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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงิน ทดรองราชการตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒
และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด
อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้าย กองกําลังจาก
นอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
และจําเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
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“การให้ค วามช่ว ยเหลื อด้านการเกษตร” ให้ห มายความรวมถึง การให้ค วามช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย
“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้
ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติในระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัย พิบัตินั้น สามารถช่ว ยตนเองได้ เช่น
การให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัว เสีย ชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บ
จากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น
ตลอดจนการให้คําปรึกษาแนะนําและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจําเป็น
เพื่อให้การดํารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จําเป็น เพื่อให้การดํารงชีวิตเข้าสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบีย บนี้ และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้กําหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมี ว งเงิน ทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลือผู้ประสบภั ย พิบัติกรณีฉุกเฉิ น
ในการให้ค วามช่ว ยเหลือหรือสนับสนุน การให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ
เงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้
(๑) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงาน
ในสังกัด กระทรวงกลาโหมตามความจําเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจจัดสรร
เงินทดรองราชการตาม (๘) แก่อําเภอหรือกิ่งอําเภอตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมี
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ และให้แจ้ง
กระทรวงการคลังทราบด้วย
กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น
มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมจําเป็น และกรณีที่
วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงิน
ทดรองราชการเพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑)
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒)
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓)
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔)
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕)
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖)
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗)
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
ของอําเภอหรือกิ่งอําเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอํานาจของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจํากิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใด และมีความจําเป็น
ต้องเตรีย มเงิน สดไว้ เพื่อใช้จ่ายในการช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวัน หยุด ราชการ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นมีอํานาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อสํารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจําเป็น
และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้นําเงินที่เหลือส่งคืนคลัง
ข้อ ๑๐ ให้ ส่ ว นราชการตามข้ อ ๘ ยุ ติ ก ารอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อส่ว นราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติแล้ว
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(๒) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” เรียกโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอําเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.”
แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือกิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี
และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดทําบัญชีเป็นประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลั่น กรองการให้ค วามช่ว ยเหลื อผู้ป ระสบภัย พิ บัติในด้านต่าง ๆ ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๔) ประสานงานและร่วมดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอําเภอหรือหลายกิ่งอําเภอ
(๕) รายงานผลการสํารวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตติ ่อไป
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรีย กโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.”
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธาน
หอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๓) ระดมสรรพกํ า ลั ง ควบคุ ม เร่ ง รั ด และประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึง
และไม่ซ้ําซ้อน
(๔) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ สํ า หรั บ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่ว ยงานอื่น ของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จําเป็น
ต้องดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(๕) จั ดทํ าโครงการขอรั บการสนั บสนุ น งบประมาณ กํ าลั งคน อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้
ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถ
ของจังหวัด
(๖) ประสานงานและร่ว มดําเนิน การช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณี
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๑๕ การประชุม คณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรื อข้อ ๑๓ ต้อ งมีกรรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติข องที่ป ระชุ มให้ถื อเสี ย งข้ างมาก กรณี ที่มีค ะแนนเสีย งเท่า กัน ให้ ประธานในที่ป ระชุ ม
ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์
สําหรับส่วนราชการในการดําเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจําเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ
แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจําเป็นต้อง
รีบดําเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น ได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็น อํานาจหน้าที่ข องกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ดําเนินการตามข้อ ๒๐
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากโรค
หรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกัน ได้แ ละเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและ
งบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย พิบั ติก รณี ฉุก เฉิ น ต้ องกํา หนดพื้ น ที่ แ ละ
ระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่น ๆ หากไม่สามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด ก็ให้มีอํานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย พิบั ติ ในพื้ น ที่ ก รุง เทพมหานคร ให้ ดํ าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน เว้นแต่
การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการตาม
ข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีส่ ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐซึ่ งไม่มี ว งเงิน ทดรองราชการเพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์
และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีที่มีเหตุจําเป็น เพื่อประโยชน์ในการช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ ให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุน เงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ต้อง
ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๔) กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้อําเภอหรือกิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดสรรให้ และในกรณีที่มีค วามจําเป็น ต้องใช้เงิน เพื่อดําเนิน การช่ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้อําเภอหรือกิ่งอําเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัด
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน
ของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าวหรือดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงที
ถ้านายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่า
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ความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว
(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่ว ยงานอื่น ของรัฐซึ่งไม่มีว งเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด
(๓) ในกรณีที่ มีค วามจํ าเป็น เพื่ อช่ ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภั ย พิ บัติ และกรมป้อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้หน่วยงานดังกล่าว
สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ.
ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ และสิ่งอื่น ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(๔) ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจโอนเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้
ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๕) ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
การโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อนกัน
การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย พิ บั ติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ทําเป็นหนังสือ
ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
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(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ)
(๔) จํานวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จํานวนบ้านเรือนที่เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหาย รวมทั้ง
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จํานวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่ว นไม่อาจขอรับการสนับสนุน เป็นหนังสือได้ ให้ข อรับการสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็น หนังสือในภายหลัง
โดยด่วนที่สุด
การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการทําสัญญายืมเงิน
ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อนกัน
หมวด ๔
การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
หากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจ่ า ยนอกเหนื อ หลั ก เกณฑ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๒๘ เมื่อผู้มีอํานาจตามข้อ ๙ อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายไปพลางก่อน
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ในการจ่ ายเงิน รายใด ผู้รับ เงิน มิได้ ออกใบเสร็จ รับเงิน ให้ไว้ เป็น หลัก ฐานหรือ มิไ ด้
ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทําใบสําคัญรับเงิน
ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้ดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการดังนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๓ ง
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(๑) รวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อส่งให้สํานักงบประมาณภายใน
สามสิ บ วั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากคลั ง เมื่ อ สํ า นั ก งบประมาณได้ รั บ ใบสํ า คั ญ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแล้วให้ดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดทํา
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบสําคัญ ต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น
เพื่อให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๓๑ กรณี ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ ได้ รั บ โอน
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวส่งใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ย วข้องกับการจ่ายเงิน มายังส่ว นราชการ
เจ้าของเงินภายในสามสิบวัน ทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินเร่งดําเนินการ
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพื่อส่งให้สํานักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
จะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทําการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือกรณีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันทําการนับแต่
วันที่ได้รับเงิน และให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เร่งดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพื่อส่งให้สํานักงบประมาณตามวิธีการ
ในข้อ ๓๐ ทั้ง นี้ ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การขอรับ การจัด สรรเงิน งบประมาณรายจ่า ยเพื่อ ชดใช้
เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทําการ
ข้อ ๓๒ ให้ส่วนราชการจัดทํารายงานการจ่ายเงินทดรองราชการส่งไปยังคณะผู้บริหารการคลัง
ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการตรวจสอบติด ตามการใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการกระทรวงการคลัง
แล้วแต่กรณี ตามแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๓๓ ในกรณี ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในเดื อ นสิ ง หาคมและกั น ยายนและได้ จ่ า ย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถจัดงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน ให้นําไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้
ในปีงบประมาณถัดไปโดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ ๓๔ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
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หมวด ๕
การจัดหาและการควบคุมพัสดุ
ข้อ ๓๕ ให้ส่วนราชการบริหารการพัสดุสําหรับการจัดหาพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ในการจัดหาพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการดําเนิน การหรือให้การช่วยเหลือไม่เกินเจ็ด วัน
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยสามคน เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดหาเจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไม่สูงกว่า
ราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทํางานดังกล่าวนั้น อย่างน้อยต้องคํานึงถึงประสบการณ์หรือผลงานเกี่ยวกับอาชีพนั้นโดยตรง และมีสมรรถภาพ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกําลังคน เครื่องมือและโรงงาน
เมื่อดําเนินการตกลงราคาพัสดุแล้ว ให้รายงานต่อผู้มีอํานาจตามข้อ ๙ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
ออกใบคําสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
หากการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม (๑)
พิจารณาดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเร่งรายงาน
ขอความเห็นชอบต่อผู้มีอํานาจตามข้อ ๙ ในโอกาสแรกที่ทําได้
(๒) สําหรั บการจัด หาพัส ดุเพื่ อช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัย พิบัติน อกเหนือ จากรายการตาม (๑)
ซึ่งไม่ใช่ ร ายการค่า ใช้จ่ ายที่ จํา เป็น ในการดํ ารงชีพ และความเป็น อยู่ของประชาชน และต้องใช้เ วลา
ในการดําเนินการหรือให้ความช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดวันขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๓๖ ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อยสามคน เพื่อทําหน้าที่
ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตามข้อ ๓๕ (๑) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนทําหน้าที่จัดทําบัญชี
รับ - จ่ายพัสดุที่จัดหาโดยเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ โดยแสดงรายการและจํานวนพัสดุพร้อมกับ
รายชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบพัสดุ หรือข้อมูลอื่นที่แสดงถึงการแจกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติได้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามวรรคหนึ่งดําเนินการสํารวจพัสดุที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด และให้นําพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัสดุหรือ
ทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป
หมวด ๖
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๓๗ ให้คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “คบจ.” ที่กระทรวงการคลังแต่งตั้ง
มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้
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(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในจังหวัด เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง
และโปร่งใส
(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบ
ให้สาํ นักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดและทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของ คบจ.
ข้อ ๓๘ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง
ประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางเป็ น ศู น ย์ ต รวจสอบติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจและหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและโปร่งใส
(๓) ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามรายงานของ คบจ.
(๔) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบ
และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
(๕) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ การดําเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สําหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
เว้นแต่การดําเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัต ราในการจ่ายเงิน
ทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๒ ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการ
ตามระเบีย บนี้ ให้ใช้แ บบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการที่กรมบัญ ชีกลางกําหนด
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการกําหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๓ ให้ผู้ ซึ่ง ดํารงตํ าแหน่ง ในคณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย พิบัติ อํา เภอ
คณะกรรมการให้ความช่ ว ยเหลื อผู้ป ระสบภั ย พิบั ติกิ่ง อําเภอ และคณะกรรมการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย พิบัติ จัง หวัด ตามระเบีย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอําเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

