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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 

 
1. ขอใดหมายความถึง สาธารณภัย 
 ก. อัคคีภัย     ข. วาตภัย 
 ค. อุทกภัย     ง. ถูกทุกขอ 
 
2. ภัยทางอากาศ หมายความถึงขอใด 
 ก. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ข. ภัยอันเกิดจากมลพิษทางอากาศ 
 ค. ภัยอันเกิดจากมลภาวะทางอากาศ ง. ถูกทุกขอ 
 
3. ขอใดมิใชความหมายของ “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 ก. รัฐวิสาหกิจ     ข. องคการมหาชน 
 ค. สวนราชการ    ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
4. ขอใดหมายความถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก. องคการบริหารสวนตําบล   ข. กรุงเทพมหานคร 
 ค. เมืองพัทยา     ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ผูบริหารทองถิ่น หมายความถึงบุคคลใด 
 ก. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. นายกเมืองพัทยา    ง. ถูกทุกขอ 
 
6. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
7. คณะกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เรียกโดยยอวา 
 ก. กปภ.ช.     ข. กปภช. 
 ค. คปภ.ช.     ง. คปภช. 
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8. ประธานกรรมการใน กปภ.ช. คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
9. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งใน กปภ.ช. คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
10. อํานาจหนาที่ของ กปภ.ช. คือขอใด 
 ก. กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ข. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
ค. บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ง. ถูกทุกขอ 

 
11.ผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม และกํากับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ คือบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
 

12. รองผูบัญชาการในการชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีผูบัญชาการมอบหมาย คือใคร 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
 

13. ผูอํานวยการกลางที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมี
อํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการคือใคร 
  ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
 

14. ผูอํานวยการจังหวัด ที่ทําหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดคือใคร 
  ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
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 สรุปสาระสําคญั พระราชบัญญัติวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2535 
 

 พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับตั ้งแตว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

  “วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้ 
(1) วัตถุระเบิดได 
(2) วัตถุไวไฟ 
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(4) วัตถุมีพิษ 
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกรอน 
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย

แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวม

บรรจุ 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน 
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคา และให

หมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น 

และไมวาจะเปนการมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้ง
อยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่วัตถุ
อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุ
อันตรายดวย 

“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต 
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สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2536 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตราย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับออก
ประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
คณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน

ประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรม
ประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณู เพื่ อ สันติ  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน 
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ  
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
1. ขอใดมีความถึงวัตถุอันตราย 
 ก.วัตถุระเบิดได    ข. วัตถุไวไฟ 
 ค. วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด ง. ถูกทุกขอ 
 
2. “ขาย” ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หมายความถึงขอใด 
 ก. การจําหนาย    ข. การมีไวเพื่อการขาย 
 ค. การแจกเพื่อประโยชนทางการคา  ง. ถูกทุกขอ 
 
3. “ฉลาก” หมายความถึงขอใด 
 ก. รูป       ข. รอยประดิษฐ 
 ค. ขอความใดๆ ที่แสดงไวที่วัตถุอันตราย ง. ถูกทุกขอ 
 
4. อนุสัญญาหามอาวุธเคมี  มีข้ึนเมื่อใด 
 ก. 3 มกราคม 2536    ข. 10 มกราคม 2536 
 ค. 13 มกราคม 2536    ง. 23 มกราคม 2536 
 
5.  คณะกรรมการวัตถุอันตราย  มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ค. อธิบดีกรมการขนสงทางบก  ง. อธิบกีกรมการคาภายใน 
 
6. วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด เปนวัตถุอันตรายชนิดใด 
 ก. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1   ข. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
 ค. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3   ง. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 
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7. วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง เปน
วัตถุอันตรายชนิดใด 
 ก. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1   ข. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
 ค. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3   ง. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 
 
8. ผูใดมีอํานาจในการประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผู
มีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
9. วัตถุอันตรายใด ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม 
 ก. ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน 
 ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตซึ่งมิใชความจริง 
 ค. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. วัตถุอันตรายใดไมถือเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 ก . วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริ สุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มี
ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถอุันตรายผิดไปจากเกณฑที่ กําหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว 
 ข. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
 ค. วัตถุอันตรายที่ผลิตข้ึนโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคล่ือน แต
ไมถึงระดับที่กําหนด 
 ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
 
11. ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง 
หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไข ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกินส่ีเดือน หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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สรุป พ.ร.บ. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง พ.ศ.2490 และแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 

 
“อาวุธปน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธี

ระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัยอํานาจของ
พลังงาน และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวใน
กฎกระทรวง 

“เคร่ืองกระสุนปน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก 
ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไมมีกรดแกส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอ
พิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกัน หรือเครื่องหรือส่ิงสําหรับอัดหรือทํา หรือใชประกอบเครื่องกระสุนปน 

 “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่สามารถสงกําลังดันอยางแรงตอส่ิงหอมลอมโดยฉับพลันใน
เมื่อระเบิดข้ึน โดยมีส่ิงเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น
ทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุตางๆ หรือวัตถุอื่น
ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันซึ่งใช หรือทําข้ึนเพื่อใหเกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะไดประกาศ
ระบุไวในราชกิจจานุเบกษา 

“ดอกไมเพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด 
อันมีสภาพคลายคลึงกัน 

“สิ่งเทียมอาวุธปน” หมายความวา ส่ิงซึ่งมีรูปและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวา
เปนอาวุธปน 

 “มี” หมายความวา มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครองแตไมหมายความถึงการที่
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดท่ีมีไวโดยชอบดวยกฎหมายและตกอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่นซึ่งไมตองหาม  แหงพระราชบัญญัตินี้เทาที่จําเปนเพื่อรักษาสิ่งที่วานี้
มิใหสูญหาย 

“สั่ง” หมายความวา ใหบุคคลใดสงหรือนําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักร 
“นําเขา” หมายความวา นําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักรไมวาโดยวิธีใดๆ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 อาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน 

หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่  

 ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัด
ใหมีข้ึน เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

 ในการนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสง
มอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกพนักงานศุลกากร ณ ดานที่แรกมาถึงจากนอก
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดใหมอบแกพนักงาน
ศุลกากร ณ ดานอื่นเมื่อพนักงานศุลกากรไดรับหนังสือแจงและรับมอบอาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปนไวแลว ใหแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุด แตถาผานเขามาใน
ทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนไวแกนายทะเบียนทองที่ หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา 
ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกพนักงานศุลกากร
หรือนายทะเบียนทองที่ ในกรณีที่ผูนําเขายังไมไดรับอนุญาต ใหผูนําเขาย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน นั้นตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู 
ถานายทะเบียนอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน ใหผูนําเขาขอรับ
ใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันรับแจงความการอนุญาตนั้นเปนหนังสือถานาย
ทะเบียนไมอนุญาตใหส่ังเปนหนังสือ ใหผูนําเขาสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปน
หรือเครื่องกระสุนปนนั้น ภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและไมเกินหกเดือน นับ
แตวันที่ผูนําเขาไดรับคําส่ัง ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําส่ังใหผูนําเขาทราบได ใหนายทะเบียน
โฆษณาคําส่ังนั้นทางหนังสือพิมพและปดประกาศในที่เปดเผยเปน เวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน
เมื่อพนกําหนดใหถือวาผูนําเขาไดทราบคําส่ังนั้นแลว 

ถาผูนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนมิไดย่ืนคําขอรับใบ อนุญาตภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันสงมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนทองที่อนุญาตใหนําเขาแลว ผูนําเขาไม
มารับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาตหรือมิไดสงกลับ
ออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน หรือเมื่อไดรับอนุญาตใหนําเขาซึ่ง
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแลวไมมา รับอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นไปจากพนักงาน
ศุลกากรหรอืนายทะเบียนทอง ที่จนพนกําหนดอายุใบอนุญาต หรือผูนําเขาซึ่งไดเดินทางผาน
หรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวไมรับคืน อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไปเมื่อออกนอก
ราชอาณาจักร ใหอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน อาวุธปนที่ส่ังหรือ
นําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับใบอนุญาตนําไปขออนุญาตมีและ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

 
6. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมคนโดยมีการใชพื้นที่กี่
ตารางเมตรขึ้นไป 
 ก. หารอยตารางเมตร    ข. หกรอยตารางเมตร 
 ค. หนึ่งพันตารางเมตร   ง. หาพันตารางเมตร 

ตอบ ค. หนึ่งพันตารางเมตร  
 
7. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมโดยมีผูมาชุมชุมตั้งแตกี่
คนข้ึนไป 
 ก. หาคนข้ึนไป    ข. หาสิบคนขึ้นไป 

ค. หนึ่งรอยคนขึ้นไป    ง. หารอยคนขึ้นไป 
ตอบ ง. หารอยคนขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 
 
8. อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด เรียกวา 
 ก. โรงมหรสพ     ข. ที่สาธารณะ 
 ค. อาคารชุมนุมคน    ง. อาคารขนาดใหญ 

ตอบ ก. โรงมหรสพ  
 

“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับฉาย
ภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 
9. “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตกี่หลังคาเรือนข้ึนไป  
 ก. สิบหลังคาเรือน    ข. สามสิบหลังคาเรือน 



 14 
 

 ค. หาสิบหลังคาเรือน    ง. หนึ่งรอยหลังคาเรือน 
ตอบ ข. สามสิบหลังคาเรือน 

 “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้น
ไป หรือมีเนื ้อที ่ตั ้งแตหนึ่งไรขึ ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 
 
10. ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคาร เรียกวา 
 ก. ผูควบคุมงาน    ข. ผูดําเนินการ 
 ค. ผูตรวจสอบ     ง. ผูรับผิดชอบ 

ตอบ ก. ผูควบคุมงาน 
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 
 
11. ขอใดหมายถึง เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตเทศบาล 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ก. นายกเทศมนตรี 
 
12. เจาพนักงานทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือใคร 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
13. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร คือผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ง. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) 6) (7) (8) และ (11) แหง

พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคํา แนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “พื้น ” ในขอ 1 แหง กฎกระทรวงฉบับที ่33 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในบทนิยามคํา วา “พื้นที่อาคาร” ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใช
ความตอไปนี้แทน “พื้นที่อาคาร” หมายความวา พื้นที่ของพื้นของอาคารแตละชั้นที่บุคคลเขา
อยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตดานนอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขต
ดานนอกของผนังของอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย แตไมรวมพื้น
ดาดฟาและบันไดนอกหลังคา” 

ขอ 3 ใหเพิ่มบทนิยามคํา วา “พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” และ “ดาดฟา” ระหวางบท
นิยามคํา วา“พื้นที่อาคาร” และ “ที่วาง” ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” หมายความวา พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นํา มาใชขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร ไมวาจะเปนที่ดินตามหนังสือสํา คัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวหรือ
หลายฉบับซึ่งเปนที่ดินที่ติดตอกัน 

“ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคล
สามารถขึ้นไปใชสอยได” 

ขอ 4 ใหยกเลิกความในบทนิยามคํา วา “ที่วาง” ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน “ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุม ซึ่ง
พื้นที่ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า บอพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย 
หรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของส่ิงกอสรางหรือ
อาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือ
ระดับนั้น” 
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แนวขอสอบ กฎกระทรวง 
 
1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับ
อาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชองทางเดินในอาคาร ควรมีระยะด่ิงเทาใด 
 ก. 2.60 เมตร     ข. 3.00 เมตร 
 ค. 3.50 เมตร     ง. 4.00 เมตร 
 
2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร หองโถง ภัตตาคาร โรงงาน ควรมีระยะด่ิง
เทาใด 
 ก. 2.60 เมตร     ข. 3.00 เมตร 
 ค. 3.50 เมตร     ง. 4.00 เมตร 
 
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาดและอ่ืนๆ ที่คลายกัน 
ควรมีระยะด่ิงเทาใด 
 ก. 2.60 เมตร     ข. 3.00 เมตร 
 ค. 3.50 เมตร     ง. 4.00 เมตร 
 
4. หองในอาคาร ควรมีระยะด่ิงจากพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแตกี่เมตรขึ้นไป 

ก.  2 เมตรขึ้นไป     ข. 3 เมตรขึ้นไป 
ค. 4 เมตรขึ้นไป     ง. 5 เมตรขึ้นไป 

 
5. หองน้ํา หองสวม  ควรมีระยะด่ิงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวาเทาใด 
 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. อาคารที่สูงตั้งแตส่ีชั้นข้ึนไปและสูงไมเกิน 23 เมตร  

ข. อาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามท่ีมีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร  
ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

 
10. บันไดหนีไฟ ควรมีความลาดชัน นอยกวาเทาใด 
 ก. นอยกวา 30 องศา    ข. นอยกวา 45 องศา 
 ค. นอยกวา 50 องศา    ง. นอยกวา 60 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. สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา 
“สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา” หมายความวา สถานที่ที่มี

วัตถุซึ่งไมติดไฟเปนสวนใหญ หรือมีวัตถุติดไฟไดในปริมาณนอยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณ
นอยที่เก็บไวในภาชนะปดสนิทอยางปลอดภัย 
 
2. สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก หมายถึง 
 ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา 
 ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง 
 ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรานแรง 
 ง. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดตลอดเวลา 

ตอบ  ข. สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง 
“สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง” หมายความวา 

สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก 
 
3. พลาสติก เปนเพลิงประเภทใด 
 ก. เพลิงประเภท เอ    ข. เพลิงประเภท บี 
 ค. เพลิงประเภท ซี    ง. เพลิงประเภท ดี 

ตอบ ก. เพลิงประเภท เอ 
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“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา 
กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งส่ิงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
 
4. น้ํามัน เปนเพลิงชนิดใด 
 ก. เพลิงประเภท เอ    ข. เพลิงประเภท บี 
 ค. เพลิงประเภท ซี    ง. เพลิงประเภท ดี 

ตอบ ข. เพลิงประเภท บี 
 “เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได กาซ 

และนํ้ามันประเภทตาง 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.ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตกี่คนข้ึนไป  ตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
 ก. หาคน     ข. เจ็ดคน 
 ค. สิบคน     ง. สิบหาคน 

ตอบ ค. สบิคน 
ในสถานประกอบกิจการทุกแหง ใหนายจางจัดทําปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง

และการอพยพหนีไฟ และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 
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แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.2553-2557 

จากการศึกษาวัฏจักรการบริหาร จัดการสาธารณภัย พบวา การเกิดสาธารณภัยมี
แนวโนมสูงข้ึน มีความรุนแรง และซับซอนเพิ่มมากขึ้น ประเทศกําลังพัฒนาจึงไดปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศโดยมุงหวังใหเกิดความสูญเสียจากสาธารณภัยนอยที่สุด 
เพื่อมุงสูการพัฒนาแบบย่ังยืน ทําใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศตางๆ เปล่ียน
ทิศทางจากเดิมที่เนนเรื่อง “ บรรเทาและปฏิบัติการ (Relief and Response) ”ไปเปน “ ลด
ผลกระทบและเตรียมพรอม (Mitigation and Preparedness) ” การพัฒนาการบริหารจัดการ
สาธารณภัย จึงปรับเปล่ียนไปสูการปฏิบัติการในเชิงรุก (proactive Approach) กลาวคือ
จะตองปฏิบัติการอยางครบวงจร โดยเนนไปที่การปองกัน/การลดผลกระทบ (Prevention 
and Mitigation) และการเตรียมความพรอม(Preparedness) ซึ่งอยูในชวงระยะเวลากอนเกิด
สาธารณ ภัยควบคูไปกับการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน(Emergency Response) ซึ่งอยู
ในชวงระยะเวลาเกิดสาธารณภัย และการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitationand Reconstruction) 
ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาหลังการเกิดสาธารณภัย  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกันตามวัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย ได
มีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายในอันที่จะยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยได ตั้งแต
ระยะเวลากอนเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาระหวางเกิดสาธารณภัย และระยะเวลาหลังเกิดสา
ธารณภัย ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพื่อสรางความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและลดผลกระทบ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเตรียมความพรอม 
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการหลังเกิดภัย 
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 - 2557 จึงได

กําหนดแนวทางการบริหาร จัดการสาธารณภัย ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว 
โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สําคัญสอดคลอง
กับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ศ. 2552 - 2555) แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติงบประมาณ และระเบียบวาดวยการ
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บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยแบงออกเปน 3 
ระยะ ดังนี้ 

 
ระยะเวลากอนเกิดสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและลดผลกระทบ เปนการปรับระบบการบริหาร

จัดการสาธารณภัย ใหมีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยตางๆไว
ลวงหนากอนเกิดภัย เปนการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีตอ
ประชาชนในพื้นที่เส่ียงใหมีนอยที่สุด 

(1) เปาประสงค 
1.1 ปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
1.2 ลดความเสี่ยงของประชาชนจากสาธารณภัย 
(2) มาตรการในการปองกันและลดผลกระทบ ประกอบดวย 7 มาตรการ คือ 
2.1 การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดทํา

ฐานขอมูล ดานสาธารณภัยใหสมบูรณ ทันสมัย สามารถเชื่อมตอระบบขอมูลไดระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.2 การปองกันพื้นที่เส่ียงภัยใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
2.3 การสงเสริมใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งวิธี ปฏิบัติตนใหปลอดภัยในรูปแบบการเรียนการสอนแก
สาธารณชน 

2.4 การพัฒนาแผนหลักและแผนปฏิบัติการดานสาธารณภัย 
2.5 การปองกันสาธารณภัยโดยใชมาตรการดานโครงสราง 
2.6 การปองกนัสาธารณภัยโดยใชธรรมชาติหรือปรับปรุงระบบนิเวศ 
2.7 การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทตางๆ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเตรียมความพรอม เปนการสรางระบบการเตรียมความพรอม 

และแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน และเพื่อลดภาระในการใหความ
ชวยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดสาธารณภัย 

(1) เปาประสงค 
สรางความพรอมเพื่อการจัดการสาธารณภัยไดอยางทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ 
(2) มาตรการในการเตรียมความพรอม ประกอบดวย 10 มาตรการ คือ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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