
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบคณะกรรมการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 
ว�าด$วยค�าใช$จ�ายของอาสาสมัครในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๕) แห�งพระราชบัญญัติป�องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังจึงได$วางระเบียบไว$ ดังต�อไปน้ี 

 
ข$อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห�งชาติว�าด$วยค�าใช$จ�ายของอาสาสมัครในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข$อ ๒  ระเบียบน้ีให$ใช$บังคับเม่ือพ$นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป>นต$นไป 
 
ข$อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“ค�าใช$จ�าย” หมายความว�า เงินท่ีมอบให$แก�อาสาสมัครเพ่ือเป>นค�าป@วยการชดเชย

การงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน$าท่ีในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
“อาสาสมัคร” หมายความว�า อาสาสมัครป�องกันภัยฝ@ายพลเรือนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด$วยกิจการอาสาสมัครป�องกันภัยฝ@ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
“ผู$บัญชาการ” หมายความว�า ผู$บัญชาการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 
“ผู $อํานวยการ” หมายความว �า  ผู $อํานวยการกลาง ผู $อํานวยการจังหว ัด 

ผู$อํานวยการอําเภอ ผู$อํานวยการท$องถ่ิน และผู$อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
“องคFกรปกครองส�วนท$องถ่ินแห�งพ้ืนท่ี” หมายความว�า องคFการบริหารส�วนตําบล 

เทศบาลเมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคFกรปกครองส�วนท$องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
“การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย” หมายความว�า การปฏิบัติการตามอํานาจ

หน$าท่ี ท่ี กําหนดในพระราชบัญญัติป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด$วยกิจการอาสาสมัครป�องกันภัยฝ@ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามแผนการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ แผนการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติการในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคFกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

 
ข$อ ๔  อาสาสมัครท่ีได$รับคําสั่งจากผู$อํานวยการ ผู$บัญชาการ นายกรัฐมนตรี หรือ

รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล$วแต�กรณี เพ่ือการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตพ้ืนท่ีหรือนอกเขตพ้ืนท่ีได$รับค�าใช$จ�ายในอัตราต�อคนต�อวันดังน้ี 

(๑) กรณีการปฏิบัติหน$าท่ีไม�เกิน ๔ ช่ัวโมง ให$ได$รับค�าใช$จ�าย จํานวน ๑๐๐ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง/หน$า ๖/๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๒) กรณีการปฏิบัติหน$าท่ีเกิน ๔ ช่ัวโมง แต�ไม�เกิน ๘ ช่ัวโมง ให$ได$รับค�าใช$จ�าย 
จํานวน ๒๐๐ บาท 

(๓) กรณีการปฏิบัติหน$าท่ีเกิน ๘ ช่ัวโมงข้ึนไป ให$ได$รับค�าใช$จ�าย จํานวน ๓๐๐ บาท 
 
ข$อ ๕  องคFกรปกครองส�วนท$องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีสามารถจ�ายค�าใช$จ�ายให$แก�อาสาสมัคร

ในสังกัดของตนตามข$อ ๔  ท้ังน้ี ให$คํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคFกรปกครองส�วนท$องถ่ินด$วย 
ในกรณีผู$อํานวยการอําเภอ ผู$อํานวยการจังหวัด ผู$อํานวยการกลาง ผู$บัญชาการ

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีคําสั่งใช$อาสาสมัครปฏิบัติหน$าท่ี
การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให$องคFกรปกครองส�วนท$องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีเบิกจ�ายค�าใช$จ�ายให$แก�
อาสาสมัครในสังกัด  ท้ังน้ี ผู$อํานวยการกลางอาจพิจารณาใช$จ�ายจากเงินอ่ืนก็ได$ 

 
ข$อ ๖  กรณีมีการสั่งใช$อาสาสมัครซึ่งมิได$สังกัดองคFกรปกครองส�วนท$องถ่ินแห�งพ้ืนท่ี

ให$ต$นสังกัดเบิกจ�ายค�าใช$จ�ายจากเงินงบประมาณของส�วนราชการ 
 
ข$อ ๗  ให$อธิบดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป>นผู$รักษาการตามระเบียบน้ี 

และให$มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปNญหา กําหนดหลักเกณฑFและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให$เป>นไป
ตามระเบียบน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประวิตร  วงษFสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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พรวิภา/อัญชลี/จัดทํา 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินียF/ตรวจ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


