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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการขอรั บเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลา
ในการขอรั บเงินสงเคราะห์ เนืองจากการช่ วยเหลือราชการ
การปฏิบัตงิ านของชาติ หรื อการปฏิบัตติ ามหน้ าทีมนุษยธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓
-----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราช
บัญญัติสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยเนื(องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติหรื อการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที(มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี 7
ข้ อ ๑ ระเบียบนี 7เรี ยกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการขอรับเงินการพิจารณา และการ
ขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื(องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบตั ิงานของชาติ หรือการปฏิบตั ิตามหน้ าที(มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓"
ข้ อ ๒ ระเบียบนี 7ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
7 วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วย การพิจารณาคําร้ องขอรับเงินสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบ
ภัย เนื(องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรือการปฏิบตั ติ ามหน้ าที(มนุษยธรรม และ
การขยายระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสัง( หรื อ ข้ อตกลงอื(นใดในส่วน
ที(มีกําหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี 7 หรื อซึง( ขัดหรือแย้ งกับระเบียบนี 7 ให้ ใช้ ระเบียบนี 7แทน
ข้ อ ๔ ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี 7
หมวด ๑
บททัว( ไป
-----ข้ อ ๕ ในระเบียบนี 7
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย
"เลขานุการ" หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
"เงินสงเคราะห์" หมายความว่า เงินชดเชย และเงินดํารงชีพ
"เงินชดเชย" หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที(จ่ายเป็ นเงินก้ อนให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย
หรื อทายาท
"เงินดํารงชีพ" หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที(จ่ายเป็ นรายเดือนให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย
"นายอําเภอ" หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิ(งอําเภอ
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"ทายาท" หมายความว่า
(๑) บุตร และให้ หมายความรวมถึงบุตรซึง( ได้ มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตร
ชอบด้ วยกฎหมายของผู้ตาย ซึง( ได้ มีการฟ้ องคดีขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรก่อนหรื อภายในหนึง( ปี นบั แต่วนั
ที(บิดาตาย หรื อนับแต่วนั ที(ได้ ร้ ูหรื อควรได้ ร้ ูถึงความตายของบิดา
(๒) สามี หรื อภรรยา และ
(๓) บิดา มารดา หรื อบิดาหรื อมารดา
"พิการทุพพลภาพขนาดหนัก" หมายความว่า ลักษณะความพิการทุพพลภาพตามที(
กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๒
การยื(นคําขอรับ
----------ข้ อ ๖ การขอรับเงินสงเคราะห์ให้ เป็ นไปตามแบบที(กําหนดท้ ายระเบียบนี 7โดยให้ ย(ืน
ต่อผู้อํานวยการเขต สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรื อนายอําเภอสําหรับในเขตจังหวัดอื(น
ซึง( เป็ นท้ องที(ท(ีเกิดเหตุ
ข้ อ ๗ ให้ ผ้ ยู (ืนคําขอรับเงินสงเคราะห์ออกใบรับ ตามแบบที(คณะกรรมการ
กําหนดให้ แก่ผ้ ยู ื(นคําขอรับเป็ นหลักฐาน ถ้ าคําขอรับนั 7นขาดหลักฐานอย่างหนึง( อย่างใดที(ผ้ ขู อรับ
จะต้ องนํามายื(นเพิ(มเติม ให้ บนั ทึกไว้ และให้ ผ้ ขู อรับลงชื(อรับทราบไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อ ๘ การขอรับเงินสงเคราะห์ให้ ย(ืนแบบคําขอรับพร้ อมหลักฐานที(เกี(ยวข้ องดังนี 7
๘.๑ หลักฐาน หรื อคําสัง( ในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ
หรื อการปฏิบตั ิตามหน้ าที(มนุษยธรรม
๘.๒ รายงานการสอบสวนข้ อเท็จจริ งตามข้ อ ๑๑
๘.๓ รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อคําพิพากษาของศาล (ถ้ ามี)
๘.๔ หลักฐานการสอบสวนพยานผู้ร้ ู เห็นเหตุการณ์ และหลักฐานที(เกี(ยวข้ องอื(นๆ
(ถ้ ามี)
๘.๕ ใบรับรองแพทย์ที(ทางราชการรับรอง ซึง( ตรวจและให้ ความเห็นว่าผู้นั 7น
สูญเสียอวัยวะหรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ(ง หรือทุพพลภาพ หรื อป่ วยเจ็บ
จนไม่สามารถใช้ กําลังกายหรื อความคิดประกอบอาชีพได้ ตามปกติ หรื อพิการทุพพลภาพขนาดหนัก
ข้ อ ๙ ในกรณีที(ผ้ ปู ระสบภัยถึงแก่ความตาย ให้ ทายาทผู้ประสบภัยยื(นแบบคําขอ
รับพร้ อมหลักฐานที(เกี(ยวข้ อง ตามข้ อ ๘.๑ ถึงข้ อ ๘.๔ พร้ อมทั 7งแนบหลักฐานเพิ(มเติม ดังนี 7
๙.๑ หลักฐานเกี(ยวกับการตาย
๙.๑.๑ สําเนามรณบัตร
๙.๑.๒ สําเนาคําสัง( ศาล สําหรับผู้ท(ีศาลสัง( ให้ เป็ นคนสาบสูญ
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๙.๒ หลักฐานเกี(ยวกับทายาท
๙.๒.๑ หลักฐานเกี(ยวกับบิดามารดา ได้ แก่
๙.๒.๑.๑ สําเนาทะเบียนบ้ านของบิดามารดา
๙.๒.๑.๒ สําเนามรณบัตร กรณีไม่มีสําเนามรณบัตรให้ ใช้ หนังสือรับ
รองการตายของบุคคลที(ควรเชื(อถือได้ (เช่น พี( น้ อง ลุง ป้ า น้ า อา หรื อเจ้ าหน้ าที(ฝ่ายปกครอง)
๙.๒.๑.๓ หลักฐานการเป็ นบิดาโดยชอบด้ วยกฎหมายของผู้ตายได้ แก่
(๑) สําเนาทะเบียนสมรส หรื อใบสําคัญการสมรส
ของบิดามารดา หรื อสําเนาทะเบียนฐานะของภรรยา (มารดาของผู้ตาย) หรื อ
(๒) หนังสือรับรองของบุคคลผู้ควรเชื(อถือได้ ที(รับ
รองว่า บิดามารดาสมรสก่อนวันที( ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ หรื อ
๙.๒.๒ หลักฐานเกี(ยวกับคู่สมรส ได้ แก่
๙.๒.๒.๑ สําเนาทะเบียนสมรส หรื อใบสําคัญการสมรส
๙.๒.๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้ าน
๙.๒.๒.๓ สําเนามรณบัตร กรณีไม่มีสําเนามรณบัตรให้ ใช้ หนังสือ
รับรองการตายของบุคคลที(ควรเชื(อถือได้
๙.๒.๒.๔ สําเนาทะเบียนการหย่า หรื อใบสําคัญการหย่า หรื อคําสัง(
ศาลกรณีที(มีการหย่า
๙.๒.๓ หลักฐานเกี(ยวกับบุตร ได้ แก่
๙.๒.๓.๑ สําเนาทะเบียนบ้ าน
๙.๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนสมรส หรื อใบสําคัญการสมรสของ
ผู้ตายกับมารดาของบุตร หรื อสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็ น
บุตร
๙.๒.๓.๓ บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้ วยกฎหมายในครรภ์
มารดา (ถ้ ามี)
๙.๒.๓.๔ สําเนามรณบัตร กรณีไม่มีสําเนามรณบัตรให้ ใช้ หนังสือ
รับรองการตายของผู้ที(ควรเชื(อถือได้
๙.๒.๓.๕ สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที(มีบตุ ร
บุญธรรม
๙.๓ หลักฐานแสดงการเป็ นผู้ปกครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้
อนุบาลแล้ วแต่กรณี ซึง( ลงชื(อให้ ความยินยอมในการขอรับ หรื อขอรับเงินสงเคราะห์แทนผู้มีสิทธิได้ แก่
สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสัง( ศาลตังผู
7 ้ ปกครอง
ผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาลแล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๑๐ ถ้ าผู้ขอรับมิได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาในเวลาอันควร (ไม่เกิน ๙๐ วัน)
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ให้ สอบถามไปยังเลขานุการพร้ อมส่งสําเนาหรื อภาพถ่ายใบรับคําขอรับที(เจ้ าหน้ าที(ออกให้ ไว้ ไปด้ วย
เพื(อพิจารณาดําเนินการต่อไป
หมวด ๓
การพิจารณา และการขยายระยะเวลา
--------ข้ อ ๑๑ เมื(อผู้อํานวยการเขต หรื อนายอําเภอตามข้ อ ๙ ได้ รับคําขอรับเงิน
สงเคราะห์แล้ วให้ สอบสวนข้ อเท็จจริ ง และช่วยเหลือในการให้ ได้ มาซึง( หลักฐานประกอบคําร้ อง แล้ ว
ให้ เสนอคําขอรับพร้ อมหลักฐานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรื อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ วแต่
กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที(ได้ รับคําขอรับถ้ ามีความจําเป็ นก็ให้ ขอขยายเวลาต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรื อผู้ว่าราชการจังหวัดหากเห็นสมควรก็ให้ สงั( ขยายได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้ อ ๑๒ ในกรณีที(ผ้ อู ํานวยการเขต หรื อนายอําเภอ ขอให้ ส่วนราชการที(เกี(ยวข้ อง
สอบสวนข้ อเท็จจริ ง หรื อขอให้ สง่ หลักฐานเพื(อประกอบการพิจารณาให้ ส่วนราชการนันถื
7 อเป็ น
หน้ าที(ท(ีจะต้ องดําเนินการให้ โดยเร็ ว
ข้ อ ๑๓ เมื(อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรื อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ พิจารณา
คําขอรับเงินสงเคราะห์และหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าถูกต้ องแล้ วให้ ส่งคําขอรับพร้ อมหลักฐาน
ไปยังเลขานุการถ้ าเห็นว่าสมควรสอบสวนข้ อเท็จจริ งหรื อเห็นควรขอหลักฐานเพิ(มเติมก็ให้ ดําเนินการ
ได้ แต่ต้องส่งคําขอรับพร้ อมหลักฐานไปยังเลขานุการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที(ได้ รับเรื( อง
ข้ อ ๑๔ ในกรณีที(ผ้ วู ่าราชการกรุงเทพมหานครหรื อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ รับแจ้ ง
จากเลขานุการขอให้ สอบสวนข้ อเท็จจริ ง หรื อให้ สง่ เอกสารเพิ(มเติมเพื(อประกอบการพิจารณา ให้ ผ้ ไู ด้
รับแจ้ งดังกล่าว ดําเนินการให้ เสร็ จภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที(ได้ รับแจ้ ง
ข้ อ ๑๕ เมื(อเลขานุการ ได้ รับคําขอรับเงินสงเคราะห์พร้ อมด้ วยหลักฐานและ
พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง และอยู่ในข่ายที(จะพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ ได้ ตามกฎหมาย ให้
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการภายในกําหนด ๓๐ วันนับแต่วนั ได้ รับคําขอรับหรื อหลักฐานเพิ(มเติม
ข้ อ ๑๖ เมื(อคณะกรรมการ มีมติกําหนดอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์แล้ วให้
เลขานุการแจ้ งให้ กระทรวงการคลังสัง( จ่ายเงินสงเคราะห์ตามมติของคณะกรรมการภายใน ๑๕ วันนับ
แต่วนั ที(คณะกรรมการมีมติดงั กล่าว
ข้ อ ๑๗ ในกรณีที(มีความจําเป็ น ประธานกรรมการหรื อกรรมการที(ประธาน
กรรมการมอบหมาย อาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้ ตามที(เห็นสมควร แต่เมื(อรวมกับการขยายระยะ
เวลาตามข้ อ ๑๑ และข้ อ ๑๔ แล้ ว ต้ องไม่เกิน ๖๐ วัน
ประกาศ ณ วันที( ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
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