ข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
พ.ศ.2547
_________________
เนื่องจากข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ
สำรองจ่ายช่ว ยเหลื อผู้ป ระสบสาธารณภัย พ.ศ.2546 ซึ่งได้ประกาศใช้เ มื ่อ วัน ที ่ 18 มีนาคม 2546
มีหลักเกณฑ์บางประการยังไม่ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรบปรุงแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติว่าด้วยการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2524 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2547”
ข้อ 2 ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ
สำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2546
ข้อ 4 ในข้อกำหนดนี้
“สิ่งของสำรองจ่าย” หมายความว่า เครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องนอน เครื่องครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และถุงสำหรับ
บรรจุ ส ิ ่ ง ของสำรองจ่ า ย รวมทั ้ ง เครื ่ อ งกั น หนาว ได้ แ ก่ ผ้ า ห่ ม นวม ผ้ า ห่ ม ไหมพรม และเสื ้ อ กั น หนาว
ซึ่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หรือจังหวัด จัด ซื้ อ
สำรองไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ข้อ 5 ให้สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตมีสิ่งของ
สำรองจ่ายไว้เพื่อเตรียมสนับสนุนจังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแห่งละไม่เกินจำนวนดังนี้
5.1 ผ้าห่มนวม
จำนวน 20,000 ผืน
5.2 ผ้าห่มไหมพรม
จำนวน 40,000
ผืน
5.3 เสื้อกันหนาว
จำนวน 20,000
ผืน
5.4 เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย
จำนวน 20,000
ผืน
5.5 เสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิง
จำนวน 20,000
ผืน
5.6 เสื้อผ้าเด็กชาย
จำนวน 20,000
ชุด
5.7 เสื้อผ้าเด็กหญิง
จำนวน 20,000
ชุด
5.8 ชุดเด็กแรกเกิด-5 ปี
จำนวน 20,000
ชุด
5.9 ชุดเด็กเล็ก 5-10 ปี
จำนวน 20,000
ชุด
5.10 ผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนู
จำนวน 20,000
ผืน
5.11 เครื่องนอน
จำนวน
5,000
ชุด

5.12 เครื่องครัว
จำนวน
5,000
ชุด
5.13 ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องใช้อื่น ๆ
ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ไม่เกินชุดละ 400.-บาท
จำนวน 10,000
ชุด
5.14 ถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย จำนวน 100,000 ใบ
ข้อ 6 ให้จังหวัด มีสิ่งของสำรองจ่ายไว้เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในจังหวัดแห่งละ
ไม่เกินจำนวนตามรายการ ดังนี้
6.1 ผ้าห่มนวม
จำนวน
1,000
ผืน
6.2 ผ้าห่มไหมพรม
จำนวน
1,000
ผืน
6.3 เสื้อกันหนาว
จำนวน
1,000
ชุด
6.4 เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย
จำนวน
1,000
ชุด
6.5 เสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิง
จำนวน
1,000
ชุด
6.6 เสื้อผ้าเด็กชาย
จำนวน
1,000
ชุด
6.7 เสื้อผ้าเด็กหญิง
จำนวน
1,000
ชุด
6.8 ชุดเด็กแรกเกิด-5 ปี
จำนวน
1,000
ชุด
6.9 ชุดเด็กเล็ก 5-10 ปี
จำนวน
1,000
ชุด
6.10 ผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนู
จำนวน
1,000
ผืน
6.11 เครื่องนอน
จำนวน
500
ชุด
6.12 เครื่องครัว
จำนวน
500
ชุด
6.13 ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องใช้อื่น ๆ
ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ไม่เกินชุดละ 400.-บาท
จำนวน
500
ชุด
6.14 ถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย จำนวน
5,000 ใบ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดให้จังหวัดมีอำนาจอนุมัติสิ่งของสำ รองจ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยตามจำนวนที่กำหนดในวรรค 1 หากสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้นเกินขีดความสามารถ
ของจังหวัดที่จะดำเนินการได้ ให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนสิ่งของสำรองจ่าย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต และสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามลำดับ โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดรายงานจำนวนคงเหลือและจำนวนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
และสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อ 7 การสนับสนุนสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสนับสนุนให้แก่จังหวัด
ตามข้อ 6 วรรคสอง เป็นอำนาจอนุมั ติของผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้อำนวยการศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และความรุนแรง
ของสาธารณภัย ครั้งละไม่เกินจำนวนรายการ ดังนี้
7.1 ผ้าห่มนวม
จำนวน
500
ผืน
7.2 ผ้าห่มไหมพรม
จำนวน
2,000
ผืน
7.3 เสื้อกันหนาว
จำนวน
300
ชุด
7.4 เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย
จำนวน
2,000
ชุด
7.5 เสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิง
จำนวน
2,000
ชุด
7.6 เสื้อผ้าเด็กชาย
จำนวน
2,000
ชุด
7.7 เสื้อผ้าเด็กหญิง
จำนวน
2,000
ชุด

7.8 ชุดเด็กแรกเกิด-5 ปี
จำนวน
2,000
ชุด
7.9 ชุดเด็กเล็ก 5-10 ปี
จำนวน
2,000
ชุด
7.10 ผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนู
จำนวน
2,000
ผืน
7.11 เครื่องนอน
จำนวน
1,000
ชุด
7.12 เครื่องครัว
จำนวน
1,000
ชุด
7.13 ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องใช้อื่น ๆ
ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ไม่เกินชุดละ 400.- บาท
จำนวน
1,000
ชุด
7.14 ถุงสำหรับบรรจุสิ่งของสำรองจ่าย จำนวน
2,000
ชุด
ข้อ 8 กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเห็นสมควรจัดส่ง
หน่วยสงเคราะห์ ผ ู้ ประสบภัยเคลื่ อนที ่ ออกไปสนั บสนุ นจั งหวั ดในเขตรั บผิดชอบ เพื่อช่วยเหลื อผู้ ประสบ
สาธารณภัย ให้ ผ ู้อำนวยการศูน ย์ป ้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยเขตมี อ ำนาจอนุ มัต ิส ิ ่ง ของสำรองจ่ า ย
ให้แก่จังหวัดตามเกณฑ์ข้อ 7
ข้อ 9 ถ้ามีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนสิ่งของสำรองจ่ายมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน ข้อ 7
ให้ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเสนอ
ขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ 10 การจ่ายสิ่งของสำรองจ่ายตามข้อกำหนดนี้ ให้จัดทำหลักฐานการจ่าย รวมทั้งยอด
คงเหลือ ตามแบบท้ายข้อกำหนดนี้
ข้อ 11 การรายงานสิ่งของสำรองจ่ายคงเหลือประจำเดือนของจังหวัดให้สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด รายงานศู นย์ ป ้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยเขต ภายในวั นที ่ 10 และ 20
ของทุกเดือนและให้ศูน ย์ป ้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขตรายงานสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
วันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือนตามแบบท้ายข้อกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรวจสอบ
และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตกับผลการดำเนิน การ
ของสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายงานต่ออธิบดีกรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัยทราบเป็นประจำทุกเดือน
ข้อ 12 การควบคุม การเบิกจ่ายและการจำหน่ายสิ่งของสำรองจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13 อธิบดีอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเบิกจ่าย และการเก็บรักษาสิ่งของ
สำรองจ่ายของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อาจสั่งการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำ รองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภั ย
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2547

(นายสาโรช คัชมาตย์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

