
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ 

การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัตติามหนาที่มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย

เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย

เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ

ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒)  พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ

ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๓)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๔)  พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ

ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๔๓/๑๒ พฤษภาคม ๒๔๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เงินสงเคราะห”  หมายความวา เงินชดเชยและเงินดํารงชีพ 
“เงินชดเชย”  หมายความวา เงินสงเคราะหที่จายเปนเงินกอนใหแกผูประสบภัย

หรือทายาท 
“เงินดํารงชีพ”  หมายความวา เงินสงเคราะหที่จายเปนรายเดือนใหแก

ผูประสบภัย 
“ทายาท”  หมายความวา 
(๑)  บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแต
วันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 

(๒)  สามีหรือภรรยา และ 
(๓)  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสงเคราะหผูประสบภัย 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสงเคราะหผูประสบภัย 
 
มาตรา ๕  ผู ใดถูกประทุษรายหรือได รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะหรือ

สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป หรือทุพพลภาพหรือปวยเจ็บจนไม
สามารถใชกําลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพไดตามปกติเพราะเหตุผูนั้นไดกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑)  ชวยเหลือราชการ 
(๒)  ปฏิบัติงานของชาติตามที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการ 
(๓)  ปฏิบัติการตามหนาที่หรือชวยเหลือบุคคลอื่นตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด

หรือ 
(๔)  ปฏิบัติการตามหนาที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการ

ปฏิบัติการนั้นไมขัดกับคําส่ังโดยชอบของเจาพนักงาน 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นเปนผูประสบภัย และใหไดรับเงินชดเชยเวน

แตการถูกประทุษราย หรือการไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตายเพราะเหตุไดกระทําการตาม

มาตรา ๕ ใหจายเงินชดเชยแกทายาทตามหลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชบังคับอยูในวันที่ถึงแกความตายโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตายเพราะเหตุไดกระทําการตาม

มาตรา ๕ ใหจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพแกทายาทซึ่งจัดการศพหรือผูจัดการศพของ
ผูประสบภัยตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ในกรณีที่ผูประสบภัยตามมาตรา ๕ ตองพิการทุพพลภาพขนาดหนัก
จนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ ใหไดรับเงินดํารงชีพดวย 

ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการ
ประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙  ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐ

ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ ไมวาผูประสบภัยจะมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหหรือไมก็ตาม 

ในกรณีที่ผูประสบภัยผูใดได รับคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจาก
หนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นไดรับคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สําหรับผูนั้นจากหนวยงานอื่นของรัฐแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาคาใชจาย
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 
มาตรา  ๑๐  ในกรณีที่ผูประสบภัยมี สิทธิได รับเงินทําขวัญตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง หรือมีสิทธิไดรับเงินอื่นใดที่ทางราชการ
จายใหตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นในลักษณะเดียวกันดวย ถาผูนั้นไดรับเงินทําขวัญหรือเงินอื่น
ใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว ใหผูนั้นเปนอันหมดสิทธิที่จะได รับเงินชดเชยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตการไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับนั้นมีจํานวนต่ํากวาเงินชดเชย
ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินชดเชยเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับเงินเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย

การสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการรบ หรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือมีสิทธิไดรับเงินอื่นใดที่ทางราชการจายใหตามกฎหมายหรือ
ระเบียบอื่นในลักษณะเดียวกันดวย ถาผูนั้นไดรับเงินเลี้ยงชีพบํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการจายใหสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว ใหผูนั้นเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงินดํารงชีพ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการไดรับเงินเลี้ยงชีพ บํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดที่ไดรับนั้นมี
จํานวนต่ํากวาเงินดํารงชีพที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพ
เฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 
มาตรา ๑๒  การขอรับเงินสงเคราะหตองกระทําภายในระยะเวลาสองปนับแต

วันที่ผูมีสิทธิไดทราบถึงสิทธิของตน 
การยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหและแบบคําขอรับเงินสงเคราะห ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสงเคราะห
ผูประสบภัย” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม และผูแทนกระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในกรมบัญชีกลางเปนผูชวยเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณาพฤติการณที่เกิดขึ้นวาบุคคลใดจะพึงมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 
(๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓)  กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  การจายเงินสงเคราะหใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  การดําเนินการเพื่อใหมีการจายเงินสงเคราะหใหกระทําใหแลวเสร็จ

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับเงินสงเคราะห ในกรณีจําเปนอาจขยายเวลาไดไมเกิน
หกสิบวัน 

การพิจารณาคําขอรับเงินสงเคราะหและการขยายระยะเวลาการดําเนินการ
จายเงินสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ใหผูซึ่งไดรับเงินสงเคราะหเปนรายเดือนตามพระราชบัญญัติ

สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับเงินสงเคราะหเปนรายเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเคราะห
ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูตอไปจนกวาจะหมดสิทธิ 

 
มาตรา ๒๐  ใหผูซึ่งมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามพระราชบัญญัติสงเคราะห

ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตยังมิไดรับ
เงินสงเคราะห คงมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
มาตรา  ๒๑   ผู มี สิทธิ ได รับค า ใชจ าย เ ก่ียวกับการรักษาพยาบาลตาม

พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ
การปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไดเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวย
ภายในของสถานพยาบาลอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บ
คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคาบเกี่ยวกับวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับคาใชจาย
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๒  ใหบรรดาระเบียบที่ออกตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห

ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใชบังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ

ได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงเคราะห
ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับเงินสงเคราะหที่จายใหแกผูประสบภัย
เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม โดย
กําหนดใหผูประสบภัยซึ่งสูญเสียอวัยวะอื่นๆ นอกจากแขน ขา หูหนวกทั้งสองขาง หรือตาบอด
ไดรับการสงเคราะห และในกรณีที่ผูประสบภัยตองพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรค
สําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพ สมควรใหไดรับเงินดํารงชีพเปนรายเดือนดวย 
นอกจากนี้สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการสงเคราะห
ผูประสบภัยเพื่อใหประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของอยางแทจริง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 
๖/๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ศุภสรณ / อภสิิทธิ ์
ผูจัดทาํ 

๑๔/๐๕/๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


