
(1) ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงาน  และลูกจ้างประจ า 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

--------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงาน
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๒๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมาะสม  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ .ศ. ๒๕๑๐  สภาทหารผ่านศึกจึงก าหนด
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงานและ
ลูกจ้างประจ า  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๓” 

           ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
              ๓.๑ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๒๐ 
              ๓.๑ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
              ๓.๑ ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              บรรดาความในข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  และค าช้ีแจงอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว   

ในข้อบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 (1) ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจ า องค์การสงเคราะห์ทหาร    
ผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง วันที่ ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๓ 
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หมวด ๑ 
ข้อความท่ัวไป 

 
             (1) ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

      “พนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงมีต าแหน่งหน้าท่ีสังกัดอยู่ในองค์การสงเคราะห์ทหาร    
ผ่านศึกและรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

 “ลูกจ้างประจ า”  หมายความว่า  ลูกจ้างท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจ าโดยไม่มี
ก าหนดเวลาตามอัตรา  จ านวนท่ีก าหนดไว้  ท้ังนี้  ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างประจ าของหน่วยงานกิจการ
พิเศษทุกหน่วย  แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างท่ีอยู่ระหว่างทดลองงาน  ลูกจ้างช่ัวคราว  หรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

 “เงินเดือน”  หมายความว่า  เงินเดือนท่ีพนักงานได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
รวมท้ังเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบด้วย 

 “เงินเดือนเดือนสุดท้าย”  หมายความว่า  เงินเดือนท้ังเดือนท่ีพนักงานจะได้รับในเดือนสุดท้าย
ก่อนออกจากงาน 

 “ค่าจ้าง”  หมายความว่า  ค่าจ้าอัตราปกติท่ีลูกจ้างประจ าได้รับตามอัตราท่ีก าหนดจ่ายให้ส าหรับ
การท างานในระยะเวลาปกติ  รวมท้ังเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบด้วย 

 “ค่าจ้างเดือนสุดท้าย”  หมายความว่า  ค่าจ้างท้ังเดือนท่ีลูกจ้างประจ าควรจะได้รับในเดือน
สุดท้ายก่อนออกจากงาน 

 “บ าเหน็จปกติ”  หมายความว่า  เงินตอบแทนท่ีออกจากงานซ่ึงจ่ายครั้งเดียว 
 “บ าเหน็จรายเดือน”  หมายความว่า  เงินตอบแทนท่ีออกจากงานซ่ึงจ่ายเป็นรายเดือน 
 “บ าเหน็จพิเศษ”  หมายความว่า  เงินท่ีจ่ายให้กรณีท่ีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ีซ่ึงแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจ
และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อีกเลยซ่ึงจ่ายครั้งเดียว 

  “บ าเหน็จพิเศษรายเดือน”  หมายความว่า  เงินท่ีจ่ายให้กรณีท่ีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี ซ่ึงแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อีกเลยซ่ึงจ่ายเป็นรายเดือน 
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หมวด ๒ 
บ าเหน็จปกติ 

 
 ข้อ ๕ พนักงาน  และลูกจ้างประจ าผู้ใดท างานเป็นเวลาต่อเนื่องกัน  จะได้รับบ าเหน็จปกติตาม

ข้อบังคับนี้เมื่อต้องออกจากงานเพราะ 
              ๕.๑ ได้ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์ 
         ๕.๒ หย่อนสมรรถภาพและได้ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ 
  ๕.๓ ป่วยเจ็บโดยมีแพทย์ของทางราชการรับรองว่า  ไม่สามารถหรือไม่สมควรท างานต่อไป

ได้  และได้ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ 
  ๕.๔ ถึงแก่ความตาย  และความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของ

ตนเอง  และได้ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ 
  ท้ังนี้  เว้นแต่ผู้ถูกไล่ออก 
 ข้อ ๖ การค านวณบ าเหน็จปกติท่ีจ่ายตามข้อ ๕ ให้ค านวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายหรือค่าจ้าง

เดือนสุดท้าย  คูณด้วยจ านวนเดือนท่ีท างานแล้วหารด้วยสิบสอง 
         ส าหรับเวลาท างานถ้ามีหลายระยะ  ให้นับเวลาท างานรวมกันโดยคิดสามสิบวันเป็นหนึ่ง

เดือน  เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
         การนับเวลาท างานเพื่อจ่ายบ าเหน็จปกติ  ให้นับตั้งแต่วันท่ีมีค าส่ังบรรจุเป็นต้นไป  จนถึง

วันท่ีมีค าส่ังให้ออกจากงาน 
         ในกรณีท่ีพนักงานได้รับการบรรจุจากลูกจ้างประจ า  ไม่รวมถึงลูกจ้างประจ าหน่วยงาน

กิจการพิเศษของทุกหน่วย  หากได้ปฏิบัติงานติดต่อกัน  ให้นับระยะเวลาระหว่างเป็นลูกจ้างประจ าค านวณ
บ าเหน็จปกติต่อเนื่องกันได้ 

 ข้อ ๗ พนักงาน  และลูกจ้างประจ า  ต้องออกจากงานเพราะถูกยุบเลิก  หรือตัดทอนงานให้ได้รับ
บ าเหน็จปกติเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย  หรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายจ านวนสามเดือนแล้วแต่กรณี  แต่ถ้าได้
ท างานโดยไม่ขาดตอนมาเกินกว่าสามปีให้ถือเกณฑ์บ าเหน็จปกติตามข้อ ๖  

 ข้อ ๘ วันท่ีได้รับอนุญาตให้หยุดงาน  ให้นับเป็นเวลาท างานส าหรับค านวณเงินบ าเหน็จปกติ 
 ข้อ ๙ พนักงาน  และลูกจ้างประจ า  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างท่ีมี

การรบหรือการสงคราม  หรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือในระหว่างท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  ให้นับเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเป็นทวีคูณ 

        ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นท่ีใด  ให้พนักงาน  และลูกจ้างประจ าซ่ึง
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเขตท่ีได้มีประกาศกฎอัยการศึกนั้น  ได้รับการนับเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในระหว่างนั้นเป็น
ทวีคูณได้ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีก าหนดให้นับวันทวีคูณในพื้นท่ีดังกล่าว 
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           ในกรณีดังกล่าวในสองวรรคก่อน  ถ้าพนักงาน  และลูกจ้างประจ า  ผู้ใดมีเวลาปฏิบัติ
หน้าท่ีซ่ึงอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ  ก็ให้นับเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในระหว่างนั้นเป็น
ทวีคูณแต่ประการเดียว 

 
หมวด ๓ 

บ าเหน็จพิเศษ 
 

 ข้อ ๑๐ การพิจารณาบ าเหน็จความชอบให้แก่พนักงาน  และลูกจ้างประจ า  ท่ีได้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บ  เพราะเหตุปฏิบัติงานในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิ สต์  ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 

 ข้อ ๑๑ การพิจารณาบ าเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม  
ว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ ๑๒ การพิจารณาบ าเหน็จพิเศษในเวลาปกติ  ให้แก่พนักงาน  และลูกจ้างประจ า  ซ่ึงถึงแก่
ความตาย  ทุพพลภาพ  หรือพิการจนไม่สามารถท างานต่อไปได้เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีใหป้ฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยบ าเหน็จพิเศษในเวลาปกติโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

บ าเหน็จรายเดือน  และบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 
 

 ข้อ ๑๓ พนักงาน และลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ ท่ีได้ท างานติดต่อกันมานานแล้ว
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมเวลาทวีคูณตามหมวด ๒ จะแสดงความประสงค์ขอรับเป็นบ าเหน็จ   
รายเดือน หรือกรณีผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จพิเศษตามหมวด ๓ จะแสดงความประสงค์ขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษ
รายเดือนแทนก็ได้ 

           การขอใช้สิทธิตามวรรคแรก ผู้มีสิทธิไม่สามารถเปล่ียนแปลงความประสงค์ขอกลับไปใช้
สิทธิในการขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จพิเศษท่ีจ่ายครั้งเดียวได้อีก 

          สิทธิในบ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษรายเดือน ให้เริ่มตั้งแต่วันท่ีพนักงานและ
ลูกจ้างประจ าออกจากงานจนกระท่ังผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
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    (1)ข้อ ๑๔ การค านวณบ าเหน็จรายเดือน ให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือ ค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายคูณด้วยจ านวนเดือนท่ีท างานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ แต่ให้จ ากัดจ านวนอย่างสูง    
ไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

 ข้อ ๑๕ การค านวณพิเศษรายเดือน ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้ก าหนด ตามจ านวน
ท่ีเห็นสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพ ของพนักงาน และลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

    ๑๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีในเวลาปกติ ก าหนดไม่น้อยกว่าหกเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
หรือค่ าจ้ าง เดือนสุด ท้ายแต่ไม่เ กินยี่ สิบ ส่ีเ ท่าของเงิน เดือนเดือนสุดท้าย หรือค่าจ้า งเดือนสุดท้าย                
แล้วหารด้วยห้าสิบ 

   ๑๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหว่างท่ีมีการรบ การสงคราม
การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างท่ีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด
ไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย แต่ไม่เกินส่ีสิบสองเท่าของ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๑๖ การค านวณบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ และบ าเหน็จพิเศษรายเดือน
ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดท้ิง 

 ข้อ ๑๗ การยื่นเรื่องการขอรับบ าเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจ า ให้ท าตามแบบ        
และวิธีการที่ฝ่ายปลัดบัญชี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนด 

 ข้อ ๑๘ การเล่ือนช้ันเงินเดือน หรือค่าจ้าง ตามความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ หาก
พนักงาน และลูกจ้างประจ า จะได้เล่ือนขั้นรับเงินเดือน หรือค่าจ้างและเงินช่วยพิเศษเกินกว่าเงินเดือน      
หรือค่าจ้างช้ันสูงสุดของพนักงาน และลูกจ้างประจ าแล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธี ท่ีกระทร วงกลาโหม       
ด าเนินการอยู่โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินบ าเหน็จตามหมวด ๒ และ หมวด ๓ และเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงาน
และลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตาย 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------   
       (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจ า องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง วันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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   ๑๙.๑ ผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จถึงแก่ความตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้น เนื่องจากการ
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวนตามเกณฑ์ ค านวณในข้อ ๖ 
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้ 

    (๑) บุตรได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
    (๒) สามี หรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
    (๓) บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
    ในกรณีไม่มีทายาทข้อหนึ่งข้อใด (๑) (๒) (๓) หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อน   

ให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในข้อท่ีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
    ในกรณีท่ีไม่มีทายาทท้ัง (๑) (๒) และ (๓) ดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผู้ตาย      

ได้แสดงเจตนาไว้ โดยท าเป็นหนังสือ ตามแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดท้ายข้อบังคับนี้ 
    ในกรณีซ่ึงไม่มีทายาทและบุคคลซ่ึงผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม        

หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบ าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 
    ในกรณีท่ีได้มีการจ่ายบ าเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตร ซ่ึงได้มีค า

พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซ่ึงได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีบิดาตาย หรือนับแต่วันท่ีได้รู้หรือหรือควรจะได้รู้ถึงความตายของบิดา เพิ่มขึ้นให้แบ่ง
บ าเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามค าพิพากษานั้นเป็นทายาท
ผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของพนักงาน และลูกจ้างประจ าผู้นั้น ในกรณีเช่นนี้ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
เรียกคืนบ าเหน็จตกทอดจากทายาทซ่ึงผู้รับบ าเหน็จตกทอดไปก่อนแล้ว  

    ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกคืนบ าเหน็จตกทอดท่ีจ่ายให้รับเกินไปในส่วนของตน         
ตามวรรคห้าได้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่บุตรซ่ึงได้มีค าพิพากษา
ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดแต่อย่างใด 

   ๑๙.๒ ผู้มีสิทธิผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติงาน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน  
สามเท่าของเงินเดือน หรือค่าจ้าง เต็มเดือนท่ีผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนท่ีถึงแก่ความตาย และหากผู้มีสิทธิผู้นั้น  
มสิีทธิได้รับเงินเพิ่มส าหรับการสู้รบ ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือน หรือค่าจ้างเพื่อค านวณเป็นเงินช่วยพิเศษ
จ านวนสามเท่าด้วย  

     ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงาน และลูกจ้างประจ า ผู้ถูกส่ังพักงาน และ 
ผู้อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างโดยอนุโลม 

    ผู้มีสิทธิผู้ใดตายในระหว่างขาดการปฏิบัติงานหรือละท้ิงหน้าท่ี โดยไม่มีเหตุผล    
อันสมควรให้ห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ 
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    ๑๙.๒.๑ เงินช่วยพิเศษตาม ๑๙.๒ ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผู้มีสิทธิแสดงเจตนา       
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วย
พิเศษท้ายข้อบังคับนี้ 

      ถ้าผู้มีสิทธิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซ่ึงผู้มีสิทธิแสดง
เจตนาไว้ ตายก่อนผู้มีสิทธิ หรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายเงินแก่บุคคลตามล าดับนี้ 

      (๑) คู่สมรส 
      (๒) บุตร 
      (๓) บิดามารดา 
      เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับ

ถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 
      ถ้าทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ตามความในวรรคสอง       

ในล าดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายเงินแก่ผู้ซ่ึงบุคคลในล าดับเดียวกันนั้นมอบหมายเป็นหนังสือหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดท่ีจัดการศพ 

   ๑๙.๒.๒ การขอรับเงินช่วยเหลือ ให้กระท าภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีผู้มีสิทธิถึงแก่
ความตาย เว้นแต่กรณีท่ีผู้นั้นเป็นผู้ถูกส่ังพักงาน หรือผู้อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษระยะเวลาหนึ่งปีให้ นับแต่วันท่ี    
การถูกส่ังพักงานหรือการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษส้ินสุดลง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ตามหมวด ๔ ถึงแก่    
ความตายในขณะท่ีได้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนยังไม่ถึง ๕๐ เดือน ให้จ่ายเป็น  
บ าเหน็จรายเดือนตกทอด หรือบ าเหน็จรายเดือนพิเศษตกทอดให้แก่ทายาท เฉพาะในส่วนท่ียังไม่ครบ        
๕๐ เดือน โดยให้รวมจ่ายเป็นครั้งเดียว 

           บ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน เดือนสุดท้ายท่ีถึงแก่ความตายให้จ่าย  
เต็มเดือน 

           การจ่ายเงินบ าเหน็จรายเดือนตกทอด หรือเงินบ าเหน็จรายเดือนพิเศษรายเดือนตกทอด
ให้แก่ทายาทให้น าความในข้อ ๑๙.๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ ๒๑ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับบ าเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจ าเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ให้ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีอ านาจวางระเบียบ ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
บ าเหน็จได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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บทเฉพาะกาล 

--------------------- 
 ข้อ ๒๒ ให้พนักงาน และลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จหรือบ าเหน็จพิเศษตามข้อบังคับ
สภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบ าเหน็จของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงท างานถึง  
วันท่ี ๓๐ กันยายนเป็นต้นไป ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้และได้ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จหรือบ าเหน็จพิเศษไว้แต่
ยังไม่ได้รับเงินในวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ าเหน็จพิเศษดังกล่าวไปแล้วแต่ได้น ามาคืน
ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจนครบถ้วนสามารถแสดงความประสงค์ขอเปล่ียนบ าเหน็จหรือบ าเหน็จ
พิเศษให้เป็นบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีแทนได้ ท้ังนี้   การแสดงความประสงค์
ขอเปล่ียนดังกล่าว ให้ด าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้คับ 

       ส าหรับการไดร้ับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนให้เริ่มนับตัง้แต่วันท่ี               
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ลงช่ือ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 นายกสภาทหารผ่านศึก  

 
 


