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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจาก 

การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ 
ตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยท่ีเป็นการสมควรจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ  การปฏิ บั ติ งานของชาติ  หรือการปฏิ บั ติตามหน้ าที่ มนุษยธรรม  พ .ศ .  ๒๕๔๓ 
กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการ

ศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดส่วนที่

กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผู้เสียชีวิต” หมายความว่า ผู้ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะ

เหตุผู้นั้นได้กระทําการช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติงานของชาติตามท่ีได้รับมอบหมายจากทาง
ราชการ หรือปฏิบัติการตามหน้าที่ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติการ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม ซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการนั้นไม่ขัดกับคําสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงาน 
และถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้น เว้นแต่การถูกประทุษร้าย หรือการได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ
เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
“ทายาท” หมายความว่า 
  (๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบ

ด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของบิดา 

  (๒) สามีหรือภริยา 
  (๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา 
 
ข้อ ๕  ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพของ

ผู้เสียชีวิต เป็นเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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ข้อ ๖  ในกรณีที่ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพผู้ใด ได้รับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

การจัดการศพจากหน่วยงานอื่นของรัฐแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบ
นี้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดการศพที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่ทายาทซึ่งจัดการศพมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ

แก่ทายาทผู้ซึ่งทายาทอื่นมอบหมายเป็นหนังสือ 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่ไม่มีผู้ใดจัดการศพ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ

ค่าจัดการศพแก่ผู้จัดการศพ และหากผู้จัดการศพมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่
ผู้จัดการศพ ผู้ซึ่งผู้จัดการศพอื่นมอบหมายเป็นหนังสือ 

 
ข้อ ๘  การขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ให้ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพ

ย่ืนแบบตามที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ต่อผู้ อํานวยการเขต สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
นายอําเภอสําหรับในเขตจังหวัดอ่ืน ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๘.๑ คําสั่งหรือหลักฐานใด ๆ ในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 

๘.๒ สําเนามรณบัตร 
๘.๓ หนังสือมอบหมายให้ทายาทหรือผู้จัดการศพผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับเงินค่าจัดการ

ศพตามข้อ ๗ 
๘.๔ หลักฐานแสดงการเป็นผู้จัดการศพ พร้อมหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้จัดการศพ 

(ถ้ามี) 
 
ข้อ ๙  เมื่อผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอได้รับคําขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการ

ศพตามข้อ ๘ แล้วให้สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่าเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับให้เสนอคําขอรับพร้อม
หลักฐานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
ข้อ ๑๐  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติให้จ่ายเงิน

ช่วยเหลือค่าจัดการศพตามข้อ ๕ ให้ถือว่าคําสั่งอนุมัติดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย 
ให้กรุงเทพมหานครหรือที่ทําการปกครองจังหวัด วางฎีกาเบิกเงินงบกลางรายการ

เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญ จากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ ๑๑  กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติให้ขอทําความตกลง

กับกรมบัญชีกลาง 
 
ข้อ ๑๒  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 



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 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

วราเทพ   รัตนากร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


