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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
  (๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  (๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
  ข้อ ๔  ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒  
และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร 
 
  ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
  “ภัยพิบัต”ิ หมายความว่า  สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง 
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด 



๒ 
 
อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ  
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน   
  “ฉุกเฉิน” หมายความว่า  เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้  
และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
  “ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า  ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
  “การให้ความช่วยเหลอืด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 
  “การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความช่วยเหลือเด็ก  
ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว  
และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน าและ  
การส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจ าเป็นเพื่อให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน 
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จ าเป็น เพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 

ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และ  
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๗  การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด 
ตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๑ 

เงินทดรองราชการ 
   

 
ข้อ ๘  ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ 
เงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 

(๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี        ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม        ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ส านักงานปลัดกระทรวง 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



๓ 
 

(๔) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจ าเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจจัดสรรเงินทดรอง
ราชการตาม (๘) แก่อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย 

กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจอนุมัติให้ส่วนราชการอ่ืน 
มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น และกรณีที่         
วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการ
เพ่ิมโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

 
ข้อ ๙  การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) นายกรัฐมนตรี ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑) 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒) 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓) 
(๔) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔) 
(๕) ปลดักระทรวงมหาดไทย ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕) 
(๖) ปลดักระทรวงสาธารณสุข ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖) 
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗) 
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของอ าเภอ

หรือกิ่งอ าเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
แล้วแต่กรณ ี

ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนซึ่งเป็น
ข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใด และมีความจ าเป็น  
ต้องเตรียมเงินสดไว้ เพ่ือใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น 
มีอ านาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพ่ือส ารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น และเมื่อภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้น าเงินที่เหลือส่งคืนคลัง 

 
 



๔ 
 
  ข้อ ๑๐  ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนดังต่อไปนี้  

(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 
(๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน 
(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการให้ความชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัติ 

   
 

ข้อ ๑๑  ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ าเภอหรือ 
กิ่งอ าเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.”  
หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ าเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี 
ประกอบด้วยนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ 
ประจ าอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
และปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อ ๑๒  ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี  

และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ ตามที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่
ที่กฎหมายก าหนด 

(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(๔) ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น  

ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอ าเภอหรือหลายกิ่งอ าเภอ 
(๕) รายงานผลการส ารวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี 
 



๕ 
 

ข้อ ๑๓  ให้จังหว ัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด 
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.” 
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่ งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่ งคน  
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัด
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อ ๑๔  ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ. 

หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ 
ที่กฎหมายก าหนด 

(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(๓) ระดมสรรพก าลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้  

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อน 
(๔) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จ าเป็นต้องด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

(๕) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ 
และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถของจังหวัด 

(๖) ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณีภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด 

(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้า       
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 

(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
ข้อ ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ในที่ประชุม

ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 



๖ 
 

หมวด ๓ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

   
 

ข้อ ๑๖  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์
ส าหรับส่วนราชการในการด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะ
ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 

 
ข้อ ๑๗  การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้  

ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม 
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือสร ้างสิ่งก่อสร้างหรือ
สาธารณูปโภคท่ีถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ 
 

ข้อ ๑๘  เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจ าเป็น 
ต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง  
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงิน 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

(๒) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้  
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ด าเนินการตามข้อ 20 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิด
จากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามข้อ ๑๙ 

 
ข้อ ๑๙  การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

จากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจาก 
เงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและงบประมาณ
ไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได ้

 



๗ 
 

ข้อ ๒๐  เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น 
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. 
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก าหนดพ้ืนที่และระยะเวลา

ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอ่ืน ๆ หากไม่สามารถ 
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.  

 
ข้อ ๒๑  เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 
 
ข้อ ๒๒  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน เว้นแต่ 

การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) 
แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่ งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ขอรับ 
การสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณ ี

(๓) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ต้องให้ส่วนราชการดังกล่าว
ขอรับการสนับสนุนก่อนได ้

(๔) กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ 
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง 

 
ข้อ ๒๓  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอ่ืน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ. หรือ 

ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด



๘ 
 
จัดสรรให้ และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการดังกล่าวหรือด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงที  
ถ้านายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าความเสียหาย 
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการดังกล่าว 

(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากจังหวัด 

(๓) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินการ  
ให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณี 
การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ได้โดยไม่ต้องร้องขอ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจโอนเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตาม
ภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 

(๕) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้แก่จังหวัด โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 

การโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด ให้ด าเนินการ
ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
ข้อ ๒๔  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร  

และจังหวัดอ่ืน ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับ  
มอบหมาย ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมห าดไทย  
และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
เป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



๙ 
 

ข้อ ๒๕  การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ท าเป็นหนังสือ 
ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบ ัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย 
(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 
(๔) จ านวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 
(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ านวนบ้านเรือนที่ เสียหาย ทรัพย์สินที่ เสียหาย  

รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น 
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 
กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุน 

การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด 
การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการท าสัญญา 

ยืมเงินตามระเบียบของทางราชการ 
 
ข้อ ๒๖  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส่วนราชการ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง 
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 
หมวด ๔ 

การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ 
   

 
ข้อ ๒๗  การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
หากมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ ง ต้องได้รับอนุมัติจาก 

กระทรวงการคลังก่อน 
 
ข้อ ๒๘  เมื่อผู้มีอ านาจตามข้อ ๙ อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพ่ือรองจ่ายไปพลางก่อนตามที่ก าหนด
ในระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๒๙  ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินท าใบส าคัญรับเงินตามระเบียบของทางราชการ 



๑๐ 
 

ข้อ ๓๐  กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้ด าเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้
เงินทดรองราชการดังนี้ 

(๑) รวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพ่ือส่งให้ส านักงบประมาณ 
ภายในสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อส านักงบประมาณได้รับใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
กับการจ่ายเงินแล้วให้ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการโดยเร็ว  

(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดท า
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส าคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น  
เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

 
ข้อ ๓๑  กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงินทดรอง

ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐดังกล่าวส่งใบส าคัญและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการเจ้าของเงินภายในสามสิบวัน 
ท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินเร่งด าเนินการรวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงิน เพ่ือส่งให้ส านักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับ          
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันท าการ 

กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือกรณีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งด าเนินการรวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การจ่ายเงิน เพ่ือส่งให้ส านักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับการจัดสรร 
เงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันท าการ 

 
ข้อ ๓๒  ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานการจ่ายเงินทดรองราชการส่งไปยังคณะผู้บริหารการคลัง

ประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  แล้วแต่กรณี 
ตามแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
ข้อ ๓๓  ในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนและได้จ่าย 

เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถจัดงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน ให้น าไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้ 
ในปีงบประมาณถัดไปโดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

 



๑๑ 
 

ข้อ ๓๔  วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 
หมวด ๕ 

การจัดหาและการควบคุมพัสดุ 
   

 
ข้อ ๓๕  ให้ส่วนราชการบริหารการพัสดุส าหรับการจัดหาพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

ตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ ดังนี้ 
(๑) ในการจัดหาพัสดุเ พ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นรายการค่าใช้ จ่ายที่จ าเป็น 

ในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการด าเนินการหรือให้การช่วยเหลือไม่เกินเจ็ดวัน 
ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยสามคน เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา
เจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของ
ท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานดังกล่าวนั้น  
อย่างน้อยต้องค านึงถึงประสบการณ์หรือผลงานเกี่ยวกับอาชีพนั้นโดยตรง และมีสมรรถภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ก าลังคน เครื่องมือและโรงงาน  
  เมื่อด าเนินการตกลงราคาพัสดุแล้ว ให้รายงานต่อผู้มีอ านาจตามข้อ ๙ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
และออกใบค าสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง 

หากการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม (๑) 
พิจารณาด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเร่งรายงานขอความเห็นชอบ
ต่อผู้มีอ านาจตามข้อ ๙ ในโอกาสแรกท่ีท าได้ 

(๒) ส าหรับการจัดหาพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกเหนือจากรายการตาม (๑)  
ซึ่งไม่ใช่รายการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการด าเนินการ
หรือให้ความช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดวันขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 
ข้อ ๓๖  ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อยสามคน เพ่ือท าหน้าที่

ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตามข้อ ๓๕ (๑) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนท าหน้าที่จัดท าบัญชีรับ – จ่าย
พัสดุที่จัดหาโดยเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ โดยแสดงรายการและจ านวนพัสดุพร้อมกับรายชื่อหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบพัสดุ หรือข้อมูลอื่นที่แสดงถึงการแจกจ่ายเพ่ือเป็นหลักฐาน 

เมื่อกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติได้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามวรรคหนึ่งด าเนินการส ารวจพัสดุที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด และให้น าพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียน
ครุภัณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป 

 
 
 



๑๒ 
 

หมวด ๖ 
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

   
 
ข้อ ๓๗  ให้คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “คบจ.” ที่กระทรวงการคลัง

แต่งตั้ง มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด 

ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้ 
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในจังหวัดเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 

และโปร่งใส 
(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้

จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบ 
ให้ส านักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดและท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ คบจ. 
 
ข้อ ๓๘  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง

ประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

ให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉินและท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง 
มีอ านาจและหน้าที่ดังนี ้

(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้ 

(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เกิด 
ความถูกต้องและโปร่งใส 

(๓) ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามรายงานของ คบจ. 
(๔) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติซ่ึงเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบและแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 
 



๑๓ 
 

 


