
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การพจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต  

ประชาชนผูใ้ดปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีหรอืชว่ยเหลอืงานของทางราชการจนตนเองตอ้งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรอืถกู

ประทษุรา้ย ทางราชการมพีระราชบญัญัตสิงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการชว่ยเหลอืราชการ 

การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2543 ก าหนดใหค้วามชว่ยเหลอื 

แกผู่ท้ีไ่ดรั้บอันตรายกรณีสญูเสยีอวัยวะเป็นเงนิชดเชย กรณีพกิารทพุพลภาพขนาดหนักนอกจากจะไดรั้บ 

เงนิชดเชยแลว้ยงัมสีทิธไิดรั้บเงนิด ารงชพีเป็นรายเดอืน รวมถงึมสีทิธไิดรั้บคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล และหากถงึ

แกค่วามตายทายาท (บดิามารดา คูส่มรส และบตุร)*มสีทิธไิดรั้บคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั 

การรักษาพยาบาลกอ่นตาย เงนิชดเชย และเงนิชว่ยเหลอืคา่จดัการศพดว้ย ทัง้นี้อันตรายทีไ่ดรั้บตอ้งไมเ่กดิจากความ

ประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืความผดิของตนเอง โดยการขอรับเงนิสงเคราะหต์อ้งกระท าภายในระยะเวลาสองปีนับแต่

วันทีผู่ม้สีทิธไิดท้ราบถงึสทิธขิองตน(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

 

กอ่นทีจ่ะยืน่เรือ่งขออนุมัตจิา่ยเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย เพือ่ใหก้รมบญัชกีลางพจิารณาตอ้งด าเนนิตามขัน้ตอนใหค้รบถว้น

แลว้จงึสง่เรือ่งใหก้รมบญัชกีลาง 

 

1 ผูป้ระสบภัย / ทายาท ยืน่แบบค าขอรับ 

 

2 ผูอ้ านวยการเขต หรอืนายอ าเภอ 

 2.1 สอบสวนขอ้เท็จจรงิ 

 2.2 ชว่ยเหลอืในการใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐาน 

ประกอบค ารอ้ง 

 2.3 เสนอค าขอรับพรอ้มหลกัฐานไปยงั 

 2.3.1 ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครหรอื 

 2.3.2 ผูว้า่ราชการจงัหวัด 

แลว้แตก่รณี 

 

3 ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครหรอืผูว้า่ราชการจงัหวัด 

 3.1 พจิารณาค าขอรับเงนิสงเคราะหแ์ละหลกัฐานตา่ง ๆหากถกูตอ้งใหส้ง่ฝ่ายเลขานุการ กรมบญัชกีลาง กรณีไมถ่กูตอ้ง ให ้

ด าเนนิการตาม ขอ้ 3.2 

 3.2 สอบสวนขอ้เท็จจรงิหรอืขอหลกัฐานเอกสารเพิม่เตมิ 

 3.3กรณีตามขอ้ 3.2 เมือ่ไดรั้บเรือ่งแลว้ใหส้ง่ค าขอรับพรอ้มหลกัฐานไปยงัฝ่ายเลขานุการกรมบญัชกีลาง 

 

หมายเหต ุ

ตวัอยา่งแบบฟอรม์สามาถดาวนโ์หลดไดจ้าก Link เอกสารเงนิสงเคราะห ์

http://www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse/Interesting3 

 

หมายเหต ุ

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ส านักปลดัเทศบาลฯ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 45 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที ่
- ไดรั้บค าขอรับเงนิสงเคราะหพ์รอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานและ 

1 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (หากเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้ง  ใหส้ง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน))  

 

2) การพจิารณา 
- สรปุความเห็นและน าความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการ
สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเพือ่พจิารณากลัน่กรองเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
คณะอนุกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยพจิารณากลัน่กรอง
เบือ้งตน้ และสง่ใหค้ณะกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย
พจิารณา/แจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขอรบัเงนิสงเคราะห ์(ตดิตอ่ขอรบัไดท้ ีส่ านกังานเขตทกุ

เขต ทีท่ าการอ าเภอท ัว่ประเทศ ส านกังานคลงัจงัหวดัท ัว่ประเทศ 
และทีก่รมบญัชกีลาง หรอืดาวนโ์หลดไดท้ี่
www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse/
Interesting3 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ส าเนาหลกัฐาน หรอืค าส ัง่ในการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิาน
ของชาต ิหรอื การปฏบิตัติามหนา้ทีม่นษุยธรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 
 

- 

5) 
 

รายงานการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

รายงานการสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรอืค าพพิากษาของ
ศาล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

7) 
 

การสอบสวนพยานผูรู้เ้ห็นเหตกุารณ์ และหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

8) 
 

ใบรบัรองแพทยท์ีท่างราชการรบัรอง ซึง่ตรวจและใหค้วามเห็นวา่
ผูน้ ัน้สญูเสยี อวยัวะหรอืสมรรถภาพในการท างานของอวยัวะสว่น
ใดสว่นหนึง่ หรอืทพุพลภาพ หรอืป่วยเจ็บจนไมส่ามารถใชก้ าลงั
กายหรอืความคดิประกอบอาชพีไดต้ามปกต ิหรอืพกิารทพุพล
ภาพขนาดหนกั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9) 
 

หลกัฐานเกีย่วกบัการตาย 1. ส าเนามรณบตัร 2. ส าเนาค าส ัง่ศาล 
ส าหรบัผูท้ ีศ่าลส ัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบหลกัฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 
 

- 

10) 
 

หลกัฐานเกีย่วกบับดิามารดาของผูป้ระสบภยัทีถ่งึแกค่วามตาย 
ไดแ้ก ่1. ส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิามารดา 2. ส าเนามรณบตัร 
กรณีไมม่สี าเนามรณบตัรใหใ้ชห้นงัสอื รบัรองการตายของบคุคล
ทีค่วรเชือ่ถอืได ้(เชน่ พี ่นอ้ง ลงุ ป้า นา้ อา หรอืเจา้หนา้ทีฝ่่าย
ปกครอง) 3. หลกัฐานการเป็นบดิาโดยชอบดว้ยกฎหมายของ
ผูต้ายไดแ้ก ่(1) ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืใบส าคญัการสมรสของ
บดิา มารดา หรอืส าเนาทะเบยีนฐานะของภรรยา (มารดาของ
ผูต้าย) หรอื (2) หนงัสอืรบัรองของบคุคลผูค้วรเชือ่ถอืได ้ที่
รบัรองวา่ บดิามารดาสมรสกอ่นวนัที ่1 ตลุาคม 2478 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบหลกัฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 
 

- 

11) 
 

หลกัฐานเกีย่วกบัคูส่มรสของผูป้ระสบภยัทีถ่งึแกค่วามตาย ไดแ้ก ่
1. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืใบส าคญัการสมรส 2. ส าเนาทะเบยีน
บา้น 3. ส าเนามรณบตัร กรณีไมม่สี าเนามรณบตัรใหใ้ชห้นงัสอื
รบัรองการตายของบคุคลทีค่วรเชือ่ถอืได ้4. ส าเนาทะเบยีนการ
หยา่ หรอืใบส าคญัการหยา่ หรอืค าส ัง่ศาลกรณีทีม่กีารหยา่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบหลกัฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 
 

- 

12) 
 

หลกัฐานเกีย่วกบับตุรของผูป้ระสบภยัทีถ่งึแกค่วามตาย ไดแ้ก ่1. 
ส าเนาทะเบยีนบา้น 2. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืใบส าคญัการ
สมรสของผูต้ายกบัมารดาของบตุร หรอืส าเนาทะเบยีนการรบัรอง
บตุร หรอืส าเนาค าพพิากษาของศาลวา่เป็นบตุร 3. บนัทกึรบัรอง
การมบีตุรชอบดว้ยกฎหมายในครรภม์ารดา (ถา้ม)ี 4. ส าเนามรณ
บตัร กรณีไมม่สี าเนามรณบตัรใหใ้ชห้นงัสอื รบัรองการตายของผู ้
ท ีค่วรเชือ่ถอืได ้5. ส าเนาทะเบยีนการรบับตุรบญุธรรม กรณีทีม่ ี
บตุรบญุธรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบหลกัฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

 

- 

13) 
 

หลกัฐานแสดงการเป็นผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืผู ้
พทิกัษ ์หรอืผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี ซึง่ลงชือ่ใหค้วามยนิยอมในการ
ขอรบั หรอืขอรบัเงนิสงเคราะหแ์ทนผูม้สีทิธไิดแ้ก ่1. ส าเนา
ทะเบยีนการรบัรองบตุร 2. ส าเนาทะเบยีนการรบับตุรบญุธรรมหรอื 
3. ส าเนาค าส ัง่ศาลต ัง้ผูป้กครองผูพ้ทิกัษห์รอืผูอ้นบุาลแลว้แต่
กรณี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบหลกัฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

14) 
 

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ตามทีส่ านกับรหิารการรบั-จา่ยเงนิภาครฐั 
กรมบญัชกีลาง หรอืคณะกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
เห็นสมควรขอ เพือ่ประกอบการพจิารณาพฤตกิารณ์การไดร้บั
อนัตราย การเจ็บป่วย การเกดิเหต ุและกรณีอืน่ใด  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

ชือ่กระบวนงาน: การพจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการรับ-จา่ยเงนิภาครัฐ กรมบญัชกีลาง ส านักบรหิารการรับ-จา่ยเงนิ

ภาครัฐ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีต่อ่เนื่องจากหน่วยงานอืน่ 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม 
พ.ศ. 2543  
  
2)ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงนิชว่ยเหลอืคา่จดัการศพผูป้ระสบภัยเนื่องจากการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของ
ชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2544  
  
3)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและอัตราในการจา่ยเงนิสงเคราะหแ์ละก าหนดลกัษณะของความพกิารทพุพลภาพ
ขนาดหนักจนเป็นอปุสรรคส าคญัยิง่ในการประกอบอาชพีหรอืในการด ารงชพี  พ.ศ. 2544  
  
4)ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลผูป้ระสบภัยเนื่องจากการชว่ยเหลอืราชการ การ
ปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2544  
  
5)ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการขอรับเงนิ การพจิารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงนิสงเคราะหเ์นื่องจากการ
ชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2543  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการขอรับเงนิ การพจิารณา และการ

ขยายระยะเวลาในการขอรับเงนิสงเคราะหเ์นื่องจากการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ที่

มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 150.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 27/10/2015 17:07 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


