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 สรุปสาระสําคญั พระราชบัญญัติวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 

 
 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
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อันตรายดวย 
“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต 

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  
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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. อธิบดีกรมการคาภายใน 
 
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 

 



8 
 

พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร

และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับ
เดียวกัน  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522”  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 

สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ
ตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให
ใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้บังคับไมวาทองที ่ที ่อาคารนั ้นตั ้งอยูจะไดมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 
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มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงาน

และส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 
(1) อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
(2) เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด

เรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางข้ึนให
บุคคลทั่วไปใชสอย 

(3) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปาย 
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมี

น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว

ระยะหาง จากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(4) พื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9) 

(5) ส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ใหหมายความ
รวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 

“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มี
ความสูงตั้งแตย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป การวดัความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพื่อใชพื้นที่
อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่
สําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค
เพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
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“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือให
เปนทางสัญจรได  ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนท่ีแสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของ
ที่ดินและอาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยายใชหรือเปล่ียนการใชรวมทั้งแสดง
ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ และอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 

“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสรางดัดแปลง รื้อ
ถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด 
เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการ
ได 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง 
ดัดแปลงรื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ
การรับน้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารข้ึนใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสราง
ข้ึนแทนของเดิมหรือไม 

“ดัดแปลง” หมายความวา เปล่ียนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่ง
ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง 
ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปล่ียนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคง
สภาพเดิม 

“ร้ือถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไปเชน เสา 
คาน ตง หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบ
หลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะ
สามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 

“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือ
ควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 

“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

 
1. พรบ.ควบคุมอาคาร ฉบับปจจบุนัแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด 
 ก. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551   ข. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 
 ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558   ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2558 

ตอบ ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
 
2. พรบ.ควบคุมอาคาร มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
3. ขอใดหมายถึง อาคาร 
 ก. เข่ือน     ข. สะพาน 
 ค. แพ      ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
4. อาคารสูง หมายถึงอาคารที่มีความสูงตั้งแตกี่เมตรขึ้นไป 
 ก. สิบหาเมตร     ข. สิบแปดเมตร 
 ค. ย่ีสิบเมตร     ง. ย่ีสิบสามเมตร 

ตอบ ง. ยี่สิบสามเมตร 
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต
ย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา 
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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5. อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายถึงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตกี่
ตารางเมตรขึ้นไป 
 ก. หนึ่งพันตารางเมตร   ข. หนึ่งพันหารอยตารางเมตร 
 ค. หาพันตารางเมตร    ง. หนึ่งหมื่นตารางเมตร 

ตอบ ง. หนึ่งหม่ืนตารางเมตร 
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
 
6. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมคนโดยมีการใชพื้นที่กี่
ตารางเมตรขึ้นไป 
 ก. หารอยตารางเมตร    ข. หกรอยตารางเมตร 
 ค. หนึ่งพันตารางเมตร   ง. หาพนัตารางเมตร 

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  
 



13 
 

“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับฉาย
ภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 
9. “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตกี่หลังคาเรือนข้ึนไป  
 ก. สิบหลังคาเรือน    ข. สามสิบหลังคาเรือน 
 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 
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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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ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนข้ึนไป ใหนายจางจัดใหมีแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย ประกอบดวยการตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข 
 
8. นายจางตองจัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร อยางนอยชั้นละก่ีเสนทาง 
 ก. หนึ่งเสนทาง    ข. สองเสนทาง 
 ค. สามเสนทาง    ง. แลวแตความสะดวก 

ตอบ ข. สองเสนทาง 
ใหนายจางจัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอยางนอยชั้นละสองเสนทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจางที่ทํางานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสูจุดท่ีปลอดภัยไดโดยปลอดภัยภายในเวลาไม
เกินหานาที  
 
9. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ลูกจางสามารถอพยพสูเสนทางหนีไฟไดอยางนอยใชเวลาไมเกินกี่
นาที 
 ก. สามนาที     ข. หานาที 
 ค. สิบนาที     ง. สิบหานาที 

ตอบ ข. หานาที 
 
10. ปายหนีไฟ ตองมีขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวาเทาใด 
 ก. หาเซนติเมตร    ข. สิบเซนติเมตร 
 ค. สิบหาเซนติเมตร    ง. ย่ีสิบเซนติเมตร 

ตอบ ข. สิบเซนติเมตร 
ใหนายจางจัดใหมีปายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(1) ขนาดของตัวหนังสือตองสูงไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตร และเห็นไดอยางชัดเจน 
(2) ปายบอกทางหนีไฟตองมีแสงสวางในตัวเองหรือใชไฟสองใหเห็นไดอยางชัดเจน

ตลอดเวลา 
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11. สัญลักษณแสดงวาเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายใชดับเพลิงประเภทใด สามารถมองเห็น
ไดชัดเจนในระยะไมนอยกวาเทาใด 
 ก. หาสิบเซนติเมตร    ข. หนึ่งเมตร 
 ค. หนึ่งเมตรหาสิบเซ็นติเมตร  ง. สองเมตร 

ตอบ ค. หนึ่งเมตรหาสิบเซ็นติเมตร 
 
12. เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดที่ใชดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งใหมีระยะเขาถึงไม
เกินกี่เมตร 

ก. สิบเมตร     ข. สิบสองเมตร 
ค. ย่ีสิบเมตร     ง. ย่ีสิบสามเมตร 
ตอบ ง. ยี่สิบสามเมตร 

 
13.ในกรณีที่เก็บถังกาซไวภายในอาคาร ปริมาณเก็บรวมกันแหงละไมเกินกี่ลิตร 
 ก. หารอยลิตร     ข. หกรอยลิตร 
 ค. หนึ่งพันลิตร    ง. สองพันลิตร 

ตอบ ง. สองพันลิตร 
 
14. ระยะหางของถังกาซที่เก็บไวในอาคาร แตละแหงจะตองหางกันไมนอยกวาเทาใด 
 ก. หาเมตร     ข. เจ็ดเมตร 
 ค. สิบสามเมตร    ง. ย่ีสิบเมตร 

ตอบ ง. ยี่สิบเมตร 
ในกรณีที่เก็บถังกาซไวภายในอาคาร ตองแยกเก็บไวในหองที่มีผนังทําดวยวัสดุทนไฟ

และมีการระบายหรือถายเทอากาศไดดี มีระบบตรวจจับกาซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกัน
แหงละไมเกินสองพันลิตร โดยแตละแหงจะตองหางกันไมนอยกวาย่ีสิบเมตร 
 
15. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเก็บถานหินในที่โลงแจง 
 ก. ตองพรมน้ําใหเปยกชื้นอยูตลอดเวลา 

ข. อยาอัดทับใหแนนเพื่อปองกันการลุกไหมที่เกิดไดเอง  
ค. หามกองไวสูงเกินสองเมตร 
ง. ถูกทุกขอ 
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แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 
 
ตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 11 จะเห็นไดวา งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เปนการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Multi 
Disciplines) และครอบคลุมทุกลักษณะงานทั้งงานดานวิชาการ งานอํานวยการ และงาน
ปฏิบัติการ รวมถึงเปนงานในลักษณะบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อที่จะสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายดังกลาวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแนวทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะทําหนาที่เปนกรอบใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของและหนวยงานใน
ทุกระดับนําไปแปลงเปนแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในแผนฯ รวมทั้งใชกําหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากร ไมวาจะเปนเรื่องบุคลากร 
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในชวงระยะเวลา 5 
ป โดยที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขอบเขตอันกวางขวาง ปญหาท่ีเกิดจากสา
ธารณภัยในปจจุบันมีปริมาณและความซับซอนมากขึ้น ดังนั้น แผนยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน
การผสมผสานความรวมมือทั้งภายในหนวยงานและเครือขายในการแกไขปญหา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับประชาชนทุกคน บนพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 73 ความวา “บุคคลมี
หนาที่รับราชการ ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร 
ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม...” 

แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะไมเนนงานประจํา หรือโครงการปกติที่หนวยงานตางๆ
ปฏิบัติอยู มีการกลาวถึงบางเทาที่จําเปนหรือเปนการเสริมแนวคิดในการดําเนินงาน แต
แนวทางหลักท่ีนําเสนอในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้จะใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกร 
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรใหมีความแข็งแกรง ทั้งดานวิชาการ ดานอํานวยการ 
และดานปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ การสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีศักยภาพ 
พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการบริหารแผนยุทธศาสตรในเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม และ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในการ
วางแผนงาน/โครงการตามที่ไดกําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
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แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 
1. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

นับตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก เมื่อป พ.ศ. 2504 จนถึง 
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในลักษณะเฉพาะดาน โดย
มุงเนนไปที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นๆ โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
การพัฒนาประเทศอยูภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และเริ่ม
ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
และฉบับที่ 10 ซึ่งปจจุบันกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน เพื่อ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณขับเคล่ือนการผลิตและบริโภคของ
ประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอม 
ในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมี
แนวทางที่สําคัญไดแก การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน โดย  

(1) พัฒนาองคความรู และระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

(2) พัฒนาเครื่องมือในการบริการจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

(3) เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
(4) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
(5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสรางฐานความรวมมือกับ

ตางประเทศ ซึ่งแนวทางในระยะ 5 ปขางหนาดังกลาวเปนสิ่งที่กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตองใหความสําคัญและนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในบทบาทการลงทุนภาคสังคม 

การพัฒนาประเทศที่เนนดานการเติบโตดานเศรษฐกิจ แตละเลยการใหความสําคัญ
กับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงผลใหประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณเปน
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จํานวนมากในการชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพเดิม ซึ่ง
นับวันความรุนแรงที่เกิดจากสาธารณภัยจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน คือ ประชาชน 
ขาดความรูความใจในการปองกันตนเองใหรอดพนจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึน ดังจะเห็นไดจาก
เหตุการณคล่ืนยักษสึนามิเขาทําลายแหลงทองเที่ยวแถบชายฝงทะเลอันดามันในพื้นที่ 6 
จังหวัดภาคใต ไดแก ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สตูล และตรัง ในเชาวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
ซึ่งเปนภัยพิบัตที่ไมเคยเกิดข้ึนในประเทศไทย ประชาชนขาดความรูความเขาใจท่ีจะนําพา
ตนเองใหรอดพนจากภัยพิบัติ จึงสงผลใหเกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินเปนจํานวนมาก 
 
แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 

จากเหตุการณดังกลาว ทําใหรัฐบาลไดตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดข้ึน จึงไดกําหนดให 
เรื่องสาธารณภัยเปนนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกําหนดใน
นโยบายที่ 5นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอ 5.3 กําหนดใหมีระบบการ
ปองกัน รวมท้ังเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ โดยนําระบบ
ขอมูลภูมิสารสนเทศมาใช กําหนดพื้นที่เส่ียงภัยหรือเตือนภัย พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
ติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานอันจําเปนที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่มีความ
เปราะบางหรือเส่ียงภัย ตอภัยพิบัติอันเกิดภาวะคล่ืนยักษในทะเลเปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในทุกแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ อยางไรก็ดี แมรัฐบาลจะใหความสําคัญกับสาธารณภัยแต
งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนใหแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละป ยังไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน หรืออีกนัยหนึ่งรัฐบาลไดลงทุนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอยูในวงเงินที่จํากัด เมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไดรับตอประชากรของประเทศ กลาวคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดรับงบประมาณวงเงิน  2,541,163,300 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรของประเทศที่มีอยู 67,764,033 คน แลว คิดเปนการลงทุนตอประชากรหนึ่งคน
เทากับ 37.50 บาท ดังนั้น การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงไมอาจจะผูกติดกับ
เงินงบประมาณจากภาครัฐไดเพียงอยางเดียว แตควรจะสรางหรือผลักดันใหภาคสังคมไดเกิด
ความตระหนักถึงภัยพิบัติและรวมกันหาแนวทางแกไขกับปญหาดังกลาว โดยการบูรณาการ
ของทุกภาคสวน 
 
3. ผลการดําเนินงานภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

พ.ศ. 2553 – 2557 แผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 และ 
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ความรูเก่ียวกับตําแหนงวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

แผน (Plan) 
 
           การศึกษาในเรื่องนโยบาย แผน และโครงการนั้น จริงๆ แลวก็เปนการศึกษาในเรื่อง
เดียวกันนั่นเอง แตเหตุผลที่ตองเรียกชื่อตางกันก็เปนเพราะวา นโยบาย แผน และโครงการ
ตางก็มีวิธีการนําเสนอขอมูลที่ตางกัน นั่นคือ 
  นโยบาย (Policy) จะมีขอบเขตกวางขวาง ประกอบดวย ขอมูลหยาบๆ 
คราวๆ และไมสามารถปฏิบัติตามไดทันที 
  แผน (Plan) มีขอบเขตที่แคบกวานโยบาย ประกอบดวย ขอมูลที่เปนรูปเปน
รางมากกวานโยบาย เปนแนวทางสําหรับปฏิบัติตามนโยบาย และโดยทั่วไปยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามได 
  โครงการ (Project/Program) มีขอบเขตแคบที่สุด ประกอบดวย ขอมูลที่
ละเอียดครบถวน และสามารถปฏิบัติตามไดเลย 
  สรุปก็คือ การท่ีจะพิจารณาวาส่ิงใดจะเปนนโยบาย แผน หรือโครงการนั้น ให
ดูที่เนื้อหา คือ ถาเนื้อหาหยาบๆ กวางๆ ไมสามารถปฏิบัติตามไดจะเปนนโยบาย ถามี
เนื้อหาแคบลงมาจะเปนแผน และถามีรายละเอียดชัดเจนขนาดที่สามารถปฏิบัติตามไดถือวา
เปนโครงการ นั่นคือ โดยเนื้อหาแลวโครงการจะมีรายละเอียด วิธีการดําเนินการมากที่สุด 
ฉะนั้นการดูที่ชื่อของนโยบาย/แผน/โครงการเพียงอยางเดียวอาจไมถูกตองก็ได 
  อยางไรก็ดี ถาจะนิยามโดยใชคําวาแผนเปนตัวกลางในการนิยามแลว 
นโยบายอาจหมายถึงแผนที่หยาบๆ แผน อาจหมายถึง นโยบายที่มีเนื้อหาที่มีรายละเอียด
มาก หรืออาจหมายถึง โครงการคราวๆ สวนโครงการอาจหมายถึง แผนที่ละเอียดที่สุด 
  ดังนั้น งานที่สําคัญที่สุดของการวางนโยบายก็คือ การกําหนดเปาหมาย หรือ
จุดมุงหมายในการบริหารงาน และงานที่สําคัญที่สุดของการวางแผนก็คือ การกําหนด
แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุสูเปาหมายของนโยบาย สวนงานที่สําคัญที่สุดของ
การวางโครงการก็คือ การกําหนดวิธีปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
แนวทางของแผน และเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายที่ไดกําหนดเอาไวนั่นเอง 
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ความหมายของแผน 
  “แผน” เปนเอกสารหรือขอความที่ระบุถึงแนวทาง วิธีการท่ีจะแกปญหาเพื่อ
ประโยชนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของแผนไวหลายความหมายมาก แตที่งายและ
เขาใจไดดีและนับเปนนิยามท่ีเปนตนแบบใหมีผูนําไปแตงเติมจนเกิดนิยามใหมๆ อีกหลาย
นยิามก็คือ นิยามของ Le Breton ที่กลาววา แผน คือ วิถีทางของการดําเนินการซึ่งไดกําหนด
ไวลวงหนาแลว (Plan is a predetermined course of action) 
    สรุปก็คือ แผน (Plan) เปนผลผลิตที่เกิดจากการวางแผน (Planning) แตการ
วางแผนทุกครั้งอาจไมไดเกิดข้ึนเปนแผนก็ได เมื่อการวางแผนดําเนินไปไดไมสําเร็จ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนไดในหลายๆ กรณีดวยกัน 
  อยางไรก็ดี แผนไมใชส่ิงเดียวกับการวางแผน เพราะการวางแผนเปนการ
กระทํา (Action) ที่ถือวามีความเคล่ือนไหว (Dynamics) คือ จะตองมีการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล แตแผนนั้นถือวาเปนสิ่งที่หยุดนิ่งแลว (Static) กลาวคือ เมื่อมีการเขียนแผนเสร็จแลว 
เนื้อหาสาระในแผนจะเปลี่ยนแปลงไมได ซึ่งประโยชนสูงสุดของแผนก็คือ การลดความ
ผิดพลาดในการทํางานใหนอยลง หรือทําใหโอกาสที่งานจะสําเร็จมีมากข้ึนนั่นเอง 
 
ลักษณะทั่วๆ ไปของแผน 
  จากนิยามดังกลาวขางตน ดร.สมพร  แสงชัย ไดจําแนกลักษณะทั่วๆ ไปของ
แผนออกเปน 6 ลักษณะ คือ 
  1. ความเปนอนาคต (Future Oriented) แผนทุกแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับ
อนาคต เพราะไมอาจวางแผนเพื่ออดีตหรือเพื่อปจจุบันได แตอนาคตของแผนอาจเปน
อนาคตอันใกลหรือไกลก็ไดไมจํากัด 
  2. มีการปฏิบัติ (Action Oriented) แผนมีไวเพื่อใหมีการปฏิบัติตามมา 
ดังนั้นขอมูลแผนจึงเปนแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติตามท้ังส้ิน 
  3. เก่ียวของกับบุคคลหรือองคการ (Organizational Oriented) การปฏิบัติ
ตามแผนตองใชคนจํานวนมากรวมมือกันในรูปองคการ ดังนั้นในเนื้อหาของแผนจึงตอง
กลาวถึงการจัดองคการเพื่อบริหารแผนดวย 
  4. มีการแกปญหาหรือขอขัดแยง (Problem Solving Oriented) 
แนวความคิดท่ีทําใหเกิดแผนก็คือ ความตองการเครื่องมือในการแกปญหา ดังนั้นหนาที่ของ
แผนคือ ตองใชแกปญหาหรือความขัดแยงอันเปนแรงผลักดันใหเกิดแผนนั้นๆ ได 
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  โดยท่ัวไปแลวแผนจะเปนเครื่องมือตัวสุดทายที่จะถูกนํามาใชในการแกปญหา 
กลาวคือ ถาไมมีความจําเปนจริงๆ แลวก็จะไมมีการวางแผน เพราะในการวางแผนนั้นตองมี
การลงทุน ตองเสียเวลา คาใชจายในการหาขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งขอมูลในการวางแผนที่
สําคัญๆ ไดแก ขอมูลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธรรมชาติ ศาสนา และความ
เชื่อ ดังนั้นถาแผนเกิดข้ึนเมื่อใด นั่นก็แสดงวามีปญหาหรือขอขัดแยงที่รายแรงเกิดข้ึนแลว 
  5. มีมาตรฐาน (Standardized Oriented) การแกปญหาของแผนตองเปนไป
ตามมาตรฐานที่วางไวในแผน ฉะนั้นทุกแผนจึงตองกําหนดมาตรฐานของความตองการใน
การแกปญหาใหชัดเจน 
  6. ถือหลักประหยัด สมรรถภาพ และตรงเวลา (Economical/Efficiency 
and Time Oriented) ทั้ง  3 ประการนี้ ถือเปนมาตรฐานอีกสวนหนึ่งของแผนดวย 
  สรุปก็คือ องคประกอบเบื้องตนของแผนมีอยู 3 ประการ คือ 
  1. เปนเรื่องของอนาคต 
  2. เกี่ยวของกับการกระทําหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
  3. เกี่ยวของกับการจัดองคการและจุดบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในอนาคต 
 

ลักษณะของแผนที่ดี 
  นอกจากลักษณะทั่วไปของแผนดังที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีผูกําหนดลักษณะ
ของแผนที่ดีเพิ่มเติมอีก ไดแก 
  1. ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดแจง (Clear Objective) วัตถุประสงคของแผน
เปนตัวกําหนดมาตรฐาน (Standard) และงาน (Job) ของแผน ดังนั้นจึงตองมีความชัดเจนใน
ความหมายและความตรงประเด็นดวย 
  2. ยืดหยุนได (Flexible) แผนตองสามารถดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา แรงบีบคั้นที่เปล่ียนแปลงไดเสมอ ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ทําใหแผนตางจากโครงการ 
เพราะโครงการจะไมยืดหยุนเลย 
  3. ปฏิบัติไดจริง (Applicable) แผนตองเหมาะสมกับความตองการ 
สอดคลองกับสถานการณที่เผชิญอยู และตองหลีกเล่ียงปญหาใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหการ
นําไปปฏิบัติมีความราบรื่นมากที่สุด 
  4. มีความตอเนื่อง (Continuous) และปรับปรุงได (Dynamics) แผนอาจ
ถูกจํากัดดวยขอจํากัดมากมาย ดังนั้นความตอเนื่องของแผนจะชวยใหความสามารถในการ
แกปญหา หรือประโยชนของแผนสมบูรณข้ึนมาได 
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แนวขอสอบ  วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

3. ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติปจจัยอะไรที่ไมสามารถจะควบคมุได 
(1)  วัตถุประสงคของนโยบาย (2)  การทํางานเปนทีม   
(3)   งบประมาณ (4)  ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคล 
(5)  โครงสรางขององคกร 
ตอบ  4 ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะมีปจจัยมากมาย  ทั้งปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกที่นโยบายไมสามารถควบคมุได ซึ่งปจจยัเหลานี้จะ
กระทบกระเทือนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติได เชน  สภาวะทางธรรมชาติ  
ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  

 
4. Walter  Williams  กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการตระเตรียมวิธีการ

ดําเนินการกับอะไร 
 (1)  การวิเคราะหนโยบาย (2)  เลือกแนวทางดําเนินการ 
 (3)  ดําเนินการใหสําเร็จ (4)  ประเมนิผลแนวทางการดําเนินการ
 (5)  คัดเลือกนโยบาย 
ตอบ  3 Walter Williams  กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  (Implementation)  มี

ความหมาย  2 ประการ  คือ   
  1. การจัดหาหรือการตระเตรียมวิธีการท้ังหมดทั้งปวงที่จะทาํใหการดําเนินการ

สําเร็จลุลวงใหพรักพรอม     
  2.การดําเนินการใหสําเร็จลุลวง 
 

5. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับความจําเปนในการประเมินนโยบาย 
(1) เพื่อสรางความยอมรับดานมาตรฐานของการดําเนินงาน 
(2) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของนโยบาย 
(3) เพื่อเรียนรูถงึผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตอชุมชนและสังคมสวนรวม 
(4) เพื่อประหยดังบประมาณที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(5) เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรทําตอเนือ่งหรือ

ส้ินสุดนโยบาย 
ตอบ  4 ความจําเปนในการประเมินนโยบาย  มีดังนี้    
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  1.เพื่อตรวจสอบความถกูตองเหมาะสม  และสัมฤทธิผลของการใชจายเงินตาม
นโยบาย     

  2.เพื่อสรางความยอมรบัในดานมาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบาย    
3.เพื่อการตดัสินใจในเชิงนโยบายวาควรจะทําตอเนื่องหรือไม    

  4.เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ที่มไิดคาดคิดเอาไว     
  5.  เพื่อเปนการพัฒนาตวันโยบายไดดีข้ึน 
 

6. แบบอะไรถกูตองในการวัดประสิทธผิล  (Effectiveness  Evaluation)  ของนโยบาย 
(1)  แผนการรายงาน     (2)  แผนตรวจงาน     
(3)  แผนประเมินผลงาน (4)  แบบวธิทีดลอง       
(5)  แบบการวัดประสทิธิภาพ 
ตอบ  3   การประเมินผลโดยการวัดประสิทธิผลของนโยบาย  ถือเปนการประเมินผล

แบบซึ่งทําไดโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงในรูปของหนวยของ
ผลิตผลหรือบริการกับผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนเอง  ถาผลลัพธที่ไดเปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งเอาไวก็แสดงวาสามารถดําเนินกิจการตามนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิผล 

 
7. ขอใดกลาวไมถูกตองในความจําเปนที่จะตองมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

(1)  มีสภาพปญหาความตองการเปล่ียนไป 
(2)  มีความคิดริเริ่มใหมเกิดข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปล่ียนไป 

     (3)  เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับของทรัพยากร ซึ่งอาจสงผลทําใหผูกําหนดนโยบาย
ตองตัดสินใจเปล่ียนแปลงนโยบาย 

(4) เกิดจากความรูสึกเสียดายที่ไดมีการลงทุนลงแรงไปมากพอสมควรแลว 
(5)  มีกระแลการเรียกรองใหญจากประชาชนเกิดข้ึน 
ตอบ 4.    นโยบายสาธารณะนั้นสามารถที่จะเปล่ียนแปลงได เมื่อมีความจําเปนบางอยาง

เกิดข้ึน เชน มีสภาพปญหาความตองการเปล่ียนไป มีความคดิริเริ่มเกิดข้ึน 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับของทรัพยากรท่ีมีอยู ซึ่งอาจสงผลใหผู
กําหนดนโยบายตองตัดสินใจเปล่ียนแปลงนโยบาย เปนตน 
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8. การนํานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะทั่วไป 3 อยาง คือ 
(1) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนธรรมชาติ และตองลงมือกระทํา 
(2) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนธรรมชาติ และตองมีผลงานออกมา 
(3) ตองเปนกระบวนการ  ตองเปนกระบวนการที่มีระบบ ตองลงมือกกระทําจริง 
(4) ตองเปนกระบวนการ ตองมีกลุมบุคคลทํา และตองมือกระทําจริง 
(5) ตองเปนกระบวนการ  ตองไดรับอนมุัติ และตองมีการลงมือกระทําจริง                                     
ตอบ 3. ลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะทัว่ไปดังนี้   
  1.ตองเปนกระบวนการ     
  2. ตองเปนกระบวนการที่มีระบบ     
  3.ตองมีการลงมือกระทําจริง 
 

9. กระบวนการของนโยบาย (Processes of Policy) เรียกตามลําดับไดอยางไร 
(1) กําหนด – วิเคราะห – ปฏิบัติ – ประเมิน  (2) วิเคราะห – กอรูป – ประเมิน 
(3) ประเมิน – ปฏิบัติ – วิเคราะห (4)  ปฏิบัต ิ– วิเคราะห – ประเมิน 
(5) กําหนด – ปฏิบัต ิ– วิเคราะห – ประเมิน 
ตอบ 1.  . กระบวนการของนโยบาย ประกอบดวย   
  1. การกําหนดหรือการกอรูปนโยบาย     
  2. การวิเคราะหนโยบาย      
  3.  การนํานโยบายไปปฏิบัติ    
  4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย 
 

10. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายตองรูเขาใจและตองทําใหกระจางชัดกอนเริ่มกระบวนการ
กําหนดนโยบาย 
(1) ปญหาของนโยบาย (2)  ส่ิงแวดลอมของนโยบาย 
(1) ข้ันตอนในการกําหนดนโยบาย (4)  ถูกทุกขอ 
(5)  ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2 
ตอบ 4. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายจะตองรูและเขาใจกอนที่จะเริม่กระบวนการ
กําหนดนโยบาย ไดแก  
 1. ปญหาของนโยบาย          2. ส่ิงแวดลอมของนโยบาย      
 3. ข้ันตอนในการกําหนดนโยบาย 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


