อ) ….....................................................................................
(…......................................................................)
ตาแหน่ง …................................................................................
….................../........................./........................

คาร้องขอรับทุนการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้างประจา
เรียน คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
ข้าพเจ้า ยศ, ชือ่ ...............................................................................นามสกุล.........................................................................
ตาแหน่ง......................................................................แผนก....................................................................กอง.....................................................................
สังกัด........................................................
เป็น
ไม่ได้เป็นทหารผ่านศึกนอกประจาการ บัตรชั้นที่ ๑ หรือ
ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ ปัจจุบันมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่...........................................................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต...............................................................จังหวัด............................................................................
บรรจุ/จ้างเข้าปฏิบัติงานเมื่อ............................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้บุตรตามระเบียบ อผศ. ว่าด้วยกองทุนการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง
ประจา อผศ. พ.ศ................................... โดยมีรายละเอียดในการขอรับทุน ดังนี้
(เติมข้อความลงในช่องว่าง,
ทาเครื่องหมาย
ในช่อง
)
๑. บุตรที่ขอรับทุนชื่อ.................................................................นามสกุล................................................อายุ..............ปี
และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันศึกษาที่......................................................................ระดับการศึกษา..................................
เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล
เป็นสถานศึกษาของเอกชน
เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นใด
ได้รับสิทธิ การสงเคราะห์ด้านการศึกษาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ไม่ได้รับสิทธิ การสงเคราะห์ด้านการศึกษาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
เป็นผู้ไม่มีรายได้ประจา ซึ่งมีการจ้างงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
๒. ผลการศึกษาของปีการศึกษาก่อนปีขอรับทุนการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ.................................หรือ
ระดับคะแนน...............................ศึกษาที่............................................................................................
เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล
เป็นสถานศึกษาของเอกชน
๓. ขอรับทุนการศึกษาประจาปี..................................ระดับ.............................................................................
ทุนละไม่เกิน...............................................................บาท จานวน ๑ ทุน
๔. รายละเอียดผู้ยื่นคาร้องขอรับทุน
๔.๑ ปัจจุบันรับ
เงินเดือน
ค่าจ้าง เดือนละ.............................. บาท
๔.๒ มีบุตรอยู่ในอุปการะจานวน...................................คน
๔.๒.๑ ชื่อ..…..................................... นามสกุล.........................................อายุ...............................ปี
ศึกษาที่......................................................................................................
รัฐบาล
เอกชน
๔.๒.๒ ชื่อ..…..................................... นามสกุล.........................................อายุ...............................ปี
ศึกษาที่............................................................................................ ........
รัฐบาล
เอกชน
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๔.๒.๓ ชื่อ..…..................................... นามสกุล.........................................อายุ...............................ปี
ศึกษาที่......................................................................................................
รัฐบาล
เอกชน
๔.๒.๔ ชื่อ..…..................................... นามสกุล.........................................อายุ...............................ปี
ศึกษาที่............................................................................................ ........
รัฐบาล
เอกชน
๕. ชื่อคู่สมรส....................................................................นามสกุล.....................................................................
อาชีพ.........................................................ชื่อสถานที่ทางาน..............................................................ตาแหน่ง.....................................................
เงินเดือน
ค่าจ้าง เดือนละ......................................... บาท รับจ้างรายวัน ๆ ละ.......................................บาท
(แนบหลักฐาน ถ้ามี)
๖. สถานภาพที่อยู่อาศัย
บ้านเป็นของตนเอง
เช่าซื้อเดือนละ..........................บาท
เช่าบ้านเดือนละ …...........................................บาท
อาศัยผู้อื่น (ระบุ)............................................(แนบหลักฐาน ถ้ามี)
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานคือ ๑........................................................๒.................................................................
๓.......................................................................๔.........................................................................๕............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).............................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(….........................................................)
….............../................/.............

หมายเหตุ

หลักฐานประกอบการเสนอขอรับทุนการศึกษา

๑. สาเนาทะเบียนบ้านทีมีชื่อของผู้มีสิทธิเสนอ ขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ชื่อคู่สมรส
ชื่อบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา และชื่อบุตรที่อยู่ในอุปการะทุกคน
๒. สาเนาใบสาคัญการสมรส
๓. หนังสือรับรองผลการศึกษาของปีการศึกษา ที่ผ่านมา
๔. หนังสือรับรองความประพฤติของปีการศึกษา ที่ผ่านมา
๕. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สาหรับ ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานกิจการพิเศษ ให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับรอง

