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๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปน การสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานกูภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครจึงตราขอบัญญัติขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร และใหหมายความรวมถึงขาราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มาชวย
ปฏิบัติงานกูภัย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของกรุงเทพมหานครตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวย
ลูกจาง
“ผูปฏิบัติงานกูภัย” หมายความวา ขาราชการ หรือลูกจางผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานกูภัย และเปนผูทําการระงับอัคคีภัย กูภัย บรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
อันเกิดขึ้นทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซึ่งอยูในสภาพที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหาย
ตอบุคคล หรือทรัพยสิน โดยเปน ผูดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติงาน หรือควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยใกลชิดของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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“เงิน เพิ่ม พิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษที่จายใหแ ก
ผูปฏิบัติงานกูภัยในแตละเดือน โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป
“คณะกรรมการประเมิ น สมรรถภาพผูป ฏิบั ติ งานกูภั ย” หมายความวา คณะกรรมการที่
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการตามขอบัญญัตินี้ โดยใหมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน
และในจํานวนนี้ใหมีแพทยจากสํานักการแพทย สังกัดกรุงเทพมหานคร ไมนอยกวา ๑ คน
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัยมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประเมิน ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานกูภัย และตรวจสอบสมรรถภาพของ
รางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานกูภัย
(๒) ประเมินความรูความสามารถความพรอมในการปฏิบัติงานกูภัย และตรวจสอบสมรรถภาพ
ของรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานกูภัย อยางนอยปละครั้ง
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย
ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานกูภัยที่จะมีสิทธิไดรับเงิน เพิ่ม พิเศษรายเดือ นสําหรับผูปฏิบัติงานกูภั ย
ตองผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัย และเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) สําเร็จหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง หรือหลักสูตรนักกูภัยของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสิบสัปดาห หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กรุงเทพมหานครรับรอง
(๒) สมรรถภาพรางกายและจิตใจสมบูรณพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได
ขอ ๖ ผูปฏิบัติงานกูภัยพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) สมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจไมสมบูรณพอที่จะทําหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยไดใหพนจาก
หนาที่นับแตวันถัดจากวันสิ้นปที่คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัยตามขอ ๔ มีความเห็น
วาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยตอไปได ในกรณีที่ไมไดรับการประเมินสมรรถภาพของ
รางกายและจิตใจ ใหพนจากหนาที่เชนเดียวกัน
(๒) พนจากหนาที่การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมวากรณีใด
(๓) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น หรือดํารงตําแหนงในสังกัดอื่น
(๔) มีความประพฤติไมเหมาะสม ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดรายงานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งใหพนจากหนาที่
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ขอ ๗ ผูปฏิบัติงานกูภัยมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย เมื่อผาน
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพผูปฏิบัติงานกูภัยตามขอ ๔ และกรุงเทพมหานคร
มีคําสั่งแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงานกูภัย โดยใหไดรับในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
ขอ ๘ สิทธิในการไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยสิ้นสุดลงเมื่อพนจาก
หนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยตามขอ ๖ เวนแตกรณีพนจากหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัยเพราะรางกายหรือจิตใจ
ไมสมบูรณเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกูภัย ยังคงใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานกูภัยตอไปอีกตามที่กรุงเทพมหานครเห็นสมควร แตตองไมเกินสิบสองเดือนนับแตวันพน
จากหนาที่ผูปฏิบัติงานกูภัย
ขอ ๙ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยเปนเงินที่จายควบกับเงินเดือนในกรณี
ที่ถูกสั่งพักราชการเพื่อรอฟงผลการสอบสวนซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหงดจายเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยตั้งแตวันที่สั่งใหพักราชการ
ขอ ๑๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล

ขอ ๑๑ การคัดเลือกผูมีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยในครั้งแรก
ใหยกเวนคุณสมบัติตามขอ ๕ ใหแกขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจดับเพลิง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่โอนมาหรือมาชวยราชการเพื่อปฏิบัติงานกูภัยในกรุงเทพมหานครกอนวัน ที่ขอบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ขอ ๑๒ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย ซึ่งเปนขาราชการตํารวจที่โอนมาจาก
กองบังคั บการตํา รวจดับเพลิง สํานั กงานตํา รวจแหง ชาติ หรือ มาช วยราชการเพื่อปฏิบัติ งานกูภั ย
ใหสามารถเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยไดในสวนที่ยังขาดอยู ตั้งแตวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เปนตนไป
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ขอ ๑๓ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัย ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญที่ยายมาปฏิบัติงานกูภัยใหสามารถเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานกูภัยไดตั้งแต
วันที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อภิรักษ โกษะโยธิน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ ดวยเหตุที่ลักษณะงาน
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกูภัย มีความเสี่ยงภัยตอการเกิดอัน ตรายและมีผลกระทบตอสุขภาพ
ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณการดับเพลิง กูภัย และบรรเทาสาธารณภัยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป
โดยจะตองเขาไปดําเนิน การในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ หรือสถานประกอบการที่มี
สารเคมี ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานได สมควรมีสวัสดิการเปนเงิน
ชวยเหลือแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกูภัย ซึ่งทําการระงับอัคคีภัย 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

