๑. ตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. พ.ศ.๒๕61
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย (ยื่นคาร้องภายใน ๑ ปี)
สิทธิกรณีเสียชีวิต (ยื่นคาร้องภายใน ๑๘๐ วัน)
สาเหตุทั่วไป (เจ้าหน้าที่ รปภ., คู่สมรส และ บุตร)
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบ ๒ ปี
ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๕ ปี
ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๓,๐๐๐
๔,๕๐๐
๖,๐๐๐
๙,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ขณะเดินทางไป-กลับ ในระหว่างปฏิบัตหิ น้าที่ (เจ้าหน้าที่ รปภ.)
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบ ๒ ปี
ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๕ ปี
ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๗,๕๐๐
๙,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

โดยสาเหตุจากการปฏิบตั ิหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ รปภ.)
ให้ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลรวมกันเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

สาเหตุทั่วไป
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบ ๒ ปี
ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๕ ปี
ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ขณะเดินทางไป-กลับ
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบ ๒ ปี
ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๕ ปี
ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

โดยเหตุจากการปฏิบัตหิ น้าที่
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบ ๒ ปี
ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๕ ปี
ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

- กรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ (เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล) จัดของเยี่ยมในวงเงินไม่เกิน ๒,๐00 บาท
๒. กรณีเสียชีวิต จัดพวงหรีดเคารพศพในนาม “สานักงานรักษาความปลอดภัย” ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
- กรณีเสียชีวิต ให้ดาเนินการจัดส่งศพกลับภูมิลาเนา โดยสานักงานรักษาความปลอดภัย
- ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนา จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๓. กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (ตาบอด ๒ ข้าง , แขนขาด ๒ ข้าง และขาขาด ๒ ข้าง) จะได้รับความช่วยเหลือเท่ากับ
กรณีเสียชีวิต (ยื่นคาร้องภายใน ๙๐ วัน)
- กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (ตาบอด ๑ ข้าง , แขนขาด ๑ ข้าง และขาขาด ๑ ข้าง) จะได้รับความช่วยเหลือ
เท่ากับ กึ่งหนึ่งของกรณีเสียชีวิต (ยื่นคาร้องภายใน ๙๐ วัน)
4. กรณีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประสบอัคคีภั ย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้นจนทาให้
ทรัพย์สินตนเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท (ยื่นคาร้องภายใน ๙๐ วัน หลังภัยพิบัติสิ้นสุดลง)
5. ตามมติคณะกรรมการบริหาร สปภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ ๕ ก.ย.๕๙ ให้ สปภ. กาหนดแนวทางการจ่ายชุดเครื่องแบบใหม่ โดยให้
เจ้าหน้าที่ รปภ. มีสิทธิรับชุดเครื่องแบบปีละ ๒ ชุด (๖ เดือน/ชุด) ดังนี้ เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เข้ามารับสมัครงานและผ่านการฝึกอบรม ให้มีสิทธิ
รับชุดเครื่องแบบและเสื้อยืดคอกลม , พร้อมตราเครื่องหมาย อผศ. , เครื่องหมายอักษรย่อ สปภ. , ป้ายชื่อ เป็นชุดที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่สมัครงาน
และจะต้องปฏิบัติงานกับ สปภ. ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน สาหรับชุดที่ ๒ ให้เป็นไปตามวงรอบที่ สปภ. กาหนด โดยให้ได้รับเฉพาะชุดเครื่องแบบ
และเจ้าหน้าที่ รปภ. (เก่า) ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องให้มีสิทธิได้รับชุดเครื่องแบบ เป็นไปตามวงรอบที่ สปภ. กาหนดดังนี้ ชุดที่ ๑ ให้ได้รับ
ชุดเครื่องแบบพร้อมเสื้อยืดคอกลม สาหรับชุดที่ ๒ ให้ได้รับเฉพาะชุดเครื่องแบบ
6. ตามคาสั่ง สปภ.อผศ. พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง การยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ เจ้าหน้าที่ รปภ. มีสิทธิยืมเงินได้ไม่เกิน 4,๐๐๐
บาทเจ้าหน้าที่ รปภ. (ผู้ยืมเงิน) จะต้องมีหลักฐานตารางการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีเงินค้าประกันความเสียหาย โดยมีความเดือดร้อน หรือจาเป็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง

7. ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖
เจ้าหน้าที่ รปภ. จะได้รับการสงเคราะห์ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภายในวงเงินครึ่งหนึ่งของจานวนเงินประกันความเสียหาย
หักสะสมไว้ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ซึ่งการยืมเงินดังกล่าว ผู้ขอยืมเงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และต้องผ่อนชาระคืนภายใน ๑๐ เดือน
โดยใช้เงินประกันความเสียหายเป็นหลักประกัน ค้าประกันเงินยืม
8. ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการลา เจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. พ.ศ.๒๕๔๕
- ใน ๑ ปี ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน และได้รับเงินค่าจ้าง ไม่เกิน ๓๐ วัน
- การเจ็บป่วยโดยอุบัติเหตุขณะเดินทางไป-กลับ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้รับค่าจ้าง ๖๐% ของอัตราค่าจ้างที่รับ (ไม่เกิน ๓๐วัน)
- การเจ็บป่วยโดยเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับค่าจ้าง ๑๐๐% ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ (ไม่เกิน ๔๕ วัน) และให้ได้รับค่าจ้าง ๖๐%
ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับอีกไม่เกิน ๓๒๐ วัน (ทั้ง ๒ กรณีต้องมีใบรับรองแพทย์และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ)
- เจ้าหน้าที่ รปภ. มีสิทธิลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางาน แต่ไม่เกิน ๔๕ วัน
- การลากิจกรณี บิดา มารดา ภรรยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเสียชีวิตลาได้ไม่เกิน ๗ วัน และจะได้รับเงินค่าจ้างไม่เกิน
กรณีละ ๗ วัน (โดยมีหลักฐานใบมรณบัตรประกอบการลา)
- เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
หรือเพื่ อเข้า รับการทดลองความพรั่ งพร้อ ม ให้ร ายงานลาต่ อผู้บัง คับบัญ ชาก่อ นล่วงหน้าพร้ อมเอกสารเรียกตัว และมีสิทธิเบิก
ค่าจ้างได้โดยไม่นับรวมเป็นวันลาป่วยและลากิจ
9. ค่าสินไหมประกันภัยกลุ่มจาก บริษัท ประกันชีวิต ที่ได้รับการคัดเลือกประจาปี
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน ๑2,๐๐๐ บาท - เสียชีวิตด้วยโรคทั่วไป รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป รายละ ๒2๐,๐๐๐ บาท - เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ รายละ ๒2๐,๐๐๐ บาท
- เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม หรือลอบทาร้าย ๒2๐,๐๐๐ บาท
- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษสาธารณภัย (จากการโดยสารรถประจาทางในลิฟท์ และอาคารสาธารณะถูกไฟไหม้ รายละ ๓4๐,๐๐๐ บาท
- ทุ พพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากการเจ็บป่วย รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทุพพลภาพสิ้นเชิ งถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ รายละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท สูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนี้
- สูญเสียอวัยวะสองข้างหรือเท้าทั้งสองข้าง รายละ ๑2๐,๐๐๐ บาท
อัมพาต รายละ ๑2๐,๐๐๐ บาท
- สูญเสียมือข้างหนึ่งและตาข้างหนึ่ง รายละ ๑2๐,๐๐๐ บาท
เป็นใบ้ถาวร รายละ 6๐,๐๐๐ บาท
- สูญเสียตาข้างหนึ่ง รายละ 12๐,๐๐๐ บาท
10. ค่าสินไหม ประกันภัยกลุ่มเสริมพิเศษให้แก่ ผู้ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ จะได้รับเพิ่มเติม ดังนี้
- เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทุกกรณี (คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ยกเว้นกรณีสืบพบ
เข้าร่วมก่อการร้าย) ได้รับเงินจานวน ๕12,๐๐๐ บาท
- เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอันเกิดจากสาธารณภัย ได้รับเงินจานวน ๑,๐12,๐๐๐ บาท
- กรณีสูญเสียอวัยวะ ในวงเงินระหว่าง ๕,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสียและการพิจารณาของบริษัทฯ
- กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ได้รับเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑1. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ รปภ.ดีเด่นประจาปี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ (๒,๐๐๐/๓,๐๐๐/๔,๐๐๐ บาท)
12. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนดติดต่อกันและไม่ประสงค์
จะขอรับการสงเคราะห์อีกต่อไปจะได้รับเงินรางวัลเท่ากับเงินประกันความเสียหายที่เหลืออยู่ของผู้นั้น ดังนี้
- ปฏิบัติงานติดต่อกันกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๒๐ ปี จะได้รับเงินรางวัลเท่ากับเงินประกันความเสียหายของผู้นั้นจานวนสองเท่า
- ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเงินรางวัลเท่ากับเงินประกันความเสียหายของผู้นั้นจานวนห้าเท่า

หมายเหตุ สิทธิสวัสดิการของ เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกกรณีให้ติดต่อสอบถามและยื่นเอกสารโดยตรงที่ แผนกสวัสดิการ
ส่วนดาเนินงาน โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๖๑๘ ต่อ ๑๖๑๗ - ๑๖๑๘ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๑๓๕0

