
ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

วา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ 

พ.ศ.2546 

_______________ 

 

  โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ

เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (5) แห่งพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ     

พ.ศ.2502 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจงึวางระเบยีบไว ้

ดังตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ พ.ศ.2546” 

ขอ้ 2  ระเบียบนี้ใหใ้ชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา    

เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ 

(1)  ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย

พบิตักิรณีฉุกเฉนิ พ.ศ.2538 

  (2)  ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย

พบิตักิรณีฉุกเฉนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2540 

ขอ้ 4  ระเบียบนี้ไม่ใชบ้ังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ใชจ้่ายกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นในการรักษาความ

มัน่คงของประเทศ พ.ศ.2532 และระเบยีบเงนิทดรองของทางราชการทหาร 

ขอ้ 5  ในระเบยีบนี ้

“ภัยพบิัต”ิ หมายความว่า สาธารณภัยอันไดแ้ก ่อัคคภีัย วาตภัย อทุกภัย ภัยแลง้ 

ภาวะฝนแลง้ ฝนทิง้ช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกดิจากไฟป่า ภัยที่เกดิจากโรคหรือการ

ระบาดของแมลงหรอืศัตรพูชืทุกชนดิ อากาศหนาวจัดผดิปกต ิภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก

การกระท าของผูก้อ่การรา้ย กองก าลังจากนอกประเทศ หรอืจากการปราบปรามของเจา้หนา้ทีข่อง

ทางราชการตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าใหเ้กิดขึ้น          

ซึง่กอ่ใหเ้กดิอันตรายแกช่วีติร่างกายของประชาชน หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รัพยส์นิของ

ประชาชนหรอืรัฐ 

“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกดิขึน้โดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะ

เกดิขึน้ในเวลาอนัใกล ้และจ าเป็นตอ้งรบีแกไ้ขโดยฉับพลัน 
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“ผูป้ระสบภยัพบิตั”ิ หมายความวา่ บคุคลผูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหาย

จากภยัพบิัตกิรณีฉุกเฉนิ และใหห้มายความรวมถงึสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บความ

เดอืดรอ้นหรอืความเสยีหายจากภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิในเขตพืน้ทีนั่น้ดว้ย 

“การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตร” ใหห้มายความรวมถึงการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัดิา้นการปศสุตัวแ์ละดา้นการประมงดว้ย 

“การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟผููป้ระสบภัย” หมายความว่า

การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตใินระยะสัน้ เพือ่ใหผู้ป้ระสบภัยพบิัตนัิน้สามารถชว่ยตนเอง

ได ้เชน่ การใหค้วามชว่ยเหลอืเด็ก ผูส้งูอาย ุหรอืคนพกิารซึง่หัวหนา้ครอบครัวเสยีชวีติ พกิาร หรอื

บาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนยา้ยครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสัน้แก่ครอบครัวของ

ผูป้ระสบภัยพบิัต ิเป็นตน้ ตลอดจนการใหค้ าปรกึษาแนะน า และการส่งต่อใหแ้ก่หน่วยงานผูม้ี

หนา้ทีรั่บผดิชอบ อนัเป็นการจ าเป็นเพือ่ใหก้ารด ารงชวีติเขา้สูภ่าวะปกตโิดยเร็ว 

“การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ” หมายความวา่ การให ้

ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตดิา้นกายและจติ ซึง่ประกอบดว้ยการรักษาพยาบาล การสง่เสรมิ

สขุภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการสาธารณสขุทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้าร

ด ารงชวีติเขา้สูส่ภาวะปกตโิดยเร็ว 

ขอ้ 6  ใหป้ลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบยีบดังนี้ 

 

หมวด 1 

เงนิทดรองราชการ 

________________ 

 

ขอ้ 7  ใหส้ว่นราชการมวีงเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉนิส าหรับภยัพบิตัแิตล่ะครัง้หรอืแตล่ะเหตกุารณ์ ในการใหห้รอืสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตัใินระหวา่งทีย่งัไมไ่ดรั้บเงนิงบประมาณรายจา่ย ดังนี้ 

(1)  ส านักงานเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี                        100,000,000    บาท 

      ส านักนายกรัฐมนตร ี

(2)  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม     50,000,000    บาท 

(3)  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสงัคม    10,000,000    บาท 

       และความมัน่คงของมนุษย ์

(4)  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    50,000,000    บาท 

(5)  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย               50,000,000    บาท 

            (6)  ส านักงานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสขุ             10,000,000    บาท 

(7)  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                50,000,000    บาท 

(8)  ทีท่ าการปกครองจังหวดั แหง่ละ                50,000,000    บาท 
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ในการนี ้ ใหป้ลัดกระทรวงกลาโหมมอี านาจจัดสรรวงเงนิทดรองราชการตาม (2) 

แกห่น่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหมตามความจ าเป็นและเหมาะสม และใหผู้ว้่าราชการจังหวัด 

มีอ านาจจัดสรรวงเงินทดรองราชการตาม (8) แก่อ าเภอหรือกิง่อ าเภอตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมซึง่แต่ละแห่งตอ้งไมน่อ้ยกว่า 500,000 บาท ต่อภัยพบิัตแิต่ละครัง้หรอืแต่ละเหตุการณ์ 

ทัง้นี ้ใหแ้จง้กระทรวงการคลังทราบดว้ย 

ขอ้ 8  การอนุมตัจิา่ยเงนิทดรองราชการภายในวงเงนิตามขอ้ 7 ใหเ้ป็นอ านาจของ     

ผูด้ ารงต าแหน่ง ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  นายกรัฐมนตร ีส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (1) 

(2)  ปลัดกระทรวงกลาโหม ส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (2) 

(3)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ส าหรับกรณีตาม     

ขอ้ 7 (3) 

(4)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (4) 

(5)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (5) 

(6)  ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (6) 

(7)  อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (7) 

(8)  ผูว้่าราชการจังหวัด ส าหรับกรณีตามขอ้ 7 (8) เวน้แต่การอนุมัตจิ่ายเงนิ    

ทดรองราชการของอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอภายในวงเงนิทีจ่ัดสรรให ้ใหเ้ป็นอ านาจของนายอ าเภอ

หรอืปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ ากิง่อ าเภอ แลว้แตก่รณี 

ผูม้อี านาจอนุมัตจิ่ายเงนิทดรองราชการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายใหบ้คุคลอืน่

อนุมตัจิา่ยเงนิทดรองราชการแทนตนก็ได ้

ขอ้ 9  เมื่อส่วนราชการตามขอ้ 7 ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉินแลว้ ใหก้ารอนุมัตจิ่ายเงนิทดรองราชการส าหรับภัยพบิัต ิ  

แตล่ะครัง้หรอืแตล่ะเหตกุารณ์สิน้สดุลง 

 

หมวด 2 

คณะกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

_________________ 

 

ขอ้ 10  ใหจั้งหวัดแต่งตัง้คณะกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตริะดับ

อ าเภอ หรอืกิง่อ าเภอคณะหนึง่ เรยีกวา่ “คณะกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตอิ าเภอ” 

เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” หรอื “คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัตกิ ิง่อ าเภอ” 

เรยีกโดยยอ่ว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แลว้แต่กรณี ประกอบดว้ย นายอ าเภอหรอืปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้

ประจ ากิง่อ าเภอเป็นประธานกรรมการ หัวหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอืผูแ้ทน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผูแ้ทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน 
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ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอหรือกิง่อ าเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ

ปลัดอ าเภอหัวหนา้ฝ่ายความมัน่คง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้ 11  ให ้ก.ช.ภ.อ. หรอื ก.ช.ภ.กอ. มอี านาจหนา้ทีด่ังนี้ 

(1)  ส ารวจความเสยีหายจากภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้ในอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอ

แลว้แตก่รณี และความตอ้งการรับความชว่ยเหลอืดา้นตา่ง ๆ ของผูป้ระสบภยัพบิตั ิโดยจัดท าบัญชี

เป็นประเภทไว ้

(2) พิจารณาช่วยเหลือผู ป้ ระสบภัยพิบัติตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

(3)  ประสานงานและรว่มด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิับ ก.ช.ภ.อ. หรอื 

ก.ช.ภ.กอ. อืน่ ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิขึน้ในหลายอ าเภอหรอืหลายกิง่อ าเภอ 

(4)  รายงานผลการส ารวจตาม (1) และการแกไ้ขความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ทีไ่ด ้

ด าเนนิการไปแลว้ให ้ก.ช.ภ.จ. ทราบหรอืเพือ่พจิารณาด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติอ่ไป 

ขอ้ 12  ใหจั้งหวัดแต่งตัง้คณะกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตริะดับ

จังหวัดคณะหนึง่ เรยีกวา่ “คณะกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตจัิงหวัด” เรยีกโดยยอ่

ว่า “ก.ช.ภ.จ.”  ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ หัวหนา้สว่นราชการระดับ

จังหวัดที่เกีย่วขอ้งหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผูแ้ทนกรมป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภยัหนึง่คน ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดนัน้หนึง่คน เป็นกรรมการ และ

ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้ 13  ให ้ก.ช.ภ.จ. มอี านาจหนา้ทีด่ังนี้ 

(1)  ส ารวจความเสยีหายจากภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้ในจังหวัดและความ

ตอ้งการรับความชว่ยเหลอืดา้นตา่ง ๆ ของผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

(2)  พิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

(3)  ระดมสรรพก าลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ      

ในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัต ิเพื่อใหผู้ป้ระสบภัยพบิัตไิดรั้บความช่วยเหลืออย่าง

รวดเร็วทั่วถงึและไมซ่ ้าซอ้น 

(4)  พิจารณาอนุมัติค่าใชจ้่ายในการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติส าหรับ          

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐที่ไม่มวีงเงนิทดรองราชการตามระเบยีบนี้ แต่จ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติามมตขิอง ก.ช.ภ.จ. 

(5)  จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์ เครือ่งมอื

เครื่องใช ้ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉินที่เกดิขึน้     

เกนิกวา่ความสามารถของจังหวัด 

(6)  ประสานงานและร่วมด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิับ ก.ช.ภ.จ. อืน่    

ในกรณีภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิเกดิขึน้ในหลายจังหวัด 
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(7)  รายงานความเสยีหายจากภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้ในจังหวัด การแกไ้ข

ความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ และโครงการขอรับการสนับสนุนการชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภัยพบิัตจิากส่วนกลาง ใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพจิารณา

ด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติอ่ไป 

ขอ้ 14  การประชมุคณะกรรมการตามขอ้ 10 หรอืขอ้ 12 ตอ้งมกีรรมการมาประชมุ

ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในการประชมุคราวใด ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

ใหก้รรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

มตขิองที่ประชุมใหถ้ือเสียงขา้งมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธาน

ลงคะแนนเสยีงอกีหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 

หมวด 3 

การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

__________________ 

 

ขอ้ 15  การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตติามระเบยีบนี้ มวีัตถุประสงคเ์พือ่

วางหลักเกณฑส์ าหรับส่วนราชการในการด าเนนิการชว่ยเหลอืโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมเมือ่เกดิภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉินขึน้ในทอ้งทีห่นึง่ทอ้งทีใ่ด โดยมุ่งหมายทีจ่ะบรรเทาความ

เดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ของผูป้ระสบภยัพบิตั ิแตม่ไิดมุ้ง่หมายทีจ่ะชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กผู่ใ้ด 

ขอ้ 16  เมื่อภัยพบิัติเก ิดขึน้ในทอ้งที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ใหด้ าเนินการ

ประกาศใหภ้ยัพบิตันัิน้เป็นภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1)  กรณีเกดิในกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นอ านาจของอธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

(2)  กรณีเกดิในจังหวัดอืน่ ใหเ้ป็นอ านาจของผูว้า่ราชการจังหวัด 

การประกาศใหภ้ยัพบิตัใิดเป็นภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ ตอ้งก าหนดพืน้ทีท่ีเ่กดิภัยพบิัติ

ดังกล่าวและระยะเวลาของการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉินนัน้ดว้ย ทัง้นี้ให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ้ 17  เมือ่ไดม้กีารประกาศตามขอ้ 16 แลว้ ใหส้่วนราชการหรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหมวดนี ้

ขอ้ 18  เพือ่ประโยชน์ในการด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัต ิกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัอาจก าหนดประเภทภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิขนาดเล็กหรอืเฉพาะหนา้ก็ได ้

ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิขนาดเล็กหรอืเฉพาะหนา้ตามทีก่รมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยก าหนด ใหส้่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการช่วยเหลือ
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ผูป้ระสบภัยพบิัตไิดท้ันทีตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีก่ าหนดในหมวดนี้ และใหผู้ม้อี านาจตาม   

ขอ้ 16 ด าเนนิการประกาศใหภ้ยัพบิตันัิน้เป็นภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิในภายหลังโดยเร็ว 

ขอ้ 19  การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินกรงุเทพมหานคร ใหด้ าเนนิการ

ดังตอ่ไปนี ้

(1)  ใหอ้ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติการจ่ายเงินทดรอง

ราชการ เวน้แต่การใหค้วามช่วยเหลือดา้นสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผูป้ระสบภัย การใหค้วาม

ชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข ใหผู้ม้ ี

อ านาจตามขอ้ 8 (3) (4) หรอื (6) แลว้แตก่รณี อนุมตัจิา่ยเงนิทดรองราชการ 

(2)  ในกรณีทีว่งเงนิทดรองราชการในอ านาจอนุมตัจิา่ยของอธบิดกีรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยไมเ่พยีงพอ ใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการให ้

ความชว่ยเหลอืจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และถา้เงนิทีไ่ดรั้บการสนับสนุน

ดังกล่าวยังไมเ่พยีงพออกี ใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืจากส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี

(3)  ในกรณีทีว่งเงนิทดรองราชการของสว่นราชการตามขอ้ 7 (3) (4) หรอื (6)        

ไมเ่พยีงพอ ใหส้ว่นราชการดังกลา่วขอรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืจากส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตร ี

ขอ้ 20  การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตใินอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอ หรอืใน

จังหวัดอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการตามมตขิองคณะกรรมการตามขอ้ 10 หรือ     

ขอ้ 12 แลว้แตก่รณี เวน้แตก่รณีตามขอ้ 18 หรอืเป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงกลาโหม ใหด้ าเนนิการใหค้วามชว่ยเหลือไดท้ันท ีและรายงานคณะกรรมการดังกล่าว

ตอ่ไป 

ในกรณีที่ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการตามขอ้ 10 หรือขอ้ 12 ไดท้ันท่วงที       

ถา้ผูว้่าราชการจังหวัด หรอืนายอ าเภอหรอืปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ ากิง่อ าเภอ แลว้แต่กรณี     

เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กระทรวงการคลังก าหนด ก็ใหม้อี านาจ

พจิารณาอนุมตัใิหค้วามชว่ยเหลอืไปกอ่นได ้

ขอ้ 21  การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตใินแต่ละอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอให ้

นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ ากิง่อ าเภอ แลว้แต่กรณี อนุมัติจ่ายเงนิทดรอง

ราชการเพือ่ด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัภิายในวงเงนิทีผู่ว้า่ราชการจังหวัดจัดสรรให ้

ถา้ปรากฏว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิเพือ่ด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัติ

มากกวา่วงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรร ใหด้ าเนนิการตามล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  ใหอ้ าเภอหรอืกิง่อ าเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงต่อจังหวัด และใหผู้ว้่า

ราชการจังหวัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดังกล่าวตามมติ   

ก.ช.ภ.จ. 
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(2)  ในกรณีที่วงเงนิทดรองราชการที่อยู่ในอ านาจอนุมัตจิ่ายของผูว้่าราชการ

จังหวัดมไีมเ่พยีงพอ ใหจ้ังหวัดด าเนนิการขอรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืในจ านวนเงนิ

สว่นทีเ่กนิโดยตรงจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เวน้แตก่ารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสังคม

สงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร และการใหค้วามชว่ยเหลอื

ดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขใหข้อรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืจากส่วนราชการ

ตามขอ้ 7 (3) (4) หรอื (6) แลว้แตก่รณี 

(3)  ในกรณีที่วงเงนิทดรองราชการที่อยู่ในอ านาจของอธบิดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัมไีมเ่พยีงพออกี ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการ

ใหค้วามชว่ยเหลอืจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และถา้วงเงนิยงัไมเ่พยีงพออกี

ใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลือจากส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี

(4)  ในกรณีทีว่งเงนิทดรองราชการของสว่นราชการตามขอ้ 7 (3) (4) หรอื (6) มี

ไมเ่พยีงพอ ใหส้ว่นราชการดังกลา่วขอรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืจากส านักเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตร ี

การโอนเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตใิหแ้กจ่ังหวัดใหด้ าเนนิการโดยวธิกีารโอน

เงนิขายบลิ 

ขอ้ 22  การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัตขิองกระทรวงกลาโหมทัง้ใน

กรงุเทพมหานครและจังหวัดอืน่ ใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  ใหส้ านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงกลาโหมที่ไดรั้บมอบหมายด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตติามขอ้ตกลงร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นไปโดยทั่วถงึและไมซ่ ้าซอ้นกนั 

(2)  ใหป้ลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัตจิ่ายเงนิทดรองราชการตามขอ้ 7 (2) หรอื 

ขอ้ 7 วรรคสองแลว้แตก่รณี เพือ่ด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัต ิใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิีการ และ

เงือ่นไขทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ้ 23  ถา้สว่นราชการหรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐซึง่ไมม่วีงเงนิทดรองราชการตาม

ระเบยีบนีไ้ดรั้บการรอ้งขอใหช้ว่ยเหลอืหรอืถูกสั่งการใหช้ว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉนิให ้

สว่นราชการหรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐนัน้ขอรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัติ

ดังนี ้

(1)  กรณีภยัพบิตัฉุิกเฉนิเกดิขึน้ในกรงุเทพมหานคร ใหข้อรับการสนับสนุนการให ้

ความชว่ยเหลอืจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เวน้แต่การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสังคม

สงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร หรอืการใหค้วามชว่ยเหลอื
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ดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ ใหข้อรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืจากสว่นราชการ 

ตามขอ้ 7 (3) (4) หรอื (6) แลว้แตก่รณี 

(2)  กรณีภัยพบิัตฉุิกเฉนิเกดิขึน้ในจังหวัดอืน่ ใหข้อรับการสนับสนุนการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืจากทีท่ าการปกครองจังหวัดนัน้ 

ขอ้ 24  การขอรับการสนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลือตามขอ้ 19 ขอ้ 21 และ   

ขอ้ 23 ใหท้ าเป็นหนังสอืซึง่อยา่งนอ้ยใหม้รีายการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  ประเภทของภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ 

(2)  วัน เดอืน ปีทีเ่กดิภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ และวัน เดอืน ปีทีเ่กดิความเสยีหาย 

(3)  สถานทีเ่กดิเหต ุ(ใหร้ะบชุือ่ถนน หมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ) 

(4)  จ านวนผูป้ระสบภยัพบิตัโิดยประมาณ 

(5)  ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ านวนบา้นเรือนที่เสียหาย ทรัพยส์นิที่

เสยีหาย รวมทัง้มลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยประมาณ จ านวนผูบ้าดเจ็บ ผูเ้สยีชวีติ เป็นตน้ 

(6)  การชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ 

(7)  ความตอ้งการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการใหค้วาม

ชว่ยเหลอื 

กรณีทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ดว่นไมอ่าจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสอืได ้ใหข้อรับการ

สนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลือโดยเครื่องมอืสือ่สารใด ๆ หรือโดยวธิีอืน่ใด และใหย้นืยันเป็น

หนังสอืในภายหลังโดยดว่นทีส่ดุ 

ขอ้ 25  สว่นราชการหรอืหน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉนิและจ าเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืโดยด่วน ใหห้ัวหนา้สว่นราชการหรอืหน่วยงานนัน้ยืน่

ขอรับความชว่ยเหลอืตอ่ 

(1)  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย หรอืกระทรวงกลาโหมหรอืหน่วยงานใน

สงักดักระทรวงกลาโหม ส าหรับสว่นราชการหรอืหน่วยงานทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานคร 

(2)  จังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส าหรับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่นจังหวัดนัน้ 

ขอ้ 26  เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคใ์นการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉินใหส้่วนราชการบรหิารการเงนิและการพัสดุตามที่ก าหนดในระเบยีบนี้จนกว่าจะสามารถ

ปฏบิตัติามระเบยีบปกตไิด ้โดยใหป้ระสานงานระหวา่งสว่นราชการหรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐดว้ยกัน

กบัเอกชนและองคก์รการกศุลทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นไปโดยทัว่ถงึและ

ไมซ่ ้าซอ้น 

 

 

 

 



 9 

หมวด 4 

การจา่ยและการชดใชเ้งนิทดรองราชการ 

___________________ 

 

ขอ้ 27  การจา่ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉนิให ้

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และอตัราทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

หากมคีวามจ าเป็นตอ้งจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑต์ามวรรคหนึง่ ตอ้งไดรั้บอนุมัติ

จากกระทรวงการคลังกอ่น 

ขอ้ 28  เมือ่ผูม้อี านาจตามขอ้ 8  อนุมตักิารจา่ยเงนิทดรองราชการเพือ่ด าเนนิการ

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตแิลว้ ใหส้ว่นราชการตามขอ้ 7 เบกิเงนิจากคลังเป็นเงนิทดรองราชการ

เพือ่รองจา่ยไปพลางกอ่นตามทีก่ าหนดในระเบยีบนี้ 

ขอ้ 29  ในการจ่ายเงนิรายใด ผูรั้บเงนิมไิดอ้อกใบเสร็จรับเงนิใหไ้วเ้ป็นหลักฐาน 

หรอืมไิดล้งลายมอืชือ่ไวใ้นสมดุทะเบยีนทีใ่ชเ้ป็นหลักฐานการจา่ยเงนิของทางราชการ ใหผู้รั้บเงนิ

ท าใบส าคัญรับเงนิตามระเบยีบของทางราชการ 

ขอ้ 30  เมือ่สว่นราชการไดจ้า่ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัติ

กรณีฉุกเฉนิไปแลว้ ใหร้บีด าเนนิการขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายเพือ่ชดใชเ้งนิทดรอง

ราชการตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในหมวดนี้ และเมือ่ไดรั้บการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายแลว้

ใหเ้บกิเงนิงบประมาณรายจา่ยดังกลา่วโดยวธิเีบกิหักผลักสง่เพือ่ชดใชเ้งนิทดรองราชการโดยเร็ว 

ขอ้ 31  เมื่อส่วนราชการตามขอ้ 7 (3) (4) (6) หรือ (7) ไดจ้่ายเงนิทดรอง

ราชการเพือ่ด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินกรงุเทพมหานครไปแลว้ ใหจั้ดท ารายงานการ

ใชจ้่ายเงนิซึง่   ผูม้อี านาจอนุมัตติามขอ้ 8 (3) (4) (6) หรอื (7) รับรองแลว้แต่กรณี และใหเ้ก็บ

หลักฐานใบส าคัญตน้ฉบบัไวท้ีส่ว่นราชการนัน้ เพือ่ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบ 

ในกรณีทีม่กีารขอรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอื ใหส้ว่นราชการตามขอ้ 7 

(3) (4) (6) หรอื (7) จัดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิซึง่ผูม้อี านาจอนุมัตติามขอ้ 8 (3) (4) (6) หรอื 

(7) รับรอง แลว้แตก่รณี และสง่ใหแ้กส่ว่นราชการทีใ่หก้ารสนับสนุนพรอ้มส าเนาหลักฐานใบส าคัญ 

ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการสนับสนุนทีไ่ดรั้บจากสว่นราชการนัน้ เพือ่ใหด้ าเนนิการขอรับการ

จัดสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยชดใชเ้งนิทดรองราชการตอ่ไป 

ขอ้ 32  การชดใชเ้งนิทดรองราชการส าหรับจังหวัด ใหด้ าเนนิการดังนี ้

(1)  เมือ่อ าเภอหรอืกิง่อ าเภอไดใ้ชจ้่ายเงนิทดรองราชการทีไ่ดรั้บจัดสรรจากผูว้่า

ราชการจังหวัดไปแลว้ ใหอ้ าเภอหรอืกิง่อ าเภอจัดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิซึง่นายอ าเภอหรือ

ปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ ากิง่อ าเภอรับรอง และส่งใหแ้ก่จังหวัดพรอ้มหลักฐานใบส าคัญ

ตน้ฉบบั และมต ิก.ช.ภ.อ. หรอื ก.ช.ภ.กอ. เพือ่ด าเนนิการขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจา่ย

ชดใชเ้งนิทดรองราชการตอ่ไป 
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(2)  เมือ่จังหวัดไดใ้ชจ้า่ยเงนิทดรองราชการทีอ่ยูใ่นอ านาจอนุมตัขิองผูว้า่ราชการ

จังหวัดไปแลว้ ใหจั้งหวัดจัดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิซึง่ผูว้่าราชการจังหวัดรับรอง แลว้สง่ใหแ้ก ่  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอ้มมติ ก.ช.ภ.จ. เพื่อด าเนินการขอรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจา่ยชดใชเ้งนิทดรองราชการดังกล่าว ส าหรับหลักฐานใบส าคัญตน้ฉบับใหจั้งหวัด

เก็บรักษาไวเ้พือ่ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบ 

(3)  เมือ่จังหวัดไดใ้ชจ้่ายเงนิทดรองราชการที่ไดรั้บการสนับสนุนการใหค้วาม

ช่วยเหลือจากส่วนกลางไปแลว้ ใหจั้งหวัดจัดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิซึง่ผูว้่าราชการจังหวัด

รับรอง และสง่ใหแ้กก่รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรอืสว่นราชการตามขอ้ 7 (3) (4) หรอื 

(6) แลว้แตก่รณีพรอ้มมต ิก.ช.ภ.จ. เพือ่ด าเนนิการขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายชดใช ้

เงนิทดรองราชการดังกล่าว ส าหรับหลักฐานใบส าคัญตน้ฉบับ ใหจั้งหวัดเก็บรักษาไวเ้พื่อให ้

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบ ทัง้นี ้ใหจั้ดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิทดรองราชการทีส่ง่

ใหแ้กก่รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในกรณีนีแ้ยกตา่งหากจาก (2) 

ขอ้ 33  ในกรณีทีก่รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรอืส่วนราชการตามขอ้ 7 

(3) (4) หรอื (6) ไดข้อรับการสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืจากสว่นราชการอืน่ตามขอ้ 21 (3) 

และ (4) ใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรอืสว่นราชการดังกล่าว แลว้แต่กรณี สง่เอกสาร

หลักฐานตามขอ้ 32 (3) ใหแ้ก่ส่วนราชการอื่นนัน้ เฉพาะส่วนที่เป็นการสนับสนุนการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืจากสว่นราชการอืน่นัน้ เพือ่ด าเนนิการขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายชดใชเ้งนิ

ทดรองราชการตอ่ไป 

ขอ้ 34  กรณีกระทรวงกลาโหม เมื่อผูท้ี่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมายได ้

จา่ยเงนิทดรองราชการไปแลว้ ใหจั้ดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิซึง่หัวหนา้หน่วยงานนัน้รับรอง และ

ส่งใหแ้ก่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พรอ้มหลักฐานใบส าคัญตน้ฉบับเพื่อ

ด าเนนิการขอรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยชดใชเ้งนิทดรองราชการตอ่ไป 

ขอ้ 35  เมือ่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐซึง่ไดรั้บการสนับสนุนการให ้

ความชว่ยเหลอืตามขอ้ 23 ไดจ้า่ยเงนิทดรองราชการไปแลว้ ใหส้ว่นราชการหรอืหน่วยงานอืน่ของ

รัฐนัน้จัดท ารายงานการใชจ้่ายเงนิซึง่หัวหนา้ส่วนราชการหรอืหัวหนา้หน่วยงานนัน้รับรองและส่ง

ใหแ้ก่ส่วนราชการที่ใหก้ารสนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลือหรือจังหวัด แลว้แต่กรณี พรอ้มกับ

หลักฐานใบส าคัญตน้ฉบบัเพือ่เบกิเงนิงบประมาณรายจา่ยชดใชเ้งนิทดรองราชการ 

ใหส้ว่นราชการทีใ่หก้ารสนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืจังหวัด แลว้แต่กรณี

เก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญตน้ฉบบัทีไ่ดรั้บ เพือ่ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบ 

ขอ้ 36  การจัดท ารายงานการจ่ายเงนิทดรองราชการ ใหเ้ป็นไปตามแบบและ

เงือ่นไขทีก่รมบญัชกีลางก าหนด 

ใหส้่วนราชการซึง่เป็นผูจั้ดท ารายงานจัดส่งส าเนารายงานไปยังกรมบัญชกีลาง

และส านักงบประมาณ แหง่ละหนึง่ชดุ 
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ขอ้ 37  ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งกับการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัต ิหรอืจังหวัด

เก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญตน้ฉบับที่มีอยู่หรือที่ไดรั้บ เพื่อใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ตรวจสอบตอ่ไป 

ขอ้ 38  ในกรณีทีเ่กดิภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉนิขึน้ในเดอืนสงิหาคมและกันยายน และ

ไดจ้่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัตไิปแลว้ แต่ไม่สามารถจัดงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินทดรองราชการในปีงบประมาณไดท้ัน ใหน้ าไปขอรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจ่ายชดใชใ้นปีงบประมาณถัดไปโดยใหถ้อืว่าเป็นค่าใชจ้่ายทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหก้อ่หนี้

ผกูพันเกนิกวา่หรอืนอกเหนอืไปจากทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีหรอื

พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ 

ขอ้ 39  วธิกีารปฏบิัตเิกีย่วกับการเงนิในเรือ่งใดทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ให ้

ถอืปฏบิตัติามระเบยีบปกตขิองทางราชการ 

 

หมวด 5 

การจัดหาและการควบคมุพสัด ุ

___________________ 

 

ขอ้ 40  การจัดหาพัสดเุพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติามระเบยีบนี้ ใหผู้ม้อี านาจ

ตามขอ้ 8 แตง่ตัง้เจา้หนา้ทีค่นหนึง่หรอืหลายคนตามความจ าเป็น เพือ่ท าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการ

จัดหาเจรจาตอ่รองและตกลงราคากับผูม้อีาชพีขายหรอืรับจา้งท างานนัน้โดยตรงในราคาซึง่ไมส่งู

กวา่ราคาตลาดของทอ้งทีใ่นชว่งเวลาทีภ่ยัพบิตัเิกดิขึน้ และเมือ่ด าเนนิการตกลงราคาพัสดแุลว้ ให ้

รายงานตอ่ผูม้อี านาจตามขอ้ 8 เพือ่พจิารณาอนุมตัแิละออกใบสัง่ซือ้หรอืใบสัง่จา้ง 

หากการด าเนนิการตามวรรคหนึง่จะไมท่ันต่อเหตุการณ์ ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บการ

แตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่ พจิารณาด าเนนิการจัดซือ้หรอืจัดจา้งไปกอ่นไดภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิหนึง่แสน

บาท แลว้รบีรายงานขอความเห็นชอบตอ่ผูม้อี านาจตามขอ้ 8 ในโอกาสแรกทีท่ าได ้

ขอ้ 41  ใหผู้ม้อี านาจตามขอ้ 8 แต่งตัง้เจา้หนา้ทีค่นหนึง่หรอืหลายคนตามความ

จ าเป็นเพือ่ท าหนา้ทีต่รวจรับพัสดทุีจั่ดหามาตามขอ้ 40 เวน้แตก่รณีจ าเป็นเรง่ดว่นทีต่อ้งใชพั้สดนัุน้

โดยเร็วเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบในการจัดหาพัสดจุะท าหนา้ทีต่รวจรับพัสดทุีจ่ัดหามานัน้ดว้ยก็ได ้

ขอ้ 42  ใหผู้ม้อี านาจตามขอ้ 8 แต่งตัง้เจา้หนา้ทีค่นหนึง่หรอืหลายคนท าหนา้ที่

จัดท าบัญชรัีบ-จ่ายพัสดุ โดยแสดงรายการและจ านวนพัสดุ พรอ้มกับรายชื่อหน่วยงานหรือ

เจา้หนา้ทีผู่รั้บมอบพัสดไุวเ้พือ่เป็นหลักฐาน 

เมือ่กรณีฉุกเฉนิสิน้สดุลงและสามารถปฏบิตัติามระเบยีบปกตไิดแ้ลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่

ตามวรรคหนึง่ด าเนนิการส ารวจพัสดทุีค่งเหลอือยูท่ัง้หมด และใหน้ าพัสดุคงเหลอืไปลงบัญชพัีสดุ

หรอืทะเบยีนครภุณัฑต์ามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสดตุอ่ไป 
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บทเฉพาะกาล 

______________ 

 

ขอ้ 43  การใชเ้งนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉิน

ส าหรับภัยพบิัตทิี่เกดิขึน้อยู่ก่อนระเบยีบนี้ใชบ้ังคับ ใหถ้ือปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงการคลัง     

วา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ พ.ศ.2538 

ขอ้ 44  ในระหว่างทีย่ังมไิดก้ าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และอัตราในการ

จ่ายเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตติามระเบยีบนี้ ใหใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

เกีย่วกับการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉนิ พ.ศ.2538 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี

การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติามระเบยีบนี ้

ขอ้ 45  ในระหวา่งทีย่งัมไิดก้ าหนดแบบและเงือ่นไขรายงานการใชจ้า่ยเงนิทดรอง

ราชการตามระเบยีบนี้ ใหใ้ชแ้บบรายงานการจ่ายเงนิทดรองราชการทีก่รมบัญชกีลางก าหนดตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉิน      

พ.ศ.2538 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารก าหนดแบบและเงือ่นไขรายงานการใชจ้่ายเงนิทดรอง

ราชการตามระเบยีบนี ้

 

 

 

ประกาศ ณ วันที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ.2546 

(ลงชือ่)  รอ้ยเอกสชุาต ิ เชาวว์ศิษิฐ 

(สชุาต ิ เชาวว์ศิษิฐ) 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


