
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

ว่าด้วยการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพแก่สมาชิกท่ีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ  
พ.ศ.๒๕๕๓ 

---------------------------- 
  
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบเพ่ือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
สูญเสียอวัยวะ  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐  ข้อ ๓ (๑๗) 
ข้อ ๖๖ (๙) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๓  จึงวางระเบียบ 
ไว้ดังต่อไปนี้           
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการสวัสดิการ
เงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพแก่สมาชิกท่ีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่๑ ก.ค.๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน  จ ากัด 
  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “สถานพยาบาล”   หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาล
ของเอกชน 
  “เวลาเหตุฉุกเฉิน  หมายถึง เวลาท าสงคราม เวลาท าการรบ เวลาท าการปราบจลาจล 
เวลาปฏิบัติราชการลับ หรือปฏิบัติราชการพิเศษตามท่ีทางราชการก าหนด และให้หมายรวมถึงเวลาประกาศใช้
กฎอัยการศึก และเวลาประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงต่างๆ 
  “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบอาชีพ
การงานใดๆ  ในอาชีพประจ า  หรือหรืออาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิง  
  “สูญเสียอวัยวะ”   หมายถึง  อวัยวะที่ถูกตัดออกจากร่างกาย และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้น  โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้ได้อีกตลอดไป        
  “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน” 
หมายถึง   การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะที่เกิดจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือโดยการกระท า
ของข้าศึก หรือศัตรู  หรือกระท าการบนอากาศ   ใต้น้ า   หรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด  หรือเกี่ยวกับแก๊สพิษ หรือ
รังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายในเวลาเหตุฉุกเฉิน หรือจากการกระท าของผู้กระท าความผิด ในเวลาท าการ 
ปราบจลาจล  เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือเวลาประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ 



  “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน”  หมายถึง   การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่   ขณะเดินกลับจากปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งมิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเองเป็นต้น 
  “ผู้กระท าความผิด   หมายถึง  บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัย 
ต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ  หรือความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ” 
  “ผู้อนุบาล”   หมายถึง  บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง จัดการ
ดูแลผลประโยชน์แทนสมาชิกท่ีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
  “เงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ”   หมายถึง   เงินที่สหกรณ์จ่ายช่วยเหลือการด ารงชีพ
ส าหรับสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ” 
 ข้อ ๔  เงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ  ได้มาจาก 
     ๔.๑ เงินจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ ์
     ๔.๒ เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ 
     ๔.๓ เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ โดยระบุไว้ให้เป็นทุนสวัสดิการ 
 ข้อ ๕  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๕.๑  สมาชิกท่ีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
     ๕.๑.๑ เป็นสมาชิกไม่ถึง ๓ ปี      ได้รับ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๕.๑.๒ เป็นสมาชิก ๓ ปี ไม่ถึง ๗ ปี    ได้รับ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
     ๕.๑.๓ เป็นสมาชิก ๗ ปีขึ้นไป            ได้รับ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒  สมาชิกท่ีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนสูญเสียอวัยวะ 
 ๕.๒.๑ เป็นสมาชิกไม่ถึง ๓ ปี รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๕.๒.๑.๑ แขนขาดข้างหนึ่ง   ได้รับ ๖,๐๐๐ บาท 
        ๕.๒.๑.๒ ขาขาดข้างหนึ่ง     ได้รับ ๕,๐๐๐ บาท 
        ๕.๒.๑.๓ ตาบอดข้างหนึ่ง    ได้รับ ๕,๐๐๐ บาท 
        ๕.๒.๑.๔ สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์    ได้รับ ๘,๐๐๐ บาท 
        ๕.๒.๑.๕ หูหนวกข้างหนึ่ง    ได้รับ ๕,๐๐๐ บาท 
     ๕.๒.๒ เป็นสมาชิก ๓ ปี ไม่ถึง ๗ ปี  รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒.๒.๑ แขนขาดข้างหนึ่ง    ได้รับ ๑๒,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๒.๒.๒ ขาขาดข้างหนึ่ง      ได้รับ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒.๒.๓ ตาบอดข้างหนึ่ง     ได้รับ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๒.๒.๔ สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์    ได้รับ ๑๖,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๒.๒.๕ หูหนวกข้างหนึ่ง    ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๕.๒.๓ เป็นสมาชิก ๗ ปีขึ้นไป   รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒.๓.๑ แขนขาดข้างหนึ่ง    ได้รับ ๑๘,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๒.๓.๒ ขาขาดข้างหนึ่ง      ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๒.๓.๓ ตาบอดข้างหนึ่ง     ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 



                      ๕.๒.๓.๔ สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์    ได้รับ ๒๔,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๒.๓.๕ หูหนวกข้างหนึ่ง   ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒.๔ การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓  
จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพหรือไม่ เพียงใด ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 ๕.๒.๕  การสูญเสียอวัยวะหลายส่วน ให้ค านวณเงินสงเคราะห์ทุกส่วน  แต่เมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินก าหนดตามข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓                
 ๕.๒.๖ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพตามระเบียบนี้  
แขนขาด หมายความว่า ขาดเหนือข้อมือขึ้นมา   ขาขาด หมายความว่า ขาดเหนือข้อเท้าข้ึนมา 
  ๕.๓ สมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพตามข้อ ๕.๑ ไปแล้วเป็นอันหมด
สิทธิรับเงินตามข้อ ๕.๒ 
 ๕.๔ สมาชิกที่รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพตามข้อ ๕.๒ แล้ว หากต่อมาเป็น
บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๕.๑ ได้อีก 
 ๕.๕ หลักฐานที่แสดงถึงการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ  เพ่ือประกอบ 
ในการขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ  ต้องออกให้โดยแพทย์ของสถานพยาบาลที่ให้การ
รักษาพยาบาล   
   ข้อ ๖  เงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพส าหรับสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสีย
อวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่, สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
  ๖.๑ สมาชิกท่ีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
     ๖.๒  สมาชิกที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หรือสูญเสียอวัยวะ
สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน   สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ิมเติม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
            ๖.๓ การพิจารณาให้การสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
จากการปฏิบัติหน้าที่, สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ สหกรณ์จะพิจารณาจากหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่
จากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยให้แสดงรายละเอียดพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติหน้าที่    
พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่จ าเป็น เพ่ือประกอบในการพิจารณา  
  ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีข้อสงสัยว่ากรณีใดสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ 
เพียงใด  การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ ๗  สมาชิก หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้อนุบาล ต้องแจ้งความจ านงในการขอรับ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ให้การ
รักษาพยาบาลให้การวินิจฉัย โดยกรอกรายการเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ถึงสหกรณ ์
พร้อมหลักฐานหนังสือรับรองการทุพพลภาพ หรือการสูญเสียอวัยวะที่ออกให้โดยแพทย์ของสถานพยาบาลที่ให้การ
รักษาพยาบาล  และหรือหนังสือมอบอ านาจ และหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หากพ้นก าหนดให้ถือว่า 
สละสิทธิ์ เว้นแต่การขอรับการสงเคราะห์ตามข้อ  ๖ ให้สมาชิกยื่นแบบหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 
๑๒๐ วัน  
   ข้อ ๘  การขอรับการสงเคราะห์ตามข้อ ๖ นอกจากสมาชิกจะต้องแนบหลักฐานตาม        
ข้อ ๗ แล้ว จะต้องแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
โดยให้แสดงรายละเอียดพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือประกอบ 
ในการพิจารณา  
 



    ข้อ ๙  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
                              ๙.๑ กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  ให้จ่ายแก่ผู้อนุบาล 
         ๙.๒ กรณีสูญเสียอวัยวะ  ให้จ่ายแก่สมาชิก  หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
  ข้อ ๑๐  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไป  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด รักษาการ
ตามระเบียบนี้  
 

         ประกาศ      ณ      วันที่     ๒๙     มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
      (ลงชื่อ) พลเรือโท ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์      
        (ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์) 
                          ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ 
                  ๑.เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ 
                  ๒.เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่  
                     สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ 
                     หน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ 
                   
                   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพ 

 

 เขียนที่  

                                                                      วันที่              เดือน                   พ.ศ.   

เรื่อง   ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 

อ้างถึง   ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพให้แก่สมาชิกท่ีทุพพลภาพ 
           ถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ พ.ศ.๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิก                         ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 
          ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ/ผู้อนุบาล       ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบ 
                                                                                          อ านาจ/ผู้อนุบาล 
                   ๕.หนังสือมอบอ านาจ/หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล     ๖.หนังสือรับรองแพทย์ 

 ด้วย                                                   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
เลขทะเบียนที่                    สังกัด                                          มีความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์
เพ่ือการด ารงชีพ ดังนี้   
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
                            สูญเสยีอวัยวะ   
                             (.....)  แขนขาด........ข้าง  (.....)   ขาขาด...........ข้าง 
                       (.....)  ตาบอด..........ข้าง   (.....)   สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์   
                       (.....)  หูหนวก........ข้าง  (.....)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                           .           
ด้วยสาเหตุ                                                                                                                              

                 ข้าพเจ้า ในฐานะผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบ ฯ/ผู้รับมอบ
อ านาจ/ผู้อนุบาล มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ จ านวน                   .บาท 
(                                         ) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

             ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)    
  ( )  
                  ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฯ/ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้อนุบาล 



 

 
แบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพ 

จากการปฏิบัติหน้าที่/สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 เขียนที่  

                                                                               วันที่        เดือน               พ.ศ.   

เรื่อง   ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 

อ้างถึง   ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพให้แก่สมาชิกท่ีทุพพลภาพ 

           ถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ พ.ศ.๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิก                          ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 
          ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ/ผู้อนุบาล       ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบ 
                                                                                          อ านาจ/ผู้อนุบาล 
                    ๕.หนังสือมอบอ านาจ/หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล    ๖.หนังสือรับรองแพทย์ 
                    ๗.หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                            

   ด้วย                                          สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
เลขทะเบียนที ่                         สังกัด                                          มีความประสงค์ขอรับเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพ ดังนี้   
 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
                            สูญเสยีอวัยวะ   
                             (.....)   แขนขาด........ข้าง  (.....)   ขาขาด...........ข้าง 
                       (.....)   ตาบอด..........ข้าง   (.....)   สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์   
                       (.....)   หูหนวก........ข้าง  (.....)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                           .            
  ด้วยสาเหตุ                                                                                    
                           
                          ข้าพเจ้า  ในฐานะผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบ ฯ/ผู้รับมอบ
อ านาจ/ผู้อนุบาล มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพ จ านวน                    .บาท
(                                                 ) 

             ขอแสดงความนับถือ 
 (ลงชื่อ)  
  ( )  
               ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฯ/ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้อนุบาล 
 
 
 
หมายเหตุ    หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ต้องออกให้โดยหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
โดยให้แสดงรายละเอียดพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติหน้าที่    พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่จ าเป็น เพ่ือประกอบ 
ในการพิจารณา  
 



 

 
 
เสนอ  ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 

        มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ครั้งที่                         เมื่อ                        อนุมัติให้
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพให้แก่                                    สมาชิกทะเบียนเลขที่                 .
เป็นเงิน                         บาท                                                                 (ตัวอักษร)                                                       

 จึงเสนอมาเพ่ือเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติจ่าย 

 น.อ. 
  ผู้จัดการ สอ.นย. 
                 
 น.อ. 
         เลขานุการ สอ.นย. 

                                

- อนุมัติ 
 พล.ร.ต. 
          ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
       


