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ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังจึงกำหนด
หลักเกณฑและวิธีดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไวดังตอไปนี ้

 อาศัยอำนาจตามความในขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลังจึงกำหนด
หลักเกณฑและวิธีดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไวดังตอไปนี ้

 1. หลักเกณฑนี้ เรียกวา “หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2556” 

 1. หลักเกณฑนี้ เรียกวา “หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2563” 

 2. หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 เปนตนไป.  2. หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป 
 3. ให ยกเลิ กหลั กเกณฑ และวิ ธี ดำเนิ นการให ความช วยเหลื อผู ประสบภั ยพิ บั ติ                              
กรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2551 ท่ีประกาศใชเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
  บรรดาหลักเกณฑ และคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไวแลวในหลักเกณฑนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับหลักเกณฑนี้ ใหใชหลักเกณฑนี้แทน 

 3. ใหยกเลิกหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556 
 บรรดาหลักเกณฑ และคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไวแลวในหลักเกณฑนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
หลักเกณฑนี้ ใหใชหลักเกณฑนี้แทน 

 4. ขอบเขตการจายเงินทดรองราชการ จะตองเปนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 4. ขอบเขตการจายเงินทดรองราชการ จะตองเปนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 5. การจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหปฏิบัติ      
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังตอไปนี ้

 5. การจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหปฏิบัติ      
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราดังตอไปนี้ 

 5.1 ดานการดำรงชีพ ใหดำเนินการชวยเหลือเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน โดยคำนึงถึง
สภาพและเหตุการณตามความเหมาะสม ดังนี ้

 5.1 ดานการดำรงชีพ ใหดำเนินการชวยเหลือเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน โดยคำนึงถึง
สภาพและเหตุการณตามความเหมาะสม ดังนี ้

 5.1.1 คาอาหารจัดเลี้ยงวันละไมเกิน 3 มื้อ มื้อละไมเกิน 30 บาท ตอคน            5.1.1 คาอาหารจัดเลี้ยง วันละ ไมเกิน 3 มื้อ มื้อละไมเกิน 50 บาท ตอคน 
 5.1.2 คาถุงยังชีพ ชุดละไมเกิน 550 บาท ตอครอบครัว  5.1.2 คาถุงยังชีพ ชุดละไมเกิน 700  บาท ตอครอบครัว 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 5.1.3 คาจัดซื้อหรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใชสอยในที่อยูอาศัย เทาที่จายจริง 
ตามความจำเปนจนกวาเหตุการณประสบภัยพิบัติจะเขาสูภาวะปกต ิ

 5.1.3 คาจัดซื้อหรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใชสอยในที่อยูอาศัย เทาที่จายจริง
ตามความจำเปนจนกวาเหตุการณประสบภัยพิบัติจะเขาสูภาวะปกต ิ

 5.1.4 คาจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องตน กรณีที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย 
ทั้งหลัง เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน 3,000 บาท 

 5.1.4 คาใชจ ายในการดำรงชีพเบื้องตน กรณีที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย             
ทั้งหลัง เทาที่จายจริงครอบครัวละไมเกิน 3,800 บาท 

 5.1.5 คาวัสดุซอมแซมหรือกอสรางที่อยูอาศัยประจำ ซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของ
ที่ไดรับความเสียหายเทาที่จายจริงหลังละไมเกิน 33,000 บาท 

 5.1.5 คาวัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจำ ซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของที่ไดรับ
ความเสียหาย เทาที่จายจริงหลังละไมเกิน 49,500 บาท 

 5.1.6 คาวัสดุซอมแซมหรือสรางยุงขาว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว 
ที่ไดรับความเสียหาย เทาที่จายจริง ครอบครัวละ ไมเกิน 5,000 บาท 

 5.1.6 คาวัสดุซอมแซมหรือสรางยุงขาว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว                  
ที่ไดรับความเสียหาย เทาที่จายจริงครอบครัวละ ไมเกิน 5,700 บาท 

 5.1.7 กรณีที่ผูประสบภัยพิบัติเชาบานเรือนของผูอ่ืน และบานเชาเสียหาย 
จากภัยพิบัติท้ังหลังหรือเสียหายบางสวนจนอยูอาศัยไมได ใหชวยเหลือเปนคาเชาบาน 
แกผูประสบภัยพิบัติ เทาที่จายจริง ในอัตราครอบครัวละไมเกินเดือนละ 1,700 บาท  
เปนเวลาไมเกิน 2 เดือน 

 5.1.7 กรณีที่ผูประสบภัยพิบัติเชาบานเรือนของผูอื่น และบานเชาเสียหาย 
จากภัยพิบัติท้ังหลังหรือเสียหายบางสวนจนอยูอาศัยไมได ใหชวยเหลือเปนคาเชาบาน 
แกผูประสบภัยพิบัติ เทาที่จายจริงในอัตราครอบครัวละไมเกินเดือนละ 1,800 บาท  
เปนเวลาไมเกิน 2 เดือน 

 5.1.8 คาดัดแปลงสถานที่สำหรับเปนที่พักชั่วคราว เทาที่จายจริง ครอบครัวละ  
ไมเกิน 2,200 บาท หรือคาผาใบหรือผาพลาสติกหรือวัสดุ อ่ืน ๆ สำหรับกันแดดกันฝน         
เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน 900 บาท 

 5.1.8 คาดัดแปลงสถานท่ีสำหรับเปนที่พักชั่วคราว เทาที่จายจริง ครอบครัวละ 
ไม เกิน 2,500 บาท หรือคาผาใบหรือผาพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับกันแดดกันฝน          
เทาที่จายจริงครอบครัวละไมเกิน 1,000 บาท 

 5.1.9 คาใชจายที่สวนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในท่ีพักชั่วคราว   5.1.9 คาใชจายที่สวนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในท่ีพักชั่วคราว 

 (1) คาไฟฟาใหเปนไปตามท่ีการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 
จะเรียกเก็บ สำหรับกรณีที่ทองที่นั้นไมมีไฟฟาใหจัดอุปกรณแสงสวางอ่ืน ๆ ทดแทนได   
เทาที่จายจริงตามความจำเปน 

 (1) คาไฟฟาใหเปนไปตามที่การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค
จะเรียกเก็บ สำหรับกรณีที่ทองที่นั้นไมมีไฟฟา ใหจัดอุปกรณแสงสวางอ่ืน ๆ ทดแทนได  
เทาที่จายจริงตามความจำเปน 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 (2) จัดหาน้ำบริโภคและใชสอยจากหนวยงานที่จังหวัดและอำเภอมีอยู 
เชน การประปา สวนภูมิภาค การประปานครหลวง หนวยดับเพลิงเทศบาล เปนตน       
หรือจัดซื้ออุปกรณบรรจุน้ำตามความจำเปนของจำนวนผูประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อ
เพ่ือบริโภคใชสอย เทาที่จายจริงตามความจำเปน 

 (2) จัดหาน้ำบริโภคและใชสอยจากหนวยงานที่จังหวัดและอำเภอมีอยู 
เชน การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง หนวยดับเพลิงเทศบาล เปนตน       
หรือจัดซื้ออุปกรณบรรจุน้ำตามความจำเปนของจำนวนผูประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อ
เพ่ือบริโภคใชสอย เทาที่จายจริงตามความจำเปน 

 (3) จัดสรางหรือจัดหาหองน้ำ หองสวม 1 ที่ตอ 10 คน เทาที่จายจริง 
เฉลี่ยที่ละไมเกิน 1,500 บาท 

 (3) จัดสรางหรือจัดหาหองน้ำ หองสวม 1 ที่ ตอ 10 คน เทาที่จายจริง
เฉลี่ยที่ละไมเกิน 1,700 บาท 

 (4) จัดสรางที่รองรับ ทำลาย หรือกำจัดขยะมูลฝอย เทาที่จายจริง  
ตามความจำเปน 

 (4) จัดสรางท่ีรองรับ ทำลาย หรือกำจัดขยะมูลฝอย เทาที่จายจริง     
ตามความจำเปน 

 5.1.10  คาเครื่องนุงหม รายละไมเกิน 1,000 บาท 
 

 5.1.10 คาเครื่องนุงหม ที่ไดรับความเสียหายและไมสามารถนำกลับมาใชไดอีก  
หรือมีความจำเปนตองใชในการดำรงชีพ กรณีไมมีเครื่องนุงหมในการดำรงชีพขณะเกิดภัย     
รายละไมเกิน 1,100 บาท 

 5.1.11 คาเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับผูประสบภัยพิบัติ  
ที่เปนอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ เทาที่จายจริง ครอบครัวละ
ไมเกิน 11,000 บาท 

 5.1.11 คาเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับผูประสบภัยพิบัติ  
ที่เปนอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ เทาที่จายจริง ครอบครัวละ      
ไมเกิน 11,400 บาท 

 5.1.12 คาชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
  (1) กรณีบาดเจ็บสาหัสท่ีตองรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต 3 วันข้ึนไป 
ใหจายเงนิชวยเหลือเบื้องตนเปนเงินจำนวน 3,000 บาท 

 5.1.12 คาชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
 (1) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ตองรักษาในสถานพยาบาลติดตอกันตั้งแต    

3 วันข้ึนไป ใหจายเงินชวยเหลือเบื้องตนเปนเงินจำนวน 4,000 บาท 

 (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได 
ใหชวยเหลือเบื้องตนเปนเงินจำนวน 10,000 บาท 

 (2) กรณบีาดเจ็บจนถึงข้ันพิการไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได  
ใหชวยเหลือเบื้องตนเปนเงินจำนวน 13,300 บาท 
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 (3) กรณี ภั ย พิ บั ติ ที่ เป น ส าธารณ ภั ยขน าด ใหญ ห รือ รุน แรง           
เป นที่ ส ะเทื อนขวัญของประชาชนทั่ วไป  ให จ ายเงินและหรือสิ่ งของปลอบขวัญ                  
ผูที่ไดรับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล รายละไมเกิน 2,000 บาท 

 (3) ก รณี ภั ย พิ บั ติ ท่ี เป น ส า ธ ารณ ภั ย ข น าด ให ญ ห รื อ รุ น แ ร ง                
เป นที่ ส ะเทื อนขวัญของประชาชนทั่ วไป  ให จ ายเงินและหรือสิ่ งของปลอบขวัญ                  
ผูที่ไดรับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล รายละไมเกิน 2,300 บาท 

 5.1.13 คาจัดการศพผูเสียชีวิต รายละไมเกิน 25,000 บาท และในกรณี
ผูประสบภัยที่เสียชีวิตเปนหัวหนาครอบครัวหรือเปนผูหารายไดเลี้ยงดูครอบครัว ใหพิจารณา
ชวยเหลือเงินสงเคราะหครอบครัวอีกไมเกิน 25,000 บาท 

 5.1.13 คาจัดการศพผู เสียชี วิต รายละไม เกิน 29,700 บาท และในกรณี
ผูประสบภัยที่เสียชีวิตเปนหัวหนาครอบครัวหรือเปนผูหารายไดเลี้ยงดูครอบครัว ใหพิจารณา
ชวยเหลือเงินสงเคราะหครอบครัวอีกไมเกิน 29,700 บาท 

 5.1.14 กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ มี อุณภูมิต่ำกวา ๘ องศาเซลเซียส                   
และมีชวงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาว
สงเคราะหราษฎรไดเทาที่จายจริง คนละไมเกิน 240 บาท ทั้ งนี้  จังหวัดหนึ่ งไม เกิน
งบประมาณปละ 1,000,000 บาท (แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 
๐๔๐๖.๓/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ : ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป) 

 5.1.14 กรณี อากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณ หภู มิ ต่ ำกว า 8 องศาเซลเซียส             
และมีชวงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาว
สงเคราะหประชาชนได เทาท่ีจายจริง คนละไม เกิน 300 บาท ทั้ งนี้  จังห วัดหนึ่ งไมเกิน
งบประมาณปละ 1,200,000 บาท 

  5.1.15 คาเครื่องครัวและอุปกรณในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือไดรับ
ความเสียหายและไมสามารถนำกลับมาใชได อีก เทาที่ จายจริงครอบครัวละไม เกิน        
3,500 บาท 

  5.1.16 คาเครื่องนอน ที่สูญหาย หรือไดรับความเสียหายและไมสามารถ         
นำกลับมาใชไดอีก หรือมีความจำเปนตองใชในการดำรงชีพกรณีไมมีเครื่องนอนในการดำรงชีพ
ขณะเกิดภัย เทาท่ีจายจริงคนละไมเกิน 1,000 บาท 

 5.2 ดานสังคมสงเคราะห ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
 

 5.2 ดานสังคมสงเคราะห ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยจัดโครงการ
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติแกผูประสบภัยเพื่อใหมีรายได
เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยใหเบิกคาใชจายในการดำเนินงาน ดังนี ้

 5.2.1 ชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหเพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหนาแกนักเรียน 
นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผูอุปการะเลี้ยงดู หรือผูมีรายไดหลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต    
จากภัยพิบัติ คนละ 500 บาท 

ยกเลิก 
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 5.2.2 จัดโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ
แกผูประสบภัยเพื่อใหมีรายได เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให เบิกคาใชจาย            
ในการดำเนินงานเทาที่จายจริง ดังนี ้

ยกเลิก 

 (1) คาใชจายสำหรับอุปกรณการฝกอาชีพเทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 
2,000 บาท 

 (1) ค า ใช จ ายส ำหรับ อุป กรณ การฝ กอาชีพ เท าที่ จ ายจริ งคนละไม เกิน  
2,000 บาท 

 (2) คาใชจายตอบแทนวิทยากร วันละไมเกิน 500 บาท ไมเกิน 10 วัน  (2) คาใชจายตอบแทนวิทยากร วันละไมเกิน 500 บาท ไมเกิน 10 วัน 

 (3) คาใชจายในการดำเนินงาน ปฏิบัติการฝกอบรม เทาท่ีจายจริงภายในวงเงิน 
ไมเกิน 10,000 บาท 

 (3) คาใชจายในการดำเนินงาน ปฏิบัติการฝกอบรม เทาที่จายจริงภายในวงเงิน
ไมเกิน 10,000 บาท 

 (4) คาอุปกรณ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ ได รับการฝกอบรม         
เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน 4,000 บาท 

 (4) เงินทุนประกอบอาชีพที่ไดรับการฝกอบรม เทาที่จายจริงครอบครัวละ  
ไมเกิน 4,000 บาท 

 5.3 ดานการแพทยและการสาธารณสขุ  
ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 

 5.3 ดานการแพทยและการสาธารณสขุ  
ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 

 5.3.1 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ อาหาร และเวชภัณฑ สำหรับแจกจายประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคน้ำ อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้ 

 5.3.1 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ อาหาร และเวชภัณฑ สำหรับแจกจายประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคน้ำ และอาหารท่ีปลอดภัย ดังนี้ 

 (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สำหรับไปทำความสะอาดบอน้ำตื้นของประชาชน  
บอน้ำละไมเกิน 30 บาท 

 (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สำหรบัไปทำความสะอาดบอน้ำตื้นของประชาชน  
บอน้ำละไมเกิน 250 บาท 

 (2) น้ำดื่มแกครอบครัวที่ขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภค ครอบครัวละ      
ไมเกิน 200 บาท 

 (2) คาน้ำดื่มแกครอบครัวที่ขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภค ครอบครัวละ       
ไมเกิน 200 บาท 

 (3) คาอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่ มีประโยชนตอรางกายแกประชาชน
ผูประสบภัย เพื่อการฟนฟูสภาพรางกายและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ครอบครัวละไมเกิน 500 บาท 

 (3) คาอาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายแกประชาชน
ผูประสบภัย เพ่ือการฟนฟูสภาพรางกายและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ครอบครัวละไมเกิน 570 บาท 
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  (4) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สำหรับแจกจายประชาชน เพ่ือการปรับปรุง      
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลครัวเรือน ครัวเรือนละไมเกิน 250 บาท 

  (5) คายาชุดชวยเหลือผูประสบภัย (8 รายการ) ราคาตามบัญชีราคา 
สำหรับหนวยงานราชการ องคการเภสัชกรรม 

 5.3.2 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สำหรับไปปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมท้ังการควบคุมปองกันโรค 
ไดแก 

 5.3.2 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สำหรับไปปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งการควบคุมปองกันโรคได 
เทาที่จายจริงตามความจำเปนและเหมาะสม ดังนี้ 

 (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สำหรับทำความสะอาดบอน้ำสาธารณะ ติดตั้ง
ประปาสนาม ทำลายแหลงแพรเชื้อโรค เทาที่จายจริงตามความจำเปน 

ยกเลิก 

 (2) คาสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการลางตลาด ไดแก ผงปูนคลอรีน     
65 % และถุงดำใสขยะ เทาที่จายจริงตามความจำเปน 

ยกเลิก 

 (3) คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยสำหรับทดสอบเชื้ออุจจาระรวงอยางแรง   
น้ำ อาหาร และเครื่องดื่ม จายไดตัวอยางละไมเกิน 100 บาท 

ยกเลิก 

 (4) คาวัสดุวิทยาศาสตรสำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือนำสงอุจจาระ 
จายไดตัวอยางละไมเกิน 15 บาท และเพ่ือนำสงตัวอยางน้ำ จายไดไมเกินตัวอยางละ       
25 บาท สำหรบัตรวจหาเชื้อกอโรคอุจจาระ 

ยกเลิก 

 (5) คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สำหรับการทดสอบอาหารจายได     
ตัวอยางละไมเกิน 30 บาท 

ยกเลิก 

 (6) คาวัสดุวิทยาศาสตรสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จายได    
ตัวอยางละไมเกิน 50 บาท 

ยกเลิก 
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 (7) คายาและเวชภัณฑ สำหรับการรักษาและควบคุมการแพรระบาด     
ของโรคจายไดไมเกินคนละ 60 บาท 

 (1) คายาและเวชภัณฑ สำหรับการรักษาพยาบาลหรือปองกันควบคุม  
การแพรระบาดของโรค  

  (2) คาวัสดุทางหองปฏิบัติการ หาเชือ้ในคน 

  (3) คาวัสดุและชุดทดสอบ ทางหองปฏิบัติการในน้ำ อาหาร และอากาศ 

  (4) คาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการหาเชื้อในคน  

  (5) คาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการในน้ำ อาหาร และอากาศ 

 5.3.3 จัดหาวสัดุในการเก็บตัวอยางอากาศ  5.3.3 จัดหาวัสดุควบคุมและปองกันโรคระบาดในภาวะภัยพิบัติ จัดหายาและเวชภัณฑ
สำหรับไปปฏิบัติงาน การควบคุมปองกันโรคและการปฏิบัติการดานการแพทยเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในภาวะภัยพิบัติ ไดแก คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ำยา และสารเคมีในการเก็บตัวอยาง 
และวิเคราะหกาซซลัเฟอรไดออกไซด เทาที่จายจริงตามความจำเปนและเหมาะสม 

 (1) คาวัสดุสำหรับเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละออง ขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน ประกอบดวย แปรงถาน 1 คู ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผนกราฟวงกลม
บันทึกอัตราการไหล กระดาษกรองใยแกว และคาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตัวอยางละ
ไมเกิน 4,000 บาท 

ยกเลิก 

 (2) คาวัสดุเก็บตัวอยางและน้ำยาวิเคราะหตะก่ัว ตัวอยางละไมเกิน 500 บาท ยกเลิก 

 (3) คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ำยา และสารเคมี ในการเก็บตัวอยาง และวิเคราะห 
แกสซัลเฟอรไดออกไซด ตัวอยางละไมเกิน 300 บาท 

ยกเลิก 

 (4) คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ำยา และสารเคมีในการเก็บตัวอยาง และวิเคราะห 
แกสไนโตรเจนไดออกไซด ตัวอยางละไมเกิน 300 บาท 

ยกเลิก 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 5.4 ดานการเกษตร ใหดำเนินการชวยเหลือเปนตัวเงินในลำดับแรกแกผูประสบ 
ภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่กำกับดูแลแตละดานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กอนเกิดภัยพิบัติแลวเทานั้นโดยเบิกจายได ดังนี้ 

 5.4 ดานการเกษตร ใหดำเนินการชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนกับหนวยงานที่กำกับดูแลแตละดานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ    
กอนเกิดภัยพิบัติแลวเทานั้น โดยเบิกจายได ดังนี้ 

 5.4.1 ดานพืช 
 5.4.1.1 ใหดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่ พืชตาย    
หรือเสียหาย  เปนคาพันธุ พืชและคาปุย ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา           
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนด ตามจำนวนพ้ืนที่ทำการเกษตรจริงที่ ไดรับ          
ความเสียหาย ทั้งนี้ ไมเกิน 30 ไร 

 5.4.1 ดานพืช 
  5.4.1.1 ใหดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่ พืชตาย    
หรือเสียหาย ตามจำนวนพ้ืนที่ทำการเกษตรจริงท่ีไดรับความเสียหาย ทั้ งนี้  ไม เกิน      
ครัวเรือนละ 30 ไร โดยคิดจากตนทุนการผลิตเฉลี่ย ดังนี ้

   (1) กรณีพืชอายุสั้นเสียหาย ใหชวยเหลือตนทุนการผลิตเฉลี่ย  
เฉพาะรายการคาวัสด ุ

  (2) กรณีไมผลไมยืนตนเสียหาย ใหชวยเหลือตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
เฉพาะรายการคาวัสดุและตนทุนเฉลี่ยกอนใหผลผลิต 

 5.4.1.2 กรณี พ้ืนที่ทำการเพาะปลูกไดถูกหิน ดิน ทราย ไม โคลน 
รวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไมสามารถใชเพาะปลูกได และหนวยงานของรัฐไมสามารถ    
เขาไปใหความชวยเหลือกรณดีังกลาวได ใหชวยเหลือคาใชจายเปนคาจางเหมาในการขุดลอก 
ขนยายหิน ดิน ทราย ไม โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพ่ือให
สามารถใชพื้นที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชอายุสั้นไดในขนาดพื้นที่ ไมเกิน 5 ไร 

 5.4.1.2 กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกไดถูกหิน ดิน ทราย ไม โคลน 
รวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไมสามารถใชเพาะปลูกได และหนวยงานของรัฐไมสามารถ 
เขาไปใหความชวยเหลือกรณีดังกลาวได ใหชวยเหลือคาใชจายเปนคาใชจายในการขุดลอก  
ขนยายหิน ดิน ทราย ไม โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพ่ือให
สามารถใชพื้นที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชไดในขนาดพ้ืนท่ี ไมเกิน 5 ไร 

 5.4.1.3 กรณี ราษฎรมีความจำเป นตองขนยายปจจัยการผลิต      
และผลผลิต ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ใหชวยเหลือคาใชจายในการขนยาย
ปจจัยการผลิตและผลผลิต ในอัตรารอยละ 50 ของปจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกร
ที่ดำเนินการขนยาย 

 5.4.1.3 กรณีประชาชนมีความจำเปนตองขนยายปจจัยการผลิต
และผลผลิต ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ใหชวยเหลือคาใชจายในการขนยาย
ปจจัยการผลิตและผลผลิต ในอัตรารอยละ 50 ของปจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกร
ทีด่ำเนินการขนยาย 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 5.4.1.4 กรณีเกิดการแพรระบาดของศัตรูพืช ใหจัดหาสารปองกัน
กำจัดศตัรูพืช หรืออินทรียวัตถุ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณทุกชนิดในการกำจัดการแพรระบาด
ของศัตรูพืชทุกชนิด 

ยกเลิก 

   
 5.4.2 ดานประมง 
 ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยที่สัตวน้ำตายหรือเสียหาย โดยสนับสนุน     
พันธุสัตวน้ำ อาหารสัตวน้ำ วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคท่ีจำเปนไดตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนด ตามความจำเปนและเหมาะสม 

 5.4.2 ดานประมง 
 ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยที่สัตวน้ำตายหรือสูญหาย โดยสนับสนุน 
พันธุสัตวน้ำ อาหารสัตวน้ำ วัสดุทางการประมง ไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

  

 5.4.3 ดานปศุสัตว 
 5.4.3.1 ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในกรณีที่เปนการจัดหา 
พืชอาหารสัตว วัคซีนและเวชภัณฑรักษาสัตว เพื่อปองกันและกำจัดโรค การฟนฟูสุขภาพ     
สัตวเลี้ยงและจัดหาอาหารสำเร็จรูปตามราคาทองตลาด หรือตามความจำเปนและเหมาะสม 

 5.4.3 ดานปศุสัตว 
 5.4.3.1 ใหดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในกรณีที่เปนการจัดหา
อาหารสัตว วัคซีนและเวชภัณฑรักษาสัตว เพ่ือฟนฟูสุขภาพสัตวเลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว
ตามราคาทองตลาด หรือตามความจำเปนและเหมาะสม 

 5.4.3.2 ใหดำเนินการให ความชวยเหลือผู ประสบภัยที่ สั ตวต าย  
หรือสูญหาย หรือแปลงหญาอาหารสัตวเสียหายตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนด 

 5.4.3.2 ใหดำเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่สัตวตาย  
หรือสูญหาย หรือแปลงหญาอาหารสัตวเสียหายไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

  
 5.4.4 ดานการเกษตรอื่น 
 5.4.4.1 คาใชจายในการดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกรอง 
การกอสรางคันดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมดานการเกษตรที่เปนการบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของผูประสบภัยพิบัติ 

 5.4.4 ดานการเกษตรอื่น 
 5.4.4.1 คาใชจายในการดำเนินการปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การไถพรวน ยกรอง 
การกอสรางคันดิน เพ่ือการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมดานการเกษตรที่เปนการบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของผูประสบภัยพิบัติ 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 5.4.4.2 คาซอมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน       
ใหสามารถใชงานไดในชวงฉุกเฉิน โดยใหดำเนินการไดเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการระบายน้ำ 

 5.4.4.2 คาซอมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน                        
ใหสามารถใชงานไดในชวงฉุกเฉิน โดยใหดำเนินการไดเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการระบายน้ำ 

 5.4.4.3 คาจางเหมารถยนต คาระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุก   
ของเอกชน เพ่ือใชในการขนยายสัตวเลี้ยงที่ประสบภัย และที่นำไปสนับสนุนหรือขนสง      
พืชหญาอาหารสัตว หรืออาหารสัตว ใหเบิกจายดังนี้ 
 (1) คาจางเหมารถยนตและเรือบรรทุกของเอกชน ใหจาย 
เปนรายวันตามราคาทองถิ่น 
  (2) คาระวางบรรทุกทางรถไฟ ให เบิกจายได เทาท่ีจ ายจริง 
ตามความจำเปน 

 5.4.4.3 คาจางเหมารถยนต คาระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุก  
ของเอกชน เพ่ือใชในการขนยายสัตวเลี้ยงที่ประสบภัย และที่นำไปสนับสนุนหรือขนสง          
พืชหญาอาหารสัตว หรืออาหารสัตว ใหเบิกจายดังนี ้
 (1) คาจางเหมารถยนตและเรือบรรทุกของเอกชน ใหจาย 
เปนรายวันตามราคาทองถิ่น 
 (2) คาระวางบรรทุกทางรถไฟ ให เบิกจายได เท าที่ จ ายจริง 
ตามความจำเปน 

 5.5 ดานบรรเทาสาธารณภัย ใหดำเนนิการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจายได 
ดังนี้ 

 5.5 ดานบรรเทาสาธารณภัย ใหดำเนนิการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจายได 
ดังนี้ 

  5.5.1 จัดหาภาชนะรองรับน้ำ เชน โองซีเมนต ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้ำ 
ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน้ำประเภทอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค 

 5.5.1 จัดหาภาชนะรองรับน้ำ เชน โองซีเมนต ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้ำ  
ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน้ำประเภทอ่ืน ๆ เพื่อชวยเหลือประชาชน ที่ขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภค 

  5.5.2 ซอมแซมภาชนะรองรับน้ำที่ชำรุดเสียหาย เพ่ือใหสามารถใชเก็บน้ำไว
อุปโภคบริโภค 

 5.5.2 ซอมแซมภาชนะรองรับน้ำที่ชำรุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชเก็บน้ำไว
อุปโภคบริโภค 

  5.5.3 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิไดอยู
ในความรับผิดชอบของสวนราชการ ใหกระทำไดเฉพาะในกรณีเรงดวนจำเปนเพ่ือใหกลับคืน 
สูสภาพเดิม โดยการซอมแซมนั้นตองไมซ้ำซอนกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดำเนินการ 
ในบริเวณนั้นอยูแลว 
 สำหรับการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเปนกรณีที่งบประมาณเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ซึ่งตั้งไวใน
ปนั้นไดใชจายหมดแลว และหากไมซอมแซมจะบังเกิดความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน 

  5.5.3 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิไดอยู   
ในความรับผิดชอบของสวนราชการ ใหกระทำไดเฉพาะในกรณีเรงดวนจำเปนเพ่ือใหกลับคืน 
สูสภาพเดิม โดยการซอมแซมนั้นตองไมซ้ำซอนกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดำเนินการ 
ในบริเวณนั้นอยูแลว 
 สำหรับการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่อยู ในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเปนกรณีที่งบประมาณเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ซึ่งตั้งไวใน
ปนั้นไดใชจายหมดแลว และหากไมซอมแซมจะบังเกิดความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน 
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หรือสรางความเดือดรอนแก ราษฎรโดยสวนรวม ทั้ งนี้  องคกรปกครองสวนท องถ่ิน               
ตองมีหนังสือยืนยันขอมูลดังกลาวดวย 
 สิ่งสาธารณประโยชนที่ตองใชระยะเวลาดำเนินการซอมแซม เกิน 45 วัน  
ใหใชงบประมาณปกติดำเนินการ 
 สำหรับสะพานหรือถนน หรือถนนที่มีทอระบายน้ำท่ีไดรับความเสียหาย  
จนไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได ใหกอสรางสะพานไมชั่วคราว หรือเทาท่ีจำเปน 
เรงดวนเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา  
   กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเปนระยะเวลานาน ทำใหราษฎรไดรับ 
ความเดือดรอนในการสัญจรไปมา ใหจัดทำสะพานไมทางเดินชั่วคราวได เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดรอนตามความจำเปน 

หรือสรางความเดือดรอนแกประชาชนโดยสวนรวม ทั้ งนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่น             
ตองมีหนังสือยืนยันขอมูลดังกลาวดวย 
 สิ่งสาธารณประโยชนที่ตองใชระยะเวลาดำเนินการซอมแซม เกิน 45 วัน  
ใหใชงบประมาณปกติดำเนินการ 
 สำหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีทอระบายน้ำที่ไดรับความเสียหาย 
จนไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได ใหกอสรางสะพานไมชั่วคราว หรือเทาท่ีจำเปน 
เรงดวน เพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา  
 กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเปนระยะเวลานาน ทำใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไปมา ใหจัดทำสะพานไมทางเดินชั่วคราวได เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดรอนตามความจำเปน 

 5.5.4 จางเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อันไดแก สิ่งกอสรางสาธารณประโยชน 
ที่กีดขวางทางน้ำ หรือก่ิงไม ตนไม เศษสวะ กอไผ ฯลฯ ที่ อุดชองทางน้ำเปนอุปสรรค       
ตอการระบายน้ำ ทำใหสิ่งสาธารณประโยชนตานทานน้ำไมไหว เกิดความชำรุดเสียหาย หรือ
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

 5.5.4 จางเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อันไดแก สิ่งกอสรางสาธารณประโยชน 
ที่กีดขวางทางน้ำ หรือก่ิงไม ตนไม เศษสวะ กอไผ ฯลฯ ที่ อุดชองทางน้ำเปนอุปสรรค       
ตอการระบายน้ำ ทำใหสิ่งสาธารณประโยชนตานทานน้ำไมไหว เกิดความชำรุดเสียหาย หรือ
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

 
 

 5.5.5 คาจัดหาวัสดุ ไดแก กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไมแบบ เปนตน  
เพื่อนำไปแกไขเหตุการณกรณี เรงดวนฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่จะทำความเสียหายตอ 
สิ่ งสาธารณประโยชนหรือความเสียหายตอประชาชนโดยสวนรวม เท าที่ จายจริง 
ตามความจำเปนและเหมาะสม 

 5.6 ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย ใหเบิกคาใชจายดังนี้  5.6 ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย ใหเบิกคาใชจายดังนี้ 
  5.6.1 คาซอมแซมครุภัณฑ รวมทั้งยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชน    
ที่นำมาชวยเหลือโดยสมัครใจและไมคิดมูลคา ซึ่งชำรุดเสียหายในระหวางปฏิบัติงาน
ชวยเหลือผูประสบภัย ตามความจำเปนใหอยูในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจำเปนเรงดวนเพ่ือให
การใหความชวยเหลือราษฎร ผูประสบภัยสำเร็จลุลวงไปได 

 5.6.1 คาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ หรือผลักดันน้ำ 
เครื่องปนไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณดานการกูชีพกูภัยของทางราชการ องคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นและเอกชน ที่นำมาชวยเหลือโดยสมัครใจและไมคิดมูลคา ซึ่งชำรุดเสียหายในระหวาง
ปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย ตามความจำเปนใหอยูในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจำเปนเรงดวน
เพ่ือใหการใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยสำเร็จลุลวงไปได 
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  5.6.2 คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวมทั้งคากระแสไฟฟา สำหรับยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำหรือผลักดันน้ำของทางราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเอกชน ที่นำมาใชปฏิบัติงานชวยเหลือโดยความสมัครใจโดยไมคิดมูลคาและคำนึงถึง
ความจำเปนและประหยัด และการใหราษฎรมีสวนรวมในการชวยเหลือตนเองเปนสำคัญ 

 5.6.2 คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวมท้ังคากระแสไฟฟา สำหรับยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำหรือผลักดันน้ำ เครื่องปนไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ          
ดานการกูชีพกูภัยของทางราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนที่นำมาใช
ปฏิบัติงานชวยเหลือโดยความสมัครใจโดยไมคิดมูลคาและคำนึงถึงความจำเปนและ       
การประหยัด และการใหประชาชนมีสวนรวมในการชวยเหลือตนเองเปนสำคัญ 

  5.6.3 กรณี ที่ เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำหรือยานพาหนะของ    
ทางราชการและเอกชนที่นำมาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมีไมเพียงพอและไมสามารถ       
ขอความรวมมือจากภาคเอกชนได ใหเชาหรือจางเหมาเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำ     
หรือยานพาหนะเพ่ือนำไปชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดเทาที่จำเปนเรงดวนโดยจายคาเชา   
เปนรายวันตามราคาทองถิ่น 
 

 5.6.3 กรณีที่เครื่องสูบน้ำหรือผลักดันน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องปนไฟ 
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณดานการกูชีพกูภัยของทางราชการและเอกชนที่นำมาชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติมีไมเพียงพอและไมสามารถขอความรวมมือจากภาคเอกชนได ให เชา      
หรือจางเหมาเครื่องสูบน้ำหรือผลักดันน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องปนไฟ ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณดานกูชีพกูภัยเพ่ือนำไปชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดเทาที่จำเปนเรงดวน
โดยจายคาเชาเปนรายวันตามราคาทองถ่ิน 

  5.6.4 คาจางเหมาหรือจางแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งคาจางเหมาแรงงาน 
จัดหีบห อให ใช เจ าหน าที่ ของสวนราชการกอน  ในกรณี ที่ มี เจ าหน าที่ ไม เพียงพอ                
ใหจางบุคคลภายนอกได ตามจำนวนท่ีเห็นควร ตามอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ำตามประกาศ
ของกระทรวงแรงงาน 

 5.6.4 คาจางเหมาหรือจางแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งคาจางเหมาแรงงาน  
จัดหีบห อให ใช เจ าหน าที่ ของสวนราชการกอน  ในกรณี ที่ มี เจ าหน าที่ ไม เพียงพอ                
ใหจางบุคคลภายนอกได ตามจำนวนท่ีเห็นควร ตามอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ำตามประกาศ
ของกระทรวงแรงงาน 

 5.6.5 คาตอบแทน 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทางสำหรับเจาหนาที่ 
ที่ออกปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ใหเบิกจายไดในกรณีที่งบประมาณ
ปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพ่ือการนี้ และใหเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 

 5.6.5 คาตอบแทน 
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทางสำหรับเจาหนาที่   
ที่ออกปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ใหเบิกจายไดในกรณีที่งบประมาณ
ปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพื่อการนี้ โดยใหเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ สำหรับเจาหนาที่
ทีอ่อกปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ใหเบิกจายได ดังนี ้
 

  (1) เจาหนาที่ควบคุม 
เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำใหเบิกจายได 1 คน ตอ 1 จุด ที่ตั้งเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำ 

 (1) เจาหนาที่ควบคุม 
เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำใหเบิกจายได 2 คน ตอ 1 จุด ที่ตั้งเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำ 
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  (2) เจาหนาที่คนขับรถยนตบรรทุกเครื่องสูบน้ำ วัสดุ และครุภัณฑ 1 คน  
ตอรถยนต 1 คัน 

  (2) เจาหนาที่คนขับรถยนตบรรทุกเครื่องสูบน้ำ วัสดุ และครุภัณฑ 1 คน  
ตอรถยนต 1 คัน 

 (3) หนวยแพทยเคลื่อนท่ี ออกปฏิบัติงาน ไมเกิน 10 คน ตอหนวยตอครั้ง  (3) หนวยแพทยเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงาน ไมเกิน 10 คน ตอหนวยตอครั้ง 

 (4) หนวยสุขศึกษาและประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานไมเกิน 
3 คน ตอหนวยตอครั้ง 

 (4) หนวยสุขศึกษาและประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานไมเกิน  
3 คน ตอหนวยตอครั้ง 

 (5) หนวยปฏิบัติ งานด านควบคุมป องกัน โรค ออกปฏิ บัติ งาน         
ครั้งละไมเกิน 3 คน 

 (5) หน วยปฏิ บั ติ งานด าน ค ว บ คุ ม ป อ ง กั น โรค  ออ กป ฏิ บั ติ ง าน                 
ครั้งละไมเกิน 3 คน 

 (6) คาตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกให เบิกจายตามอัตราคาจาง
แรงงานข้ันต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 

 (6) คาตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกใหเบิกจายตามอัตราคาจาง  
แรงงานข้ันต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 

 5.6.6 คาอาหารจัดเลี้ยงเจาหนาที่ของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือ   
วันละไมเกิน 3 มื้อ มื้อละไมเกิน 30 บาทตอคน ทั้งน้ี เจาหนาที่ของทางราชการและผูมาให
ความชวยเหลือ ตองไมไดรับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก 

 5.6.6 คาอาหารจัดเลี้ยงเจาหนาที่ของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือ  
วันละไมเกิน 3 มื้อ มื้อละไมเกิน 50 บาทตอคน ทั้งนี้ เจาหนาที่ของทางราชการและผูมาให
ความชวยเหลือ ตองไมไดรับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 

 5.6.7 คาใชจายในการรับ - สง และตดิตอ สื่อสาร เทาที่จายจริง  5.6.7 คาใชจายในการรับ - สง และตดิตอสื่อสาร เทาที่จายจริง 

 5.6.8 คาวัสดุสำนักงานซึ่งเก่ียวเนื่องในการชวยเหลือผูประสบภัยและคาวัสดุ     
ในการจั ดหี บห อ ค าจ างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่ จำเป น  เช น  เช าเครื่ องถ ายเอกสาร               
เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ใหเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

 5.6.8 คาวัสดุสำนักงานซึ่งเก่ียวเนื่องในการชวยเหลือผูประสบภัยและคาวัสดุ      
ในการจัดหีบห อ ค าจางเหมาบริการอื่ น ๆ ที่ จ ำเป น  เชน  เชา เครื่องถายเอกสาร          
เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ใหเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

 5.7 กรณีมีความจำเปน หากรายการใดมิไดกำหนดใหจายเปนเงิน ใหอยูในดุลยพินิจ 
ของผูมี อำนาจอนุมัติ ใหการช วยเหลือพิจารณาใหจ ายเป นเงินก็ ได  โดยคำนึ งถึ งสภาพ               
และเหตุการณตามความเหมาะสม 

 5.7 กรณีมีความจำเปน หากรายการใดมิไดกำหนดใหจายเปนเงิน ใหอยูในดุลยพินิจ 
ของผูมี อำนาจอนุมัติ ใหการช วยเหลือพิจารณาใหจ ายเป นเงินก็ ได  โดยคำนึ งถึ งสภาพ 
และเหตุการณตามความเหมาะสม 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
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หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ 
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ 

 5.8 ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใชอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง   
ภาวะฝนแลง ฝนท้ิงชวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของแมลงหรือศัตรูพืช อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก        
การกระทำของผูกอการรายกองกำลังจากนอกประเทศใหดำเนนิการดังตอไปนี้  

ยกเลิก 

  5.8.1 ระดับอำเภอ ก่ิงอำเภอ หรือจังหวัดให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. นำเสนอ 
ก.ช.ภ.จ. และให ก.ช.ภ.จ. นำเสนอผูวาราชการจังหวัดอนุมัติให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ.  
ใหการชวยเหลือในดานการเกษตร ดานการดำรงชีพ ดานสังคมสงเคราะห  ดานการแพทย                  
และการสาธารณสุข ดานบรรเทาสาธารณภัย และดานอ่ืน ๆ  ได เปนกรณีพิ เศษ โดยให พิจารณา                  
ถึงความจำเปนและประหยัดเปนสำคัญ 

ยกเลิก 

  5.8.2 กรุงเทพมหานคร ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พิจารณาใหการชวยเหลืออันเปนงานในหนาที่ของตนไดเปนกรณีพิเศษ โดยใหพิจารณา        
ถึงความจำเปน และประหยัด เปนสำคัญ 

ยกเลิก 

 6. การใหความชวยเหลอืขางตน ใหมีการประสานงานกันระหวางสวนราชการ หนวยงานอื่น
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และองคกรการกุศลที่เก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ
ทั่วถึง ไมซ้ำซอนกัน และการใหความชวยเหลือดังกลาวใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
รายจายโดยอนุโลม 

 6. การใหความชวยเหลือขางตน ใหมีการประสานงานกันระหวางสวนราชการ หนวยงานอื่น 
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และองคกรการกุศลที่เก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ
ทั่วถึงไมซ้ำซอนกัน และการใหความชวยเหลือดังกลาวใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
รายจายโดยอนุโลม 

 7. ใหจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ไปใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคลังจังหวัดทราบทุก ๆ 15 วัน 
จนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จ  
 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตงตั้งเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบติดตาม      
ผลการปฏิบัตงิานของจังหวัดอีกทางหนึ่งดวย 

 7. ใหจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ไปใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคลังจังหวัดทราบทุก ๆ 15 วัน 
จนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จ  
 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตงตั้งเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบติดตาม   
ผลการปฏิบัตงิานของจังหวัดอีกทางหนึ่งดวย 
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 8. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ใหความชวยเหลือตามขอ 5 ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและวิธีดำเนินการนี้  

 8. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ        
วิธีปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการ    
ใหความชวยเหลือตามขอ 5 และเสนอตอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 9. กรณีที่มีความจำเปนตองใหความชวยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑและวิธีดำเนินการนี้  
ใหขออนุมัติตอกระทรวงการคลัง 

 9. กรณีที่มีความจำเปนตองใหความชวยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑและวิธีดำเนินการนี้ 
ใหขออนุมัติตอกระทรวงการคลัง 

 10. ใหสวนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แจงขอมูลและรายละเอียด 
เก่ียวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 10. ใหสวนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้  แจงขอมูลและรายละเอียด   
เก่ียวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

  11. ในระหวางที่ยังมิไดกำหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยตามหลักเกณฑนี้ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใหความชวยเหลือผูประสบ 
ภัยพิบัติที่ออกตามหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการกำหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่สวนราชการตามขอ 8 
กำหนด เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2556 
สุภา  ปยะจิตตะ 

(นางสุภา  ปยะจิตตะ) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ.256๓ 
นายจำเริญ โพธิยอด 
(นายจำเริญ โพธิยอด) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

 

จัดทำโดย : กองชวยเหลือผูประสบภัย  
                            กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     กระทรวงมหาดไทย 


