
 
 

พระราชบญัญติั 
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ 

การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีที� ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให ้      

ประกาศวา่ 
โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการ

ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ9นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปนี9  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี9 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการ

ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี9 ให้ใช้บงัคบัตั9งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน

ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 



 (๒) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน
ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๓) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๑๕ ลงวนัที� ๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๔) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน

ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี9  
“เงินสงเคราะห์” หมายความวา่ เงินชดเชยและเงินดาํรงชีพ 
“เงินชดเชย” หมายความวา่ เงินสงเคราะห์ที�จ่ายเป็นเงินกอ้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือทายาท 
“เงินดาํรงชีพ” หมายความวา่ เงินสงเคราะห์ที�จ่ายเป็นรายเดือนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
“ทายาท” หมายความวา่ 
(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ� งไดมี้คาํพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบดว้ย

กฎหมายของผูต้ายซึ� งไดมี้การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ� งปีนบัแต่วนัที�บิดาตายหรือ
นบัแต่วนัที�ไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภรรยา และ 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
 มาตรา ๕ ผูใ้ดถูกประทุษร้ายหรือไดรั้บอนัตรายถึงสูญเสียอวยัวะหรือสมรรถภาพในการ

ทาํงานของอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ�งไป หรือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บจนไม่สามารถใชก้าํลงักายหรือความคิด
ประกอบอาชีพไดต้ามปกติเพราะเหตุผูน้ั9นไดก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี9  

(๑) ช่วยเหลือราชการ 
(๒) ปฏิบติังานของชาติตามที�ไดรั้บมอบหมายจากทางราชการ 
(๓) ปฏิบติัการตามหนา้ที�หรือช่วยเหลือบุคคลอื�นตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนดหรือ 
(๔) ปฏิบติัการตามหนา้ที�มนุษยธรรมซึ� งพลเมืองดีพึงปฏิบติัในเมื�อการปฏิบติัการนั9นไม่ขดั

กบัคาํสั�งโดยชอบของเจา้พนกังาน 
ในกรณีตามวรรคหนึ�งให้ถือวา่ผูน้ั9นเป็นผูป้ระสบภยั และให้ไดรั้บเงินชดเชยเวน้แต่การถูกประทุษร้าย หรือ
การไดรั้บอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเกิดขึ9นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของ
ตนเอง 

 มาตรา ๖ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายเพราะเหตุไดก้ระทาํการตามมาตรา ๕ ให้
จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาทตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินบาํเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที�ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม 



 มาตรา ๗ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายเพราะเหตุไดก้ระทาํการตามมาตรา ๕ ให้
จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจดัการศพแก่ทายาทซึ� งจัดการศพหรือผูจ้ดัการศพของผูป้ระสบภยัตามหลักเกณฑ ์
เงื�อนไขและอตัราที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

มาตรา ๘ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัตามมาตรา ๕ ตอ้งพิการทุพพลภาพขนาดหนกัจนเป็น
อุปสรรคสาํคญัยิ�งในการประกอบอาชีพหรือในการดาํรงชีพ ใหไ้ดรั้บเงินดาํรงชีพดว้ย 

ลกัษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคญัยิ�งในการประกอบ
อาชีพหรือในการดาํรงชีพตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๙ ผูป้ระสบภัยมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐตาม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และอตัราที�กระทรวงการคลงักาํหนด ทั9งนี9  ไม่ว่าผูป้ระสบภยัจะมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์หรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัผูใ้ดไดรั้บค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�นของ
รัฐหรือบุคคลในครอบครัวของผูน้ั9นไดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลสําหรับผูน้ั9นจากหน่วยงานอื�น
ของรัฐแลว้ ผูน้ั9นไม่มีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลตามพระราชบญัญติันี9  เวน้แต่ค่าใชจ่้าย
เกี�ยวกับการรักษาพยาบาลที�ได้รับนั9 นตํ� ากว่าค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลที�มีสิทธิได้รับตาม
พระราชบญัญติันี9ก็ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที�ขาดอยู ่

มาตรา ๑๐ ในกรณีที�ผูป้ระสบภยัมีสิทธิไดรั้บเงินทาํขวญัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยเงินทาํขวญัขา้ราชการและลูกจา้ง หรือมีสิทธิไดรั้บเงินอื�นใดที�ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบอื�นในลกัษณะเดียวกนัดว้ย ถา้ผูน้ั9นไดรั้บเงินทาํขวญัหรือเงินอื�นใดสําหรับเหตุการณ์เดียวกนัไปแลว้ 
ใหผู้น้ั9นเป็นอนัหมดสิทธิที�จะไดรั้บเงินชดเชยตามพระราชบญัญติันี9  เวน้แต่การไดรั้บเงินทาํขวญั หรือเงินอื�น
ใดที�ไดรั้บนั9นมีจาํนวนตํ�ากว่าเงินชดเชยที�มีสิทธิจะไดรั้บตามพระราชบญัญติันี9 ก็ให้มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย
เฉพาะส่วนที�ขาดอยู ่

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที�ผูป้ระสบภัยมีสิทธิได้รับเงินเลี9 ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องในการรบ หรือมีสิทธิไดรั้บบาํนาญพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการหรือมีสิทธิไดรั้บเงินอื�นใดที�ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือระเบียบอื�นในลกัษณะเดียวกนั
ดว้ย ถา้ผูน้ั9นไดรั้บเงินเลี9ยงชีพบาํนาญพิเศษ หรือเงินอื�นใดที�ทางราชการจ่ายให้สําหรับเหตุการณ์เดียวกนัไป
แลว้ ให้ผูน้ั9นเป็นอนัหมดสิทธิที�จะไดรั้บเงินดาํรงชีพตามพระราชบญัญติันี9  เวน้แต่การไดรั้บเงินเลี9 ยงชีพ 
บาํนาญพิเศษหรือเงินอื�นใดที�ไดรั้บนั9นมีจาํนวนตํ�ากว่าเงินดาํรงชีพที�มีสิทธิจะไดรั้บตามพระราชบญัญติันี9 ก็
ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินดาํรงชีพเฉพาะส่วนที�ขาดอยู ่ 

มาตรา ๑๒ การขอรับเงินสงเคราะห์ตอ้งกระทาํภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัที�ผูมี้สิทธิ
ไดท้ราบถึงสิทธิของตน 

การยื�นคาํขอรับเงินสงเคราะห์และแบบคาํขอรับเงินสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบที�
กระทรวงการคลงักาํหนด  



มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�ง เรียกวา่ “คณะกรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั” 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม และ
ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ และใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั9งขา้ราชการในกรมบญัชีกลางเป็นผูช่้วยเลขานุการ  
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี9  
(๑) พิจารณาพฤติการณ์ที� เกิดขึ9 นว่าบุคคลใดจะพึงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตาม

พระราชบญัญติันี9หรือไม่ 
(๒) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติันี9  
(๓) กาํหนดระเบียบและวธีิปฏิบติัอื�นๆ ตามที�เห็นสมควร  
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการทั9งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้กรรมการซึ� งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุมสาํหรับการประชุมคราวนั9น 
การวินิจฉัยชี9 ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ9นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี9ขาด 
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั9งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือปฏิบติัการ

อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
ใหน้าํมาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
มาตรา ๑๗ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและอตัราที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง  
มาตรา ๑๘ การดาํเนินการเพื�อให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กระทาํให้แลว้เสร็จภายในเกา้

สิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีจาํเป็นอาจขยายเวลาไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
การพิจารณาคําขอรับเงินสงเคราะห์และการขยายระยะเวลาการดําเนินการจ่ายเงิน

สงเคราะห์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�กระทรวงการคลงักาํหนด  
มาตรา ๑๙ ให้ผูซึ้� งได้รับเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือนตามพระราชบญัญัติสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี9ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยงัคงไดรั้บเงินสงเคราะห์เป็นราย
เดือนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูต่่อไปจนกวา่จะหมด
สิทธิ  



มาตรา ๒๐ ให้ผูซึ้� งมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
เนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
อยู่ในวนัที�พระราชบญัญติันี9ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ยงัมิไดรั้บเงินสงเคราะห์ คงมีสิทธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 มาตรา ๒๑ ผูมี้สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหน้าที�
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ� งไดเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลประเภทผูป่้วยภายในของสถานพยาบาลอยู่ก่อน
วนัที�พระราชบญัญติันี9 ใช้บงัคบัและสถานพยาบาลนั9นเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรักษาพยาบาลคาบ
เกี�ยวกบัวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลตามพระราชบญัญติันี9  

มาตรา ๒๒ ให้บรรดาระเบียบที�ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
เนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม ซึ� งใชบ้งัคบัอยู่
ในว ันที�พระราชบัญญัตินี9 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช้บังคับต่อไปเท่าที�ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบญัญติันี9  ทั9งนี9  จนกวา่จะไดมี้การออกกฎกระทรวงหรือระเบียบตามพระราชบญัญติันี9   

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี9  และให้มี
อาํนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี9  

กฎกระทรวงและระเบียบนั9น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  
  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 
 
 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี9  คือ โดยที�พระราชบญัญติัสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใ้ช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน บทบญัญติับางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั 
สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเกี�ยวกบัเงินสงเคราะห์ที�จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเนื�องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ที�มนุษยธรรม โดยกาํหนดให้ผูป้ระสบภยัซึ� งสูญเสียอวยัวะอื�นๆ 
นอกจากแขน ขา หูหนวกทั9งสองขา้ง หรือตาบอดไดรั้บการสงเคราะห์ และในกรณีที�ผูป้ระสบภยัตอ้งพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนกัจนเป็นอุปสรรคสําคญัยิ�งในการประกอบอาชีพหรือการดาํรงชีพ สมควรให้ไดรั้บเงิน
ดาํรงชีพเป็นรายเดือนดว้ย นอกจากนี9 สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเพื�อให้ประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างแทจ้ริง จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติันี9  
  


