สิ ท ธิ ก ำลั ง พล คื อ ผลที่ ข้ า ราชการ ทหาร และลู ก จ้ า ง ได้ รั บ จากทางราชการอั น
เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาปกติรวมทั้งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในอัตรา กอ.รมน.,
กรป.กลางหรืออัตราแผนเพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเกียรติยศ เมื่อได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการประกอบคุณงามความดีแล้ว
ย่อมได้รับผลตอบแทน ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ ลาออก ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือตาย ซึ่งผล
จะบังเกิดแก่ตนเอง ครอบครัวและทายาท
สิทธิต่ำงๆ ของข้ำรำชกำร
๑.ขณะรับรำชกำร
๑.๑ ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ ตามสิทธิ
๑.๒ ได้รับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้แก่
๑.๒.๑ เงินช่วยการศึกษาของบุตร
๑.๒.๒ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของตนเอง บิดา มารดาและบุตร
๑.๓ กรณีเดินทางไปราชการในอาณาจักรได้รับ
๑.๓.๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๑.๓.๒ ค่าพาหนะ
๑.๓.๓ ค่าเช่าที่พัก
๑.๔ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับ
๑.๔.๑ ค่าเครื่องแต่งตัว
๑.๔.๒ ค่ารับรอง
๑.๔.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๑.๔.๔ ค่าพาหนะ
๑.๔.๕ ค่าเช่าที่พัก
๑.๕ ได้รับบาเหน็จประจาปีเลื่อนเงินเดือน, เลื่อนตาแหน่ง , เลื่อนยศ.ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชฯ และการชมเชย

๒. เบี้ยหวัด (จ่ายให้เป็นรายเดือน)
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร
๒.๑.๑ ต้องมีเวลาราชการประจาการไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๑.๒ เมื่อออกจากราชการต้องมีอายุ ดังนี้
ร.ต. – ร.อ.
อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
น.ต. – น.ท.
อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
น.อ. - นายพล
อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๒.๒ นายทหารประทวน และพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร)
๒.๒.๑ ต้องเป็นทหารประจาการต่อจากกองประจาการไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๒.๒ เมื่อออกจากราชการยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ ๒
๒.๓ เกณฑ์คานวณเบี้ยหวัด
๒.๓.๑ มีเวลาราชการตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๔๐ ปีจะได้รบเบี้ยหวัดดังเกณฑ์ ดังนี้
๑๕/๕๐, ๒๕/๕๐, ๓๐/๕๐, ๓๕/๕๐, ๔๐/๕๐ ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย (แล้วแต่
จานวนปีเวลาราชการ)
๒.๓.๒ มีเวลาราชเกินกว่า ๔๐ ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยหวัด = เงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ
จานวนปีเวลาราชการ / ๕๐
๓. บำเหน็จ (จ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งสุดท้าย)
๓.๑ สิทธิที่จะได้รับบาเหน็จ
๓.๑.๑ มีเวลาราชการไม่ถึง ๑๐ ปีบริบูรณ์
- ทางราชการให้อกด้วยเหตุทดแทน
- ออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ
- ทางราชการให้ออกเพราะครบเกษียณอายุ
- ลาออกเมื่ออายยุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
๓.๑.๒ ลาออกโดยมีเวลาราชการครบ ๑๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์
๓.๑.๓ มีสิทธิได้รับบาเหน็จแทนบานาญ
๓.๒ เกณฑ์คานวณบาเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ จานวนปีเวลาราชการ

๔. บำนำญปกติ (จ่ายให้เป็นรายเดือน)
๔.๑ สิทธิที่จะได้รับบานาญ
๔.๑.๑ ต้องมีเวลาราชการตั้งแต่ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ทางราชการให้ออกโดยไม่มีความผิด
- ทางราชการให้ออกเพราะครบเกษียณอายุ
- ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดครบกาหนดย้ายประเภท
- ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
- ทางราชให้ออกเมื่อมีเวลาราชครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
- ลาออกจากราชการเมื่ออายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
๔.๒ เกณฑ์คานวณบานาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ จานวนปีเวลาราชการ / ๕๐
๕. บำนำญพิเศษ (จ่ายให้เป็นรายเดือน)
๕.๑ บานาญพิเศษแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ
- กรณีทุพพลภาพ เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน้าที่ ผู้ที่ทุพพลภาพเป็นผู้ที่ได้รับ
บานาญพิเศษ
- กรณีถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน้าที่ ทายาทได้รับบานาญ
พิเศษ
๕.๒ การคานวณบานาญพิเศษ
๕.๒.๑ เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับปูนบาเหน็จพิเศษแล้ว
๕.๒.๒ กรณีทุพพลภาพ (ได้รับทั้งบานาญปกติและบานาญพิเศษ)
ยามปกติ ได้รับบานาญเป็นจานวน ๕ ถึง ๒๐ ใน ๕ ส่วน ของเงินเดือนเดือน
สุดท้าย
- ผู้ที่ทาหน้าที่ไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ, ทาหน้าที่โดด
ร่ม, ดาน้า, กวาดทุ่นระเบิด, ขุดทาลาย, ทา, ประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่
เกี่ยวกับไอพิษ ได้รับบานาญพิเศษเป็นจานวน ๑/๒ ของเงินเดือน เดือนสุดท้าย
- ทาหน้าที่ในระหว่าเวลาที่มีการรบ, การสงครามหรือการปราบปรามการจลาจล
ได้รับบานาญพิเศษเป็นจานวน ๓๐ - ๓๕ ใน ๕๐ ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๕.๒.๓ กรณีถึงแก่ความตาย
- ยามปกติทายาทได้รับบานาญพิเศษเป็นจานวน ๑/๒ ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

- ทาหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ, ทาการโดด
ร่ม, ดาน้า, กวาดทุ่นระเบิด, ขุดทาลาย, ประกอบวัตถุระเบิด มีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ,
การรบ, การสงคราม. ปราบปรามการจลาจล
- ทายาทได้รับบานาญพิเศษเป็นจานวน ๔๐/๕๐ ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๖. บำเหน็จตกทอด (จ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว)
๖.๑ ข้าราชการ, หรือผู้รับเบี้ยหวัดตาย ทายาทจะได้รับบาเหน็จตกทอด
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จานวนปี เวลาราชการ
๖.๒ ผู้รับบานาญปกติหรือบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตาย ทายาทจะได้รับบาเหน็จตก
ทอดเป็นเงิน ๓๐ เท่าของบานาญ
๖.๓ บาเหน็จตกทอดรายใดคานวณได้ไม่ถึง ๓,๐๐๐ บาทก็ให้จ่ายเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๗. ทำยำทผู้มีสิทธิได้รับบำนำญพิเศษ
๗.๑ บิดา มารดา หรือคนใดคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ ได้รับ ๑ ส่วน
๗.๒ คู่สมรส ได้รับ ๑ ส่วน
๗.๓ บุตร ๑ ถึง ๒ คนได้รับ ๒ ส่วน บุตร ๓ คนขึ้นไปได้รับ ๓ ส่วน
๗.๔ ถ้าไม่มีทายาทในข้อใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปก่อนแล้ว ให้แบ่งบานาญพิเศษ หรือ
บาเหน็จตกทอดระหว่างทายาทที่มี
๗.๕ ถ้าไม่มีทายาท ก็ให้จ่ายแก่ผู้อยู่ในความอุปการระของผู้ตาย หรือผู้อุปการะผู้ตาย
แล้วแต่กรณี
๘. เงื่อนไขที่จะได้รับบำนำญพิเศษ
๘.๑ บิดา มารดา ให้ได้รับจนตลอดชีวิต
๘.๒ คู่สมรสได้รับจนตลอดชีวิต เว้นแต่จดทะเบียนสมรสใหม่
๘.๓ บุตร ได้รับจนอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ถ้ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา
ชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่เทียบเท่าก็ให้ได้รับจนสาเร็จการศึกษา แต่อายุต้องไม่เกิน ๒๕ ปี
(บุตรที่พิการถึงทุพพลภาพ ได้รับตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่)
๘.๔ ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในความอุปการะได้รับ ๑๐ ปี ถ้าอายุไม่ถึง ๒๐ ปี ให้อนุโลมรับ
อย่างบุตร

๙. ทำยำทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด
๙.๑ บุตร ๑ - ๒ คน ได้รับ ๒ ส่วน บุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ได้รับ ๓ ส่วน (ไม่จากัดอายุ)
๙.๒ สามีหรือภริยาได้รับ ๑ ส่วน
๙.๓ บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ ๑ ส่วน
๙.๔ ในกรณีที่ไม่มีทายาท
๙.๔.๑ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตาม
แบบและวิธกี ารที่กระทรวงการคลังกาหนด
๙.๔.๒ ถ้าไม่มีทายาทหรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้นได้ตายไป
ก่อนให้สิทธิในบาเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
๑๐. เงินช่วยพิเศษ
๑๐.๑ ข้าราชการ ตายทายาทได้รับเงินเท่ากับเงินเดือน ๓ เดือน
๑๐.๒ กองหนุนมีเบี้ยหวัด ตายทายาทได้รับเป็นเงินเท่ากับเบี้ยหวัด ๓ เดือน
๑๐.๓ ผู้รับบานาญปกติหรือบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตาย ทายาทได้รับเป็นเงินเท่ากับ
บานาญ ๓ เดือน
๑๑. ผู้รับเงินช่วยพิเศษ
๑๑.๑ จ่ า ยให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ผู้ ต ายได้ แ สดงเจตนาระบุ ไ ว้ เ ป็ น หนั ง สื อ ตามแบบของ
กระทรวงการคลัง
๑๑.๒ ถ้าผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุบุคคลใดไว้ให้จ่ายแก่บุคคลก่อนหลังดังนี้
๑. คู่สมรส
๒. บุตร
๓. บิดามารดา
๔. ผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
๕. ผู้อุปการะผู้ตาย
๑๒. เอกสำรที่ทำยำทควรเตรียมไว้ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ สาเนาทะเบียนคนตายหรือมรณะบัตร
, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนรับรองบุตร(บุตรที่เกิดจากภริยาที่มิได้
จดทะเบียนสมรส), สาเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หลักฐานการตายของทายาท, หนังสือ

รับรองภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี) หนังสือยินยอมของภริยาที่จดทะเบียนสมรสซ้อนและ
เอกสารอื่นๆ ที่ทางการออกให้เตรีมไว้อย่างละ ๒ ฉบับ รูปถ่ายของผู้มีสิทธิ (ขนาดรูปติดบัตร
ประจาตัว) อย่างน้อยคนละ ๖ รูป
๑๓. กำรยื่นเรื่องรำวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด
๑๓.๑ กรณีลาออก, ปลดออก
๑๓.๑.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อ ยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
๑๓.๑.๒ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชิ่ยื่นเรื่องราวที่ต้น
สังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
๑๓.๒ กรณีตาย
๑๓.๒.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจาการกรณีตายปกติ (ป่วยตายฯ) ให้ทายาท
ลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
๑๓.๒.๒ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีตายผิดปกติ (อุบัติเหตุฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่น
เรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้าย ที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
๑๓.๒.๓ ข้าราชการเบี้ยหวัด บานาญชั้นสัญญาบัตรให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
๑๓.๒.๔ ข้าราชการเบี้ยหวัด บานาญ ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่
ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นเคยรับราชการอยู่
การสงเคราะห์จาก อผศ.
คาสั่ง อผศ. ที่ ๙ / ๒๕๓๔ ลง ๑๑ ม.ค. ๓๔ เรื่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งกาลัง
กระทาหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทาอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่ง
ราชอาณาจักร และ ครอบครัว
ผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรสงเครำะห์
ทหารหรือบุคคลซึ่งกระทาหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทาอันเป็ นภัยต่อความ
มั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งงราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ตามที่
กห. หรือ สานักนายกรัฐมนตรีกาหนดต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาพทหารผ่านศึกกาหนด
ผู้ได้รับกำรสงเครำะห์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัว (บิดา, มารดา, สามี, ภริยา และ บุตรที่ถูกต้องามกฎหมาย)

ประเภทกำรสงเครำะห์
(๑) กรณีประสบภัยพิบัติ
(๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ความตาย ช่วยค่าจัดการศพ ศพละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓) ครอบครัวถึงแก่ความตาย ช่วยค่าจัดการศพ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) กรณีบาดเจ็บ จ่ายเงินเยี่ยมเยียน ๓๐๐ บาท
(๕) ค่าคลอดบุตร ๗๐๐ บาท
(๖) ค่าธรรมเนียมการเรียนบุตร ค่าบารุง ค่าธรรมเนียมโรงเรียนเอกชน ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
นับแต่ภาคการเรียนการศึกษาที่ทางราชการให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป
(๗) การรักษาพยาบาล ได้รับการสงเคราะห์จาก รพ.อผศ. และสถานพยาบาลของทาง
ราชการอื่น ๆ ทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จะให้การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ที่
ไม่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก จากทางราชการ โดยให้ เ บิ ก ตามหลั ก เกณฑ์ ข องพระรากฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการเงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยยื่นวันที่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
การยื่นเรื่องราวขอรับการสงเคราะห์
ตามแบบที่ อผศ. กาหนดที่ อผศ. ส่วนกลาง อผศ. ทุกแห่งสัสดีอาเภอ หรือสัสดีจังหวัด
สิทธิผู้ที่ลำออกจำกทำงรำชกำรหรือเกษียณอำยุ
สาหรับผู้ที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการแล้ว ที่มีคุณสมบัติที่จะทาบัตรประจาตัวทหาร
ผ่านศึกจาก อผศ. ได้ดังนี้
บัตรชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทหารผ่านศึกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ศักดิ์รามาธิบดี
ด้วยความกล้าหาญ, เหรียญกล้าหาญ, เหรียญดุษฏีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าที่มี
ชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพจากการรบ
บัตรชั้นที่ ๒ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ , เหรียญงานพระราชสงคราม
ทวีปยุโรป เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
บัตรชั้นที่ ๓ ได้แก่ ผู้ที่ได้พระราชทานเหรียญราชการสงครามอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒, เหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เหรียญราชการ
ชายแดน และเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
บัตรชั้นที่ ๔ ได้แก่ ผู้มีคาสั่งให้ไปปฏิบัติการสงครามหรือการรบแต่ไม่มีชื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
บัตรชั้นที่ ๑
๑. การสงเคราะห์ด้านประกอบอาชีพ
๑.๑ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
๑.๑.๑ พิจารณาให้เป็นสมาชิกประกอบอาชีพในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่าน
ศึกในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ฯลฯ
๑.๑.๒ ฝากให้เข้าประกอบอาชีพในนิคมเกษตรกรรม ฯลฯ
๑.๑.๓ ให้คาแนะนาด้านวิชาการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงปศุสัตว์ การ
เลี้ยงสัตว์น้าอื่น ๆ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตร
๑.๑.๔ ติ ด ต่อ ประสานราชการ เอกชน เพื่ อ ให้ จั ดที่ ดิ นหรื อแหล่ง น้ า เพื่ อ
ประกอบอาชีพและให้บริการ
๑.๒ การแนะนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๑.๓ การจัดหางานให้ตามความรู้ความสามารถ
๑.๔ การฝึกอาชีพในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
๑.๕ การค้าการเข้าทางาน
๑.๖ กรสงเคราะห์เข้าทางานในโรงงานในอารักษ์
๒. การสงเคราะห์ด้านการให้กู้ยืมเงิน
๒.๑ สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น
๒.๒ สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะปานกลาง
๒.๓ สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพทั่วไป
๒.๔ ให้กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทามาหากินในภูมิลาเนา
๒.๕ ให้กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ
๓. การสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติ
๓.๑ ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
๓.๒ พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาคารสานที่ หรือ เครื่องมือสาหรับประกอบ
อาชีพ ตามที่ อผศ. กาหนดการประสบภัยพิบัติ
๔. การสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ
๕. การสงเคราะห์การฌาปนกิจ
๖. การสงเคราะห์ด้านการศึกษา

๗. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
๘. การาสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ
๙. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ
สิทธิที่จะได้รับจำกหน่วยงำนอื่น ๆ
๑. การลดค่าโดยสารครึ่งราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทยและค่าโดยสารบริษัท ขนส่ง
จากัด
๒. การลดค่าโดยสรเครื่องบิน ของบริษัทการบินไทย (สาหรับการบินภายในประเทศ)
๓. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม จากคณะทันตแพทย์ จาก รพ. คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. การลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคารถโดยสารประจาทาง
๕. การลดหย่อนค่ารักษาพยาลของ รพ. ในกระทรวงสาธารณสุข
๖. การลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้าประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
สำหรับบัตรชั้นที่ ๒, (ชั้นที่ ๓, และชั้นที่ ๔ ไม่มีสิทธิในเรื่องส่วนลดค่ำกระแสไฟฟ้ำ
ประปำ)
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นเรื่องขอรับกำรสงเครำะห์
๑. บัตรประจาตัวทหารผ่านศึก บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการบานาญ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. คาร้องขอรับการช่วยเหลือ
๔. ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
๕. ผู้พิการทุพพลภาพ ต้องมี สด.๖
๖. คาสั่งปูนบาเหน็จพิเศษเวลาราชการฉุกเฉิน (ถ้ามี)
สถำนที่ติดต่อขอรับกำรสงเครำะห์
๑. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง ถนนราชวิถี ตรงข้าม รพ. พระมงกุฎเกล้า
กทม.
๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๖ – ๐๐๖๗, ๒๔๖ - ๑๓๕๖, ๒๔๖ - ๔๕๗๖
๒. สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตจังหวัดที่อยู่ใกล้ภูมิลาเนาของผู้รับการสงเคราะห์
๓. สัสดีจังหวัด สัสดีอาเภอ ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ภูมิลาเนาของผู้รับการสงเคราะห์

