
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรพจิำรณำอนมุตัจิำ่ยเงนิสงเครำะหผ์ูป้ระสบภยั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสมีา กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ประชาชนผูใ้ดปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีหรอืชว่ยเหลอืงานของทางราชการจนตนเองตอ้งประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรอืถูก

ประทษุรา้ย ทางราชการมพีระราชบญัญัตสิงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการ 

การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2543 ก าหนดใหค้วามชว่ยเหลอื 

แกผู่ท้ีไ่ดรั้บอนัตรายกรณีสญูเสยีอวยัวะเป็นเงนิชดเชย กรณีพกิารทพุพลภาพขนาดหนักนอกจากจะไดรั้บ 

เงนิชดเชยแลว้ยังมสีทิธไิดรั้บเงนิด ารงชพีเป็นรายเดอืน รวมถงึมสีทิธไิดรั้บคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล และหากถงึแก่

ความตายทายาท (บดิามารดา คูส่มรส และบตุร)*มสีทิธไิดรั้บคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับ 

การรักษาพยาบาลกอ่นตาย เงนิชดเชย และเงนิชว่ยเหลอืคา่จัดการศพดว้ย ทัง้นี้อนัตรายทีไ่ดรั้บตอ้งไมเ่กดิจากความประมาท

เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืความผดิของตนเอง โดยการขอรับเงนิสงเคราะหต์อ้งกระท าภายในระยะเวลาสองปีนับแตว่นัทีผู่ม้สีทิธิ

ไดท้ราบถงึสทิธขิองตน(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

 

กอ่นทีจ่ะยืน่เรือ่งขออนุมัตจิา่ยเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย เพือ่ใหก้รมบญัชกีลางพจิารณาตอ้งด าเนนิตามขัน้ตอนใหค้รบถว้นแลว้

จงึสง่เรือ่งใหก้รมบญัชกีลาง 

 

1 ผูป้ระสบภัย / ทายาท ยืน่แบบค าขอรับ 

 

2 ผูอ้ านวยการเขต หรอืนายอ าเภอ 

 2.1 สอบสวนขอ้เท็จจรงิ 

 2.2 ชว่ยเหลอืในการใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐาน 

ประกอบค ารอ้ง 

 2.3 เสนอค าขอรับพรอ้มหลักฐานไปยัง 

 2.3.1 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครหรอื 

 2.3.2 ผูว้า่ราชการจังหวัด 

แลว้แตก่รณี 

 

3 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครหรอืผูว้า่ราชการจังหวัด 

 3.1 พจิารณาค าขอรับเงนิสงเคราะหแ์ละหลกัฐานตา่ง ๆหากถกูตอ้งใหส้ง่ฝ่ายเลขานุการ กรมบญัชกีลาง กรณีไมถู่กตอ้ง ให ้

ด าเนนิการตาม ขอ้ 3.2 

 3.2 สอบสวนขอ้เท็จจรงิหรอืขอหลกัฐานเอกสารเพิม่เตมิ 

 3.3กรณีตามขอ้ 3.2 เมือ่ไดรั้บเรือ่งแลว้ใหส้ง่ค าขอรับพรอ้มหลกัฐานไปยังฝ่ายเลขานุการกรมบญัชกีลาง 

 

หมายเหต ุ

 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์สามาถดาวนโ์หลดไดจ้าก Link เอกสารเงนิสงเคราะห ์

 

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

 

 

หมายเหต ุ

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีส่ านักบรหิารการรับ-จา่ยเงนิภาครัฐ 

กรมบญัชกีลาง 

- ไดรั้บค าขอรับเงนิสงเคราะหพ์รอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานและ 
- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 
(หมายเหต:ุ (หากเอกสารหลักฐานไมถู่กตอ้ง  ท าหนังสอืแจง้ให ้
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูว้า่ราชการจังหวัด  สอบสวน
ขอ้เท็จจรงิ หรอืใหส้ง่เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 15 วนั))  

1 วนั เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- สรุปความเห็นและน าความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการ

สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเพือ่พจิารณากลัน่กรองเบือ้งตน้ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 

 

3) กำรพจิำรณำ 
คณะอนุกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยพจิารณากลั่นกรอง

เบือ้งตน้ และสง่ใหค้ณะกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย

พจิารณา/แจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต อ าเภอหนองบญุ

มาก จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบัเงนิสงเครำะห ์(ตดิตอ่ขอรบัไดท้ีส่ ำนกังำนเขตทุก

เขต ทีท่ ำกำรอ ำเภอท ัว่ประเทศ ส ำนกังำนคลงัจงัหวดัท ัว่ประเทศ 
และทีก่รมบญัชกีลำง หรอืดำวนโ์หลดไดท้ี่

www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse/

Interesting3 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ส ำเนำหลกัฐำน หรอืค ำส ัง่ในกำรชว่ยเหลอืรำชกำร กำรปฏบิตังิำน

ของชำต ิหรอื กำรปฏบิตัติำมหนำ้ทีม่นุษยธรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

5) รำยงำนกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

6) 
 

รำยงำนกำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรอืค ำพพิำกษำของ
ศำล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

7) 

 

กำรสอบสวนพยำนผูรู้เ้ห็นเหตกุำรณ ์และหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

8) 

 

ใบรบัรองแพทยท์ีท่ำงรำชกำรรบัรอง ซึง่ตรวจและใหค้วำมเห็นวำ่

ผูน้ ัน้สญูเสยี อวยัวะหรอืสมรรถภำพในกำรท ำงำนของอวยัวะสว่น

ใดสว่นหนึง่ หรอืทพุพลภำพ หรอืป่วยเจ็บจนไมส่ำมำรถใชก้ ำลงั
กำยหรอืควำมคดิประกอบอำชพีไดต้ำมปกต ิหรอืพกิำรทพุพล

ภำพขนำดหนกั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หลกัฐำนเกีย่วกบักำรตำย 1. ส ำเนำมรณบตัร 2. ส ำเนำค ำส ัง่ศำล 

ส ำหรบัผูท้ ีศ่ำลส ัง่ใหเ้ป็นคนสำบสูญ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แนบหลักฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 

พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

- 

10) 
 

หลกัฐำนเกีย่วกบับดิำมำรดำของผูป้ระสบภยัทีถ่งึแกค่วำมตำย 
ไดแ้ก ่1. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำมำรดำ 2. ส ำเนำมรณบตัร 

กรณีไมม่สี ำเนำมรณบตัรใหใ้ชห้นงัสอื รบัรองกำรตำยของบุคคล
ทีค่วรเชือ่ถอืได ้(เชน่ พี ่นอ้ง ลุง ป้ำ นำ้ อำ หรอืเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำย

ปกครอง) 3. หลกัฐำนกำรเป็นบดิำโดยชอบดว้ยกฎหมำยของ

ผูต้ำยไดแ้ก ่(1) ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอืใบส ำคญักำรสมรสของ
บดิำ มำรดำ หรอืส ำเนำทะเบยีนฐำนะของภรรยำ (มำรดำของ

ผูต้ำย) หรอื (2) หนงัสอืรบัรองของบุคคลผูค้วรเชือ่ถอืได ้ที่
รบัรองวำ่ บดิำมำรดำสมรสกอ่นวนัที ่1 ตลุำคม 2478 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แนบหลักฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 

โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

- 

11) 

 

หลกัฐำนเกีย่วกบัคูส่มรสของผูป้ระสบภยัทีถ่งึแกค่วำมตำย ไดแ้ก ่

1. ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอืใบส ำคญักำรสมรส 2. ส ำเนำทะเบยีน
บำ้น 3. ส ำเนำมรณบตัร กรณีไมม่สี ำเนำมรณบตัรใหใ้ชห้นงัสอื

รบัรองกำรตำยของบุคคลทีค่วรเชือ่ถอืได ้4. ส ำเนำทะเบยีนกำร
หยำ่ หรอืใบส ำคญักำรหยำ่ หรอืค ำส ัง่ศำลกรณีทีม่กีำรหยำ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แนบหลักฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 

โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

- 

12) หลกัฐำนเกีย่วกบับุตรของผูป้ระสบภยัทีถ่งึแกค่วำมตำย ไดแ้ก ่1. - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 2. ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรอืใบส ำคญักำร

สมรสของผูต้ำยกบัมำรดำของบุตร หรอืส ำเนำทะเบยีนกำรรบัรอง
บุตร หรอืส ำเนำค ำพพิำกษำของศำลวำ่เป็นบุตร 3. บนัทกึรบัรอง

กำรมบีุตรชอบดว้ยกฎหมำยในครรภม์ำรดำ (ถำ้ม)ี 4. ส ำเนำมรณ
บตัร กรณีไมม่สี ำเนำมรณบตัรใหใ้ชห้นงัสอื รบัรองกำรตำยของผู ้

ท ีค่วรเชือ่ถอืได ้5. ส ำเนำทะเบยีนกำรรบับุตรบุญธรรม กรณีทีม่ ี
บุตรบุญธรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(แนบหลักฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 

โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

13) 

 

หลกัฐำนแสดงกำรเป็นผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืผู ้

พทิกัษ ์หรอืผูอ้นุบำล แลว้แตก่รณี ซึง่ลงชือ่ใหค้วำมยนิยอมในกำร
ขอรบั หรอืขอรบัเงนิสงเครำะหแ์ทนผูม้สีทิธไิดแ้ก ่1. ส ำเนำ

ทะเบยีนกำรรบัรองบุตร 2. ส ำเนำทะเบยีนกำรรบับุตรบุญธรรมหรอื 
3. ส ำเนำค ำส ัง่ศำลต ัง้ผูป้กครองผูพ้ทิกัษห์รอืผูอ้นุบำลแลว้แต่

กรณี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แนบหลักฐานเพิม่เตมิในกรณีทีผู่ป้ระสบภัยถงึแกค่วามตาย 
โดยใหท้ายาทผูป้ระสบภัยยืน่แบบค าขอรับ 

พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 7 ดว้ย) 

- 

14) 
 

หลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ตำมทีส่ ำนกับรหิำรกำรรบั-จำ่ยเงนิภำครฐั 
กรมบญัชกีลำง หรอืคณะกรรมกำรสงเครำะหผ์ูป้ระสบภยั 

เห็นสมควรขอ เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำพฤตกิำรณก์ำรไดร้บั
อนัตรำย กำรเจ็บป่วย กำรเกดิเหต ุและกรณีอืน่ใด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลหนองหัวแรต เลขที ่3 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสมีา 30410 

โทรศพัท ์044-330189 www.nonghuaratcity.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส 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))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การพจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการรับ-จา่ยเงนิภาครัฐ กรมบญัชกีลาง ส านักบรหิารการรับ-จา่ยเงนิภาครัฐ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีต่อ่เนือ่งจากหน่วยงานอืน่ 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม 
พ.ศ. 2543  

  
2)ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงนิชว่ยเหลอืคา่จัดการศพผูป้ระสบภัยเนื่องจากการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของ
ชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2544  
  

3)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและอตัราในการจ่ายเงนิสงเคราะหแ์ละก าหนดลักษณะของความพกิารทพุพลภาพ
ขนาดหนักจนเป็นอปุสรรคส าคัญยิง่ในการประกอบอาชพีหรอืในการด ารงชพี  พ.ศ. 2544  

  

4)ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการรักษาพยาบาลผูป้ระสบภัยเนือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการ การ
ปฏบิตังิานของชาตหิรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2544  

  
5)ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการขอรับเงนิ การพจิารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงนิสงเคราะหเ์นือ่งจากการ
ชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิัตติามหนา้ทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2543  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการขอรับเงนิ การพจิารณา และการขยาย

ระยะเวลาในการขอรับเงนิสงเคราะหเ์นือ่งจากการชว่ยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหนา้ทีม่นุษยธรรม 

พ.ศ. 2543 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 150.0 วนั 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การพจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


