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ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒ นธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่มีประชากรส่ว นใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้ง
มีสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และการพัฒนา
ของประเทศและโดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีอํานาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กําหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบได้รับ
ความช่วยเหลือเยียวยาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ (๗)
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพัฒ นาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทําของเจ้าหน้าที่ข องรัฐอัน สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ค วามไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และให้นําระเบียบนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย
หรือจิตใจ การบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมถึงทรัพย์สินจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ผู้ได้รับผลกระทบ” หมายความว่า ทายาทของผู้เสียหาย หรือบุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ผู้ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของร่างกาย
หรือสูญ เสียสภาวะปกติข องจิตใจจนไม่สามารถทํางานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ข องคณะกรรมการ
การแพทย์กําหนด
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“ทายาท” หมายความว่า ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า การจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระทําการด้วยประการใด ๆ
ที่มีลักษณะเป็น การลิด รอนเสรีภาพในร่างกายซึ่งมีมูลน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับคําสั่งไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีลักษณะปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้นจนเป็นเหตุให้สิทธิตามกฎหมายไม่ได้รับการคุ้มครอง
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัด ปัต ตานี จังหวัด ยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“ศอ.บต.” หมายถึง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๔ การช่ว ยเหลือเยีย วยาผู้ได้ รับ ความเสี ย หายและผู้ ได้ รับผลกระทบตามระเบี ย บนี้
ไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๕ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสีย หายและผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
การดําเนิน งานต่าง ๆ ตามระเบีย บนี้ ให้ใช้เงินจากกองทุนสนับสนุน การให้ค วามช่ว ยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๖ ในการให้ความช่ว ยเหลือเยียวยาตามระเบีย บนี้ ให้ ศอ.บต. ดําเนินการให้มีการ
กําหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ งบประมาณและหน่วยงานในการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นระบบเปิด
มีความคล่องตัวในการบูรณาการทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งมีระบบสารสนเทศ
เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นําไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
หมายถึง
(๑) ค่าช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย หรือผู้ทุพพลภาพ
(๒) ค่าช่วยเหลือเยียวยากรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย
(๓) ค่าช่วยเหลือเยียวยาในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งต่อเพื่อฟื้นฟูผู้พิการ หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และการติดตามเยี่ยมเยียน
(๔) ค่าช่วยเหลือเยียวยาการขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ
(๕) ค่ า ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาแก่ บุ ค คล ผู้ ต้ อ งหา จํา เลย หรื อ ผู้ ต้ อ งขั ง กรณี ผู้ ต้ อ งสงสั ย
ที่ถูกควบคุมตัว หรือผู้ถูกคุมขัง ตามพระราชบัญ ญัติกฎอัย การศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชกํา หนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผลการดําเนินงาน
พบว่าเจ้าพนักงาน ปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด หรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง หรือพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้อง หรือศาลยกฟ้อง
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(๖) ค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดําเนินคดี หรือการคุ้มครองสิท ธิ
เสรีภาพมีดังต่อไปนี้
ก. ค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว
ข. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี
ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าธรรมเนียมขึ้นศาล และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ง. ค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐาน
หรือการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หรือการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงอื่น ๆ
จ. ค่า ใช้ จ่า ยในการเข้า ถึง ความเป็ น ธรรม ได้ แ ก่ ค่ าใช้จ่ ายทั้ง ปวงที่เ กิด ขึ้น เพื่ อการ
ขอความเป็ น ธรรม อาทิ ค่า พาหนะเดิน ทาง ค่ าที่ พั ก ค่ า ตอบแทน และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ที่จํ า เป็ น
และเหมาะสม
ฉ. ค่าใช้จ่ายเพื่อคุ้มครองช่ว ยเหลือให้ ได้รับความปลอดภัย จากการก่ออาชญากรรม
หรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้ร้องขอความเป็นธรรม หรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
หรือเพราะได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือช่วยเหลือปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบ
(๗) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ อั น เนื่ อ งมาจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการกระทํ า ผิ ด ทางอาญา
การกระทํ า โดยมิ ช อบทางการปกครองหรื อ การละเมิ ด ที่ มี ผ ลกระทบอื่ น ต่ อ การประกอบอาชี พ
ด้า นการศึ กษาหรื อ การดํ า รงชี วิต อื่น รวมถึ ง ผลกระทบต่ อความเชื่ อ มั่น ต่ อรั ฐ ซึ่ง จํ าเป็น ต้ องให้
การเยียวยาเป็นการเฉพาะหรือต้องเยียวยาทางจิตใจหรือจิตวิญญาณ อาทิ ค่าใช้จ่ายให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียหรือประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา
(๘) ค่าช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สิน
(๙) ค่าช่วยเหลือเยียวยาอื่น ๆ ตามที่ กพต. กําหนด
อัตราค่าช่วยเหลือเยียวยาตาม (๑) - (๘) ให้เป็นไปตามรายการท้ายของ กพต.
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่ว ยเหลื อเยีย วยาผู้ ได้ รับ ความเสี ย หายหรื อผู้ ได้ รั บผลกระทบจากการกระทํ าของเจ้ าหน้า ที่ข องรั ฐ
อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร ผู้ทรงคุณ วุฒิด้านการแพทย์ ด้านศาสนาหรือสังคมสงเคราะห์
หรือสิทธิมนุษยชน และด้านประชาสังคมที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านละหนึ่งคน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่ กพต. กําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ข้อ ๙ ในกรณีที่ ผู้ ได้ รับ ความเสี ย หายหรือ ผู้ไ ด้ รับ ผลกระทบ ไม่เ ห็น ด้ ว ยกับ คํ าวิ นิจ ฉั ย
ของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ให้มีสิท ธิยื่น อุทธรณ์ต่อเลขาธิการภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน ที่
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็นที่สุด

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

การยื่น อุท ธรณ์ต ามวรรคหนึ่งให้ยื่น ณ ที่ทําการ ศอ.บต. หรือที่ทําการปกครองจังหวัด
หรือที่ทําการปกครองอําเภอ หรือที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ถือว่าเป็น การอุทธรณ์
ต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๑๐ ให้ จั ด ตั้ งกองทุ น สนั บ สนุน การให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบสื บ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ค วามไม่ส งบในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ได้ รับโอนจากสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยรายรับของกองทุนได้มาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ โดยไม่ขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของกองทุน หรือเงินอื่นที่กองทุนได้รับโดยชอบไม่ว่ากรณีใดตามระเบียบกองทุน
ในระหว่างที่กองทุนยังไม่แล้วเสร็จให้ใช้เงิน งบประมาณรายจ่ายประจําปีจากงบเงิน อุด หนุน
ไปพลางก่อน
ข้อ ๑๑ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้ ศอ.บต. จัดทําข้อสรุปผลการดําเนินการปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบเสนอต่อ กพต. ทุกปี
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายการท้ายคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าด้วยอัตราค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------ตามระเบียบ กพต. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๗
วรรคท้าย ที่กําหนดว่า อัตราค่าช่วยเหลือเยียวยาตาม (๑) – (๘) ให้เป็นไปตามประกาศของ กพต. จึงประกาศดังนี้
(๑) ค่าช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย หรือผู้ทุพพลภาพ จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าช่วยเหลือเยียวยากรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตาม (๑) และ (๒) กพต. เห็นสมควรตามที่เลขาธิการ ศอ.บต. เสนอว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ เพื่อ เป็นการคุ้ม ครองสิทธิม นุษยชนเฉพาะกรณี ให้ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีกไม่เกิน
จํานวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กพต.อาจจะกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือด้วยก็ได้
(๓) ค่าช่วยเหลือเยียวยาในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งต่อเพื่อฟื้นฟูผู้พิการ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ และการติดตามเยี่ยมเยียน ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง
(๔) ค่าช่วยเหลือ เยียวยาการขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่ส ามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท ตามจํานวนวันที่ไม่ส ามารถประกอบการงานได้ แต่ไม่เกินจํานวนเงิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ค่ า ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาแก่ ผู้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว หรื อ ผู้ ถู ก คุ ม ขั ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก
พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่ผู้นั้นไม่มีความผิด ให้จ่ายเงินเยียวยา
ด้านจิตใจ เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยตามจํานวนวันที่ถูกควบคุมตัวในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท
ค่าช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ต้องหา จําเลย หรือผู้ต้องขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งต่อมาปรากฏว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องให้จ่ายเงิน
ค่าชดเชยตามจํานวนวันที่ถูกควบคุมตัวในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท
(๖) ค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดําเนินคดี หรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มีดังต่อไปนี้

/ก. ค่าใช้จ่ายใน...

๒
ก. ค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ข. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าธรรมเนียมขึ้นศาล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ง. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีเ กี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐาน หรือการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์หรือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอื่นๆ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ. ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความเป็นธรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเพื่อการขอความเป็นธรรม
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเหมาะสม ให้จ่ายตามความเป็นจริง
ฉ. ค่าใช้จ่ายเพื่อ คุ้ม ครองช่วยเหลือให้ได้รับ ความปลอดภัย จากการก่อ อาชญากรรมหรือการ
ป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้ร้องขอความเป็นธรรม หรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หรือเพราะได้แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร หรือ ช่วยเหลือ ปกป้อ งสิท ธิมนุษยชนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ให้นําอัตราการจ่ายตามพระราชบัญ ญัติการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม มาใช้โดยอนุโลม
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดทางอาญา การกระทําโดย
มิชอบทางการปกครองหรือการละเมิดที่มีผลกระทบอื่นต่อการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา ทุนการศึกษา หรือการ
ดํารงชีวิตอื่น รวมถึง ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐ ซึ่ง จําเป็นต้องให้การเยียวยาเป็นการเฉพาะหรือ ต้อ งเยียวยา
ทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ อาทิ การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หรือการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามที่ กพต. เห็นสมควร
(๘) ค่าช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สิน ให้ใช้หลัก เกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลมหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

