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พระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522
(2) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด
ในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
ผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด
ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลาย
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง
หน ว งเหนี่ ย วระบบการปฏิ บั ติ ง านใด ๆ ตลอดจนการประทุ ษ ร า ยต อ บุ ค คลอั น เป น การ
กอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่” หมายความวา องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาลเมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไม
หมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไมหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อํ า เภอ” หมายความรวมถึ ง กิ่ ง อํ า เภอ แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง เขตใน
กรุงเทพมหานคร
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ” หมายความว า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่อื่น
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ
“ผู อํ า นวยการ” หมายความว า ผู อํ า นวยการกลาง ผู อํ า นวยการจั ง หวั ด
ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
“เจ า พนั ก งาน” หมายความว า ผู ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมั ค ร” หมายความว า อาสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละให มี อํ า นาจออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และประกาศเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เรียก
โดยยอวา “กปภ.ช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
1. ข อ ใดมี ค วามถึ ง วั ต ถุ อั น ตราย
ก.วั ต ถุ ร ะเบิ ด ได
ข. วั ต ถุ ไ วไฟ
ค. วั ต ถุ อ อกซิ ไ ดซ แ ละวั ต ถุ เ ปอร อ อกไซด ง. ถู ก ทุ ก ข อ
2. “ขาย” ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หมายความถึงขอใด
ก. การจําหนาย
ข. การมีไวเพื่อการขาย
ง. ถูกทุกขอ
ค. การแจกเพื่อประโยชนทางการคา
3. “ฉลาก” หมายความถึงขอใด
ก. รูป
ข. รอยประดิษฐ
ค. ขอความใดๆ ที่แสดงไวที่วัตถุอันตราย ง. ถูกทุกขอ
4. อนุสัญญาหามอาวุธเคมี มีขึ้นเมื่อใด
ก. 3 มกราคม 2536
ค. 13 มกราคม 2536

ข. 10 มกราคม 2536
ง. 23 มกราคม 2536

5. คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีผูใดเปนประธานกรรมการ
ก. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ค. อธิบดีกรมการขนสงทางบก
ง. อธิบดีกรมการคาภายใน
6. วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด เปนวัตถุอันตรายชนิดใด
ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ง. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
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7. วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง เปน
วัตถุอันตรายชนิดใด
ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ง. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
8. ผูใดมีอํานาจในการประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผู
มีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
9. วัตถุอันตรายใด ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม
ก. สิ่งที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตซึ่งมิใชความจริง
ค. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
ง. ถูกทุกขอ
10. วัตถุอันตรายใดไมถือเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
ก. วั ต ถุ อั น ตรายที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สิ่ ง เจื อ ปน หรื อ ลั ก ษณะอื่ น ที่ มี
ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่ กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
ค. วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อน แต
ไมถึงระดับที่กําหนด
ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง
11. ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง
หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไข ตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกินสี่เดือน หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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สรุป พ.ร.บ. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง พ.ศ.2490 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543
“อาวุธปน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธี
ระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัยอํานาจของ
พลั ง งาน และส ว นหนึ่ ง ส ว นใดของอาวุ ธ นั้ น ๆ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี เ ห็ น ว า สํ า คั ญ และได ร ะบุ ไ ว ใ น
กฎกระทรวง
“เครื่องกระสุนปน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก
ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไมมีกรดแกส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอ
พิ ษ หมอกหรื อ ควั น หรื อ กระสุ น ลู ก ระเบิ ด ตอร ป โ ด ทุ น ระเบิ ด และจรวด ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
คลายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งสําหรับอัดหรือทํา หรือใชประกอบเครื่องกระสุนปน
“วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่สามารถสงกําลังดันอยางแรงตอสิ่งหอมลอมโดยฉับพลันใน
เมื่อระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น
ทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุตางๆ หรือวัตถุอื่น
ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันซึ่งใช หรือทําขึ้นเพื่อใหเกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะไดประกาศ
ระบุไวในราชกิจจานุเบกษา
“ดอกไมเพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด
อันมีสภาพคลายคลึงกัน
“สิ่งเทียมอาวุธปน” หมายความวา สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวา
เปนอาวุธปน
“มี” หมายความวา มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครองแตไมหมายความถึงการที่
อาวุ ธ ป น เครื่ อ งกระสุ น ป น วั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ มี ไ ว โ ดยชอบด ว ยกฎหมายและตกอยู ใ นความ
ครอบครองของบุคคลอื่นซึ่งไมตองหาม แหงพระราชบัญญัตินี้เทาที่จําเปนเพื่อรักษาสิ่งที่วานี้
มิใหสูญหาย
“สั่ง” หมายความวา ใหบุคคลใดสงหรือนําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักร
“นําเขา” หมายความวา นําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักรไมวาโดยวิธีใดๆ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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( อาวุธปน และเครื่องกระสุนปน
หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่
 ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัด
ใหมีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ในการนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสง
มอบอาวุธ ปน หรือ เครื่อ งกระสุ น ป น ไวแก พ นั ก งานศุ ล กากร ณ ด า นที่ แ รกมาถึ ง จากนอก
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดใหมอบแกพนักงาน
ศุลกากร ณ ดานอื่นเมื่อพนักงานศุลกากรไดรับหนังสือแจงและรับมอบอาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปนไวแลว ใหแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุด แตถาผานเขามาใน
ทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนไวแกนายทะเบียนทองที่ หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา
ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกพนักงานศุลกากร
หรื อ นายทะเบี ย นท อ งที่ ในกรณี ที่ ผู นํ า เข า ยั ง ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต ให ผู นํ า เข า ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน นั้นตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู
ถ า นายทะเบี ย นอนุ ญ าตให นํ า เข า ซึ่ ง อาวุ ธ ป น หรื อ เครื่ อ งกระสุ น ป น ให ผู นํ า เข า ขอรั บ
ใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันรับแจงความการอนุญาตนั้นเปนหนังสือถานาย
ทะเบียนไมอนุญาตใหสั่งเปนหนังสือ ใหผูนําเขาสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปน
หรือเครื่องกระสุนปนนั้น ภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและไมเกินหกเดือน นับ
แตวันที่ผูนําเขาไดรับคําสั่ง ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําสั่งใหผูนําเขาทราบได ใหนายทะเบียน
โฆษณาคําสั่งนั้นทางหนังสือพิมพและปดประกาศในที่เปดเผยเปน เวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน
เมื่อพนกําหนดใหถือวาผูนําเขาไดทราบคําสั่งนั้นแลว
ถาผูนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนมิไดยื่นคําขอรับใบ อนุญาตภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันสงมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนทองที่อนุญาตใหนําเขาแลว ผูนําเขาไม
มารับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาตหรือมิไดสงกลับ
ออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน หรือเมื่อไดรับอนุญาตใหนําเขาซึ่ง
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแลวไมมา รับอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นไปจากพนักงาน
ศุลกากรหรือนายทะเบียนทอง ที่จนพนกําหนดอายุใบอนุญาต หรือผูนําเขาซึ่งไดเดินทางผาน
หรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวไมรับคืน อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไปเมื่อออกนอก
ราชอาณาจักร ใหอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน อาวุธปนที่สั่งหรือ
นําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับใบอนุญาตนําไปขออนุญาตมีและ
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แนวขอสอบ กฎกระทรวง
1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับ
อาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชองทางเดินในอาคาร ควรมีระยะดิ่งเทาใด
ก. 2.60 เมตร
ข. 3.00 เมตร
ค. 3.50 เมตร
ง. 4.00 เมตร
2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร หองโถง ภัตตาคาร โรงงาน ควรมีระยะดิ่ง
เทาใด
ก. 2.60 เมตร
ข. 3.00 เมตร
ค. 3.50 เมตร
ง. 4.00 เมตร
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาดและอื่นๆ ที่คลายกัน
ควรมีระยะดิ่งเทาใด
ก. 2.60 เมตร
ข. 3.00 เมตร
ค. 3.50 เมตร
ง. 4.00 เมตร
4. หองในอาคาร ควรมีระยะดิ่งจากพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแตกี่เมตรขึ้นไป
ก. 2 เมตรขึ้นไป
ข. 3 เมตรขึ้นไป
ค. 4 เมตรขึ้นไป
ง. 5 เมตรขึ้นไป
5. หองน้ํา หองสวม ควรมีระยะดิ่งจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวาเทาใด
ก. ไมนอยกวา 1 เมตร
ข. ไมนอยกวา 2 เมตร
ค. ไมนอยกวา 3 เมตร
ง. ไมนอยกวา 4 เมตร
6. บันไดของอาคาร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด
ก. ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
ข. ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
ค. ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร
ง. ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร
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7. บันไดของ หอพักควรมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด
ก. ไมนอยกวา 1.00 เมตร
ข. ไมนอยกวา 1.10 เมตร
ค. ไมนอยกวา 1.20 เมตร
ง. ไมนอยกวา 1.30 เมตร
8. บันไดที่สูงเกิน 4 เมตรตองมีชานพักบันไดทุกชวง กี่เมตร
ก. 2 เมตร
ข. 3 เมตร
ค. 4 เมตร
ง. 5 เมตร
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ อาคารที่ตองมีบันไดหนีไฟ
ก. อาคารที่สูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร
ข. อาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
10. บันไดหนีไฟ ควรมีความลาดชัน นอยกวาเทาใด
ก. นอยกวา 30 องศา
ข. นอยกวา 45 องศา
ง. นอยกวา 60 องศา
ค. นอยกวา 50 องศา
11. บันไดหนีไฟนอกอาคาร ควรมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด
ก. ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
ข. ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร
ค. ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
ง. ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร
12.บันไดหนีไฟ นอกอาคารควรมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด
ก. ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
ข. ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร
ค. ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
ง. ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร
13. ประตูหนีไฟ ควรมีความกวางและความสูงอยางไร
ก. กวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร
ข. กวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.80 เมตร
ค. กวางไมนอยกวา 95 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.85 เมตร
ง. กวางไมนอยกวา 85 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.95 เมตร
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แนวขอสอบกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
1.สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไมติดไฟเปนสวนใหญ หมายถึง
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรานแรง
ง. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดตลอดเวลา
ตอบ ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา” หมายความวา สถานที่ที่มี
วัตถุซึ่งไมติดไฟเปนสวนใหญ หรือมีวัตถุติดไฟไดในปริมาณนอยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณ
นอยที่เก็บไวในภาชนะปดสนิทอยางปลอดภัย
2. สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก หมายถึง
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรานแรง
ง. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดตลอดเวลา
ตอบ ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง” หมายความวา
สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก
3. พลาสติก เปนเพลิงประเภทใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ค. เพลิงประเภท ซี
ตอบ ก. เพลิงประเภท เอ

ข. เพลิงประเภท บี
ง. เพลิงประเภท ดี
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“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา
กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
4. น้ํามัน เปนเพลิงชนิดใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ข. เพลิงประเภท บี
ค. เพลิงประเภท ซี
ง. เพลิงประเภท ดี
ตอบ ข. เพลิงประเภท บี
“เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได กาซ
และน้ํามันประเภทตาง ๆ
5. เพลิงที่เกิดจากอุปกรณหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา เปนเพลิงประเภทใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ข. เพลิงประเภท บี
ค. เพลิงประเภท ซี
ง. เพลิงประเภท ดี
ตอบ ค. เพลิงประเภท ซี
“เพลิงประเภท ซี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากอุปกรณหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
6. เพลิงที่เกิดจาก แมกนีเซียมเซอรโคเนียม เปนเพลิงประเภทใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ข. เพลิงประเภท บี
ค. เพลิงประเภท ซี
ง. เพลิงประเภท ดี
ตอบ ง. เพลิงประเภท ดี
“เพลิงประเภท ดี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากโลหะตาง ๆ ที่ติดไฟได เชน
แมกนีเซียมเซอรโคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
7.ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตกี่คนขึ้นไป ตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย
ก. หาคน
ข. เจ็ดคน
ค. สิบคน
ง. สิบหาคน
ตอบ ค. สิบคน
ในสถานประกอบกิจการทุกแหง ใหนายจางจัดทําปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
7. หากใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการสูญหาย ตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
ตอบ ค. 15 วัน
8. หามมิใหผูมีอายุต่ํากวาเทาใดเขาไปใชบริการในสถานบริการ
ก. ต่ํากวา 15 ป
ข. ต่ํากวา 18 ป
ค. ต่ํากวา 20 ป
ง. ต่ํากวา 25 ป
ตอบ ค. ต่ํากวา 20 ป
9. หากผูใดไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานในการเขาไปตรวจในสถานบริการ ตองระวาง
โทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินสองเดือน ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกินสามเดือน ปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินสี่เดือน ปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
10. ผูใดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ ง. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
11. ผูใดเขาไปในสถานบริการโดยไมยอมใหตรวจเอกสารราชการ ตองระวางโทษอยางไร
ก. ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ข. ปรับไมเกินสองพันบาท
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ค. ปรับไมเกินสี่พันบาท
ตอบ ง. ปรับไมเกินหาพันบาท

ง. ปรับไมเกินหาพันบาท

12. ผูใดนําอาวุธปนเขาไปในสถานบริการ ตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ค. ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
13. ผูใดจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการที่เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร
ตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ค. ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ ง. จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
14. อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละเทาใด
ก. 50,000 บาท
ข. 1,000 บาท
ค. 10,000 บาท
ง. 5,000 บาท
ตอบ ก. 50,000 บาท
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แนวขอสอบ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย
1. ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ําทวม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ําไหลเออลนฝงแมน้ํา ลํา
ธาร หรือทางน้ําเขาทวมพื้นที่ ซึ่งปกติจะไมไดอยูใตระดับน้ําเรียกวา
ก. วาตภัย
ข. พายุดีเปรสชั่น
ค. พายุโซนรอน
ง. อุทกภัย
2. สาเหตุที่เกิดอุทกภัยจากธรรมชาติเกิดไดจากสาเหตุใด
ก. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนอง
ข. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน
ค. ผลจากน้ําทะเลหนุน
ง. ถูกทุกขอ
3. สาเหตุการเกิดอุทุกภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยคือขอใด
ก. การตัดไมทําลายปา
ข. การบริหารัดการน้ําไมดี
ค. การออกแบบทางระบายน้ําของถนนไมเพียงพอ
ง. ถูกทุกขอ
4. ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไม และ
สิ่งกอสราง เรียกวา
ก.อุทกภัย
ข. วาตภัย
ค. พายุหมุน
ง. ดีเปรสชั่น
5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับพายุหมุนเขตรอน
ก. เกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเล
ข. มีอุณหภูมิตั้งแต 26 องศาเซลเซียส
ค. มีปริมาณไอน้ําในอากาศมากถึงระดับความสูงประมาณ 7 กิโลเมตร
ง. ถูกทุกขอ
6. พายุหมุนเขตรอน จะใชเวลาในการกอตัวประมาณกี่วัน
ก. 1 - 3 วัน
ข. 2 – 4 วัน
ค. 2 – 5 วัน
ง. 2 – 7 วัน
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2556
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (5) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
(3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ข อ 4 ระเบี ย บนี้ ไ ม ใช บั งคั บกั บ การจ า ยเงิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2532และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความวา สาธารณภัยอันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง
ภาวะฝนแลงฝนทิ้งชวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูกอการราย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของ
ประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
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“ฉุกเฉิน” หมายความวา เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวนหรือเปนที่คาดหมายวาจะ
เกิดขึ้นในเวลาอันใกลและจําเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน
“ผูประสบภัยพิบัติ” หมายความวา ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแตไมรวมถึงสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
“การใหความชวยเหลือดานการเกษตร” ใหหมายความรวมถึง การใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานการปศุสัตวและดานการประมงดวย
“การใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย” หมายความ
วา การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อใหผูประสบภัยพิบัตินั้นสามารถ
ชวยตนเองได เชนการใหความชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหนาครอบครัว
เสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนยายครอบครัว และการสงเสริมอาชีพระยะ
สั้นแกครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ เปนตน
ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําและการสงตอใหแกหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบ
อันเปนการจําเปนเพื่อใหการดํารงชีวิตเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว
“การใหความชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข” หมายความวา การ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานกายและจิต ซึ่งประกอบดวยการรักษาพยาบาล การ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่
จําเปน เพื่อใหการดํารงชีวิตเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว
ขอ 6ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 7 การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไว หรือการยกเวนการปฏิบัติใน
กรณีใดตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด 1
เงินทดรองราชการ
ขอ 8 ใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใน
ระหวางที่ยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจายดังนี้
(1) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 100,000,000 บาท
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม 50,000,000 บาท
(3) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10,000,000 บาท
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แนวขอสอบ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ภารกิจ หนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือขอใด
ก. จัดทําแผนแมบท
ข. วางมาตรการสงเสริม สนับสนุน ปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย
ค. กําหนดนโยบายดานความปลอดภัยจากสาธารณภัย
ง. ถูกทุกขอ
2. ขอใดมิใชโครงสรางของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก. สํานักงานเลขานุการ
ข. กองวิชาการและแผนงาน
ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 5
3. งานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานักงาน เปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด
ก. สํานักงานเลขานุการ
ข. กองวิชาการและแผนงาน
ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1
4. การศึกษา วิเคราะห และวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนาที่รับผิดชอบของ
หนวยงานใด
ก. สํานักงานเลขานุการ
ข. กองวิชาการและแผนงาน
ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1
5.
การประสานงานกับสวนราชการ งานเอกชน การกําหนดมาตรการ การกํากับดูแล การ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เปนหนาที่ของหนวยงานใด
ก. สํานักงานเลขานุการ
ข. กองวิชาการและแผนงาน
ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1
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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2551
_________________
โดย ที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการใหความ
ชวย เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัย อํานาจตามความในขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2546 กระทรวงการคลั ง จึ ง กํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไวดังตอไปนี้
1. หลั ก เกณฑ นี้ เ รี ย กว า “หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551”
2. หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป
3. ใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผู
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
บรรดาหลักเกณฑ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในหลักเกณฑนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับหลักเกณฑนี้ ใหใชหลักเกณฑนี้แทน
4. ขอบเขตการจายเงินทดรองราชการ จะตองเปนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณี ฉุ ก เฉิ น ตามความหมายแห ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5. การจ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราดังตอไปนี้
5.1 ดานการชวยเหลือผูประสบภัย ใหดําเนินการชวยเหลือสิ่งของหรือจาย
เปนเงิน โดยคํานึงถึงสภาพและเหตุการณตามความเหมาะสม ดังนี้
5.1.1 คาอาหารจัดเลี้ยงมื้อละไมเกิน 30 บาท / วัน / คน และชวยเหลือเปน
ถุงยังชีพชุดละไมเกิน 500 บาท / ครอบครัว
5.1.2 ค า เครื่ อ งครั ว และอุ ป กรณ ใ นการประกอบอาหาร เท า ที่ จ า ยจริ ง
ครอบครัวละไมเกิน 3,500 บาท
5.1.3 คา จัดซื้อหรือจัดหาน้ําสําหรับบริโภคและใชสอยในที่อยูอาศัยเทาที่
จายจริงตาม ความจําเปนจนกวาเหตุการณประสบภัยพิบัติจะเขาสูภาวะปกติ
5.1.4 คา วัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของที่
ไดรับความเสียหายบางสวน และที่อยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดที่ไดรับความเสียหาย
บางสวนเทาที่ จายจริงหลังละไมเกิน 20,000 บาท
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5.1.5 คาวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของที่
ไดรับความเสียหายทั้งหลัง และที่อยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดที่ไดรับความเสียหายทั้งหลัง
เทาที่จายจริงหลังละไมเกิน 30,000 บาท
5.1.6 คา วัสดุซอมแซมยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวที่
ไดรับความเสียหายบางสวน เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน 3,000 บาท
5.1.7 คาวัสดุสรางยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวที่ไดรับ
ความเสียหายทั้งหลัง เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน 8,000 บาท
5.1.8 ค า อุ ป กรณ แ สงสว า งในที่ อ ยู อ าศั ย แทนของเดิ ม เท า ที่ จ า ยจริ ง
ครอบครัวละไมเกิน 200 บาท
5.1.9 กรณีตองเชาที่พักใหผูประสบภัย ใหจายคาเชาที่พักระยะเวลาไมเกิน
7 วัน เทาที่จายจริง ในอัตราคนละไมเกิน 100 บาท ตอวัน
5.1.10 กรณี ที่ผูประสบภัยพิบัติเชาบานเรือนของผูอื่นและบานเชาเสียหาย
จากภั ย พิ บั ติ ทั้ ง หลั ง หรื อ เสี ย หายบางส ว นจนอยู อ าศั ย ไม ไ ด ให ช ว ยเหลื อ เป น ค า เช า บ า นแก
ผูประสบภัยพิบัติเทาที่จายจริงในอัตรา ครอบครัวละไมเกินเดือนละ 1,500 บาท เปนเวลาไมเกิน 2
เดือน
5.1.11 ค า ดั ด แปลงสถานที่ สํ า หรั บ เป น ที่ พั ก ชั่ ว คราว เท า ที่ จ า ยจริ ง
ครอบครัวละไมเกิน 2,000 บาท หรือคาสรางที่พักชั่วคราว เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน
4,000 บาท หรือคาผาใบหรือผาพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สําหรับกันแดดกันฝนและปองกันอุทกภัย
เทาที่จายจริง ครอบครัวละไมเกิน 800 บาท
5.1.12 คาใชจายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว
(1) คาไฟฟา ใหเปนไปตามที่การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะเรียกเก็บ สําหรับกรณีที่ทองที่นั้นไมมีไฟฟา ใหจัดอุปกรณแสงสวางอื่น ๆ ทดแทนได
เทาที่จายจริงตามความจําเปน
(2) จัดหาน้ําบริโภคและใชสอย จากหนวยงานที่จังหวัดและอําเภอมีอยู
เชน การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง หนวยดับเพลิงเทศบาล เปนตน หรือจัดซื้อ
อุปกรณบรรจุน้ําตามความจําเปนของจํานวนผูประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภคใชสอย
เทาที่จายจริงตามความจําเปน
(3) จัดสร า งหอ งน้ํ า 1 ที่ต อ 10 คน เท า ที่ จา ยจริง เฉลี่ ยที่ ละไม เกิ น
1,500 บาท
(4) จัดสรางหองสวม 1 ที่ตอ 10 คน เทาที่จายจริงเฉลี่ยที่ละไมเกิน
1,500 บาท
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐและใหการปฏิบัตริ าชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี
การจางพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิน่
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่
มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ 4 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบตั ิหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทัง้ นี้ เวนแตเรือ่ งใดมี
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กําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงือ่ นไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่สวน
ราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบตั ิเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ 5 ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
พนักงานราชการ
ขอ 6 พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(1) พนักงานราชการทัว่ ไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนงานประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งาน
วิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(2) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตั ิงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตั ิงานในเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
ขอ 7 ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดย
จําแนกเปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้
(1) กลุมงานบริการ
(2) กลุมงานเทคนิค
(3) กลุมงานบริหารทั่วไป
(4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอย
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม งาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8.

พนักงานราชการที่ปฏิบตั ิงานในลักษณะที่ตอ งใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมาก
เปนพิเศษหมายถึงผูใด
ก. พนักงานราชการ
ข. พนักงานราชการทั่วไป
ค. พนักงานราชการพิเศษ
ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ
พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตั ิงานในเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลใน
ลักษณะดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 6 (2))

9.

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด
ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน
ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน
ค. ประเภทและผลผลิตของงาน
ง. ประเภทและคุณภาพของงาน
ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน
ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7)
(1) กลุมงานบริการ
(2) กลุมงานเทคนิค
(3) กลุมงานบริหารทั่วไป
(4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

10.

ตําแหนงของพนักงานราชการมีกี่กลุม
ก. 4 กลุม
ค. 6 กลุม
ตอบ ค. 6 กลุม
คําอธิบายดังขอขางตน

ข. 5 กลุม
ง. 7 กลุม
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