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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานกูภัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราขอบัญญัติข้ึนไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  เงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  และใหหมายความรวมถึงขาราชการตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ที่มาชวย
ปฏิบัติงานกูภัย 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของกรุงเทพมหานครตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวย
ลูกจาง 

“ผูปฏิบัติงานกูภัย”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือลูกจางผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานกูภัย  และเปนผูทําการระงับอัคคีภัย  กูภัย  บรรเทาสาธารณภัย  ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง   ๆ 
อันเกิดข้ึนทั้งทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  ซ่ึงอยูในสภาพที่จะกอใหเกิดอันตราย  หรือความเสียหาย
ตอบุคคล  หรือทรัพยสิน  โดยเปนผูดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติงาน  หรือควบคุมการปฏิบัติงาน   
โดยใกลชิดของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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“เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย”  หมายความวา  เงินเพิ่มพิเศษที่จายใหแก
ผูปฏิบัติงานกูภัยในแตละเดือน  โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 

“คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัย”  หมายความวา  คณะกรรมการที่   
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังข้ึน  เพื่อดําเนินการตามขอบัญญติันี้  โดยใหมีจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  
และในจํานวนนี้ใหมีแพทยจากสํานักการแพทย  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไมนอยกวา  ๑  คน 

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประเมินความรูความสามารถในการปฏิบัติงานกูภัย  และตรวจสอบสมรรถภาพของ

รางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานกูภัย 
(๒) ประเมินความรูความสามารถความพรอมในการปฏิบัติงานกูภัย  และตรวจสอบสมรรถภาพ

ของรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานกูภัย  อยางนอยปละคร้ัง 
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานกูภัยที่จะมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย 

ตองผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัย  และเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) สําเร็จหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง  หรือหลักสูตรนักกูภัยของกรุงเทพมหานคร  

ซ่ึงมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสิบสัปดาห  หรือหลักสูตรอื่น  ๆ  ที่กรุงเทพมหานครรับรอง 
(๒) สมรรถภาพรางกายและจิตใจสมบูรณพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได 
ขอ ๖ ผูปฏิบัติงานกูภัยพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจไมสมบรูณพอที่จะทําหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยไดใหพนจาก

หนาที่นับแตวันถัดจากวันส้ินปที่คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัยตามขอ  ๔  มคีวามเหน็
วาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยตอไปได  ในกรณีที่ไมไดรับการประเมินสมรรถภาพของ
รางกายและจิตใจ  ใหพนจากหนาที่เชนเดียวกัน 

(๒) พนจากหนาที่การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมวากรณีใด 
(๓) ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่น  หรือดํารงตําแหนงในสังกัดอื่น 
(๔) มีความประพฤติไมเหมาะสม  ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดรายงานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

ส่ังใหพนจากหนาที่ 
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ขอ ๗ ผูปฏิบัติงานกูภัยมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย  เมื่อผาน
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัยตามขอ  ๔  และกรุงเทพมหานคร 
มีคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูปฏิบัติงานกูภัย  โดยใหไดรับในอัตราเดือนละ  ๕,๐๐๐  บาท 

ขอ ๘ สิทธิในการไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยส้ินสุดลงเมื่อพนจาก
หนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยตามขอ  ๖  เวนแตกรณีพนจากหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยเพราะรางกายหรือจิตใจ 
ไมสมบูรณเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกูภัย  ยังคงใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ 
ผูปฏิบัติงานกูภัยตอไปอีกตามที่กรุงเทพมหานครเห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวันพน
จากหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัย 

ขอ ๙ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยเปนเงินที่จายควบกับเงินเดือนในกรณี
ที่ถูกส่ังพักราชการเพื่อรอฟงผลการสอบสวนซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ใหงดจายเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยต้ังแตวันที่ส่ังใหพักราชการ 

ขอ ๑๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๑ การคัดเลือกผูมีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยในคร้ังแรก
ใหยกเวนคุณสมบัติตามขอ  ๕  ใหแกขาราชการตํารวจ  กองบังคับการตํารวจดับเพลิง  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่โอนมาหรือมาชวยราชการเพื่อปฏิบัติงานกูภัยในกรุงเทพมหานครกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ 

ขอ ๑๒ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย  ซ่ึงเปนขาราชการตํารวจที่โอนมาจาก
กองบังคับการตํารวจดับเพลิง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  หรือมาชวยราชการเพื่อปฏิบัติงานกูภัย 
ใหสามารถเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยไดในสวนที่ยังขาดอยู  ต้ังแตวันที่  ๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เปนตนไป 
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ขอ ๑๓ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย  ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญที่ยายมาปฏิบัติงานกูภัยใหสามารถเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยไดต้ังแต
วันที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๕  เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อภิรักษ  โกษะโยธนิ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  ดวยเหตุที่ลักษณะงาน
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกูภัย  มีความเสี่ยงภัยตอการเกิดอันตรายและมีผลกระทบตอสุขภาพ
ผูปฏิบัติงาน  เนื่องจากสถานการณการดับเพลิง  กูภัย  และบรรเทาสาธารณภัยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป  
โดยจะตองเขาไปดําเนินการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  หรือสถานประกอบการที่มี
สารเคมี  ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานได  สมควรมีสวัสดิการเปนเงิน
ชวยเหลือแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกูภัย  ซ่ึงทําการระงับอัคคีภัย  กูภัย  บรรเทาสาธารณภัย  หรือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง  ๆ  ประกอบกับเปนสิทธิประโยชนของเจาหนาที่ตํารวจดับเพลิงที่เคยไดรับ
ตามขอกําหนด  ก.ตร.  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  วาดวย
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานกูภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และโดยที่มาตรา  ๙๗  (๔)   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  บัญญัติวา  การคลัง  
การงบประมาณ  การเงิน  การทรัพยสิน  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  การจางและการพัสดุ   
ใหตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  จึงจําเปนตองตราเปนขอบัญญัตินี้ 


