
   
(1) ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 

ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 

---------------------------------------- 
           โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๑๐  
สภาทหารผ่านศึกจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดงัต่อไปนี้ 
           ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
พ.ศ. ๒๕๓๖"  
           ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
           ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
                 ๓.๑ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๑ 
                 ๓.๒ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๔ 
                 ๓.๓ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 
                 ๓.๔ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๑  
                 ๓.๕ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๒๘  
                ๓.๖ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ. ๒๕๒๙ 
                 ๓.๗ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๒๙  
                 ๓.๘ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๘)  
พ.ศ. ๒๕๓๑ 
                 ๓.๙ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๙)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 
                 ๓.๑๐ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับท่ี ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๓๕  
           บรรดาระเบียบและค าส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (1) ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๖ ราชกิจจานุเบกษา                     
ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๖๖  วันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖
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           ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  "พนักงาน"  หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีต าแหน่งหน้าท่ีสังกัดอยู่ในองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
           ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวาง
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
           ข้อ ๖  พนักงาน มี ๒ ช้ัน คือ 
                 ๖.๑ ช้ันประจ าแผนกขึ้นไป 
                 ๖.๒ ช้ันเสมียน 
           ข้อ ๗  ช้ันประจ าแผนกขึ้นไป ได้แก่ต าแหน่งดงัต่อไปนี้ 
                 ๗.๑ ประจ าแผนกและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๒ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๓ หัวหน้าแผนกและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๔ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                ๗.๕ รองผู้อ านวยการกองและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๖ ผู้อ านวยการกองและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๗ รองผู้อ านวยการฝุายและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๘ ผู้อ านวยการฝุายและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                 ๗.๙ ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
           ข้อ ๘  ช้ันเสมียน ได้แก่ต าแหน่งเสมียนและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
           ข้อ ๙  พนักงานจะได้รับอัตราเงนิเดือนระดับใดช้ันใดให้เป็นไปตามท่ีสภาทหารผ่านศึกก าหนด 
 ข้อ ๑๐ ต าแหน่งใดจะมีจ านวนเท่าใด ตลอดจนต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าตามข้อ ๗ และ 
ข้อ ๘ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราก าลังขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกท่ีสภาทหารผ่านศึกก าหนด 
 

หมวด ๒ 
การบรรจุ 

 
           ข้อ ๑๑ การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ ดังต่อไปนี้ 
                  ๑๑.๑ ต าแหน่งเสมียนและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าขึ้นไปถึงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ 
               ๑๑.๒ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าขึ้นไป  นายก
สภาทหารผ่านศึกเป็นผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ  
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
           ข้อ ๑๒ บุคคลท่ีจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานต้องมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
                   ๑๒.๑ มีสัญชาติไทย 
                    ๑๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   
                    ๑๒.๓ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                    ๑๒.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีโรคอันพึงรังเกียจ 
                    ๑๒.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
                    ๑๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    ๑๒.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกส่ังให้ออกจากงานโดยมีความผิดหรือบกพร่อง 
                    ๑๒.๘ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักงาน 
                   ๑๒.๙ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษช้ันลหุโทษ 
 ข้อ ๑๓ การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเสมียน ส าหรับทหารผ่านศึกหรือทหารนอกประจ าการ
หรือข้าราชการ ให้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหารหรือหน่วยราชการครั้งหลังสุดเป็นหลัก ส าหรับ
บุคคลท่ัวไปจะต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าหรือมีความรู้ความช านาญในหน้าท่ีนั้น ๆ โดย
มีหลักฐานรับรอง 
           ข้อ ๑๔ การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งประจ าแผนกขึ้นไป ให้พิจารณาบรรจุจากพนักงาน    
ท่ีมีอยู่เดิม  เว้นแต่ต าแหน่งนั้นมีความจ าเป็นหรือไม่สามารถจะบรรจุพนักงานท่ีมีอยู่แล้ว  ก็ให้พิจารณาบรรจุทหารผ่าน
ศึกหรือทหารนอกประจ าการหรือข้าราชการหรือผู้ท่ีเคยรับราชการในหน่วยทหารหรือหน่วยราชการอ่ืนใน
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าช้ันท่ีจะบรรจุหรือเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่า 
          ข้อ ๑๕ การบรรจุให้กระท าโดยการสอบคัดเลือก เว้นแต่กรณีจ าเป็นให้รายงานเสนอเหตุผลต่อผู้มีอ านาจ
ส่ังบรรจุตามข้อ ๑๑ เป็นราย ๆ ไป 
              ส าหรับทหารผ่านศึก  ทหารนอกประจ าการหรือครอบครัวทหารผ่านศึก  ให้มีเกณฑ์เพิ่ม
คะแนนสอบเป็นพิเศษ ตามท่ีผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะวางระเบียบข้ึน 
           ข้อ ๑๖ การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑๖.๑ ทหารผ่านศึก  หรือทหารนอกประจ าการ  หรือข้าราชการ  ให้บรรจุให้ได้รับเงินเดือน                
ไม่สูงกว่าเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม 
                   ๑๖.๒ ทหารผ่านศึก  หรือทหารนอกประจ าการ  หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีวุฒิประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือวุฒิซ่ึงเทียบเท่า ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนตามท่ีสภาทหารผ่านศึก
ก าหนด 
                   ๑๖.๓ การบรรจุบุคคลท่ัวไปเข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๑๓ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราช้ันต้นของ
ต าแหน่งเสมียน  
           ข้อ ๑๗ การบรรจุบุคคลท่ีต้องมีความรู้ความช านาญพิเศษเข้าปฏิบัติงาน  ให้ผู้อ านวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถและก าหนดเงินเดือนตามความเหมาะสม 
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          ข้อ ๑๘ การบรรจุบุคคลท่ีเคยเป็นพนักงานมาแล้ว ให้พิจารณาบรรจุโดยให้ไดร้ับเงินเดือนเช่นเดียวกับ
ทหารผ่านศึกหรือทหารนอกประจ าการหรือข้าราชการ ท่ีเคยรับราชการในหน่วยทหารหรือหน่วยราชการอ่ืนมาแล้ว 
             ส าหรับพนักงานท่ีออกจากงานไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายแล้ว แจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานภายใน
ก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้บรรจุในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า
และให้ได้รับเงินเดือนโดยอนุโลมถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน       
             (1)  ข้อ ๑๙ เมื่อตกลงจะรับผู้ใดเข้าปฏิบัติงาน ก็ให้จัดท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกันตามแบบท่ี
ก าหนดขึ้น โดยให้มีข้าราชการประจ าช้ันสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า หรือผู้มีหลักฐานท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ค้ าประกันใน
วงเงินไม่น้อยกว่าเงินเดือนท่ีพนักงานผู้นั้นจะได้รับจ านวนหนึ่งเดือน ห้ามมิให้พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหาร    
ผ่านศึกเป็นผู้ค้ าประกันการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
    ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการรับ จ่าย เก็บรักษาเงิน ต้องวางเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือ
สลากออมสินพิเศษ จ านวนหนึ่งหมื่นบาทเป็นประกัน อีกโสดหนึ่งด้วย 
              ส่วนพนักงานขับรถ ให้มีเงินประกันการเสียหายจ านวนหนึ่งพันบาท เป็นประจ าอยู่ด้วยโดยหัก 
เงินเดือนไว้เดือนละหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะครบหนึ่งพันบาท  
 

หมวด ๓ 
การออกจากงาน 

 
            ข้อ ๒๐ พนักงานต้องออกจากงานเมื่อ 
                     ๒๐.๑ ตาย 
     ๒๐.๒ มีค าส่ังให้ออกจากงาน เนื่องจาก 
                           ๒๐.๒.๑ ขอลาออก 
                           ๒๐.๒.๒ ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกโดยมีความผิด หรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี 
                          ๒๐.๒.๓ ครบก าหนดวันลาตามข้อ ๗๐ แล้วยังไม่กลับมาปฏิบัติงานตามปกต ิ
                           ๒๐.๒.๔ ขาดการปฏิบัติงานเกินกว่าสิบห้าวันติดต่อกัน 
                          ๒๐.๒.๕ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ 
                           ๒๐.๒.๖ หย่อนสมรรถภาพ 
                           ๒๐.๒.๗ ถูกงดบ าเหน็จประจ าปีโดยมีความผิดหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ีสองปี
ติดต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒)                        
พ.ศ. ๒๕๓๘ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง วนัที่ ๑ กนัยายน ๒๕๓๘ 
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                          ๒๐.๒.๘ ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง 
                          ๒๐.๒.๙ ครบก าหนดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา    
                          ๒๐.๒.๑๐ ส้ินปีงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
                          ๒๐.๒.๑๑ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
        ข้อ ๒๑ การส่ังให้พนักงานออกจากงาน ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจตุามข้อ ๑๑ เป็นผู้ส่ัง 
           ข้อ ๒๒ พนักงานท่ีประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นใบลาออกตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยแจ้งให้
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ยสิบห้าวัน เมื่อได้รับอนุญาตและส่งมอบหน้าท่ีเสร็จส้ินแล้วจึง
ให้ออกได้ 
           ข้อ ๒๓ การให้พนักงานออกจากงานเพราะหย่อนสมรรถภาพ ให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
    ๒๓.๑ ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาในหรือนอกประเทศ ซ่ึงสอบตกหรือถอนตัว
จากการศึกษา และเป็นผลเสียหายแก่กิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                   ๒๓.๒ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีไม่เกิดผลงาน และแม้ได้เปล่ียนให้ไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืนเป็น
การแก้ตัวหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น 
            ๒๓.๓ ปฏิบัติงานเฉ่ือยชาไม่ก้าวหน้า ท าให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือการด าเนินงาน  
ในส่วนท่ีได้รับมอบหมายไม่เป็นผล                     
 

หมวด ๔ 
การเลื่อนและย้ายต าแหน่ง 

 
                    (1) ข้อ ๒๔ การเล่ือนต าแหน่ง 
                ๒๔.๑ พนักงานต าแหน่งเสมียนหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่า งอ่ืนท่ีเทียบเท่า จะได้รับการ
พิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นประจ าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ต้องเป็นผู้ ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งเสมียนหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรเสมียนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ท้ังนี้ ให้กระท าโดยวิธีสอบคัดเลือก  
       ส าหรับพนักงานต าแหน่งเสมียนหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าท่ีปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี และในปีสุดท้ายก่อนครบเกษียณอายุหนึ่งปี ให้ปรับเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นประจ า
แผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
                   ๒๔.๒ พนักงานต าแหน่งประจ าแผนก หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า จะได้รับการ
พิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ต้องปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งประจ าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปี  และ เป็นผู้ท่ีส าเร็จ               
การฝึกอบรมหลักสูตรประจ าแผนกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ท้ังนี้ ให้กระท าโดยวิธีสอบคัดเลือก  
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
          (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง วนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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                   ๒๔.๓ พนักงานต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า จะได้รับ
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสามปี และเป็นผู้ท่ี
ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
    ๒๔.๔ พนักงานต าแหน่งหัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า จะได้รับ
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าแผนกหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสามปี และ
เป็นผู้ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
    ๒๔.๕ พนักงานต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า           
จะได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นรองผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า   ต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี เทียบเท่าติดต่อกันมาไม่น้อย
กว่าสองปี และเป็นผู้ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                  ๒๔.๖ พนักงานต าแหน่งรองผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า       
จะได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสองปี 
    ๒๔.๗ พนักงานต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า จะได้รับ
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นรองผู้อ านวยการฝุายหรือต าแหน่งท่ีเรียก ช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
    ๒๔.๘ พนักงานต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า     
จะได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นผู้อ านวยการฝุายหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ให้คัดเลือก
จากพนักงานต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
                   ๒๔.๙ พนักงานต าแหน่งผู้อ านวยการฝุายหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า จะได้รับ
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้คัดเลือกจากพนักงาน
ต าแหน่งผู้อ านวยการฝุายหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า     
    ๒๔.๑๐ การพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง ให้พิจารณาโดยคณะกรรมการ 
    ๒๔.๑๑ การเล่ือนต าแหน่งเป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
พิจารณาเห็นสมควร ให้รายงานเสนอขออนุมัตินายกสภาทหารผ่านศึกเป็นราย ๆ ไป 
           ข้อ ๒๕ การย้ายพนักงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสับเปล่ียนหน้าท่ี ให้กระท าได้ตามความ
เหมาะสม ภายในต าแหน่งระดับเดียวกัน 
              (1) ข้อ ๒๖ การส่ังเล่ือนต าแหน่งตาม ๒๔.๑, ๒๔.๒, ๒๔.๓, ๒๔.๔, ๒๔.๕ และ ๒๔.๖ และการส่ังย้าย
ตามข้อ ๒๕ เป็นอ านาจของผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส่วนการเล่ือนต าแหน่งตาม ๒๔.๗, ๒๔.๘ 
และ ๒๔.๙ ให้เสนอขออนุมัตินายกสภาทหารผ่านศึก 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  
           (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
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หมวด ๕ 

การเลื่อนชั้นเงินเดือนและพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี 
 

             (1)  ข้อ ๒๗ พนักงานท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ถ้ามีวุฒิสูงขึ้นจากเดิมและเป็นวุฒิท่ีตรงกับ
หน้าท่ีของต าแหน่งในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เล่ือนขึ้นโดยการสอบและถือปฏิบัติตาม ๑๖.๒ 
             (2)  ข้อ ๒๘ พนักงานต าแหน่งเสมียนหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ท่ีครองต าแหน่งต่ ากว่า
วุฒิท่ีได้รับมาก่อนการเข้าปฏิบัติงาน ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
เสมียนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถ้าวุฒิท่ีได้รับมาก่อนเป็นวุฒิท่ีตรงกับหน้าท่ีของต าแหน่งในองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งนั้นโดยการสอบและถือปฏิบัติตาม ๑๖.๒ 
                   (3)  ข้อ ๒๙ ให้ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วางระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาบ าเหน็จ
ประจ าปี โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน และระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย                
การพิจารณาบ าเหน็จประจ าป ี
             (4)  ข้อ ๓๐  ยกเลิก 
             (5)   ข้อ ๓๑  ยกเลิก 
                    (6)  ข้อ ๓๒ ยกเลิก 
                    (7)  ข้อ ๓๓ ยกเลิก 
                    (8)  ข้อ ๓๔ ยกเลิก 
                    (9)  ข้อ ๓๕ ยกเลิก 
             (10)  ข้อ ๓๖  ยกเลิก 
 

หมวด ๖ 
วินัย 

 
           ข้อ ๓๗ พนักงานต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ และต้องพยายามช้ีแจงแก่บุคคลในบังคับบัญชา
ให้เข้าใจและนิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
           ข้อ ๓๘ ในการปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานกระท าการข้ามต าแหน่งการบังคับบัญชา เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตหรือในกรณีพิเศษท่ีจะกล่าวต่อไปในข้อ ๓๙ 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
          (1) – (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าดว้ยพนกังานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง วนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
           (3) – (10) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนกังานองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ 
๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๙ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๔ 



 
 

- ๘ - 
 

           ข้อ ๓๙ พนักงานต้องเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 
              ค า ส่ังของผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายและแบบธรรมเนียมหรือ
ข้อบังคับและระเบียบท่ีผู้บังคับบัญชาได้ก าหนดขึ้น ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ห้ามดื้อดึงขัดขืนหลีกเล่ียง    
ถ้าเห็นว่าค าส่ังนั้นผิดกฎหมาย หรือคลาดเคล่ือนจากแบบธรรมเนียม ต้องรายงานช้ีแจงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
เมื่อได้รายงานช้ีแจงแล้ว ผู้บังคับบัญชายังคงส่ังให้ปฏิบัติ ถ้าค าส่ังนั้นไม่เป็นการผิดกฎหมาย ก็ให้ปฏิบัติตามแล้วรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ส่ังขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งทราบ ถ้าค าส่ังนั้นผิดกฎหมายต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ส่ัง
ทราบโดยเร็ว 
           ข้อ ๔๐ พนักงานต้องตัง้ใจปฏิบัตงิานด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดเสียหายข้ึนได้ 
           ข้อ ๔๑ พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ห้ามรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและห้าม
อาศัยอ านาจหน้าท่ีจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อ่ืน 
           ข้อ ๔๒ พนักงานต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ห้ามเป็นตัวกระท าการ 
ในบริษัท ห้าง ร้าน ใด ๆ  นอกจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะส่ัง และห้ามกระท าการหาผลประโยชน์อย่างใด 
อันอาจเป็นทางให้เสียความเท่ียงธรรมในหน้าท่ีของตน 
          ข้อ ๔๓ พนักงานต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ข้ึนช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว ห้ามประพฤติตนเป็นคนเสเพลเสพ
เครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือท าความผิดอาญาหรือกระท าการใด ๆ อันอาจ
เส่ือมเสียแก่ต าแหน่งหน้าท่ี 
 ข้อ ๔๔ พนักงานต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจ าการ ประชาชน 
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ห้ามดูหมิ่นหยาบหยามบุคคลใด 
           ข้อ ๔๕ พนักงานต้องรักษาความสามัคครีะหว่างพนักงานและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน      
           ข้อ ๔๖ พนักงานต้องรักษาความลับของทางราชการและขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
 

หมวด ๗ 
การรักษาวินัย 

 
           ข้อ ๔๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดูแลระมัดระวังพนักงานในบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามวินัยท่ี
กล่าวไว้ในหมวด ๖ แห่งข้อบังคับนี้ 
             ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าความผิดของ
พนักงานผู้นั้นอยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในอ านาจของตนท่ีลงโทษได้ ก็ให้ส่ังลงโทษถ้าเห็ นว่า
ความผิดนั้นควรจะต้องมีโทษเกินกว่าท่ีตนจะมีอ านาจลงโทษได้ ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพื่อส่ังลงโทษ
ต่อไป 
              ผู้บังคับบัญชาใดไม่ ส่ังลงโทษหรือไม่ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีท าผิดวินัย  ให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชานั้น ท าผิดวินัย 
 
 
 
 
 



 
 

- ๙ - 
 
                    (1)  ข้อ ๔๘ พนักงานผู้ใดถูกผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษผิดวินัย พนักงานผู้นั้นต้องปฏิบัติตามทันที ถ้าเห็นว่า
ได้รับโทษโดยไม่ยุติธรรม จะอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ส่ังขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกสภาทหารผ่านศึกก็ได้ 
    การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้กระท าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทราบค าส่ังลงโทษ 
 

หมวด ๘ 
โทษผิดวินัย 

 
           ข้อ ๔๙ โทษผิดวินัย มี ๖ สถาน คือ 
                    ๔๙.๑ ไล่ออก 
                    ๔๙.๒ ปลดออก 
                    ๔๙.๓ ให้ออก 
                   ๔๙.๔ ลดช้ันเงินเดือน 
                   ๔๙.๕ ตัดเงินเดือน 
                    ๔๙.๖ ภาคทัณฑ์     
           ข้อ ๕๐ การส่ังไล่ออก ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามข้อ ๑๑ เป็นผู้ส่ัง เมื่อพนักงานกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ดังต่อไปนี้ 
                   ๕๐.๑  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษประหารชีวิตโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือความผิดอันมีบทก าหนดโทษช้ันลหุโทษท่ีไม่เสียหายแก่
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างร้ายแรง 
                   ๕๐.๒ ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต หรือต้องค าพิพากษาในคดีแพ่งอันแสดง
ว่าเป็นการเส่ือมเสียแก่ต าแหน่งหน้าท่ีอย่างร้ายแรง 
                   ๕๐.๓ ทุจริตต่อหน้าท่ี  
                  ๕๐.๔ ขัดค าส่ังผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังการโดยชอบด้วยหน้าท่ี และการขัดค าส่ังนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างร้ายแรง 
                   ๕๐.๕ เปิดเผยความลับของราชการหรือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการหรือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างร้ายแรง 
                ๕๐.๖ ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ี เป็นเหตุให้เสียหายแก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่าง
ร้ายแรง 
                   ๕๐.๗ ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
    ๕๐.๘ ขาดการปฏิบัติงานติดต่อกันหรือละท้ิงหน้าท่ีติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า          
สิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง วนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



 
 

- ๑๐ - 
 
           ข้อ ๕๑  การส่ังปลดออก ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามข้อ ๑๑ เป็นผู้ส่ัง เมื่อพนักงานกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์จะต้องถูกไล่ออก หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน 
 ข้อ ๕๒ การส่ังให้ออก ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามข้อ ๑๑ เป็นผู้ส่ัง เมื่อพนักงานกระท าผิดวินัยไม่ถึง
เกณฑ์จะต้องถูกปลดออก 
           ข้อ ๕๓ การพิจารณาความผิดในข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ ให้ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อยสามคน เพื่อท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประธาน
กรรมการสอบสวนทราบค าส่ัง และถ้ามีความจ าเป็นซ่ึงจะสอบสวนให้แล้วเสร็จมิได้ ให้ขออนุญาตขยายเวลาได้อีก
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
             (1)  ข้อ ๕๔ การส่ังลดช้ันเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษแก่พนักงานผู้กระท าผิด
วินัยได้ครั้งหนึ่งไม่เกินก าหนดในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

ผู้ส่ังลงโทษ ผู้รับโทษ ลดชั้นเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน 

ก าหนดส่วนเงินเดือน 
ร้อยละ 

ก าหนดเวลา 

นายกสภาทหารผ่านศกึ 
 
ผู้อ านวยการองคก์าร- 
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ 
 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล-
ทหารผ่านศึก,  
ผู้อ านวยการฝุาย และ
เลขานุการองค์การ-  
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ 
 
ผู้อ านวยการกองและ 
หัวหน้าส านัก  
และหัวหน้าส านกังาน-
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ 
 
หัวหน้านิคมเกษตรกรรม, 
หัวหน้าศูนย์, 
หัวหน้าส่วน 
และหัวหน้าแผนก 

พนักงานทุกช้ัน 
 

พนักงานทุกช้ัน 
 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒ ช้ัน 
 

๑ ช้ัน 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

๕๐ 
 

๓๐ 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

๔ เดือน 
 

๓ เดือน 
 
 

๓ เดือน 
 
 
 
 
 

๒ เดือน 
 
 
 
 

๑ เดือน 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
          (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๗)  



พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง วนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

- ๑๑ - 
 
           ข้อ ๕๕ การส่ังภาคทัณฑ์ เมื่อพนักงานผู้ใดกระท าความผิดอันควรได้รับโทษลดช้ันเงินเดือนหรือ      
ตัดเงินเดือน แต่มีเหตุท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าควรปรานี หรือในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย ให้ผู้บังคับบัญชาส่ัง
ภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดให้ปรากฏเป็นหนังสือไว้ และจะให้ท าทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๙ 
การให้พักงาน 

 
           ข้อ ๕๖ พนักงานผู้ใดถูกฟูองคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ 
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงโทษ
ทางวินัยสถานหนัก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงปฏิบัติงานอยู่ในหน้าท่ีระหว่างพิจารณาหรือสอบสวนจะเป็นการ
เสียหายแก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ก็ให้ส่ังพนักงานผู้นั้นพักงานตั้งแต่วันท่ีออกค าส่ัง 
           ข้อ ๕๗ การส่ังให้พนักงานพักงาน ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจตุามข้อ ๑๑ เป็นผู้ส่ัง 
           ข้อ ๕๘ การให้พักงานนั้น ให้พักตลอดเวลาท่ีคดียังไม่ถึงท่ีสุด หรือตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา  
เมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้ว หรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว 
                   ๕๘.๑ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองเลย               
ผู้ท่ีส่ังพักงานต้องส่ังให้พนักงานผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันท่ีส่ังพักงาน 
    ๕๘.๒ แม้ไม่ได้ความว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานได้กระท าผิด แต่ก็มีมลทินหรือมัวหมองอยู่ผู้ท่ีส่ังพัก
งานจะส่ังให้พนักงานผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานหรือให้ออกจากงานก็ได้ แต่ต้องส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติงานหรือให้ออก
จากงานตั้งแต่วันท่ีออกค าส่ังนั้น 
    ๕๘.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานได้กระท าความผิด ให้ผู้ท่ีส่ังพักงานปฏิบัติดังนี้ 
                        ๕๘.๓.๑ ถ้าส่ังไล่ออกหรือปลดออก ให้ส่ังไล่ออกหรือปลดออก ตั้งแต่วันท่ีส่ังพักงาน 
                        ๕๘.๓.๒ ถ้าส่ังให้ออก ให้ส่ังให้ออกตั้งแต่วันท่ีออกค าส่ัง 
              ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานได้กระท าความผิด แต่ศาลรอการก าหนดโทษหรือ
ก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจ าคุกและปรับแต่โทษจ าคุกให้ยก หรือลงโทษจ าคุกและปรับแต่โทษ
จ าคุกให้รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัย และความผิดนั้น          
ไม่เก่ียวกับการทุจริตต่อผลประโยชน์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้ท่ีส่ังพักงานจะส่ังให้พนักงานผู้นั้นกลับ
เข้าปฏิบัติงานหรือให้ออกจากงานตามความใน ๕๘.๒ ก็ได้ 
           ข้อ ๕๙ เงินเดือนและเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนของผู้ท่ีถูกส่ังให้พักงาน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                    ๕๙.๑  ผู้ถูกส่ังให้พักงานในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาในคดีอาญา ให้งดจ่ายเงินเดือน 
และเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนไว้ตามวันท่ีถูกส่ังให้พักงาน  
                   ๕๙.๒ หากผู้ถูกส่ังให้พักงานได้ปฏิบัติงานล่วงเลยวันให้พักงานเพราะมิได้รับทราบค าส่ังให้
จ่ายเงินเดือนและเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงวันท่ีได้รับทราบค าส่ัง หรือควรจะได้ รับทราบค าส่ัง ถ้าผู้ถูกส่ังให้    
พักงานจ าเป็นต้องส่งมอบงาน ก็ให้จ่ายเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนให้ถึงวันส่งมอบงาน แต่ต้องไม่เกินสิบห้า
วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบหรือควรจะได้รับทราบค าส่ังนั้น 
             หากผู้ถูกส่ังให้พักงานจ าเป็นต้องมาส่งมอบงานระหว่างถูกควบคุมตัว ก็ให้จ่ายเงินเดือนและ
เงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนในระหว่างท่ีส่งมอบงานนั้นให้ด้วย แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 
 



 
- ๑๒ - 

 
                   ๕๙.๓ เงินเดือนและเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนท่ีงดจ่ายระหว่างถูกส่ังให้พักงานนั้นเมื่อคดีหรือ 
กรณีถึงท่ีสุด  
     ๕๙.๓.๑ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง
ให้จ่ายเงินท่ีงดจ่ายไว้เต็มจ านวน 
                        ๕๙.๓.๒ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานมิได้กระท าความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง 
หรือถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือถูกลงโทษไม่ถึง
จ าคุก และไม่ถูกส่ังไล่ออกหรือปลดออก ให้จ่ายเงินท่ีงดจ่ายไว้นั้นไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินท่ีได้รับก่อนวันถูกส่ังให้พักงาน  
                         ๕๙.๓.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักงานได้กระท าความผิดถูกศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก
หรือประหารชีวิตหรือถูกส่ังไล่ออก หรือปลดออก ห้ามมิให้จ่ายเงินท่ีงดจ่ายไว้  
 ข้อ ๖๐ ถ้าผู้ถูกส่ังให้พักงานตายเสียก่อนคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตั้งคณะกรรมการขึ้น
พิจารณาและวินิจฉัยตามหลักฐานเท่าท่ีมีอยู่ว่าจะจ่ายเงินท่ีงดจ่ายไว้หรือไม่เพียงใด โดยอนุโลมถือปฏิบัติตามข้อ ๕๙ 

 
หมวด ๑๐ 
การรายงาน 

 
           ข้อ ๖๑ พนักงานผู้ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกต าแหน่งตามล าดับช้ัน  
ตั้งแต่ช้ันสูงลงไป 
              ในกรณีย้ายต าแหน่ง ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดิมทุกต าแหน่งตามล าดับช้ันตั้งแต่ ช้ันต่ า               
ขึ้นไปและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทุกต าแหน่งตามล าดับช้ันตั้งแต่ช้ันสูงลงไป 
           ข้อ ๖๒ พนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา หรือถูกฟูองร้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทราบโดยเร็ว 
           ข้อ ๖๓ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นรายงานด่วนตรงต่อผู้อ านวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมกับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบอีกทางหนึ่ง คือ 
    ๖๓.๑ พนักงานประพฤติตนในทางเส่ือมเสียเกียรติหรือช่ือเสียงต่อหมู่คณะหรือต้องหาในคดี
อุกฉกรรจ์ 
    ๖๓.๒ พนักงานถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส เนื่องจากการท าลายชีวิตของตนเอง 
                   ๖๓.๓ เกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การก่อวินาศกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ขึ้นใน
บริเวณหน่วยงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์หรือเกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                   ๖๓.๔ เกิดการทะเลาะวิวาทจนใช้อาวุธท าการต่อสู้กันขึ้นในหมู่พนักงานด้วยกันเองหรือกับ
บุคคลอ่ืนจนถึงแก่ความตาย 
                   ๖๓.๕ เกิดโรคระบาดขึ้นในเขตท้องท่ีหน่วยงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
                   ๖๓.๖ เกิดอุบัติเหตุจนท าให้พนักงานถึงแก่ความตาย เช่น ถูกอาวุธหรือกระสุนปืน ตกจาก   
ท่ีสูง รถคว่ า เรือล่ม เป็นต้น 
                   ๖๓.๗ เกิดเหตุท่ีจะท าความเสียหายให้แก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
 
 
 



 
- ๑๓ - 

 
                   ๖๓.๘ เกิดเหตุท่ีจะท าความไม่สงบขึ้น เช่น มีผู้มาชักชวนให้เปล่ียนแปลงการปกครองหรือ
เดินขบวน เป็นต้น 
              ท้ังนี้ ให้รายงานด้วยวาจาหรือด้วยหนังสือหรือด้วยเครื่องส่ือสารใดก็ได้ แต่ข้อความท่ีรายงาน
นั้น ต้องกล่าวให้ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยย่อความเรื่องท่ีเกิดขึ้น เช่น วัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ และเรื่องท่ี
เกิดขึ้นนั้นได้ส่ังการและจัดการไปแล้วอย่างใดบ้าง  
           ข้อ ๖๔ พนักงานผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมประชุม ฟังค าบรรยายเผยแพร่หรือช่วย
เกล้ียกล่อมโฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร หรือองค์การใดท่ีมิใช่เป็นกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึก ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อรับอนุญาตก่อน 
           ข้อ ๖๕ พนักงานผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ท้ังในและ 
นอกเวลาราชการ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อ                 
รับอนุญาตก่อน 
          ข้อ ๖๖ พนักงานผู้ใดระหว่างไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกช่ัวคราวของสมาคม 
สโมสรหรือองค์การในต่างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์หรือพฤติการณ์ไม่เก่ียวกับการเมืองและไม่ขัดต่อกฎหมายไทย 
ในขณะท่ีอยู่ในประเทศนั้น ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

 
หมวด ๑๑ 

การรับส่งหน้าท่ี 
 

           ข้อ ๖๗ เมื่อมีค าส่ังย้ายพนักงานหรือให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการให้
ได้รับส่งหน้าท่ีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรับทราบค าส่ัง เว้นแต่ไม่สามารถกระท าได้ ให้ขออนุญาตผู้อ านวยการ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                   ๖๗.๑ ในกรณีย้ายพนักงานซ่ึงเป็นการสับเปล่ียนต าแหน่ง ให้รับส่งหน้าท่ีกันตามล าดับจาก
คนสุดท้ายในชุดการย้ายนั้นขึ้นไป เว้นแต่การรอรับส่งหน้าท่ีตามล าดับนั้นไม่เป็นการสะดวกแก่พนักงาน หรือมี วิธี
อ่ืนใดท่ีจะท าให้รับส่งหน้าท่ีกันได้เร็วกว่านี้ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาท้ังสองฝุายตกลงกัน 
                     ๖๗.๒ ในกรณีย้ายพนักงานซ่ึงมิใช่เป็นการสับเปล่ียนต าแหน่งและยังมิได้มีค าส่ังให้ผู้ใดด ารง
ต าแหน่งนั้นแทน หรือในกรณีให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการให้ผู้ถูกย้าย
หรือถูกให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ได้ส่งมอบหน้าท่ีให้แก่พนักงานผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นการเสร็จส้ินไปเสียตอนหนึ่งก่อน 
        ข้อ ๖๘ ในระหว่างการส่งมอบหน้าท่ี ให้ผู้ถูกย้ายมีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในต าแหน่งเดิมต่อไป
จนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าท่ีให้แก่ผู้รับหน้าท่ีเป็นการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
           ข้อ ๖๙ การรับส่งหน้าท่ี ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                   ๖๙.๑ ผู้ส่งต้องท าบัญชีส่งหน้าท่ีเฉพาะในหน้าท่ีของตน เช่น บัญชีเก่ียวกับการเงิน บัญชี
จ านวนพนักงาน บัญชีพัสดุ บัญชียานพาหนะและสัตว์พาหนะ หรือบัญชีอ่ืนเฉพาะท่ีจ าเป็นตามจ านวน ซ่ึงเป็นจริง
ในวันรับส่งหน้าท่ี 
     เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้เขียนไว้ในท้ายบัญชีส่งหน้าท่ีนั้นว่า "ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว" 
และลงลายมือช่ือผู้ส่ง ผู้รับไว้ ถ้ายังไม่ถูกต้องให้ผู้รับบันทึกไว้ในบัญชีนั้น และลงลายมือช่ือผู้ส่งผู้รับกับพนักงานซ่ึง
เก่ียวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปช้ันหนึ่งก่อน ผู้รับต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 
     บัญชีนั้นให้ท าสามฉบับ เก็บไว้ ณ ส านักงานเพื่อเป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ผู้ส่งรับไปหนึ่ง
ฉบับและเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายในเจ็ดวันหนึ่งฉบับ 
                   ๖๙.๒ ให้มอบแผนการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่แก่ผู้รับถ้ามีกิจการที่ยังค้างอยู่ ตลอดจนแนวความคิด 
ท่ีจะด าเนินการต่อไปก็ให้ช้ีแจงผู้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
       ๖๙.๓  เมื่อได้รับส่งหน้าท่ีกัน ณ ส านักงานแล้ว ถ้าผู้รับส่งหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยตั้งแต่ระดับ
หัวหน้าแผนกขึ้นไป ให้ผู้ส่งหน้าท่ีเรียกประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าท่ีรวบรวมได้ แล้วช้ีแจงมอบหมายการบังคับ
บัญชาให้แก่ผู้รับหน้าท่ีต่อไป 
                   ๖๙.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมท าบัญชีวันลาต่าง ๆ ประวัติการศึกษา และรายงานประจ าตัวของ 
ผู้รับหน้าท่ี เสนอไปยังผู้บังคับบัญชาหน่วยใหม่ กับให้ผู้ส่งท ารายงานประจ าตัวของผู้ใต้บังคับบัญชามอบให้ผู้รับ
หน้าท่ีใหม่ต่อไปด้วย 
 

หมวด ๑๒ 
การลา 

 
           ข้อ ๗๐ ให้ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกวางระเบียบเก่ียวกับการลา โดยอนุโลมถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
 

หมวด ๑๓ 
การเก่ียวข้องกับการเมือง 

 
           ข้อ ๗๑ พนักงานจะนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายก็ได้  
           ข้อ ๗๒ การเข้าร่วมประชุมพรรคการเมือง ให้กระท าเป็นการส่วนตัวได้ แต่ต้องมิใช่ในเวลาปฏิบัติงาน 
           ข้อ ๗๓ พนักงานจะต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                 ๗๓.๑ ไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้เขตสถานท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในกิจการทาง
การเมืองไม่ว่าด้วยการกระท าหรือด้วยวาจา  
                 ๗๓.๒ ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 
                 ๗๓.๓ ไม่แต่งเครื่องแบบซ่ึงทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนดไว้ ไปร่วมประชุม
พรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในท่ีสาธารณะใด ๆ อันเป็นการประชุมท่ีมีลักษณะการเมือง 
 
 
 



 
- ๑๕ - 

 
                 ๗๓.๔ ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หรือในเวลาปฏิบัติงานหรือในเวลาสวมเครื่องแบบท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนดไว้ 
                 ๗๓.๕ ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานท่ีราชการ 
  ๗๓.๖ ไม่บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทหารผ่านศึกหรือประชาชน ท้ังโดยทางตรงหรือโดย
ปริยายให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่กระท าการในทางให้คุณหรือให้โทษเพราะเหตุท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือทหารผ่านศึกหรือประชาชน นิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                 ๗๓.๗ ไม่กระท าการขอร้องหรือบังคับให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่
พรรคการเมือง 
                 ๗๓.๘ ไม่เขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซ่ึงจะ
จ าหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชนอันมีข้อความท่ีเป็นลักษณะของการเมืองและไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่ 
พรรคการเมืองหรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในท่ีท่ีปรากฏแก่ประชาชน 
                 ๗๓ .๙ ไม่ใช้การเมืองเป็นเครื่องมือ เพื่อกระท า กิจการต่าง ๆ เช่น ว่ิง เต้นติดต่อกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพรรคการเมือง เพื่อให้น าร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรหรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล 
                 ๗๓.๑๐ ไม่แสดงออกโดยตรง หรือโดยปริยายอันจะเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาท่ีมีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในทางกลับกัน ไม่กีดกัน 
ต าหนิติเตียนทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

หมวด ๑๔ 
เคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกาย 

 
           ข้อ ๗๔ เครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายพนักงาน หมายถึงเครื่องแต่งกายท้ังหลายท่ีได้ก าหนดให้แต่ง 
รวมท้ังเครื่องหมายต าแหน่ง สังกัด หรือเครื่องหมายอ่ืน ๆ ตลอดจนส่ิงประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอ่ืนด้วย 
           ข้อ ๗๕ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายตามข้อ ๗๔ จะสมควรอย่างใด 
และจะต้องแต่งเมื่อใด โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๖ - 
 

หมวด ๑๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
           ข้อ ๗๖ ในระหว่างท่ียังมิได้ออกระเบียบ ค าส่ังหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้น าระเบียบ 
ค าส่ังหรือประกาศท่ีใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
                                    

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ 
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                    (วิจิตร  สุขมาก) 

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
               นายกสภาทหารผ่านศึก 

 


