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หมวด 3  การใหความชวยเหลือ 

  สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 

  สวนท่ี 2  การใหความชวยเหลือในกรณีท่ีมีการยื่นขอรับความ

ชวยเหลือ 

  สวนท่ี 3  การใหความชวยเหลือในกรณีเรงดวน 

 

หมวด 4  การจัดหา การตรวจรับและการควบคุมพัสดุ 

 

หมวด 5  การรายงานและการตรวจสอบ 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

พ.ศ. 2542 

   

 

เพ่ือใหการรับบริจาคและการใชจายเงินและทรัพยสินท่ีไดรับบริจาคในการ

ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับ

บริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542” 

 

ขอ 2 0

๑  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ 

อันมีมาเปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด

อันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ

ประชาชนหรือของรัฐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 46 ง/หนา 23/10 มิถุนายน 2542 



“กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน 

หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ และจังหวัด แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงาน 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

“ผูประสบสาธารณภัย” หมายความวา ประชาชนผูประสบสาธารณภัย 

 

ขอ 4  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

  



หมวด 1 

กองทุน 

   

 

ข อ  5   ใ ห จั ด ต้ั ง ก อ ง ทุ น เ งิ น ช ว ย เ ห ลื อ ผู ป ร ะ ส บส า ธ า ร ณ ภั ย  

สํานักนายกรัฐมนตรี ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

 

ขอ 6  กองทุนประกอบดวยเงินท่ีไดรับบริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในป พ.ศ. 2538 และเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน รวมท้ังดอกผลท่ีเกิด

จากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว 

 

ขอ 7  เงินหรือทรัพยสินของกองทุนจะนําไปใชจายไดแตเฉพาะการให

ความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยเพ่ือการดํารงชีพ การประกอบอาชีพ และการฟนฟู

สภาพความ เป นอ ยู ใ ห ดี ขึ้ น  รวม ท้ั ง เ พ่ื อ ดํ า เ นินก าร อ่ื น ใด ในการจั ด ให มี

สาธารณประโยชนท่ีจําเปน 

 

ขอ 8 1

๒  ใหมีคณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

สํานักนายกรัฐมนตรีประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                 
๒ ขอ 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการให

ความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 



ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

เปนกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการ

สํานักตรวจราชการ และผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ขอ 9  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) อนุมัติการจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภัย 

(2) ควบคุมดูแลการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน 

(3) ควบคุม เรงรัด และประสานงานการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยกับ

หนวยงานตางๆ เพ่ือใหผูประสบสาธารณภัยไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

รวมท้ังไมซ้ําซอนกัน 

(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการรับ

บริจาคและการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

(5) กําหนดหลักเกณฑในการควบคุม ดูแลรักษาและการเบิกจายเงินหรือ

ทรัพยสินของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(6) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 

ขอ 10  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดูแลรักษาเงินและทรัพยสิน

ของกองทุน ตลอดจนเบิกจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนตามมติของคณะกรรมการ 

 



ขอ 11  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ธนาคารใดธนาคารหน่ึง โดยใชชื่อวา “บัญชีกองทุน 

เงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี” เพ่ือฝากเงินของกองทุน 

 



หมวด 2 

การรับบริจาค 

   

 

ขอ 12  ผูซึ่งประสงคจะบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนสามารถนํา

เงินห รือทรัพยสิน ท่ีจะบ ริจาคมอบใหแกคณะกรรมการหรือสวนราชการ ท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนดใหเปนสวนราชการท่ีรับบริจาคก็ได 

 

ขอ 13  ในกรณีท่ีสวนราชการในสวนกลางเปนผู รับมอบเงินบริจาค 

ใหสวนราชการน้ันนําเงินท่ีไดรับบริจาคฝากเขาบัญชีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในหน่ึงวันนับแตวันท่ีไดรับ 

ในกรณี ท่ี ส วนราชการในส วนภูมิภ าค เปน ผู รั บมอบเงิ นบ ริจ าค  

ใหสวนราชการน้ันนําเงินท่ีไดรับบริจาคสงมอบใหแกสํานักงานจังหวัดท่ีมีเขต 

ความรับผิดชอบอยูในพ้ืนท่ีน้ันโดยเร็ว และใหสํานักงานจังหวัดนําเงินท่ีไดรับฝากเขา

บัญชีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในหน่ึงวัน

นับแตวันท่ีไดรับ 

 

ขอ 14  การรับบริจาคทรัพยสินอื่นท่ีไมใชเงิน ในกรณีท่ีสวนราชการ 

ในส วนกลาง เปน ผู รับมอบ ให ส วนราชการ น้ัน จัดส ง ไป ยังสํ า นักงานปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี โดยเร็วในกรณีท่ีสวนราชการในสวนภูมิภาคเปนผูรับมอบ  

ใหสวนราชการน้ันเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินท่ีรับบริจาคไวและรายงานจํานวนทรัพยสิน

ท่ีไดรับบริจาคตอสํานักงานจังหวัดท่ีมีเขตความรับผิดชอบอยูในพ้ืนท่ีน้ัน เพ่ือรวบรวม

และรายงานยอดรวมไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 



ในกรณีทรัพยสินท่ีได รับบริจาคตามวรรคหน่ึงมีสภาพเปนของสด 

ของเสียได สวนราชการน้ันอาจจําหนายทรัพยสินดังกลาวได 

การจําหนายทรัพยสินตามวรรคสอง และการดําเนินการเกี่ยวกับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีเกิดจากากรจําหนายทรัพยสินดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ 15  ในการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพ่ือชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภัยใหสวนราชการท่ีรับบริจาคออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนใหกับผูบริจาค 

 

ขอ 16  ใหสวนราชการท่ีรับบริจาคในสวนกลางและสํานักงานจังหวัด

รายงานผลการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน และการนําเงินเขาบัญชีกองทุน  

ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบทุกวันพฤหัสบดี ในกรณีท่ีวันพฤหัสบดีเปน

วันหยุดราชการใหรายงานในวันทําการถัดไป 

 



หมวด 3 

การใหความชวยเหลือ 

   

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

   

 

ขอ 172

๓  เงินกองทุนใหนําไปใชไดแตเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

(1) คาจัดการศพ หรือคาใชจายในการชวยเหลือกรณีสูญหายไมพบศพ 

(2) คาซอมแซมท่ีอยูอาศัยท้ังหมดหรือบางสวนตามความจําเปนแกการ

ดํารงชีพ 

(3) คาเคร่ืองอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เคร่ืองมือประกอบอาชีพและ

เคร่ืองใชอื่น ๆ ท่ีจําเปนแกครอบครัว 

(4) คาใชจายในการบรรจุหีบหอและคาขนสงวัสดุสิ่งของสําหรับชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย 

(5) เงินทุนเล้ียงชีพ 

(6) คาใชจายเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น 

(7) รายจายอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

 

                                                 
๓ ขอ 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการให

ความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 



ขอ 18  การใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยจะกระทําไดเมื่อมีการ

ย่ืนคําขอรับความชวยเหลือจากกองทุน หรือเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นเปนกรณีท่ีมีความจําเปนหรือสมควรใหความชวยเหลืออยาง

เรงดวนโดยไมจําตองมีการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือ 

 



สวนท่ี 2 

การใหความชวยเหลือในกรณีท่ีมีการยื่นขอรับความชวยเหลือ 

   

 

ขอ 19  การย่ืนขอรับความชวยเหลือจากกองทุนในสวนกลาง อาจกระทํา

โดยผูประสบสาธารณภัยเปนผูย่ืนคําขอผานสวนราชการท่ีเกี่ยวของหรือมีหนาท่ี

รับผิดชอบภายในทองท่ีน้ันเพ่ือรวบรวมสงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือโดย 

สวนราชการดังกลาวเปนผูย่ืนคําขอเพ่ือนําไปชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยโดยตรง 

ก็ได 

ในกรณีท่ีเปนการย่ืนขอรับความชวยเหลือจากกองทุนในสวนภูมิภาค  

ใหผูประสบสาธารณภัยหรือสวนราชการตามวรรคหน่ึงสงคําขอดังกลาวไปยังสํานักงาน

จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีน้ันเพ่ือรวบรวมสงไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป 

คําขอรับความชวยเหลืออยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(1) ประเภทของภัย 

(2) วัน เดือน ป ท่ีเหตุเกิดขึ้น 

(3) สถานท่ีเกิดเหตุ 

(4) จํานวนผูประสบสาธารณภัยโดยประมาท  

(5) ความเสียหายโดยประมาณ เชน จํานวนบานเรือนท่ีเสียหาย ทรัพยสิน

ท่ีเสียหาย มูลคาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น จํานวนผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต เปนตน 

(6) การชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา ท่ีทางราชการ 

ไดดําเนินการไปแลว (ถามี) 

(7) รายละเอียดของความตองการในการขอรับความชวยเหลือ 



เมื่ อมีการ ย่ืนคําขอรับความชวยเหลือจากกองทุน  ใหป ลัดสํ า นัก

นายกรัฐมนตรีนําคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

 

ขอ 20  เมื่อคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหการชวยเหลือตามคําขอรับ

ความชวยเหลือรายใดแลว ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการใหเปนไปตามมติ

ดังกลาวโดยเร็ว 

ในกรณีคณะกรรมการอนุมัติใหการชวยเหลือโดยมีขอสังเกต หรือกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการจายเงินไว ใหแจงรายละเอียดการอนุมัติ

ดังกลาวแกสวนราชการท่ีเกี่ยวของดวย 

 

ขอ 21   ในกรณี ท่ีการใหความชวยเหลือเปนเงิน ใหป ลัดสํ า นัก

นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนใหแกสวนราชการท่ีย่ืนคําขอรับ 

ความชวยเหลือหรือท่ีผูประสบสาธารณภัยย่ืนคําขอผาน แลวรายงานใหคณะกรรมการ

ทราบ 

 

ขอ 22  การใหความชวยเหลือตามขอ 21 ไปยังราชการสวนภูมิภาค 

ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโอนเงินกองทุนไปท่ีสํานักงานจังหวัด 

เพ่ือสงตอไปยังผูย่ืนคําขอ และเพ่ือการน้ี ใหสํานักงานจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากกับ

สาขาของธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยใชชื่อบัญชีวา 

“บัญชีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ประจํา

จังหวัด ...” เพ่ือใชสําหรับฝากเงินท่ีไดรับโอนจากกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี 

 



ขอ 23 3

๔  ในการสั่งจายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีกองทุนเงินชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ไปยังสํานักงานจังหวัดเพ่ือสงใหแกผูย่ืน 

คําขอรับความชวยเหลือใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก

ตรวจราชการ หรือผู อํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

เปนผูลงนามรวมกันอยางนอยสองคน 

 

ขอ 24  ในการสั่งจายเงินจากบัญชีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําจังหวัดใด ใหบุคคลซึ่งผูวาราชการจังหวัดน้ัน

มอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อสั่งจายรวมกันสองคน 

 

ขอ 25  กรณีการใหความชวยเหลือเปนสิ่งของในสวนกลาง ใหสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดสงสิ่งของไปยังสวนราชการท่ีขอรับความชวยเหลือหรือ

สวนราชการท่ีผูประสบสาธารณภัยย่ืนคําขอผาน  สําหรับกรณีการใหความชวยเหลือใน

สวนภูมิภาค ใหสงสิ่งของไปยังสํานักงานจังหวัดท่ีมีเขตความรับผิดชอบเพ่ือสงใหแก 

ผูย่ืนคําขอตอไป 

 

ขอ 26   เมื่ อสวนราชการท่ีขอรับความชวยเหลือหรือท่ีผูประสบ 

สาธารณภัยย่ืนคําขอผานไดรับเงินหรือสิ่งของจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แลว ใหรีบดําเนินการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตามมติของคณะกรรมการโดยเร็ว 

 

                                                 
๔ ขอ 23 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการให

ความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 



ขอ 27  ในกรณีท่ีสวนราชการไมไดจายเงินหรือสิ่งของหรือจายไมหมด

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับเงินหรือสิ่งของ ใหสวนราชการน้ันแจงเหตุผลท่ีทําให 

ไมอาจจายไดหรือจายไมหมดใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ 

หากปรากฏวาสวนราชการไมสามารถจายเงินหรือสิ่งของใหหมดภายใน 

สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับเงินหรือสิ่งของ ใหสวนราชการน้ันคืนเงินหรือสิ่งของดังกลาว

แกกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ 28  ภายหลังท่ีการใหความชวยเหลือแกผูประสบสาธารณภัยเสร็จสิ้น

ลงหากปรากฏวามีพัสดุคงเหลือจากการดําเนินการ ใหสวนราชการน้ันเก็บรักษาไวกอน

พรอมท้ังจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและสั่งการตอไป 

เมื่อคณะกรรมการมีมติใหดําเนินการเปนประการใดแลว ใหสวนราชการ

ปฏิบัติตามมติน้ันโดยเร็ว 

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการเห็นควรใหพัสดุตามวรรคหน่ึงตกเปนของ 

สวนราชการใด ใหสวนราชการน้ันลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการ

น้ันตามระเบียบของทางราชการตอไป 

 



สวนท่ี 3 

การใหความชวยเหลือในกรณีเรงดวน 

   

 

ขอ 29  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นเปน

กรณีท่ีมีความจําเปนหรือสมควรใหความชวยเหลืออยางเรงดวนโดยไมจําตองมีการย่ืน

คําขอรับความชวยเหลือ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการใหเปนไปตาม 

มติดังกลาวโดยเร็ว และใหนําความในขอ 20 ถึงขอ 28 ของสวนท่ี 2 การให 

ความชวยเหลือในกรณีท่ีมีการย่ืนขอรับความชวยเหลือ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



หมวด 4 

การจัดหา การตรวจรับและการควบคุมพัสด ุ

   

 

ขอ 30  การจัดหาพัสดุเพ่ือใชในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เวนแตคณะกรรมการ 

มีมติวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีไมอาจปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวได ในกรณีเชนวาน้ี 

การจัดหาพัสดุใหปฏิบัติตามความในหมวดน้ี 

 

ขอ 31  การจัดหาพัสดุในกรณีฉุกเฉิน ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ 

ผูซึ่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แตงต้ังเจาหนาท่ีคนหน่ึงหรือหลายคน 

ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดหา เจราจาตอรองและตกลงราคากับผูมีอาชีพขายหรือ

รับจางทํางานน้ันโดยตรง ในราคาซึ่งไมสูงกวาราคาตลาดของทองท่ีในชวงเวลาท่ี 

ภัยน้ันเกิดขึ้นเพ่ือดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตอไป และใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจอนุมัติและออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง 

 

ขอ 32  การตรวจรับพัสดุ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย แตงต้ังเจาหนาท่ีคนหน่ึงหรือหลายคน ทําหนาท่ีตรวจรับ

พัสดุ เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนท่ีไมอาจหาบุคคลอื่นได อาจแตงต้ังเจาหนาท่ีผูจัดหา

พัสดุทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุดวยก็ได 

 



ขอ 33  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย แตงต้ัง

เจาหนาท่ีคนหน่ึงหรือหลายคนทําหนาท่ีจัดทําบัญชีรับ-จายพัสดุ โดยแสดงรายการและ

จํานวนพัสดุพรอมกับรายชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับมอบพัสดุ 

 

ขอ 34  สําหรับการดําเนินการตามหมวดน้ีในสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการ

จังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนผูมีอํานาจกระทําการเชนเดียวกับ

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 



หมวด 5 

การรายงานและการตรวจสอบ 

   

 

ขอ 35  ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินหรือสิ่งของจากกองทุน รายงานการรับ

และจายเงินหรือสิ่งของท่ีไดรับจากกองทุนทุกสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับเงินหรือสิ่งของ

ดังกลาวจนกวาการดําเนินการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยสิ้นสุดลง โดยในกรณีของ

สวนราชการในสวนกลาง ใหรายงานตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และใน

กรณีของสวนราชการในสวนภูมิภาค ใหรายงานตอสํานักงานจังหวัดเพ่ือรวบรวมและ

รายงานใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบทุกสิบหาวัน 

เพ่ือประโยชนในการจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง ใหสวนราชการดังกลาว

จัดทําบันทึกควบคุมการรับและจายเงินหรือสิ่งของในระบบบัญชีหรือทะเบียน  

แลวแตกรณีไวดวย 

 

ขอ 36  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการรับและ

จายเงินหรือสิ่งของ และยอดเงินหรือพัสดุคงเหลือของกองทุน ใหคณะกรรมการทราบ

อยางนอยเดือนละคร้ัง 

 

ขอ 37  ภายในสี่สิบหาวัน หลังจากภารกิจในการชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภัยสิ้นสุดลง ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทํารายงานสรุปผลการรับ

จายเงินหรือสิ่งของเสนอคณะกรรมการ 

 



ขอ 38  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินหรือ

สิ่งของจากกองทุน จัดทําบัญชีตามระบบบัญชีสวนราชการ โดยมีบัญชียอยหรือ

ทะเบียนคุมแสดงรายละเอียดการรับและจายเงินหรือสิ่งของ 

การรับ การจาย การควบคุม และการตรวจสอบเงินพัสดุ ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25474

๕ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25485

๖ 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม 121/ตอนพิเศษ 45 ง/หนา 43/26 เมษายน 2547 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนพิเศษ 21 ง/หนา 33/11 มีนาคม 2548 


