
 

 

 

 

พระราชบญัญตั ิ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันท่ี ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เป็นปีท่ี ๒๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ                 
โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 
                  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้   โดยค าแนะน า        
และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
                  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์       
ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐” 
                  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ใ ห้ใช้ บังคับตั้ งแต่ วันถัด จากวันประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
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                 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
                (๑) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๔๙๑ 
                (๒) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
                (๓) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
                บรรดาบทกฎหมาย  กฎและข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  
                “ทหารผ่านศึก”  หมายความว่า 
                (๑) ทหารหรือบุคคลซ่ึงมีต าแหน่งหน้าท่ีในราชการทหาร หรือบุคคลซ่ึงท าหน้าท่ี
ทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดและได้กระท าหน้าท่ีนั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่า
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการจลาจล 
                (๒) ทหารหรือบุคคลซ่ึงท าการป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัย               
ต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร   
ตามท่ีกระทรวงกลาโหม  หรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
                “ทหารผ่านศึกประจ าการ”  หมายความว่า  ทหารผ่านศึกท่ีก าลังรับราชการทหาร
หรือราชการประจ าในกระทรวง ทบวง  กรม  เว้นแต่ผู้ท่ีเป็นข้าราชการเมือง  ข้าราชการวิสามัญ  
หรือลูกจ้าง 
                “ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ”  หมายความว่า  ทหารผ่านศึกผู้ท่ีไม่ใช่ทหารผ่านศึก
ประจ าการ 
                “ครอบครัวทหารผ่านศึก”  หมายความว่า  บิดามารดา  สามีภริยา  และบุตรของ
ทหารผ่านศึก 
                “ทหารนอกประจ าการ”  หมายความว่า  ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑  หรือ           
ผู้ท่ีพ้นราชการทหารประเภทท่ี ๑  รวมท้ังนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน         
นอกประจ าการซ่ึงมีสิทธิได้รับเบ้ียหวัด  บ าเหน็จหรือบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  ท้ังนี้  ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกหรือไม่ 
                “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาทหารผ่านศึก 
                “ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                “รองผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  รองผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                “พนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงมีต าแหน่งหน้าท่ีสังกัดอยู่ในองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก  รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนขององค์การสงเคราะห์        
ทหารผ่านศึก 
                “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
 

                มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  และบทท่ัวไป 

 

               มาตรา ๖  ให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า  “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”        
เรียกโดยย่อว่า “อผศ.”  เป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล  แต่มิใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย        
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ 
                (๑) ทหารผ่านศึก 
                (๒) ครอบครัวทหารผ่านศึก  และ 
                (๓) ทหารนอกประจ าการ 
                มาตรา ๗  ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นนิติบุคคล 
                มาตรา ๘  อผศ.  มีส านักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร  และจะตั้งส านักงานสาขา   
หรือส านักงานตัวแทนขึ้น  ณ  ท่ีใดก็ได้  ถ้าจะตั้งส านักงานสาขาหรือส านักงานตัวแทนขึ้น         
ณ  ต่างประเทศ  ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อน 
                มาตรา ๙  ให้  อผศ.  มีรายได้ดังนี้ 
                (๑)  เงินอุดหนุนจากงบเงินอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม 
                (๒)  เงินท่ีรัฐบาลก าหนดให้เป็นคร้ังคราว 
                (๓)  เงินผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมของ อผศ. 
                (๔)  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนซ่ึง อผศ. ได้รับบริจาค 
  มาตรา ๑๐  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖  ให้ อผศ.         
มีอ านาจและหน้าท่ีรวมถึง 
                (๑)  มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  สร้าง  ซ้ือ  เช่า  ให้เช่า  ให้เช่า
ซ้ือ  ยืม  ให้ยืม  จัดสรร  จัดหา  จ าหน่าย  ท าการแลกเปล่ียน  โอนและรับโอนด้วยประการใด ๆ 
ซ่ึงท่ีดินหรือทรัพย์สินอ่ืน 
                (๒)  ประกอบการงานหรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการค้า        
หรือการอ่ืน 
                (๓)  ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 
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                 มาตรา ๑๑  ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  หรือทหารนอกประจ าการ       
ท่ีจะได้รับการสงเคราะห์หรือถูกงดการสงเคราะห์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับ
สภาทหารผ่านศึก 
                มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้ สินและความรับผิด
ตลอดจนพนักงาน  ลูกจ้าง  เงินงบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตาม
พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๔๙๑  แก่  อผศ. 
                ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัวทหารท่ีไปช่วย
สหประชาชาติท าการรบ  ณ  ประเทศเกาหลี  ตามตราสารจัดตั้งมูลนิธินั้น  ให้โอนบรรดากิจการ
ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สินและความรับผิดตลอดจนพนักงาน  ลูกจ้าง  เงินงบประมาณของมูลนิธินั้น  
แก่  อผศ. 
                มาตรา ๑๓  ผู้ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอยู่ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ รับการสงเคราะห์ต่อไปเช่นเดียวกับผู้ได้รับ            
การสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด ๒ 
การควบคุม  และการบริหาร 

ส่วนที่ ๑ 
การควบคุม 

               (1) มาตรา ๑๔  ให้มีสภาทหารผ่านศึก  ประกอบด้วย 
              (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นนายกสภาทหารผ่านศึก 
                (๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีหนึ่ง 
                (๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีสอง 
                (๔) ผู้อ านวยการ  เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีสาม 
                (๕) รองผู้อ านวยการ  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
                (๖) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหมจากทหารผ่านศึก
ประจ าการหกคน  และทหารผ่านศึกนอกประจ าการเก้าคน 
                ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมากกว่าหนึ่งคน  ให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนหนึ่ง  เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีหนึ่ง 
                ในกรณีท่ีไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตาม (๒)  ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็น อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีหนึ่ง  และให้ผู้อ านวยการ  เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึก  
คนท่ีสอง 
                ให้เลขานุการ  อผศ.  เป็นเลขาธิการของสภาทหารผ่านศึกโดยต าแหน่ง”             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
          (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานเุบกษา   
เล่ม ๑๓๔  ตอนที่ ๑๔ ก  ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 
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  มาตรา ๑๕  กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งสองปี 
                ในวาระเร่ิมแรก  เมื่อครบก าหนดหนึ่งปี   ให้กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งประเภท       
ทหารผ่านศึกประจ าการพ้นจากต าแหน่งสามคน  และประเภททหารผ่านศึกนอกประจ าการ     
พ้นจากต าแหน่งส่ีคน  ท้ังนี้โดยวิธีจับสลาก  การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการออก  
ตามวาระ 
                ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงสาระ  ให้แต่งตั้งบุคคล               
ในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทนเท่าวาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
                มาตรา ๑๖  ให้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  คงมีอ านาจและหน้าท่ี  
ด าเนินการในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
                กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ไม่เกินหนึ่งคร้ัง
ติดต่อกัน 
                มาตรา ๑๗  กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระ  โดย 
                (๑) ลาออก 
                (๒) รัฐมนตรีให้ออกโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม 
                (๓) กรรมการประเภททหารผ่านศึกประจ าการหรือกรรมการประเภททหารผ่านศึก 
นอกประจ าการ  พ้นจากการเป็นทหารผ่านศึกประเภทดังกล่าว 
                มาตรา ๑๘  ให้สภาทหารผ่านศึกมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมกิจการ
ท่ัวไปของ อผศ.  และให้มีอ านาจ 
                (๑) ก าหนดข้อบังคับตามมาตรา ๑๑ 
                (๒) ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานและด าเนินกิจการ 
                (๓) ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการเงิน  ทรัพย์สิน  และการบัญชี  รวมท้ังการสอบ
บัญชีและการตรวจ 
                (๔) ก าหนดขอบังคับว่าด้วยบ าเหน็จและเงินสะสมของพนักงาน 
                (๕) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์  เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์  หรือ  
การสงเคราะห์อ่ืน ๆ  เพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว  ซ่ึงเมื่อได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 
                (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย 
                (๗) ตั้งอนุกรรมการ  เพื่อกระท าการใด ๆ ตามท่ีมอบหมาย 
                มาตรา ๑๙  ให้มีการประชุมสามัญสภาทหารผ่านศึกอย่างน้อยทุกระยะเวลา       
สามเดือน 
                ให้มีการเรียกประชุมวิสามัญสภาทหารผ่านศึก  เมื่อนายกสภาทหารผ่านศึก
เห็นสมควรหรือเมื่อกรรมการตั้งแต่สามคนขึ้นไปร้องขอ 
                สภาทหารผ่านศึกจะเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ค าอธิบาย  ค าแนะน า  หรือความเห็น
ก็ให้กระท าได้ 
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      มาตรา ๒๐  การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเก้าคน     
โดยมีกรรมการท่ีได้รับแต่ตั้งไม่น้อยกว่าประเภทละสามคนมาประชุม  จึงเป็นองค์ประชุม 
               (1) มาตรา ๒๑  ให้นายกสภาทหารผ่านศึกเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้านายกสภา
ทหารผ่านศึก  ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีหนึ่ง  
เป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีหนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้  ให้อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีสองเป็นประธาน  ถ้าอุปนายกสภาทหารผ่านศึก     
คนท่ีสองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อุปนายกสมาคมสภาทหารผ่านศึกคนท่ีสาม
เป็นประธาน  ถ้าอุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนท่ีสามไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้     
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
                 มาตรา ๒๒  มติของท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธาน  ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
               มาตรา ๒๓  มติของสภาทหารผ่านศึกในกรณีท่ีให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น       
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหาร 

 
  มาตรา  ๒๔  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรประจ าการ  ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการหนึ่งคน  และรองผู้อ านวยหนึ่งคน  ด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหม 
  การถอดถอนผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ  ให้รัฐมนตรีกระท าได้ด้วยความ
เห็นชอบของสภากลาโหม 
                มาตรา ๒๕  ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารกิจการของ อผศ.  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับและนโยบายท่ีสภาทหารผ่านศึกก าหนด  และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานทุกต าแหน่ง
และลูกจ้าง 
                ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบในการจัดการและด าเนินงานของ อผศ. 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๔  ตอนที่ ๑๔ ก  ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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                มาตรา ๒๖  ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ผู้อ านวยการเป็นผู้กระท าการ        
ในนามของ อผศ.  และเป็นผู้กระท าการแทน อผศ.  และเพื่อการนี้ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้
ตัวแทนของ อผศ.  ท่ีได้ตั้งขึ้นตามมาตรา ๘  และมาตรา ๓๐  หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
                ในกรณีท่ีมีข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกก าหนดไว้ว่านิติกรรมใดผู้อ านวยการจะท าได้   
ก็แต่โดยความเห็นชอบของสภาทหารผ่านศึกก่อน  บรรดานิติกรรมท่ีผู้อ านวยการท าขึ้นโดยมิได้รับ
ความเห็นชอบดังกล่าว  ย่อมไม่ผูกพัน อผศ.  เว้นแต่สภาทหารผ่านศึกจะให้สัตยาบัน 
                มาตรา ๒๗  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
                (๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เล่ือน  ลดหรือตัดเงินเดือน  ตลอดจนลงโทษ
พนักงานและลูกจ้าง  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
                (๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อผศ.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ  
สภาทหารผ่านศึก 
              มาตรา ๒๘  ให้รองผู้อ านวยการท าหน้าท่ีช่วยผู้อ านวยการในกิจการท้ังปวงอันอยู่
ในหน้าท่ีของผู้อ านวยการ  และเป็นผู้ท าการแทนผู้อ านวยการในเร่ืองท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย     
หรือเมื่อผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  เว้นแต่ในหน้าท่ีอุปนายกสภาทหารผ่านศึก 
              ถ้าผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง
นายทหารสัญญาบัตรประจ าการเป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการชั่วคราว 
               (1) มาตรา ๒๘/๑ ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ อผศ. ท้ังนี้  
ตามข้อบังคับท่ีสภาทหารผ่านศึกก าหนด 
                มาตรา ๒๙  ให้ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  ผู้รักษาการแทน  และพนักงาน    
ตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๓๐  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนายทหารประจ าการ  ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานสาขาหรือส านักงานตัวแทนซ่ึงได้ตั้งขึ้นตามมาตรา ๘  ได้ตามความเหมาะสม 
                ในกรณีท่ีสมควรแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่นายทหารประจ าการด ารงต าแหน่งดังกล่าว    
ในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แต่งตั้งได้ 
                ให้หัวหน้าส านั กงานสาข าหรือส านั กงานตั วแทนเ ป็นตัวแทนของ อผศ .            
ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
              (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔  ตอนที่ ๑๔ ก  ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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หมวด ๓ 
ตราเคร่ืองหมาย  เหรียญและเข็ม 

 
               มาตรา ๓๑  ตราเคร่ืองหมายของ อผศ. มี รูปลักษณะดังรูปตราเคร่ืองหมาย            
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
                มาตรา ๓๒  อผศ.  อาจจัดท าเหรียญและเข็มขององค์การ  เพื่อเป็นเคร่ืองหมาย
ประดับส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือมีอุปการคุณในกิจการของ  อผศ. ชนิด  ชั้น  ของเหรียญ   
และเข็ม  และรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิประดับ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
 

หมวด ๔ 
บทก าหนดลงโทษ 

 
 (2) มาตรา ๓๓  ผู้ใดมิใช่ในกิจการของ  อผศ.  หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก  
อผศ.  ใช้ชื่อหรือถ้อยค าในประการท่ีน่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ อผศ.  หรือ
เก่ียวเนื่องกับกิจการของ อผศ.  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
                นิติบุคคลใดมิใช่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 
อผศ. ใช้ค าว่า  “อผศ.”  “ทหารผ่านศึก”  “ผ่านศึก”  “นอกประจ าการ”  หรือค าว่า  “ทหาร”  
เป็นชื่อหรือประกอบชื่อของนิติบุคคลนั้น  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก           
การส่ังการหรือกระท าการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระท าการและละเว้น         
ไม่ส่ังการ หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย 
               มาตรา ๓๔  ผู้ใดใช้ตราเคร่ืองหมายของ  อผศ.  โดยไม่มีสิทธิใช้  ท าตราเคร่ืองหมาย
ของ  อผศ.  โดยไม่ได้รับอ านาจจาก  อผศ.  ท าปลอมหรือเลียนแบบคล้ายคลึงตราหรือรอยตรา
เคร่ืองหมายของ  อผศ.   หรือใช้ส่ิงท่ีท าปลอมหรือเลียนแบบคล้ายคลึงตราเคร่ืองหมายเช่นนั้น  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔  ตอนที่ ๑8 ก  ลงวันที่  11 กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
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               มาตรา ๓๕  ผู้ใดใช้เหรียญหรือเข็มอันเป็นเคร่ืองหมายประดับของ  อผศ.  โดยไม่มี
สิทธิใช้ตามมาตรา ๓๒  หรือท าเหรียญหรือเข็มนั้นโดยไม่ได้รับอ านาจจาก  อผศ.  หรือท าหรือใช้
ส่ิงเทียมหรือเลียนแบบหรือคล้ายคลึงเหรียญหรือเข็มเช่นนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
 

                 ผู้รับสนองประบรมราชโองการ 
               พลตรี  กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ 
                           รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตราเครื่องหมายองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

ท้ายพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(1) หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากทางราชการทหาร    
มีความประสงค์ท่ีจะขยายการสงเคราะห์ให้รวมไปถึงทหารนอกประจ าการ  ต ารวจ  ข้าราชการ   
พลเรือน  และพลเรือนซ่ึงได้กระท าหน้าท่ีป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อ      
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร กับท้ังสมควรรวมมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัว
ทหารท่ีไปช่วยสหประชาชาติท าการรบ  ณ  ประเทศเกาหลีให้เ ข้าอยู่ ในองค์การนี้ด้วย              
จึงเห็นสมควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เหมาะสม
กับกาลสมัยและสถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน 
                   (๘๔  ร.จ.  ๑๐  ตอนท่ี ๑๒๖  ลงวันท่ี  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๑๐) 
 
 
 

--------------------------------- 
 
พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๒) 
(2) หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  มีบทบัญญัติ        
บางประการท่ีไม่เหมาะสมกับภาพการณ์ปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก  และการปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสภาทหารผ่านศึก  เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว  ในการปฏิบัติภารกิจ  และก าหนดท่ีมาของต าแหน่งเลขานุการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขาธิการสภาทหารผ่านศึก
โดยต าแหน่ง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
              (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) 
เล่ม ๘๔  ตอนที่ ๑๒๖  ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๐ 
              (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔  ตอนที่ ๑๔ ก  ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 


