ร่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ระเบี ย บนี้ ไ ม่ใ ช้ บั ง คับ กับ การจ่ ายเงิ น ทดรองราชการตามระเบีย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒
และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัต”ิ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด

๒
อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
และจาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย
“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ ในระยะสั้ น เพื่ อให้ ผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ นั้ นสามารถช่ วยตนเองได้ เช่ น การให้ ความช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
ผู้ สู งอายุ หรื อคนพิการซึ่งหั ว หน้ า ครอบครั ว เสี ยชีวิต พิการ หรือ บาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้า ยครอบครั ว
และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการให้คาปรึกษาแนะนาและ
การส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจาเป็นเพื่อให้การดารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
“การให้ ความช่ วยเหลื อด้ านการแพทย์ และการสาธารณสุ ข” หมายความว่ า การให้ ความช่ วยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ด้ า นกายและจิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการรั ก ษาพยาบาล การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น
และควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จาเป็น เพื่อให้การดารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การปฏิบั ติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ
เงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้
(๑) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓
(๔) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอานาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจาเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจจัดสรรเงินทดรอง
ราชการตาม (๘) แก่ อ าเภอหรื อ กิ่ ง อ าเภอตามความจ าเป็ น และเหมาะสม ซึ่ ง แต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งมี ว งเงิ น ไม่ เ กิ น
๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น
มีว งเงิน ทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ นได้ตามความเหมาะสมจาเป็น และกรณีที่
วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการ
เพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑)
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒)
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓)
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔)
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕)
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖)
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗)
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของอาเภอ
หรือกิ่งอาเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอานาจของนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
แล้วแต่กรณี
ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการตามวรรคหนึ่ ง อาจมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง เป็ น
ข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใด และมีความจาเป็น
ต้องเตรีย มเงิน สดไว้ เพื่อใช้จ่ ายในการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนั้น
มีอานาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อสารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจาเป็น และเมื่อภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้นาเงินที่เหลือส่งคืนคลัง

๔
ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว
(๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
(๓) มีการประกาศยุติการให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติจากอธิ บดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๑ ให้ จั งหวัดแต่ งตั้ งคณะกรรมการให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิ บั ติระดั บอ าเภอหรื อ
กิ่งอาเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.”
หรื อ “คณะกรรมการให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิ บั ติกิ่ งอ าเภอ” เรี ยกโดยย่อว่ า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้ วแต่ กรณี
ประกอบด้วยนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่เกี่ยวข้องหรื อผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ
และปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส ารวจความเสี ยหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอาเภอหรื อกิ่งอาเภอ แล้ วแต่กรณี
และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดทาบัญชีเป็นประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลั่ นกรองการให้ความช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่
ที่กฎหมายกาหนด
(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) ประสานงานและร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอาเภอหรือหลายกิ่งอาเภอ
(๕) รายงานผลการสารวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ ว
ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๖) แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิบั ติ เพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี

๕
ข้ อ ๑๓ ให้ จั งหวัด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ร ะดั บ จั ง หวั ด
คณะหนึ่ ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติจังหวัด ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.”
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ผู้ แ ทนกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ห นึ่ ง คน ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่ ง คน
ผู้ แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห นึ่ ง คน ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข หนึ่ ง คน ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัด
หรื อสภาอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดหรื อผู้ แ ทนในเขตจังหวัดนั้ นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหั วหน้ าส านักงานป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่
ที่กฎหมายกาหนด
(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๓) ระดมสรรพกาลั ง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่ว ยงานต่ าง ๆ ในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อน
(๔) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จาเป็นต้องดาเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(๕) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กาลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ
และอื่น ๆ ที่จาเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถของจังหวัด
(๖) ประสานงานและร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณีภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่ม าประชุมหรื อไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ให้ กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรณี ที่ มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖
หมวด ๓
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์
สาหรับส่วนราชการในการดาเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจาเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะ
ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้ จ่ายที่จาเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อสร ้างสิ่ งก่อสร้างหรือ
สาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
ข้ อ ๑๘ เมื่ อ เป็ น ที่ ค าดหมายว่ า จะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในเวลาอั น ใกล้ และจ าเป็ น
ต้องรีบดาเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ในกรณีกรุ งเทพมหานคร ให้ เป็นอานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ดาเนินการตามข้อ 20
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินที่เกิด
จากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จากภัย ที่เ กิด จากโรคหรือ การระบาดของสัต ว์ห รือ พืช ทุก ชนิด ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใ ช้จ่า ยจาก
เงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้ และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว และงบประมาณ
ไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้

๗
ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอานาจดาเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกาหนดพื้นที่และระยะเวลา
ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่น ๆ หากไม่ สามารถ
ประชุ ม ก.ช.ภ.จ. ได้ ทั นท่ วงที และผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เห็ น ว่ า ความเสี ย หายดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด ก็ให้มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
ข้ อ ๒๑ เมื่ อ ได้ มี ก ารประกาศตามข้ อ ๒๐ แล้ ว ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน เว้นแต่
การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖)
แล้วแต่กรณี
(๒) กรณี ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ซึ่ ง ไม่ มี ว งเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็น
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๓) กรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ ในการช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ ให้ ส านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรีหรือสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ต้องให้ส่วนราชการดังกล่าว
ขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๔) กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้อาเภอหรือกิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี ดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ. หรือ
ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

๘
จัดสรรให้ และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินเพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ให้อาเภอหรือกิ่งอาเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบั ติ กรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่ าวหรื อดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
ในกรณีที่ ไม่ส ามารถประชุ ม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้ ว แต่ กรณี ได้ ทันท่ ว งที
ถ้านายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าความเสียหาย
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดังกล่าว
(๒) ในกรณีส่ วนราชการหรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐ ซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากจังหวัด
(๓) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้หน่ว ยงานดังกล่ าวสามารถดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณี
การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น ๆ เพื่อใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(๔) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอานาจโอนเงิน ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตาม
ภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๕) ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอานาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ให้แก่จังหวัด โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
การโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด ให้ดาเนินการ
ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับ
มอบหมาย ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมห าดไทย
และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อนกัน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๙
ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ทาเป็นหนังสือ
ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ)
(๔) จานวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๕) ความเสี ย หายโดยประมาณ เช่ น จ านวนบ้ า นเรื อ นที่ เ สี ย หาย ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หาย
รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จานวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีความจ าเป็ น เร่ งด่ว นไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสื อได้ ให้ ขอรับการสนับสนุ น
การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด
การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการทาสัญญา
ยืมเงินตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานอื่นของรัฐ ด้ว ยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อนกัน
หมวด ๔
การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
หากมี ค วามจ าเป็ 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 เมื่อผู้มีอานาจตามข้อ ๙ อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายไปพลางก่อนตามที่กาหนด
ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทาใบสาคัญรับเงินตามระเบียบของทางราชการ

๑๐
ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้ดาเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการดังนี้
(๑) รวบรวมใบส าคั ญ และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ส่ ง ให้ ส านั ก งบประมาณ
ภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อสานักงบประมาณได้รับใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินแล้วให้ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน ไปแล้ว ให้จัดทา
รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น ซึ่ ง ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ รั บ รองและเก็ บ หลั ก ฐานใบส าคั ญ ต้ น ฉบั บ ไว้ ที่ ส่ ว นราชการนั้ น
เพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๓๑ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐดังกล่าวส่งใบสาคัญและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายัง ส่วนราชการเจ้าของเงินภายในสามสิบวัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินเร่งดาเนินการรวบรวมใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับ การจ่ ายเงิ น เพื่ อส่ งให้ ส านั กงบประมาณตามวิธี การในข้ อ ๓๐ ทั้ง นี้ ระยะเวลาในการด าเนิน การขอรั บ
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทาการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงิ นทดรองราชการเพื่อช่ วยเหลื อผู้ ประสบภัย พิบั ติ กรณีฉุกเฉิ น
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือกรณีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดาเนินการรวบรวมใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายเงิน เพื่อส่ งให้สานักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทาการ
ข้อ ๓๒ ให้ส่วนราชการจัดทารายงานการจ่ายเงินทดรองราชการส่งไปยังคณะผู้บริหารการคลัง
ประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี
ตามแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้ อ 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
เงิน ทดรองราชการเพื่ อช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย พิบัติ กรณีฉุกเฉินไปแล้ ว แต่ไม่ ส ามารถจัดงบประมาณรายจ่า ย
เพื่อชดใช้เงิน ทดรองราชการในปี ง บประมาณได้ทั น ให้ น าไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ ายชดใช้
ในปี งบประมาณถัดไปโดยให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๑๑
ข้อ ๓๔ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การเงิ น ในเรื่อ งใดที่ มิไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามระเบียบของทางราชการ
หมวด ๕
การจัดหาและการควบคุมพัสดุ
ข้อ ๓๕ ให้ ส่ วนราชการบริ หารการพัสดุส าหรับการจัดหาพั สดุเพื่อช่ วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบั ติ
ตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ในการจั ด หาพั ส ดุ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น รายการค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น
ในการดารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการดาเนินการหรือให้การช่วยเหลือไม่เกินเจ็ดวัน
ให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยสามคน เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา
เจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของ
ท้องที่ในช่ว งเวลาที่ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เกิดขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานดังกล่ าวนั้น
อย่างน้อยต้องคานึงถึงประสบการณ์หรือผลงานเกี่ยวกับอาชีพนั้นโดยตรง และมีสมรรถภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กาลังคน เครื่องมือและโรงงาน
เมื่อดาเนิ น การตกลงราคาพัส ดุแล้ ว ให้ รายงานต่ อผู้ มีอานาจตามข้อ ๙ เพื่อพิจ ารณาอนุมั ติ
และออกใบคาสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
หากการดาเนินการดังกล่าวจะไม่ ทันต่อเหตุการณ์ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม (๑)
พิจารณาดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเร่งรายงานขอความเห็นชอบ
ต่อผู้มีอานาจตามข้อ ๙ ในโอกาสแรกที่ทาได้
(๒) ส าหรั บ การจั ด หาพั ส ดุ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ น อกเหนื อ จากรายการตาม (๑)
ซึ่งไม่ใช่รายการค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
หรือให้ความช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดวันขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๓๖ ให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อยสามคน เพื่อทาหน้าที่
ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตามข้อ ๓๕ (๑) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนทาหน้าที่จัดทาบัญชีรับ – จ่าย
พัสดุที่จัดหาโดยเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ โดยแสดงรายการและจานวนพัสดุพร้อมกับรายชื่อหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบพัสดุ หรือข้อมูลอื่นที่แสดงถึงการแจกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติได้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามวรรคหนึ่งดาเนินการสารวจพัสดุที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด และให้นาพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัสดุห รือทะเบียน
ครุภัณฑ์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป

๑๒
หมวด ๖
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๓๗ ให้คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “คบจ.” ที่กระทรวงการคลัง
แต่งตั้ง มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในจังหวัดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และโปร่งใส
(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ให้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบ
ให้สานักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดและทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของ คบจ.
ข้อ ๓๘ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิ นทดรองราชการกระทรวงการคลัง
ประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
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
ผู้ประสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉินและทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลั ง
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บนี้ ใ นกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความถูกต้องและโปร่งใส
(๓) ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามรายงานของ คบจ.
(๔) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซง่ึ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบและแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
(๕) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๑๓

