(สําเนา)
ดวนที่สุด
ที่ กค ๐๕๑๘.๓/ว ๑๒

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐
๓๐ มกราคม ๒๕๔๕

เรื่อง กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและอัตราในการจายเงิน
สงเคราะหและกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก
จนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ หรือในการดํารงชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายเกีย่ วกับการรักษา พยาบาลผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ
ชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
๓. สําเนาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือคาจัดการศพ
ผูประสบภัย เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ
การปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขและอัตราในการจายเงินสงเคราะหและ
กําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบ
อาชีพหรือในการดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม
๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๙ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ กําหนดใหมผี ลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑๓
พฤษภาคม
๒๕๔๓
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจา ยเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
ผูประสบภัยเนือ่ งจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือคาจัดการศพ
ผูประสบภัยเนือ่ งจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม ๑๑๘

ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ
การปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ จะมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา (วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔) และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือคา
จัดการศพผูประสบภัย เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ จะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓
กระทรวงการคลังขอสงสําเนากฎกระทรวงและสําเนาระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว
มาเพื่อโปรดทราบและแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุทธิพันธุ นิมมานเหมินท
(นายสุทธิพันธุ นิมมานเหมินท)
รองปลัดกระทรวง ฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สํานักกฎหมายและระเบียบ
สวนกฎหมายและระเบียบ ๓
โทร. ๐ - ๒๒๗๓ - ๙๖๐๗
(เวียนตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๒/ว ๒๐ ลว ๕ มี.ค. ๔๕)

(สําเนา)

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและอัตราในการจายเงินสงเคราะห
และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิง่
ในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในการจายเงินชดเชยใหแกผูประสบภัย ใหคํานวณดังนี้
(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก
ตามขอ ๒ (๑) ถึง (๗)
ได ๓๐ เทาของอัตราเงินเดือน
(๒) แขนขาดขางหนึ่ง
ได ๒๔ เทาครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๓) ขาขาดขางหนึ่ง
ได ๒๒ เทาครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๔) มือขาดขางหนึ่ง
ได ๑๘ เทาครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๕) เทาขาดขางหนึ่ง
ได ๑๕ เทาของอัตราเงินเดือน
(๖) เทาขาดสองขาง
ได ๒๔ เทาครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๗) สูญเสียลูกตาขางหนึ่ง
ได ๑๑ เทาครึ่งของอัตราเงินเดือน
(๘) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ
เกาสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถในการ
มองเห็นตั้งแต ๓ / ๖๐ หรือมากกวาของ
ตาขางหนึ่งหรือสูญเสียความสามารถในการ
ใชสายตาสองขางรวมกัน (binocular vision) ได ๑๐ เทาของอัตราเงินเดือน
(๙) หูหนวกทั้งสองขาง
ได ๙ เทาของอัตราเงินเดือน
(๑๐) หูหนวกขางหนึ่ง
ได ๔ เทาครึง่ ของอัตราเงินเดือน
(๑๑) นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่ง
ได ๔ เทาครึง่ ของอัตราเงินเดือน
(๑๒) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง
ได ๓ เทาครึง่ ของอัตราเงินเดือน
(๑๓) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง
ได ๓ เทาของอัตราเงินเดือน

(๑๔) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง
ได ๒ เทาครึง่ ของอัตราเงินเดือน
(๑๕) นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่ง
ได ๑ เทาของอัตราเงินเดือน
(๑๖) นิ้วหัวแมเทาขาดนิว้ หนึ่ง
ได ๓ เทาของอัตราเงินเดือน
(๑๗) นิ้วเทาอืน่ ขาดนิว้ หนึ่ง
ได ๑ เทาของอัตราเงินเดือน
(๑๘) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุ ได ๒๕ เทาของอัตราเงินเดือน
(๑๙) สูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกจาก (๒) ถึง (๑๘) ใหแพทยที่ทางราชการรับรองเปน
ผูวินิจฉัยการสูญเสียและเปรียบเทียบวามีผลเทียบเทากับการสูญเสียอวัยวะสวนใดตาม (๒) ถึง
(๑๘)
เพื่อประโยชนในการคํานวณ คําวา “อัตราเงินเดือน” ใหหมายความถึง อัตราเงินเดือน
ระดับ ๓ ขั้นตนของบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนที่ใชอยูขณะประสบภัย
ผูประสบภัยผูใ ดสูญเสียอวัยวะหลายสวนตามที่ระบุไวใน (๒) ถึง (๑๙) ใหคํานวณเงิน
ชดเชยทุกสวน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน ๓๐ เทาของอัตราเงินเดือน
ขอ ๒ ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการ
ประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่ศีรษะและหรือกระดูกสันหลัง เปนเหตุใหมือหรือ
แขนทั้งสองขาง มือขางหนึ่งกับแขนขางหนึ่ง เทาหรือขาทั้งสองขาง เทาขางหนึ่งกับขาอีกขางหนึ่ง
มือหรือแขนขางหนึ่งกับเทาหรือขาอีกขางหนึ่ง สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานโดยสิ้นเชิง
(๒) สูญเสียลูกตาทั้งสองขาง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป
หรือเสียความสามารถในการมองเห็นตั้งแต ๓ / ๖๐ หรือมากกวาของตาทั้งสองขาง หรือสูญเสีย
ลูกตาขางหนึ่งกับสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถใน
การมองเห็น ตั้งแต ๓ / ๖๐ หรือมากกวาของตาอีกขางหนึ่ง
(๓) แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดอีกขางหนึ่ง
(๔) ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง
(๕) เทาหรือขาขาดขางหนึง่ กับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง
(๖) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่ศีรษะอันเปนเหตุใหเกิดความผิดปกติของความรูสึก
ตัวและหรือจิตฟนเฟอน เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานไดและไมสามารถรักษาใหหายไดหรือ
วิกลจริต
(๗) ความพิการทุพพลภาพที่มีลักษณะนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๖) ใหแพทยที่ทาง
ราชการรับรองเปนผูวินจิ ฉัยวาผูประสบภัยรายใดมีความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปน
อุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ

ในกรณีที่ผูประสบภัยตองพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการ
ประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับเงินชดเชยตามขอ ๑ แลว ให
ไดรับเงินดํารงชีพในอัตรารอยละหาสิบตอเดือนของอัตราเงินเดือนดวย
ขอ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาลักษณะของการสูญเสียอวัยวะ
(๑) แขนขาด หมายความวา ขาดตั้งแตขอ ศอกขึ้นมา
(๒) ขาขาด หมายความวา ขาดตั้งแตหวั เขาขึ้นมา
(๓) มือขาด หมายความวา ขาดตั้งแตขอมือขึ้นมา
(๔) เทาขาด หมายความวา ขาดตั้งแตขอเทาขึ้นมา
(๕) นิ้วขาด หมายความวา ขาดเกินหนึง่ ขอขึ้นไปสําหรับนิ้วหัวแมมือและนิว้ หัวแมเทา
และขาดเกินสองขอขึ้นไปสําหรับนิ้วอืน่ ๆ
(๖) นิ้วขาดหนึ่งขอ หมายความวา ขาดตั้งแตปลายนิว้ แตไมเกินระดับขอปลายนิว้
(๗) นิ้วขาดสองขอ หมายความวา ขาดเกินหนึ่งขอขึ้นไปแตไมเกินสองขอ
(๘) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป หรือเสียความสามารถใน
การมองเห็นตัง้ แต ๓ / ๖๐ หรือมากกวา หมายความวา ไมสามารถมองเห็นอักษรแผนปายวัด
สายตามาตรฐานไดในระยะหางจากปายสามเมตร
ในขณะที่คนตาปกติสามารถมองเห็นไดใน
ระยะหางจากปายหกสิบเมตร
(๙) สูญเสียความสามารถในการใชสายตาสองขางรวมกัน
(binocular vision)
หมายความวาเมื่อใชตาขางที่ไมปกติรวมกับตาอีกขางหนึ่งแลวไมสามารถมองเห็นไดอยางคนตา
ปกติและถือวาเปนการสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นของตาขางที่ไมปกตินั้น
การสูญเสียอวัยวะสวนใด หรือการที่อวัยวะสวนใดสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานโดย
สิ้นเชิง ซึ่งไมสามารถจะรักษาใหหายเปนปกติได ใหถอื วาอวัยวะสวนนั้นขาดดวย
ขอ ๔ กฎกระทรวงฉบับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
วราเทพ รัตนากร
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให
มีการกําหนดหลักเกณฑ เงือ่ นไข และอัตราในการจายเงินสงเคราะห รวมทั้งกําหนดลักษณะของ
ความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดํารง
ชีพไวในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

