พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนืองจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ที ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที เป็ นการสมควรปรั บปรุ งกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัยเนื องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข9 ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี9
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน9 ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน9 ี ให้ใช้บงั คับตั9งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื องจากการช่ วยเหลื อราชการ การปฏิ บตั ิงาน
ของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗

(๒) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงาน
ของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๓) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ๑๕ ลงวันที ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
(๔) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยเนื องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงาน
ของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน9 ี
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินชดเชยและเงินดํารงชีพ
“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ทีจ่ายเป็ นเงินก้อนให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหรื อทายาท
“เงินดํารงชีพ” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ทีจ่ายเป็ นรายเดือนให้แก่ผปู ้ ระสบภัย
“ทายาท” หมายความว่า
(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึ งบุตรซึ งได้มีคาํ พิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของผูต้ ายซึ งได้มีการฟ้ องคดี ขอให้รับเด็กเป็ นบุตรก่อนหรื อภายในหนึ งปี นับแต่วนั ทีบิดาตายหรื อ
นับแต่วนั ทีได้รู้หรื อควรได้รู้ถึงความตายของบิดา
(๒) สามีหรื อภรรยา และ
(๓) บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
มาตรา ๕ ผูใ้ ดถูกประทุษร้ายหรื อได้รับอันตรายถึงสู ญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพในการ
ทํางานของอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ งไป หรื อทุพพลภาพหรื อป่ วยเจ็บจนไม่สามารถใช้กาํ ลังกายหรื อความคิด
ประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะเหตุผนู ้ 9 นั ได้กระทําการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี9
(๑) ช่วยเหลือราชการ
(๒) ปฏิบตั ิงานของชาติตามทีได้รับมอบหมายจากทางราชการ
(๓) ปฏิบตั ิการตามหน้าทีหรื อช่วยเหลือบุคคลอืนตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนดหรื อ
(๔) ปฏิบตั ิการตามหน้าทีมนุษยธรรมซึ งพลเมืองดีพึงปฏิบตั ิในเมือการปฏิบตั ิการนั9นไม่ขดั
กับคําสังโดยชอบของเจ้าพนักงาน
ในกรณี ตามวรรคหนึ งให้ถือว่าผูน้ 9 นั เป็ นผูป้ ระสบภัย และให้ได้รับเงินชดเชยเว้นแต่การถูกประทุษร้าย หรื อ
การได้รับอันตรายหรื อการป่ วยเจ็บเกิ ดขึ9นจากความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อจากความผิดของ
ตนเอง
มาตรา ๖ ในกรณี ทีผปู ้ ระสบภัยถึงแก่ความตายเพราะเหตุได้กระทําการตามมาตรา ๕ ให้
จ่ายเงิ นชดเชยแก่ ทายาทตามหลักเกณฑ์ก ารจ่ายเงิ นบําเหน็ จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็ จบํานาญ
ข้าราชการทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีถึงแก่ความตายโดยอนุโลม

มาตรา ๗ ในกรณี ทีผปู ้ ระสบภัยถึงแก่ความตายเพราะเหตุได้กระทําการตามมาตรา ๕ ให้
จ่ า ยเงิ นช่ วยเหลื อ ค่ า จัดการศพแก่ ท ายาทซึ ง จัดการศพหรื อผูจ้ ดั การศพของผูป้ ระสบภัย ตามหลัก เกณฑ์
เงือนไขและอัตราทีกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๘ ในกรณี ทีผูป้ ระสบภัยตามมาตรา ๕ ต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็ น
อุปสรรคสําคัญยิง ในการประกอบอาชีพหรื อในการดํารงชีพ ให้ได้รับเงินดํารงชีพด้วย
ลักษณะของความพิการทุ พพลภาพขนาดหนักจนเป็ นอุ ปสรรคสําคัญยิงในการประกอบ
อาชีพหรื อในการดํารงชีพตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ ผูป้ ระสบภัย มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ใช้จ่า ยเกี ย วกับ การรั ก ษาพยาบาลจากรั ฐ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และอัตราที กระทรวงการคลังกําหนด ทั9งนี9 ไม่ว่าผูป้ ระสบภัยจะมี สิทธิ ได้รับเงิ น
สงเคราะห์หรื อไม่ก็ตาม
ในกรณี ทีผปู ้ ระสบภัยผูใ้ ดได้รับค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืนของ
รัฐหรื อบุคคลในครอบครัวของผูน้ 9 นั ได้รับค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับผูน้ 9 นั จากหน่วยงานอืน
ของรัฐแล้ว ผูน้ 9 นั ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติน9 ี เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
เกี ย วกับ การรั ก ษาพยาบาลที ไ ด้รั บ นั9น ตํา กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ย วกับ การรั ก ษาพยาบาลที มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ตาม
พระราชบัญญัติน9 ีก็ให้มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่ วนทีขาดอยู่
มาตรา ๑๐ ในกรณี ทีผปู ้ ระสบภัยมีสิทธิ ได้รับเงินทําขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงิ นทําขวัญข้าราชการและลู กจ้าง หรื อมี สิทธิ ได้รับเงิ นอื นใดทีทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบอืนในลักษณะเดียวกันด้วย ถ้าผูน้ 9 นั ได้รับเงินทําขวัญหรื อเงินอืนใดสําหรับเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว
ให้ผนู ้ 9 นั เป็ นอันหมดสิ ทธิ ทีจะได้รับเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติน9 ี เว้นแต่การได้รับเงินทําขวัญ หรื อเงินอืน
ใดทีได้รับนั9นมีจาํ นวนตํากว่าเงิ นชดเชยทีมีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติน9 ี ก็ให้มีสิทธิ ได้รับเงิ นชดเชย
เฉพาะส่ วนทีขาดอยู่
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที ผูป้ ระสบภัย มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น เลี9 ย งชี พ ตามกฎหมายว่า ด้วยการ
สงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยเนื องในการรบ หรื อมีสิทธิ ได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรื อมีสิทธิ ได้รับเงิ นอืนใดทีทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรื อระเบียบอืนในลักษณะเดียวกัน
ด้วย ถ้าผูน้ 9 นั ได้รับเงินเลี9ยงชี พบํานาญพิเศษ หรื อเงินอืนใดทีทางราชการจ่ายให้สําหรับเหตุการณ์เดียวกันไป
แล้ว ให้ผูน้ 9 นั เป็ นอันหมดสิ ทธิ ทีจะได้รับเงิ นดํารงชี พตามพระราชบัญญัติน9 ี เว้นแต่การได้รับเงิ นเลี9 ยงชี พ
บํานาญพิเศษหรื อเงินอืนใดทีได้รับนั9นมีจาํ นวนตํากว่าเงิ นดํารงชี พทีมีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติน9 ี ก็
ให้มีสิทธิ ได้รับเงินดํารงชีพเฉพาะส่ วนทีขาดอยู่
มาตรา ๑๒ การขอรับเงินสงเคราะห์ตอ้ งกระทําภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ทีผมู ้ ีสิทธิ
ได้ทราบถึงสิ ทธิ ของตน
การยืนคําขอรับเงิ นสงเคราะห์และแบบคําขอรับเงิ นสงเคราะห์ ให้เป็ นไปตามระเบียบที
กระทรวงการคลังกําหนด

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ ทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม และ
ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นกรรมการ และให้อธิ บดีกรมบัญชีกลาง เป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั9งข้าราชการในกรมบัญชีกลางเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีดงั ต่อไปนี9
(๑) พิ จ ารณาพฤติ ก ารณ์ ที เ กิ ด ขึ9 นว่ า บุ ค คลใดจะพึ ง มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ต าม
พระราชบัญญัติน9 ีหรื อไม่
(๒) พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน9 ี
(๓) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบตั ิอืนๆ ตามทีเห็นสมควร
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของ
จํานวนกรรมการทั9งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุมสําหรับการประชุมคราวนั9น
การวินิจฉัยชี9 ขาดของทีประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ งมี เสี ยงหนึ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ9นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี9ขาด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมี อาํ นาจแต่งตั9งคณะอนุ กรรมการเพือพิจารณาหรื อปฏิ บตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นาํ มาตรา ๑๕ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและอัตราทีกาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ การดําเนิ นการเพือให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กระทําให้แล้วเสร็ จภายในเก้า
สิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําขอรับเงินสงเคราะห์ ในกรณี จาํ เป็ นอาจขยายเวลาได้ไม่เกินหกสิ บวัน
การพิ จ ารณาคํา ขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ แ ละการขยายระยะเวลาการดํา เนิ น การจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์ให้เป็ นไปตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๙ ให้ผูซ้  ึ ง ได้รับ เงิ นสงเคราะห์ เป็ นรายเดื อนตามพระราชบัญญัติส งเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยเนื องจากการช่ วยเหลือราชการ การปฏิ บตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิ บตั ิตามหน้าทีมนุ ษยธรรม
พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน9 ีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ยังคงได้รับเงิ นสงเคราะห์เป็ นราย
เดื อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดในพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื องจากการช่ วยเหลื อ
ราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุ ษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูต่ ่อไปจนกว่าจะหมด
สิ ทธิ

มาตรา ๒๐ ให้ผซู ้  ึ งมีสิทธิ ได้รับเงิ นสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
เนื องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุ ษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
อยู่ในวันทีพระราชบัญญัติน9 ีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา แต่ยงั มิได้รับเงิ นสงเคราะห์ คงมีสิทธิ ได้รับเงิ น
สงเคราะห์ ตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที ก าํ หนดในพระราชบัญญัติส งเคราะห์ ผูป้ ระสบภัย เนื องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๒๑ ผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ใช้จ่ า ยเกี ย วกับ การรั ก ษาพยาบาลตามพระราชบัญ ญัติ
สงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยเนื องจากการช่ วยเหลื อราชการ การปฏิ บตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิ บตั ิตามหน้าที
มนุ ษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ งได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยภายในของสถานพยาบาลอยู่ก่อน
วันที พระราชบัญญัติน9 ี ใ ช้บ งั คับ และสถานพยาบาลนั9นเรี ยกเก็บ ค่า ใช้จ่ายเกี ยวกับการรั กษาพยาบาลคาบ
เกียวกับวันทีพระราชบัญญัติน9 ีใช้บงั คับ ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติน9 ี
มาตรา ๒๒ ให้บรรดาระเบี ย บที ออกตามกฎหมายว่า ด้วยการสงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัย
เนืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุ ษยธรรม ซึ งใช้บงั คับอยู่
ในวัน ที พ ระราชบัญ ญัติ น9 ี ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาคงใช้ บ ัง คับ ต่ อ ไปเท่ า ที ไ ม่ ข ัด หรื อแย้ง กั บ
พระราชบัญญัติน9 ี ทั9งนี9 จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบตามพระราชบัญญัติน9 ี
มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน9 ี และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน9 ี
กฎกระทรวงและระเบียบนั9น เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉ บับ นี9 คื อ โดยที พ ระราชบัญญัติส งเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยเนื องจากการช่ วยเหลือราชการ การปฏิ บตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิ บตั ิตามหน้าทีมนุ ษยธรรม
พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปั จจุบนั
สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติเกียวกับเงินสงเคราะห์ทีจ่ายให้แก่ผปู ้ ระสบภัยเนืองจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบตั ิงานของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้าทีมนุ ษยธรรม โดยกําหนดให้ผปู ้ ระสบภัยซึ งสู ญเสี ยอวัยวะอืนๆ
นอกจากแขน ขา หู หนวกทั9งสองข้าง หรื อตาบอดได้รับการสงเคราะห์ และในกรณี ทีผปู ้ ระสบภัยต้องพิการ
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็ นอุปสรรคสําคัญยิงในการประกอบอาชี พหรื อการดํารงชี พ สมควรให้ได้รับเงิน
ดํารงชี พเป็ นรายเดือนด้วย นอกจากนี9 สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติเกี ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัยเพือให้ประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่ วยงานที เกี ยวข้องอย่างแท้จริ ง จึ งจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน9 ี

