
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 
 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลา 
ในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ 

การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๓  แห่ง
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับเงินการ

พิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย การพิจารณาคําร้องขอรับเงินสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม และการขยายระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๑๕ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือ ข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่มี
กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

(อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินชดเชย และเงินดํารงชีพ 
“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ

ทายาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๓๕ ง/หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๔๔ 



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 
 
 

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

ด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา
ตาย หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา 

 (๒) สามี หรือภรรยา และ 
 (๓) บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดา 
“พิการทุพพลภาพขนาดหนัก” หมายความว่า ลักษณะความพิการทุพพลภาพตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๒ 
การยื่นคําขอรับ 

   
 

ข้อ ๖  การขอรับเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้โดยให้ย่ืน
ต่อผู้อํานวยการเขต สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือนายอําเภอสําหรับในเขตจังหวัดอ่ืนซึ่งเป็น
ท้องที่ที่เกิดเหตุ 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับเงินสงเคราะห์ออกใบรับ ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด

ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอรับเป็นหลักฐาน ถ้าคําขอรับนั้นขาดหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้ขอรับจะต้องนํามา
ย่ืนเพิ่มเติม ให้บันทึกไว้และให้ผู้ขอรับลงชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ ๘  การขอรับเงินสงเคราะห์ให้ย่ืนแบบคําขอรับพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
๘.๑ หลักฐาน หรือคําสั่งในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ

ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 
๘.๒ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๑ 
๘.๓ รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือคําพิพากษาของศาล (ถ้ามี) 
๘.๔ หลักฐานการสอบสวนพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

(ถ้ามี) 
๘.๕ ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่าผู้นั้นสูญเสีย

อวัยวะหรือสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บจนไม่
สามารถใช้กําลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพได้ตามปกติ หรือพิการทุพพลภาพขนาดหนัก 
 

ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย ให้ทายาทผู้ประสบภัยย่ืนแบบคําขอรับ
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๘.๑ ถึงข้อ ๘.๔ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

๙.๑ หลักฐานเกี่ยวกับการตาย 
 ๙.๑.๑ สําเนามรณบัตร 



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 
 
 

 ๙.๑.๒ สําเนาคําสั่งศาล สําหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
๙.๒ หลักฐานเกี่ยวกับทายาท 

 ๙.๒.๑ หลักฐานเกี่ยวกับบิดามารดา ได้แก่ 
๙.๒.๑.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา 
๙.๒.๑.๒ สําเนามรณบัตร กรณีไม่มีสําเนามรณบัตรให้ใช้หนังสือรับ 
รองการตายของบุคคลที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง) 
๙.๒.๑.๓ หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้แก่ 

(๑) สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรสของบิดา
มารดา หรือสําเนาทะเบียนฐานะของภรรยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ 

(๒) หนังสือรับรองของบุคคลผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่า 
บิดามารดาสมรสก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ หรือ 

 ๙.๒.๒ หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส ได้แก่ 
๙.๒.๒.๑ สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรส 
๙.๒.๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน 
๙.๒.๒.๓ สําเนามรณบัตร กรณีไม่มีสําเนามรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรอง

การตายของบุคคลที่ควรเชื่อถือได้ 
๙.๒.๒.๔ สําเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่า หรือคําสั่ง

ศาลกรณีที่มีการหย่า 
 ๙.๒.๓ หลักฐานเกี่ยวกับบุตร ได้แก่ 

๙.๒.๓.๑ สําเนาทะเบียนบ้าน 
๙.๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรสของผู้ตายกับ

มารดาของบุตร หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร 
๙.๒.๓.๓ บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้า

มี) 
๙.๒.๓.๔ สําเนามรณบัตร กรณีไม่มีสําเนามรณบัตรให้ใช้หนังสือรับรอง

การตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ 
๙.๒.๓.๕ สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม 

๙.๓ หลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้
อนุบาล แล้วแต่กรณี ซึ่งลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับเงินสงเคราะห์แทนผู้มีสิทธิ 
ได้แก่ สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่งศาลตั้ง
ผู้ปกครองผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี  
 

ข้อ ๑๐  ถ้าผู้ขอรับมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันควร (ไม่เกิน ๙๐ วัน)ให้
สอบถามไปยังเลขานุการพร้อมส่งสําเนาหรือภาพถ่ายใบรับคําขอรับที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไว้ไปด้วยเพื่อ
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
หมวด ๓ 



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 
 
 

การพิจารณา และการขยายระยะเวลา 
   

 
ข้อ ๑๑  เมื่อผู้ อํานวยการเขต หรือนายอําเภอตามข้อ ๙ ได้รับคําขอรับเงิน

สงเคราะห์แล้วให้สอบสวนข้อเท็จจริง และช่วยเหลือในการให้ได้มาซึ่งหลักฐานประกอบคําร้อง แล้ว
ให้เสนอคําขอรับพร้อมหลักฐานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอรับถ้ามีความจําเป็นก็ให้ขอขยายเวลาต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหากเห็นสมควรก็ให้สั่งขยายได้ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สอบสวนข้อเท็จจริง หรือขอให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ส่วนราชการนั้นถือเป็นหน้าที่
ที่จะต้องดําเนินการให้โดยเร็ว 

 
ข้อ ๑๓  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาคํา

ขอรับเงินสงเคราะห์และหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าถูกต้องแล้วให้ส่งคําขอรับพร้อมหลักฐานไปยัง
เลขานุการถ้าเห็นว่าสมควรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือเห็นควรขอหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดําเนินการได้แต่
ต้องส่งคําขอรับพร้อมหลักฐานไปยังเลขานุการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับแจ้ง

จากเลขานุการขอให้สอบสวนข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ผู้
ได้รับแจ้งดังกล่าว ดําเนินการให้เสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
ข้อ ๑๕  เมื่อเลขานุการ ได้รับคําขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมด้วยหลักฐานและ

พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และอยู่ในข่ายที่จะพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ได้ตามกฎหมาย ให้
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการภายในกําหนด ๓๐ วันนับแต่วันได้รับคําขอรับหรือหลักฐานเพิ่มเติม 

 
ข้อ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการ มีมติกําหนดอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์แล้วให้

เลขานุการแจ้งให้กระทรวงการคลังสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามมติของคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเป็น ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธาน

กรรมการมอบหมาย อาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่เมื่อรวมกับการขยาย
ระยะเวลาตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๔ แล้ว ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ธารินทร์  นิมมานเหมินท์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


