
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายให�แก�อาสาสมัครป#องกันภัยฝ&ายพลเรือน 

ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

โดยท่ีเป5นการสมควรกําหนดให�มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิก
ค�าใช�จ�ายให�แก�อาสาสมัครป#องกันภัยฝ&ายพลเรือนขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค+การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยจึงวาง
ระเบียบไว�ดังนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�าย

ให�แก�อาสาสมัครป#องกันภัยฝ&ายพลเรือนขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป5นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�กําหนดไว�แล�ว

ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“อาสาสมัคร” หมายความว�า อาสาสมัครป#องกันภัยฝ&ายพลเรือนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยกิจการอาสาสมัครป#องกันภัยฝ&ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
“องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งพ้ืนท่ี” หมายความว�า เทศบาล และองค+การ

บริหารส�วนตําบล 
“ผู�บริหารท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรี และนายกองค+การบริหารส�วนตําบล 
 
ข�อ ๕  ในกรณีท่ีองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความจําเป5นต�องเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย

ให�แก�อาสาสมัครเพ่ือเป5นค�าป&วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ี
ในการป#องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว�าด�วยการป#องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให�
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีสิทธิเบิกจ�ายได� โดยให�นําหลักเกณฑ+ตามระเบียบคณะกรรมการป#องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติว�าด�วยค�าใช�จ�ายของอาสาสมัครในการป#องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช�บังคับ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๓๑๓ ง/หน�า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๖  ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน�าท่ีขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
เก่ียวกับงานการป#องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชนตาม
กฎหมาย อาสาสมัครท่ีมีสิทธิได�รับเงินค�าใช�จ�ายเพ่ือเป5นค�าป&วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ี ได�แก� 

(๑) อาสาสมัครขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีท่ีได�รับคําสั่งช�วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน�าท่ีจากผู�บริหารท�องถ่ินแห�งนั้น 

(๒) อาสาสมัครขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามคําร�องขอจากผู�บริหารท�องถ่ินแห�งนั้น 

สําหรับค�าใช�จ�ายตามวรรคหนึ่ง ให�เป5นไปตามอัตราค�าใช�จ�ายท่ีกําหนดไว�ตาม
ระเบียบคณะกรรมการป#องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห�งชาติว�าด�วยค�าใช�จ�ายของอาสาสมัครในการ
ป#องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให�ต้ังงบประมาณไว�ในหมวดค�าตอบแทน ประเภท
ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการ อันเป5นประโยชน+แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงฐานะ
ทางการเงินการคลังขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ความเหมาะสมและจําเป5นด�วย 

 
ข�อ ๗  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปOญหากําหนดหลักเกณฑ+และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให�เป5นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. 2560 
พลเอก อนุพงษ+  เผ�าจินดา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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