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พระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

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 มีผูทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด 
ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลาย

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง
หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการ
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 
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ แตไมหมายความรวมถึงเขตใน

กรุงเทพมหานคร 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบล 

นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่อื่น 

“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด 
ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

“เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อาสาสมัคร” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา  5   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด 1 บททั่วไป 
มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เรียก

โดยยอวา “กปภ.ช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี  
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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 
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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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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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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และแกไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

 
7. หากใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการสูญหาย ตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกี่วัน 
 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. จําคุกไมเกินส่ีเดือน ปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตอบ  ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
10. ผูใดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ค. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ง. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
ตอบ ง. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 
11. ผูใดเขาไปในสถานบริการโดยไมยอมใหตรวจเอกสารราชการ ตองระวางโทษอยางไร 
 ก. ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   ข. ปรับไมเกินสองพันบาท 



15 
 

 ค. ปรับไมเกินส่ีพันบาท   ง. ปรับไมเกินหาพันบาท 
ตอบ ง. ปรับไมเกินหาพันบาท 

   
12. ผูใดนําอาวุธปนเขาไปในสถานบริการ ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 
ค. ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงย่ีสิบป หรือปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ตอบ ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
13. ผูใดจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการท่ีเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร 
ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 
ค. ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงย่ีสิบป หรือปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ตอบ  ง. จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท 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 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุทกภัย วาตภัย 
 
1. ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากนํ้าทวม  หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่นํ้าไหลเออลนฝงแมนํ้า ลํา
ธาร หรือทางนํ้าเขาทวมพ้ืนท่ี ซ่ึงปกติจะไมไดอยูใตระดับนํ้าเรียกวา 
 ก. วาตภัย     ข. พายุดีเปรสช่ัน 
 ค. พายุโซนรอน    ง. อุทกภัย 
 
2. สาเหตุท่ีเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติเกิดไดจากสาเหตุใด 
 ก. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนอง 
 ข. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน 
 ค. ผลจากนํ้าทะเลหนุน 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
3. สาเหตุการเกิดอุทุกภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยคือขอใด 
 ก. การตัดไมทําลายปา    ข. การบริหารัดการนํ้าไมดี 
 ค. การออกแบบทางระบายนํ้าของถนนไมเพียงพอ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
4. ภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไม และ 
ส่ิงกอสราง เรียกวา 

ก.อุทกภัย     ข. วาตภัย  
ค.  พายุหมุน     ง. ดีเปรสช่ัน 

 
5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับพายุหมุนเขตรอน 
 ก. เกิดข้ึนในมหาสมุทรหรือทะเล  ข. มีอุณหภูมิต้ังแต 26 องศาเซลเซียส 
 ค. มีปริมาณไอนํ้าในอากาศมากถึงระดับความสูงประมาณ 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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ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
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 
ขอ4 ระ เบี ยบนี้ ไ ม ใ ช บั งคั บกั บการจ าย เ งินทดรองราชการตามระ เบี ยบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2532และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร 

ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
“ภัยพิบัติ” หมายความวา สาธารณภัยอันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง 

ภาวะฝนแลงฝนท้ิงชวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูกอการราย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของ
ประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน 
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“ฉุกเฉิน” หมายความวา เกิดข้ึนโดยปจจุบันทันดวนหรือเปนที่คาดหมายวาจะ
เกิดข้ึนในเวลาอันใกลและจําเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน 

“ผูประสบภัยพิบัติ” หมายความวา ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแตไมรวมถึงสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

 “การใหความชวยเหลือดานการเกษตร” ใหหมายความรวมถึง การใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานการปศุสัตวและดานการประมงดวย 

“การใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย” หมายความ
วา การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อใหผูประสบภัยพิบัตินั้นสามารถ
ชวยตนเองได เชนการใหความชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ หรือคนพิการซ่ึงหัวหนาครอบครัว
เสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนยายครอบครัว และการสงเสริมอาชีพระยะ
ส้ันแกครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ 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 หนาท่ีของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือขอใด 
 ก. จัดทําแผนแมบท     
 ข. วางมาตรการสงเสริม สนับสนุน ปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย 
 ค. กําหนดนโยบายดานความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
2. ขอใดมิใชโครงสรางของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ก. สํานักงานเลขานุการ 
 ข. กองวิชาการและแผนงาน 
 ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 5 
 
3. งานสารบรรณและธุรการท่ัวไปของสํานักงาน เปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด 
 ก. สํานักงานเลขานุการ 
 ข. กองวิชาการและแผนงาน 
 ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 
 
4. การศึกษา วิเคราะห และวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนาท่ีรับผิดชอบของ
หนวยงานใด 
 ก. สํานักงานเลขานุการ 
 ข. กองวชิาการและแผนงาน 
 ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 
 
5. การประสานงานกับสวนราชการ งานเอกชน การกําหนดมาตรการ การกํากับดูแล การ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เปนหนาท่ีของหนวยงานใด 
 ก. สํานักงานเลขานุการ   ข. กองวิชาการและแผนงาน 
 ค. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 
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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2551 

_________________ 
โดย ท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการใหความ

ชวย เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
อาศัย อํานาจตามความในขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง

ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังจึงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไวดังตอไปนี้ 
 1. หลักเกณฑ น้ีเรียกวา “หลักเกณฑและวิธี ดําเนินการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551” 

2. หลักเกณฑน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป 
3. ใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผู 

ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 
บรรดาหลักเกณฑ และคําส่ังอื่นใดท่ีกําหนดไวแลวในหลักเกณฑน้ี หรือซ่ึงขัดหรือ

แยงกับหลักเกณฑน้ี ใหใชหลักเกณฑน้ีแทน 
4. ขอบเขตการจายเงินทดรองราชการ จะตองเปนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

5. การจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราดังตอไปนี้ 

  5.1  ดานการชวยเหลือผูประสบภัย  ใหดําเนินการชวยเหลือส่ิงของหรือจาย
เปนเงิน โดยคํานึงถึงสภาพและเหตุการณตามความเหมาะสม ดังน้ี 

 5.1.1  คาอาหารจัดเลี้ยงม้ือละไมเกิน 30 บาท / วัน / คน และชวยเหลือเปน
ถุงยังชีพชุดละไมเกิน 500 บาท / ครอบครัว 

  5.1.2  คาเคร่ืองครัวและอุปกรณในการประกอบอาหาร เทาท่ีจายจริง 
ครอบครัวละไมเกิน 3,500 บาท 

  5.1.3  คา จัดซ้ือหรือจัดหานํ้าสําหรับบริโภคและใชสอยในที่อยูอาศัยเทาท่ี
จายจริงตาม ความจําเปนจนกวาเหตุการณประสบภัยพิบัติจะเขาสูภาวะปกติ 

  5.1.4  คา วัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจํา ซ่ึงผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของท่ี
ไดรับความเสียหายบางสวน และท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดท่ีไดรับความเสียหาย
บางสวนเทาท่ี จายจริงหลังละไมเกิน 20,000 บาท 
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  5.1.5  คาวัสดุกอสรางท่ีอยูอาศัยประจํา ซ่ึงผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของท่ี
ไดรับความเสียหายท้ังหลัง และท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดท่ีไดรับความเสียหายท้ังหลัง 
เทาท่ีจายจริงหลังละไมเกิน 30,000 บาท 

  5.1.6  คา วัสดุซอมแซมยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวท่ี
ไดรับความเสียหายบางสวน เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 3,000 บาท 

  5.1.7  คาวัสดุสรางยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวท่ีไดรับ
ความเสียหายท้ังหลัง เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 8,000 บาท 

  5.1.8  คาอุปกรณแสงสวางในที่อยูอาศัยแทนของเดิม เทาท่ีจายจริง 
ครอบครัวละไมเกิน 200 บาท 

  5.1.9  กรณีตองเชาท่ีพักใหผูประสบภัย ใหจายคาเชาท่ีพักระยะเวลาไมเกิน 
7 วัน เทาท่ีจายจริง ในอัตราคนละไมเกิน 100 บาท ตอวัน 

  5.1.10  กรณี ท่ีผูประสบภัยพิบัติเชาบานเรือนของผูอื่นและบานเชาเสียหาย
จากภัย พิบัติท้ังหลังหรือเสียหายบางสวนจนอยูอาศัยไมได ใหชวยเหลือเปนคาเชาบานแก
ผูประสบภัยพิบัติเทาท่ีจายจริงในอัตรา ครอบครัวละไมเกินเดือนละ 1,500 บาท เปนเวลาไมเกิน 2 
เดือน 

  5.1.11  คาดัดแปลงสถานที่ สําหรับเปนท่ีพักช่ัวคราว เทาท่ีจายจริง 
ครอบครัวละไมเกิน 2,000 บาท หรือคาสรางท่ีพักช่ัวคราว เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 
4,000 บาท หรือคาผาใบหรือผาพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สําหรับกันแดดกันฝนและปองกันอุทกภัย 
เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 800 บาท   

  5.1.12  คาใชจายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พักช่ัวคราว 
 (1) คาไฟฟา ใหเปนไปตามที่การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจะเรียกเก็บ สําหรับกรณีท่ีทองท่ีน้ันไมมีไฟฟา ใหจัดอุปกรณแสงสวางอื่น ๆ ทดแทนได
เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน                       

(2) จัดหานํ้าบริโภคและใชสอย จากหนวยงานที่จังหวัดและอําเภอมีอยู 
เชน การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง หนวยดับเพลิงเทศบาล เปนตน หรือจัดซ้ือ
อุปกรณบรรจุนํ้าตามความจําเปนของจํานวนผูประสบภัยพิบัติ รวมท้ังการจัดซ้ือเพ่ือบริโภคใชสอย 
เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 

(3) จัดสรางหองนํ้า 1 ท่ีตอ 10 คน เทาท่ีจายจริง เฉลี่ยท่ีละไมเกิน 
1,500 บาท 

(4) จัดสรางหองสวม 1 ท่ีตอ 10 คน เทาท่ีจายจริงเฉลี่ยท่ีละไมเกิน 
1,500 บาท 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ

ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐและใหการปฏิบัตริาชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรจีึงเห็นสมควรใหมี
การจางพนกังานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจงึวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ 1  ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547” 

ขอ 2  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรอืสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิน่  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่
มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวดั ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี ้
ขอ 4  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคบั คําส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบตัิหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏบิัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทัง้นี้ เวนแตเรือ่งใดมี
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กําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงือ่นไขของสญัญาจาง  หรือเปนกรณทีี่สวน
ราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด 
ไดรับยกเวนไมตองปฏบิตัิเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได 

ขอ 5  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบยีบนี้ 
หมวด 1 

พนักงานราชการ 
ขอ 6  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้ 
(1) พนักงานราชการทัว่ไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏบิัติงานในลักษณะ

เปนงานประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งาน
วิชาชพีเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(2) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตัิงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว 

ขอ 7  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดย
จําแนกเปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี ้

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ 
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอย

เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได 
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ

กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

8. พนักงานราชการท่ีปฏิบตัิงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมาก 
เปนพิเศษหมายถึงผูใด 

 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มี
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) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10. ตําแหนงของพนักงานราชการมีกี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
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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 
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