
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 

พระราชบัญญตั ิ
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการรบ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐ 

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตยทิพอาภา 
ปรีดี พนมยงค 

ตราไว ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรสงเคราะหราษฎรผูสละชีพและอุทิศ

รางกายเพื่อประโยชนแกชาติในการรบ 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย

เนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน

ไป 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกกรณีที่บุคคลไดรับบําเหน็จบํานาญ

อยูแลวตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือนหรือกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญทหาร 

 
มาตรา ๔  บุคคลใดไดรับบาดเจ็บเนื่องในการรบจนถึงทุพพลภาพ ไมสามารถใช

กําลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพไดตามปกติ ถาไดรับบาดเจ็บนั้นในขณะหรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามหนาที่ซึ่งทางราชการหรือองคการ ซึ่งทางราชการรับรองใหมีหนาที่ปฏิบัติการใน
ยามสงครามมอบหมายใหกระทํา หรือในขณะหรือเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหนาที่
ของคนไทยในเวลารบ บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงินเลี้ยงชีพตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๘๙๒/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 



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 
 

 
มาตร า  ๕๒  เ งิ น เ ลี้ ย ง ชี พต ามพระ ร าชบัญญั ติ นี้ ใ ห รั ฐมนตรี ว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตามสมควรแกพฤติการณและความทุพพลภาพไดตั้งแตสองรอย
หาสิบบาทถึงเจ็ดรอยหาสิบบาท 

การขอเงินเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงรายงานแพทยผูตรวจอาการ
ทุพพลภาพซึ่งทางราชการเห็นชอบดวย กับรายงานเหตุการณที่ไดประสบอันตราย 

 
มาตรา ๖  เงินเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๕ ใหจายเปนรายเดือนตลอดเวลาที่ผู

มีสิทธิไดรับยังทุพพลภาพอยู 
 
มาตรา ๗  ถาผูไดรับบาดเจ็บตามความในมาตรา ๔ ตองถึงตายเพราะเหตุนั้น ก็

ใหบุตรภริยาและบิดามารดาของผูตายไดรับเงินเลี้ยงชีพ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนผูกําหนดตามสมควรแกพฤติการณ และตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ 

 
มาตรา ๘  เงินเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๗ ใหแบงจายใหบุตรสองสวน ภริยา

หนึ่งสวน และบิดามารดาหนึ่งสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหแบงจายใหบุตรสาม
สวน ภริยาหนึ่งสวน และบิดามารดาหนึ่งสวน 

ถาไมมีบุคคลทั้งสามจําพวกที่กลาวแลว ใหจายใหแกผูที่อยูในอุปการะของผูตาย
หรือผูมีอุปการะแกผูตาย ถาผูตายไดแสดงความจํานงเชนนั้นไวโดยชัดแจงเปนหนังสือ และถา
ผูตายไดกําหนดสวนแบงไวอยางไร ก็ใหจายตามนั้น 

ถาในขณะที่สิทธิไดเงินเลี้ยงชีพเกิดขึ้นนั้น บุคคลที่กลาวในวรรคกอนจําพวกใด
ไมมีตัวที่มีสิทธิจะไดรับ หรือไดถึงแกความตายไปเสียหมดทั้งจําพวกแลว เงินเลี้ยงชีพทั้งหมดนั้น
ใหแบงเฉพาะระหวางบรรดาจําพวกที่ยังมีสิทธิและมีชีวิตอยูตามสวนที่กลาวขางตน 

ถาบุคคลที่รับเงินเลี้ยงชีพอยูตามความที่กลาวมานี้คนใดตายหรือหมดสิทธิลง ก็
ใหสวนที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๙  เงินเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๘ นั้น ใหจายเปนรายเดือน โดยมี

กําหนดเวลาและเงื่อนไขดังตอไปนี ้
บุตรชายบุตรหญิงไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณ เวนแตเมื่ออายุครบยี่สิบป

บริบูรณนั้นกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา ก็ใหไดรับตอไปจนสําเร็จ
การศึกษา แตไมเกินอายุย่ีสิบหาปบริบูรณ 

ภริยาไดรับตลอดอายุหรือจนมีสามีใหม 
บิดาและมารดาไดรับตลอดอายุ 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



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 
 

สวนบุคคลที่ผูตายไดแสดงความจํานงไวใหเปนผูรับนั้น ถาอายุยังอยูในเกณฑ
ศึกษา ใหอนุโลมอยางบุตรแลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลว ใหไดรับเพียงสิบป 

ถาผูมีสิทธิไดรับเงินเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๗ ไดพิการทุพพลภาพอยูกอน
ผูตายก็ดี หรือพิการทุพพลภาพในระยะมีสิทธิไดรับเงินเลี้ยงชีพของผูตายก็ดี ใหผูนั้นไดรับเงิน
เล้ียงชีพตลอดเวลาที่ยังพิการทุพพลภาพอยู 

อนึ่ง ผูมีสิทธิรับเงินเลี้ยงชีพของผูตายถายังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนผูกําลัง
ศึกษาและอายุอยูในเกณฑศึกษาตามมาตรานี้ หรือยังเปนผูพิการทุพพลภาพอยู หากทางราชการ
เห็นสมควรเขาควบคุมและจัดการเกี่ยวกับเงินเลี้ยงชีพ เพ่ือประโยชนของผูมีสิทธินั้นๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๐  ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกรณีที่บุคคลไดรับบาดเจบ็ถงึทพุพล

ภาพ หรือถึงตายเนื่องในการรบกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ไดดวย ถาการที่ไดรับบาดเจ็บถึง
ทุพพลภาพหรือถึงตายนั้นมิไดเกิดขึ้นกอนเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
มาตรา ๑๑  การรองขอเงินเลี้ยงชีพตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองรองขอ

ภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันผูมีสิทธิรองขอไดทราบถึงสิทธิของตน 
 
มาตรา ๑๒  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี
 

ชไมพร/แกไข 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 



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 
 

พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒๓ 
 
มาตรา ๔ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบการเบิกจายเงินเพิ่ม

พิเศษประจําเดือนชั่วคราว สําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ กอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับเงินเลี้ยงชีพ โดยใหรวมเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือน
ช่ัวคราวนั้นกับจํานวนเงินเลี้ยงชีพที่ไดรับอยูหรือมีสิทธิจะไดรับเขาดวยกัน 

 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่ไดยกเลิกระเบียบเงินเพิ่ม
พิเศษประจําเดือนชั่วคราว สําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งมี
ความใชบังคับในการคํานวณเงินที่จายใหแกผูประสบภัยเนื่องในการรบรวมอยูดวย จึงสมควร
แกไขกฎหมายใหรวมเงินเลี้ยงชีพกับเงินเพิ่มชั่วคราวเขาดวยกันเปนเงินเลี้ยงชีพใชในการเบิกจาย
ตอไป 

นอกจากนั้น เงินเลี้ยงชีพไดกําหนดไวสําหรับผูประสบภัยเนื่องในการรบ ได
กําหนดขึ้นเมื่อป ๒๔๘๕ จึงมีอัตราต่ํากวาเงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ ซึ่งกําหนดขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๙๗ อยูมาก จึงสมควรแกไขเสียใหม ใหมีอัตราเทากันตอไป
ดวย 

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
ศุภสรณ+อภิสิทธิ ์

ผูจัดทาํ 
๓  มี.ค.  ๒๕๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๘/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒ 


