ค�ำน�ำ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ของโลก ที่สถานการณ์และแนวโน้มความรุนแรงของภัย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเกิดพายุ อุทกภัย คลื่นความร้อน รวมถึงฤดูกาลที่แปรปรวนและความผันผวนของ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน (Extreme weather event) จากรายงานของ Global Climate Risk Index 2020
จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๘ ของประเทศที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง ๒๐ ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๑) นอกจากนี้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาค
ทีม่ คี วามเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจท�ำให้ระดับน�ำ้ ทะเลเฉลีย่ ทัว่ โลกสูงเพิม่ ขึน้
ถึง ๑.๑ เมตร ภายในปี พ.ศ. ๒๖๔๓ จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิต
และทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท�ำคู่มือการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีแ่ ละผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พฤษภาคม ๒๕๖๕

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

บทที่ ๒
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กฎหมาย ระเบียบ

๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒

๖

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย
เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๘

๑๘

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐

๒๑

หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๑

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๕

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๑

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

๗๕

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำหรือชาวประมง
ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑

๘๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

๙๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๐

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๑๐๔

นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

๑๐๔

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๑๐๕

วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๑๐๕

กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๑๐๖

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๒
(ต่อ)

บทที่ ๓

ระดับการจัดการสาธารณภัย

๑๑๐

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๑๑๐

การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๑๑๒

การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

๑๑๓

แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

๑๑๖

บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑๗

การป้องกันและการเตรียมการ

๑๑๙

การเผชิญเหตุ

๑๒๔

การฟื้นฟู

๑๒๗

การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงิน

๑๒๗

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรส่วนภูมิภาค ยกเว้น กรุงเทพมหานคร

๑๒๘

แนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒๙

แนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรกรุงเทพมหานคร

๑๓๗

ภาคผนวก

๑๓๙
ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหาย

๑๔๐

แบบ กษ ๐๑ – ๐๓ ด้านพืช

๑๔๙

แบบ กษ ๐๑ - ๐๓ ด้านประมง

๑๕๕

แบบ กษ ๐๑ – ๐๓ ด้านปศุสัตว์

๑๖๑

แบบ กษ ๐๑ – ๐๓ ด้านเกลือทะเล

๑๖๗

แบบ ร๒

๑๗๓

ตอบข้อหารือ

๑๗๕
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กฎหมาย ระเบียบ











ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการ
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๘
 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ หรือชาวประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
___________________________

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เพือ่ ให้สว่ นราชการมีวงเงินทดรองราชการในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
เป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
			 (๑)		 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ			
							 กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
			 (๒)		 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ			
							 กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจาก
โรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ก่อการร้าย
กองก�ำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท�ำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
และจ�ำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
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“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย
“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ
หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว และการส่งเสริม
อาชีพระยะสัน้ แก่ครอบครัวของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ตลอดจนการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผูม้ หี น้าที่
รับผิดชอบ อันเป็นการจ�ำเป็นเพื่อให้การด�ำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จ�ำเป็น เพื่อให้การด�ำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ�ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การปฏิบตั ใิ นกรณีใดทีร่ ะเบียบนีไ้ ม่ได้กำ� หนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบตั ใิ นกรณีใดตามระเบียบ
นี้ให้ส่วนราชการขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

หมวด ๑

เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นระหว่างทีย่ งั ไม่ได้รบั เงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
			 (๑)		 ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท
			 (๒)		 ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม		 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท
			 (๓)		 ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
					 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 		 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท
			 (๔)		 ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 		 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท
			 (๕)		 ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย		 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 		บาท
			 (๖)		 ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข		 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 		บาท
			 (๗)		 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท
			 (๘)		 ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ		 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐		บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดมีอำ� นาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๘)
แก่อ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็น จะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่นมีวงเงิน
ทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินได้ตามความเหมาะสมจ�ำเป็น และกรณีทวี่ งเงินทดรองราชการ
ไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มโดยตรงต่อ
กระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอ�ำนาจของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
			 (๑) นายกรัฐมนตรี ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑)
			 (๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒)
			 (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓)
			 (๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔)
			 (๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕)
			 (๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖)
			 (๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗)
			 (๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
							 ของอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอ�ำนาจของนายอ�ำเภอหรือ
							 ปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใด และมีความจ�ำเป็นต้อง
เตรียมเงินสดไว้ เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอ�ำนาจ
เบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อส�ำรองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจ�ำเป็น และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุด
ลงให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนคลัง
ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน ดังต่อไปนี้
			 (๑)		 เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
							 ภัยพิบัติแล้ว
			 (๒)		 เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบ
							 ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
			 (๓)		 มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
							 สาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�ำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะ
กรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ�ำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนาย
อ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอหรือกิ่ง
อ�ำเภอทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูแ้ ทนไม่เกินสีค่ น ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมหนึง่ คน ผูแ้ ทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึง่
คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่าย
ความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑)		 ส�ำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดท�ำบัญชีเป็น
ประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลัน่ กรองการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ ตามทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้สำ� รวจความเสียหายจากภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(๔) ประสานงานและร่วมด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ.
อื่น ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอ�ำเภอหรือหลายกิ่งอ�ำเภอ
(๕) รายงานผลการส�ำรวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด�ำเนินการไป
แล้วให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้ว
แต่กรณี
ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง เรียก
ว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน
ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุขหนึง่ คนผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนึง่ คน ผูแ้ ทนส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน
เป็นกรรมการ และหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีหน้าที่ และอ�ำนาจ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและกลัน่ กรองการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ า้ นต่าง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้ส�ำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ที่รับผิดชอบตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(๓) ระดมสรรพก�ำลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัยพิบตั ไิ ด้รบั ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทัว่ ถึง
และไม่ซ�้ำซ้อน
(๔) พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั สิ ำ� หรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่ น ของรั ฐ ที่ ไ ม่ มี ว งเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
แต่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(๕) จัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก�ำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะ และอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นจากส่วนกลาง ในกรณีภยั พิบตั กิ รณีฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ เกินกว่า
ความสามารถของจังหวัด
(๖) ประสานงานและร่วมด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณีภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบตั จิ ากส่วนกลาง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพือ่ พิจารณาด�ำเนิน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินร่วมกับผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรณีทมี่ คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมลงคะแนนเสียงอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์ส�ำหรับ
ส่วนราชการในการด�ำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมาย
ที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๑๗ การใช้ จ ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ
สาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
ข้อ ๑๘ เมือ่ เป็นทีค่ าดหมายว่าจะเกิดภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินขึน้ ในเวลาอันใกล้ และจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการ
โดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้
โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณีจงั หวัดอืน่ ให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
เมื่อด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ด�ำเนินการตามข้อ ๒๐
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากโรค
หรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการตามข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภัย
ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานก่อน เมือ่ ไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จา่ ย
จากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ�ำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
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การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลาของ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่น ๆ หากไม่สามารถ
ประชุ ม ก.ช.ภ.จ. ได้ ทั น ท่ ว งที และผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ว่ า ความเสี ย หายดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด ก็ให้มอี ำ� นาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินไปก่อน
ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน
เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัย การให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่
การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนเงิน
ทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินแก่สว่ นราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔)
(๖) และ (๗) โดยไม่ต้องให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๔) กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ และกระทรวงกลาโหมได้รบั การร้องขอ
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้อ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ และในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อ
ด�ำเนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั มิ ากกว่าวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรร ให้อำ� เภอหรือกิง่ อ�ำเภอ
ขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัด และให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดอนุมตั กิ ารจ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าว
หรือด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
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ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงที ถ้านายอ�ำเภอ
หรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าความเสียหายดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าว
(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด
(๓) ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย หรื อ กระทรวงกลาโหม แล้ ว แต่ ก รณี ได้ รั บ การร้ อ งขอหรื อ ถู ก สั่ ง การ
ให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงาน
ให้ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น ๆ เพื่อใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถ
ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(๔) ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอำ� นาจ
โอนเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินให้แก่จงั หวัดเพือ่ ใช้ในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม่ต้อง
ให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๕) ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอ�ำนาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
การโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด ให้ด�ำเนินการ
ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๒๔ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ข องกระทรวงกลาโหมทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร
และจังหวัดอืน่ ให้สำ� นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและส�ำนักงบประมาณ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทัว่ ถึงและไม่ซำ�้ ซ้อนกัน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ท�ำเป็นหนังสือ
ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ)
(๔) จ�ำนวนผูป้ ระสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ�ำนวนบ้านเรือนที่เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหาย รวมทั้ง
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด
การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการท�ำสัญญายืมเงิน
ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ส่วนราชการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ�้ำซ้อนกัน

หมวด ๔

การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
หากมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๒๘ เมื่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๙ อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายไปพลางก่อนตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อไว้
ในสมุดทะเบียนทีใ่ ช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผรู้ บั เงินท�ำใบส�ำคัญรับเงินตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินไปแล้ว ให้ดำ� เนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินทดรองราชการ ดังนี้
(๑)		 รวบรวมใบส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
สามสิบวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับใบส�ำคัญและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแล้วให้ด�ำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว
เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็ว
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(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดท�ำ
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอ�ำนาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส�ำคัญต้นฉบับไว้ที่
ส่วนราชการนั้น เพื่อให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๓๑ กรณีสว่ นราชการหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนหรือได้รบั โอนเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าว
ส่งใบส�ำคัญและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการเจ้าของเงินภายในสีส่ บิ ห้าวันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
เงิน และให้สว่ นราชการเจ้าของเงินเร่งด�ำเนินการตามวิธกี ารในข้อ ๓๐ ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันท�ำการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่
หน่วยงานในสังกัด หรือกรณีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพือ่ ชดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ส่งใบส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายในสีส่ บิ ห้าวันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เงิน และให้สำ� นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด�ำเนินการตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการขอรับโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิน้ ภายในเจ็ดสิบห้าวันท�ำการ โดยเมือ่ ส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแล้ว ให้ส�ำเนาหนังสือแจ้งส�ำนักงานจังหวัดทราบด้วย เพื่อให้ส�ำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ
ทั้งนี้ ให้ส�ำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๓๒ ในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินขึน้ ในเดือนสิงหาคมและกันยายนและได้จา่ ยเงินทดรองราชการ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ไปแล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถขอรั บ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ชดใช้
เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน ให้น�ำไปขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป
โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ ๓๓ วิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเงินในเรือ่ งใดทีม่ ไิ ด้กำ� หนดไว้ในระเบียบนีใ้ ห้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
ทางราชการ

หมวด ๕

การจัดหาและการควบคุมพัสดุ
ข้อ ๓๔ การจั ด หาพั ส ดุ การตรวจรั บ พั ส ดุ และการบริ ห ารพั ส ดุ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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หมวด ๖

การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๓๕ การตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการของส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
(๑) กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๙
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในราชการของส่วนราชการนั้น ๆ ด�ำเนินการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอ�ำนาจดังกล่าวทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
(๒) กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๘) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
จังหวัดด�ำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผมู้ อี ำ� นาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ นิ้ สุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ให้ส�ำนักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด
ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามข้อ ๓๕
ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าว
ข้อ ๓๗ ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย
อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง เป็ น ประธานกรรมการ ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งบประมาณ ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉินและท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมีหน้าที่และ
อ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อม
ทั้งตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปตามที่เห็น
สมควร และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ให้แจ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบด้วย
(๒) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ การด�ำเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ส�ำหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ เว้นแต่การด�ำเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้ก�ำหนดแบบและเงื่อนไขของรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้แบบและเงื่อนไขของรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการก�ำหนดแบบและเงื่อนไขของรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
ลงชื่อ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
___________________________

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ และ
เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง หมายความว่า การด�ำเนินการใดที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
สถานการณ์ภยั พิบตั ทิ คี่ าดหมายว่าจะเกิดขึน้ ในเวลาอันใกล้ และจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการป้องกันหรือยังยัง้ ภัยพิบตั ดิ งั กล่าว
โดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่ด�ำเนินการป้องกันหรือยับยั้งต่อภัยพิบัติดังกล่าวอาจ
ส่งผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีอนุมตั จิ า่ ยเงิน
ทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ข้อ ๔ ให้ผมู้ อี ำ� นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินทดรองราชการตามข้อ ๓ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการด�ำเนินการป้องกัน หรือยับยัง้ ภัยพิบตั ทิ จี่ ะเกิดขึน้ ในเวลาอันใกล้อย่างน้อยห้าคนเป็นคณะกรรมการ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์ ปัจจัยบ่งชี้
ต่าง ๆ ว่ามีความจ�ำเป็นต้องป้องกันหรือยับยัง้ ตามข้อ ๒ รวมทัง้ การเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยัง้
ภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการดังกล่าว
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ข้อ ๕ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการซึ่งใช้ในการด�ำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้
(๑)		 ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา
(๒)		 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด�ำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
(๓)		 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล และยานพาหนะ ซึง่ ช�ำรุดเสียหายในระหว่างปฏิบตั งิ าน
ตามความจ�ำเป็น
(๔)		 ค่าจัดหาพลังงานเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่ ส�ำหรับเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล และยานพาหนะ
ที่น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจ�ำเป็น
(๕)		 ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า
(๖)		 ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายได้ใน
กรณีทงี่ บประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตงั้ ไว้เพือ่ การนี้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของ
ทางราชการ
(๗)		 ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือให้เบิกจ่ายได้วันละ
ไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความ
ช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องอพยพประชาชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ภยั พิบตั ทิ คี่ าดหมายว่า
จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนได้วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน
กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินทดรองราชการนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายและเสนออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป
ข้อ ๖ เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินได้อนุมตั ใิ ห้ใช้จา่ ยเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยัง้ ภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่อนุมัติ
ข้อ ๗ ในการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ให้ผู้มีอ�ำนาจ
อนุมัติการจ่ายเงินรับรองและยืนยันว่าได้ด�ำเนินการและใช้จ่ายเงินทดรองราชการถูกต้องเป็นจริง และอยู่ภายในวงเงิน
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๘ ให้น�ำความในข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗
และข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินและการชดใช้เงินทดรองราชการ การจัดหาและการควบคุมพัสดุ การตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการมาใช้บังคับ
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ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ และค�ำวินิจฉัยของอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มณฑล สุดประเสริฐ
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
___________________________
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ไว้ดัง
ต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจ�ำเป็นต้องให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑)		 ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒)		 วัน เดือน ปี ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ ให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ” และเมื่อภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ด�ำเนินการประกาศวันสิ้นสุด
ของภัยด้วย
(๓)		 พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอที่เกิดภัย
พิบตั กิ รณีฉกุ เฉินเท่านัน้ หากภัยพิบตั สิ ง่ ผลกระทบเป็นวงกว้างขึน้ ก็ให้ประกาศเพิม่ เติมตาม
พื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และให้ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม
(๔)		 ประเภทความเสียหาย ให้ระบุประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย
พื้นที่การเกษตร หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
(๕)		 เวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุดของการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ทัง้ นีต้ อ้ ง
ไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
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เมือ่ ได้มกี ารประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน รวมทัง้ การประกาศวันสิน้ สุด
ของภัย ให้ส่งส�ำเนาประกาศดังกล่าวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที
ข้อ ๒ กรณีไม่สามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตาม
ข้อ ๑ (๕) ให้ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินสิน้ สุดลงไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวัน โดยให้ทำ� หนังสือชีแ้ จงเหตุผลความจ�ำเป็นและระบุระยะเวลา
ที่ขออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑)		 ส�ำเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒)		 ส� ำ เนารายงานการประชุ ม คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ� ำ เภอ
(ก.ช.ภ.อ.) หรือส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กิ่งอ�ำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) หรือส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี ที่มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินหรือมีหนังสือขออนุมตั ขิ ยายเวลา
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ต่ละด้าน ในรายการทีข่ ออนุมตั ขิ ยายเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ซึง่ ได้พจิ ารณาให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวง
การคลังก�ำหนดแล้ว
(๓)		 รายละเอียดการขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
ตามแบบที่ก�ำหนดท้ายระเบียบนี้
การอนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้เป็นอ�ำนาจอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
ข้อ ๓ ในกรณีมเี หตุจำ� เป็นไม่อาจขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉินได้ทันตามก�ำหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะรับไว้
พิจารณาตามเหตุผลและความจ�ำเป็น
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายมณฑล สุดประเสริฐ
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๓
___________________________

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธดี ำ� เนินการเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้
๑.		 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓”
๒.		 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓.		 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
		 บรรดาหลักเกณฑ์ และค�ำสั่งอื่นใดที่ก�ำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้
ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน
๔.		 ขอบเขตการจ่ า ยเงิ น ทดรองราชการ จะต้ อ งเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๕.		 การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านการด�ำรงชีพ ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยค�ำนึงถึงสภาพ
และเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้
๕.๑.๑		 ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อคน
๕.๑.๒		 ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อครอบครัว
๕.๑.๓		 ค่ า จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด หาน�้ ำ ส� ำ หรั บ บริ โ ภคและใช้ ส อยในที่ อ ยู ่ อ าศั ย เท่ า ที่ จ ่ า ยจริ ง
ตามความจ�ำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ
๕.๑.๔		 ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ รงชี พ เบื้ อ งต้ น กรณี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ได้ รั บ ความเสี ย หายทั้ ง หลั ง
เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๘๐๐ บาท
๕.๑.๕		 ค่ า วั ส ดุ ซ ่ อ มแซมที่ อ ยู ่ อ าศั ย ประจ� ำ ซึ่ ง ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ เ ป็ น เจ้ า ของที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท
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๕.๑.๖		 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส�ำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับ
ความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๕,๗๐๐ บาท
๕.๑.๗ 		 กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติ
ทัง้ หลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยูอ่ าศัยไม่ได้ ให้ชว่ ยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผปู้ ระสบ
ภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริง ในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเวลา
ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๑.๘ 		 ค่าดัดแปลงสถานที่ส�ำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน
๒,๕๐๐ บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ ส�ำหรับกันแดดกันฝน
เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๑.๙ 		 ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว
(๑) ค่ า ไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ารไฟฟ้ า นครหลวงหรื อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
จะเรียกเก็บ ส�ำหรับกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีไฟฟ้า ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอื่น ๆ
ทดแทนได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(๒) จั ด หาน�้ ำ บริ โ ภคและใช้ ส อยจากหน่ ว ยงานที่ จั ง หวั ด และอ� ำ เภอมี อ ยู ่ เช่ น
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบาล เป็นต้น
หรือจัดซื้ อ อุ ปกรณ์ บรรจุ น�้ำ ตามความจ� ำ เป็ นของจ� ำ นวนผู ้ ประสบภั ย พิ บั ติ
รวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภคใช้สอย เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(๓) จัดสร้างหรือจัดหาห้องน�้ำ ห้องส้วม ๑ ที่ต่อ ๑๐ คน เท่าที่จ่ายจริง เฉลี่ยที่ละ
ไม่เกิน ๑,๗๐๐ บาท
(๔) จัดสร้างที่รองรับ ท�ำลาย หรือก�ำจัดขยะมูลฝอย เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
๕.๑.๑๐ ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก หรือมี
ความจ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำรงชีพ กรณีไม่มีเครื่องนุ่งห่มในการด�ำรงชีพขณะเกิดภัย
รายละไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท
๕.๑.๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนส�ำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพ
หลักในการหาเลีย้ งครอบครัวของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เท่าทีจ่ า่ ยจริงครอบครัวละไม่เกิน
๑๑,๔๐๐ บาท
๕.๑.๑๒ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
(๑) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ�ำนวน ๔,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ให้ช่วยเหลือ
เบื้องต้นเป็นเงินจ�ำนวน ๑๓,๓๐๐ บาท
(๓) กรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของ
ประชาชนทัว่ ไป ให้จา่ ยเงินและหรือสิง่ ของปลอบขวัญผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บทีร่ กั ษาตัว
ในสถานพยาบาล รายละไม่เกิน ๒,๓๐๐ บาท
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๕.๑.๑๓ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท และในกรณีผู้ประสบภัย
ที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พิจารณา
ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท
๕.๑.๑๔ กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต�่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลา
อากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์
ประชาชนได้เท่าทีจ่ า่ ยจริงคนละไม่เกิน ๓๐๐ บาท ทัง้ นี้ จังหวัดหนึง่ ไม่เกินงบประมาณ
ปีละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑.๑๕ ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหาย
และไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท
๕.๑.๑๖ ค่าเครื่องนอน ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก
หรื อ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการด� ำ รงชี พ กรณี ไ ม่ มี เ ครื่ อ งนอนในการด� ำ รงชี พ
ขณะเกิดภัยเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๒ ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดู
ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ดังนี้
			 (๑)		ค่าใช้จ่ายส�ำหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริง คนละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
			 (๒)		ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐ วัน
			 (๓)		ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน
			๑๐,๐๐๐ บาท
			 (๔)		เงินทุนประกอบอาชีพทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม เท่าทีจ่ า่ ยจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
๕.๓ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
๕.๓.๑		 จัดหาวัสดุ เคมีภณ
ั ฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส�ำหรับแจกจ่ายประชาชน เพือ่ ให้ประชาชน
ได้บริโภคน�้ำ อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้
											 (๑) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส�ำหรับไปท�ำความสะอาดบ่อน�้ำตื้นของประชาชน บ่อน�้ำละ
														 ไม่เกิน ๒๕๐ บาท
											 (๒) ค่าน�ำ้ ดืม่ แก่ครอบครัวทีข่ าดแคลนน�ำ้ สะอาดบริโภค ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐๐ บาท
											 (๓) ค่ า อาหารเสริ ม โปรตี น และอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกายแก่ ป ระชาชน
														 ผู ้ ป ระสบภั ย เพื่ อ การฟื ้ น ฟู ส ภาพร่ า งกายและเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น โรค
														 ครอบครัวละไม่เกิน ๕๗๐ บาท
											 (๔) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส�ำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อการปรับปรุงด้านอนามัย
														 สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕๐ บาท
											 (๕) ค่ายาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย (๘ รายการ) ราคาตามบัญชีราคาส�ำหรับ
														 หน่วยงานราชการ องค์การเภสัชกรรม
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๕.๓.๒		 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำหรับไปปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อม รวมทั้งการควบคุมป้องกันโรค
ได้ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ดังนี้
											 (๑) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับการรักษาพยาบาลหรือป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
											 (๒) ค่าวัสดุทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อในคน
											 (๓) ค่าวัสดุและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการในน�้ำ อาหาร และอากาศ
											 (๔) ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อในคน
											 (๕) ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในน�้ำ อาหาร และอากาศ
๕.๓.๓		 จัดหาวัสดุควบคุมและป้องกันโรคระบาดในภาวะภัยพิบัติ จัดหายาและเวชภัณฑ์
ส�ำหรับไปปฏิบัติงาน การควบคุมป้องกันโรคและการปฏิบัติการด้านการแพทย์
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในภาวะภั ย พิ บั ติ ได้ แ ก่ ค่ า วั ส ดุ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง น�้ ำ ยา
และสารเคมีในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๕.๔ ด้านการเกษตร ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั ทิ ขี่ นึ้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
กับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้ว
เท่านั้น โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้
					 ๕.๔.๑		 ด้านพืช
๕.๔.๑.๑ ให้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พืชตายหรือเสียหายตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก�ำหนด ตามจ�ำนวนพื้นที่ท�ำการเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้
ไม่เกิน ๓๐ ไร่ โดยคิดจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ดังนี้
														 (๑)		 กรณี พื ช อายุ สั้ น เสี ย หาย ให้ ช ่ ว ยเหลื อ ต้ น ทุ น การผลิ ต เฉลี่ ย
																		 เฉพาะรายการค่าวัสดุ
														 (๒) กรณีไม้ผล ไม้ยนื ต้นเสียหาย ให้ชว่ ยเหลือต้นทุนการผลิตเฉลีย่ เฉพาะ
																		 รายการค่าวัสดุและต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผลผลิต
๕.๔.๑.๒ กรณีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุ
ทุ ก ชนิ ด ทั บ ถมจนไม่ ส ามารถใช้ เ พาะปลู ก ได้ และหน่ ว ยงานของรั ฐ
ไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือกรณีดงั กล่าวได้ ให้ชว่ ยเหลือค่าใช้จา่ ย
เป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้ง
ซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อการ
เพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ในขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๕ ไร่
๕.๔.๑.๓ กรณีประชาชนมีความจ�ำเป็นต้องขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตทีค่ าดว่า
จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
ปั จ จั ย การผลิ ต และผลผลิ ต ในอั ต ราร้ อ ยละ ๕๐ ของปั จ จั ย การผลิ ต
และผลผลิตของเกษตรกรที่ด�ำเนินการขนย้าย
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๕.๔.๒		 ด้ า นประมง ให้ ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ที่ สั ต ว์ น�้ ำ ตายหรื อ สู ญ หาย
โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้ำ อาหารสัตว์น�้ำ วัสดุทางการประมง ได้ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
๕.๔.๓		 ด้านปศุสัตว์
๕.๔.๓.๑ ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์
วัคซีนและเวชภัณฑ์รกั ษาสัตว์ เพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพสัตว์เลีย้ งและจัดหาอาหาร
สัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๕.๔.๓.๒ ให้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตาย หรือสูญหาย หรือ
แปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๕.๔.๔		 ด้านการเกษตรอื่น
๕.๔.๔.๑ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น การปรั บ เกลี่ ย พื้ น ที่ การไถพรวน ยกร่ อ ง
การก่ อ สร้ า งคั น ดิ น เพื่ อ การเพาะปลู ก พื ช หรื อ ประกอบกิ จ กรรม
ด้านการเกษตรทีเ่ ป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
๕.๔.๔.๒ ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้
ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ด�ำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน�้ำ
๕.๔.๔.๓ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน
เพือ่ ใช้ในการขนย้ายสัตว์เลีย้ งทีป่ ระสบภัย และทีน่ ำ� ไปสนับสนุนหรือขนส่ง
พืชหญ้าอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้
														 (๑)		 ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวัน
																		 ตามราคาท้องถิ่น
														 (๒)		 ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความจ�ำเป็น
๕.๕ ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้
๕.๕.๑		 จัดหาภาชนะรองรับน�้ำ เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน�้ำ ค.ส.ล. ถังปูน
ฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน�้ำประเภทอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน�้ำ
อุปโภคบริโภค
๕.๕.๒		 ซ่อมแซมภาชนะรองรับน�้ำที่ช�ำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้เก็บน�้ำไว้อุปโภคบริโภค
๕.๕.๓		 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิได้อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการ ให้ ก ระท� ำ ได้ เ ฉพาะในกรณี เร่ ง ด่ ว นจ� ำ เป็ น
เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซำ�้ ซ้อนกับโครงการที่ได้รับ
งบประมาณด�ำเนินการในบริเวณนั้นอยู่แล้ว
		 ส�ำหรับการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น ซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซม
จะบังเกิดความเสียหายต่อสิง่ สาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยส่วนรวม ทัง้ นี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

27

		 สิง่ สาธารณประโยชน์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลาด�ำเนินการซ่อมแซมเกิน ๔๕ วัน ให้ใช้งบประมาณปกติดำ� เนินการ
		 ส�ำหรับสะพานหรือถนน หรือถนนที่มีท่อระบายน�้ำที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซม
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือเท่าที่จ�ำเป็น เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
		 กรณีในเขตชุมชนทีเ่ กิดภัยพิบตั เิ ป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนในการสัญจร
ไปมา ให้จัดท�ำสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ�ำเป็น
๕.๕.๔		 จ้างเหมาก�ำจัดสิ่งกีดขวางทางน�้ำ อันได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่กีดขวาง
ทางน�้ำ หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่องทางน�้ำเป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน�้ำ ท�ำให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน�้ำไม่ไหว เกิดความช�ำรุดเสียหาย
หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๕.๕		 ค่าจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น เพื่อน�ำไปแก้ไข
เหตุการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่จะท�ำความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์
หรือความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็นและ
เหมาะสม
๕.๖ ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
๕.๖.๑		 ค่าซ่อมแซมครุ ภัณ ฑ์ ยานพาหนะ เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งสู บน�้ ำ หรื อ ผลั ก ดั น น�้ ำ
เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของทางราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ที่น�ำมาช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิดมูลค่า
ซึ่งช�ำรุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามความจ�ำเป็นให้อยู่
ในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยส�ำเร็จลุล่วงไปได้
๕.๖.๒		 ค่ า น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น รวมทั้ ง ค่ า กระแสไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ยานพาหนะ
เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน�้ำหรือผลักดันน�้ำ เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
ที่ น� ำ มาใช้ ป ฏิ บั ติ ง านช่ ว ยเหลื อ โดยความสมั ค รใจโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และค� ำ นึ ง ถึ ง
ความจ�ำเป็นและการประหยัด และการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือตนเอง
เป็นส�ำคัญ
๕.๖.๓		 กรณีที่เครื่องสูบน�้ำหรือผลักดันน�้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องปั่นไฟ ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของทางราชการและเอกชนที่น�ำมาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้
ให้ เช่ า หรื อ จ้ า งเหมาเครื่ อ งสู บ น�้ ำ หรื อ ผลั ก ดั น น�้ ำ ยานพาหนะ เครื่ อ งจั ก รกล
เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัย เพื่อน�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้เท่าที่จ�ำเป็น เร่งด่วน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น
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๕.๖.๔ 		 ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงานจัดหีบห่อให้
ใช้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้จ้างบุคคล
ภายนอกได้ ตามจ�ำนวนที่เห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�ำ่ ตามประกาศของ
กระทรวงแรงงาน
๕.๖.๕		 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับ
เจ้าหน้าทีท่ อี่ อกปฏิบตั งิ านให้ความช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบภัย ให้เบิกจ่ายได้
ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่อการนี้ โดยให้เบิกจ่าย
ตามระเบี ย บของทางราชการ ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ อ อกไปปฏิ บั ติ ง านดั ง ต่ อ ไปนี้
ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสูบน�้ำหรือเครื่องผลักดันน�้ำให้เบิกจ่ายได้ ๒ คน ต่อ ๑ จุด
ที่ตั้งเครื่องสูบน�้ำหรือเครื่องผลักดันน�้ำ
(๒)		เจ้าหน้าที่คนขับรถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน�้ำ วัสดุ และครุภัณฑ์ ๑ คน ต่อรถยนต์
๑ คัน
(๓) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงาน ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อหน่วยต่อครั้ง
(๔) หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานไม่เกิน ๓ คน
ต่อหน่วยต่อครั้ง
(๕) หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน ๓ คน
(๖) ค่าตอบแทนส�ำหรับบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
๕.๖.๖		 ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือวันละไม่เกิน
๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความ
ช่วยเหลือ ต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก
๕.๖.๗		 ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และติดต่อสื่อสาร เท่าที่จ่ายจริง
๕.๖.๘		 ค่าวัสดุสำ� นักงานซึง่ เกีย่ วเนือ่ งในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและค่าวัสดุในการจัดหีบห่อ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นต้น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
๕.๗ กรณีมคี วามจ�ำเป็น หากรายการใดมิได้กำ� หนดให้จา่ ยเป็นเงิน ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจ
อนุมตั ใิ ห้การช่วยเหลือพิจารณาให้จา่ ยเป็นเงินก็ได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความ
เหมาะสม
๖.		 การให้ความช่วยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงไม่ซ�้ำซ้อนกัน และการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม
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๗.		 ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ไปให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและส�ำนักงานคลังจังหวัดทราบทุก ๆ ๑๕ วัน จนกว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
๘.		 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำ� นาจก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕ และเสนอต่อกระทรวงการคลังเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
๙.		 กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธดี ำ� เนินการนี้ ให้ขออนุมตั ิ
ต่อกระทรวงการคลัง
๑๐. ให้สว่ นราชการทีม่ วี งเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้จา่ ย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
๑๑. ในระหว่างที่ยังมิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยที่ส่วนราชการตามข้อ ๘ ก�ำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามหลักเกณฑ์นี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ลงชื่อ จ�ำเริญ โพธิยอด
(นายจ�ำเริญ โพธิยอด)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
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หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังก�ำหนดขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้
๑.		 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔”
๒.		 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
๓.		 ให้ยกเลิก หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.		 ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้ อ งเป็ นการช่ วยเหลื อ ผู ้ ประสบภั ย พิ บัติ ก รณี ฉุกเฉิ น
ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๕.		 การจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ด้านการเกษตรให้ดำ� เนินการ
ช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั ทิ ขี่ นึ้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านพืช ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้
๕.๑.๑		 กรณีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้
กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจ�ำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกิน
ครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ ในอัตรา ดังนี้
- ข้าว 						
ไร่ละ ๑,๓๔๐ บาท
- พืชไร่และพืชผัก 		
ไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท
- ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท
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๕.๑.๒		 กรณีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุทุกชนิด
ทับถม จนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน
ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถใช้
พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชได้ในขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๕ ไร่ ทั้งนี้ ราคาไม่เกินไร่ละ
๗,๐๐๐ บาท
๕.๒ ด้านประมง ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ทิ สี่ ตั ว์ตายหรือสูญหาย
ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้
๕.๒.๑		 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่
๕.๒.๒		 ปลาหรือสัตว์น�้ำอื่นนอกจากข้อ ๕.๒.๑ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไร่ละ ๔,๖๘๒ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่
๕.๒.๓		 สัตว์น�้ำตามข้อ ๕.๒.๑ และข้อ ๕.๒.๒ ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงใน
ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ ๓๖๘ บาท ไม่เกินรายละ ๘๐ ตารางเมตร
									 ทั้งนี้ หากคิดค�ำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใด
						 จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินต�่ำกว่า ๓๖๘ บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ
						 ๓๖๘ บาท
๕.๓ ด้านปศุสัตว์
๕.๓.๑		 ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และการจัดหาอาหารสัตว์
ตามราคาท้องตลาด หรือตามความจ�ำเป็นเหมาะสม
๕.๓.๒		 การให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือเสียหาย
จนไม่สามารถฟืน้ ฟูหรือเยียวยาให้กลับสูส่ ภาพเดิมได้ ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือเป็นเงิน
ในอัตราไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท แต่ไม่เกินรายละ ๓๐ ไร่
๕.๓.๓		 การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ช่วยเหลือตามจ�ำนวนที่เสียหาย
จริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่ก�ำหนด โดยให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้
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ชนิดสัตว์
๑. โค
- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน
- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี
- อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
๒. กระบือ
- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน
- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี
- อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
๓. สุกร
- อายุ ๑ – ๓๐ วัน
- อายุมากกว่า ๓๐ วันขึ้นไป
๔. แพะ/แกะ
- อายุ ๑ – ๓๐ วัน
- อายุมากกว่า ๓๐ วัน
๕. ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง
- อายุ ๑ – ๒๑ วัน
- อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๖. ไก่ไข่
- อายุ ๑ – ๒๑ วัน
- อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๗. ไก่เนื้อ
- อายุ ๑ – ๒๑ วัน
- อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๘. เป็ดไข่
- อายุ ๑ – ๒๑ วัน
- อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๙. เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ
- อายุ ๑ – ๒๑ วัน
- อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๑๐. นกกระทา
- อายุ ๑ – ๒๑ วัน
- อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๑๑. นกกระจอกเทศ
๑๒. ห่าน

อัตราตัวละไม่เกิน (บาท)

เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย

๑๓,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๕ ตัว

๑๕,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๙,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๕ ตัว

๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว

๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว

๓๐
๘๐

ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว

๓๐
๑๐๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๒๐
๕๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๓๐
๑๐๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๓๐
๘๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๑๐
๓๐
๒,๐๐๐
๑๐๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว
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๕.๔ ด้านการเกษตรอื่น ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
๕.๔.๑		 การปรับเกลี่ยพื้นที่ด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบ
ภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่การไถพรวน การก่อสร้าง
คันดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ ห้ชว่ ยเหลือค่าใช้จา่ ยโดยเหมาจ่าย โดยช่วยเหลือ
พื้นที่ที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ ๘๐๐ บาท
๕.๔.๒		 การปรับเกลี่ยพื้นที่นาเกลือทะเลที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบ
ภั ย พิ บั ติ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น การปรั บ พื้ น ที่ ท� ำ นาเกลื อ ทะเล ให้ ช ่ ว ยเหลื อ
ตามจ�ำนวนพื้นที่ที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ ๑,๒๒๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่
๕.๔.๓		 ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน
โดยให้ด�ำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน�้ำ
ในกรณีใช้เครื่องจักรกลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อด�ำเนินการขุดลอก
เปิดทางน�้ำ งานก�ำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน�้ำ งานขุดลอกดิน ทราย วัสดุที่ทับถมทางระบายน�้ำ ให้น�ำอัตราราคางาน
ตามราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังมาใช้โดยอนุโลม
๕.๔.๔		 ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน เพื่อใช้ในการ
ขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น�ำไปสนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์
หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้
๕.๔.๔.๑ ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จา่ ยเป็นรายวันตามราคา
ท้องถิ่น
๕.๔.๔.๒ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
๖.		 กรณีมคี วามจ�ำเป็น หากรายการใดมิได้กำ� หนดให้จา่ ยเป็นเงินให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ
ให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ลงชื่อ ทองเปลว กองจันทร์
(นายทองเปลว กองจันทร์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
___________________________
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ [๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑)		พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒)		พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ
มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท�ำใด ๆ อันเป็นการมุ่งท�ำลายทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจน
การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมาย
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

35

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
และกรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อ�ำเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ�ำเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอ�ำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการ
ท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้มคี ณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการคนทีห่ นึง่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนทีส่ อง ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู ้ บั ญ ชาการทหารบก ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู ้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
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ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ ให้ กปภ.ช. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)		ก�ำหนดนโยบายในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒)		พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา
๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓)		บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
(๔)		ให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕)		วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖)		ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดแทนหรื อ ตามที่ ม อบหมายก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ให้ น� ำ บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๐ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้
มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ ในระหว่างทีก่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบก�ำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต�ำแหน่งเพื่อด�ำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้ ทัง้ นี้ ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งเมือ่
(๑)		ตาย
(๒)		ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕)		เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖)		ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๑๐ การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุมส�ำหรับ
การประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)		จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๒)		จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ
(๓)		ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และให้การสงเคราะห์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย ผูไ้ ด้รบั ภยันตราย หรือ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
จากสาธารณภัย
(๔)		แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(๕)		ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับ
(๖)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน ดังกล่าว
ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทมาปรึกษาหารือ
และจัดท�ำ ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท�ำแผน
ด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้
มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้
ตามความจ�ำเป็น และจะให้มสี ำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึน้ เพือ่ ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อ�ำนวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้
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มาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม มาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระ
ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(๑)		แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) 		แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค
(๓) 		หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการตาม (๑)
และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการด�ำเนินการดังกล่าว
(๔) 		แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดระบบ
การปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากร
และประชาชน
(๕) 		แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลัง
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด
การก�ำหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก�ำหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ โดยอาจ
ก�ำหนดตามความจ�ำเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมีการ
แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้ในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ�ำนาจควบคุมและก�ำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้
ให้มีอ�ำนาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ได้ทั่วราชอาณาจักร
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอ�ำนาจบังคับบัญชาและสั่งการตามวรรคหนึ่ง
รองจากผู้บัญชาการ
มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีเป็นผู้อ�ำนวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร
และมีอ�ำนาจควบคุมและก�ำกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ เจ้าพนักงาน
และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู ้ อ� ำ นวยการจั ง หวั ด รั บผิ ด ชอบในการป้ อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) 		จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) 		ก�ำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๓) 		ก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก�ำหนด
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(๔) ด�ำเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้ง
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิบตั กิ ารใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) 		สนั บ สนุ น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
(๖) 		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ�ำนวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ�ำนวยการจังหวัด มีอ�ำนาจสั่งการหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ อยูใ่ นจังหวัด ให้ดำ� เนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ�ำนาจสั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระส�ำคัญ
ตามมาตรา ๑๒ และสาระส�ำคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) 		การจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง และผู้มีอ�ำนาจ
สั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) 		แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) 		แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) 		แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) 		แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
มาตรา ๑๗ ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) 		ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) 		รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) 		ผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกหรือผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกหรือผูแ้ ทนเป็นรองประธาน
กรรมการ
(๔) 		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
(๕) 		กรรมการอื่น ประกอบด้วย
				(ก) ผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดตามจ�ำนวนทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
			 เห็นสมควรแต่งตั้ง
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				(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จ�ำนวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
			 เทศบาลจ�ำนวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวนห้าคน
				(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
			 แต่งตั้ง
(๖) 		หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีทจี่ งั หวัดใดเป็นทีต่ งั้ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของสถาบัน
การศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก�ำหนด
ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทราบเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูอ้ ำ� นวยการ
จังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้นายอ�ำเภอเป็นผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ รับผิดชอบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตอ�ำเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ มีอ�ำนาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอให้ดำ� เนินการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ�ำนาจสั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีม่ หี น้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิน่
ของตน โดยมีผบู้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการจังหวัดและผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ ให้ผอู้ ำ� นวยการท้องถิน่ มีอำ� นาจสัง่ การ ควบคุม
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หมวด ๒

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้ผอู้ ำ� นวยการท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ มีหน้าทีเ่ ข้าด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อ�ำนวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) 		สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ�ำเป็นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(๒) 		ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) 		ใช้เครือ่ งมือสือ่ สารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(๔) 		ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) 		สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่ก�ำหนด
(๖) 		จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการจังหวัดมีอ�ำนาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ให้สั่งการได้ส�ำหรับในเขตอ�ำเภอของตน และ
ในกรณีผู้อ�ำนวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส�ำหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมีความจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ�ำนวยการจังหวัดจะสั่งการ
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด กระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำใดที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค�ำสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่ก�ำหนดในค�ำสั่ง
แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอ�ำนาจของ
ผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจ�ำเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
หลายคน ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ�ำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้ง
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว

42

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่
ของผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุ ต้องเข้าด�ำเนินการเบื้องต้น
เพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณี
จ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจด�ำเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิด
แก่บุคคลได้
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อ�ำนวยการมีอ�ำนาจ
สั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท�ำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือ ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การ
บ�ำบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึง่ ให้ใช้บงั คับกับกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันภัยต่อส่วนรวมด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีทกี่ ารดัดแปลง ท�ำลาย หรือเคลือ่ นย้ายสิง่ ก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สนิ จะมีผลท�ำให้เกิดสาธารณภัย
ขึน้ ในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิม่ ขึน้ แก่เขตพืน้ ทีอ่ นื่ ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ จะใช้อำ� นาจตามวรรคหนึง่ หรือ
วรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการจังหวัด
มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ�ำเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิด
สาธารณภัยเพื่อท�ำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท�ำได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานทีแ่ ล้ว เว้นแต่ไม่มเี จ้าของหรือผูค้ รอบครองอยูใ่ นเวลานัน้ หรือเมือ่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูอ้ ำ� นวยการ
ก็ให้กระท�ำได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่ายให้
เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงาน
มีอำ� นาจขนย้ายทรัพย์สนิ นัน้ ได้ตามความจ�ำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำดังกล่าว
มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผูอ้ ำ� นวยการและเจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำ� นวยการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) 		จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการ
รักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(๒) 		จัดระเบียบการจราจรชัว่ คราวในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัยและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพือ่ ประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) 		ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(๔) 		จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย
(๕) 		ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ท่ีเกิดสาธารณภัยและพื้นที่
ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ
ผูอ้ ำ� นวยการหรือเจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำ� นวยการจะจัดให้มเี ครือ่ งหมายหรืออาณัตสิ ญ
ั ญาณ
เพื่อใช้ในการก�ำหนดสถานที่หรือการด�ำเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้
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ในการด�ำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผูอ้ ำ� นวยการหรือเจ้าพนักงาน จะด�ำเนินการเองหรือมอบหมาย
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจในพืน้ ทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการ หรือช่วยด�ำเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมาย
ให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด�ำเนินการหรือช่วยด�ำเนินการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ เมื่ อ เกิ ด หรื อ ใกล้ จ ะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ ด และการที่ ผู ้ ใ ดอยู ่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ นั้ น
จะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ
และเจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั มอบหมายมีอำ� นาจสัง่ อพยพผูซ้ งึ่ อยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ออกไปจากพืน้ ทีด่ งั กล่าว ทัง้ นี้ เฉพาะเท่าทีจ่ ำ� เป็น
แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด�ำเนินกิจการใด ๆ
ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ
เข้าไปอยู่อาศัยหรือด�ำเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้ก�ำหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่
ที่ห้ามตามที่จ�ำเป็นไว้ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ผู้อ�ำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบส�ำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและ
ท�ำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิ
ได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟู และสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนั้น
ไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด
บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภัย
ร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิล�ำเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น แจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ
และให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐาน
ที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร
ราชการดังกล่าวจะก�ำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือ
บริการอื่นใด ให้ผู้อ�ำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก
รัฐมนตรีมอบหมายมีอ�ำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดำ� เนินการอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทัง้ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพืน้ ที่
ที่ก�ำหนดก็ได้ โดยให้มีอ�ำนาจเช่นเดียวกับ ผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อ�ำนวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอ�ำนาจ
ก�ำกับและควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
และเจ้าพนักงานในการด�ำเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่กรณี
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หมวด ๓

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) 		จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) 		ก�ำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓) 		จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก�ำหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
(๔) 		ด�ำเนินการให้การสงเคราะห์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย หรือผูไ้ ด้รบั ภยันตรายหรือเสียหาย
จากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) 		สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) 		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ�ำนวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจสั่งการ
ส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ ย วข้ อ งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามแผนการป้ อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร และมีอ�ำนาจสั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของ
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๓๒ (๑) อย่างน้อย
ต้องมีสาระส�ำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส�ำคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง และผู้มีอ�ำนาจสั่งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) 		แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) 		แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้
ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) 		แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) 		แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
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มาตรา ๓๔ ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
			 (ก)		 ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการ
			 กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
			 (ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
			 (ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการ
			 กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
			 (ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
			 เห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมและผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นทีป่ รึกษาหรือกรรมการ
ตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการประชุ ม ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครก�ำหนด
มาตรา ๓๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูอ้ ำ� นวยการ
กรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย และให้น�ำความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้ บัง คั บกั บการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องรองผู ้ อ� ำ นวยการ
กรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
ความรับผิดชอบ และอ�ำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
ตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๓๖ ให้ผอู้ ำ� นวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครเป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยเหลือหรือ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอำ� นาจ
สั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ความรับผิดชอบ และอ�ำนาจหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ�ำนวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขตเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้
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มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานครมีหน้าทีเ่ ข้าด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผอู้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
และรองผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที
ให้น�ำความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดหรือหน่วยงาน
ของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผอู้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้ ทราบ และเมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้ แล้วแต่กรณี
ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว

หมวด ๔

เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร

ก�ำหนด

มาตรา ๓๙ ให้ผู้อ�ำนวยการมีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)		ผู้อ�ำนวยการกลาง มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
(๒)		ผู้อ�ำนวยการจังหวัด มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด
(๓)		ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ�ำเภอ
(๔)		ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ มีอำ� นาจแต่งตัง้ เจ้าพนักงานให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(๕)		ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๔๐ ในกรณีทผี่ อู้ ำ� นวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานทีใ่ ดมีสภาพทีอ่ าจก่อให้เกิด
สาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใด ที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๔๑ ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) 		ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) 		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก�ำหนด
การบริหารและก�ำกับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่ และวินัยของอาสาสมัคร
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
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มาตรา ๔๒ ในกรณีทอี่ งค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงาน
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย มีอ�ำนาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่
ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ�ำนวยการแจ้งให้องค์การ
สาธารณกุศลและบุคคล ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ทราบถึงแนวทาง
การปฏิ บั ติ ต ามแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด หรื อ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร และวิธีการ ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ และ
เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ด�ำเนินการไปตามอ�ำนาจหน้าที่
และได้กระท�ำไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระท�ำการนั้นพ้นจากความผิดและ
ความรับผิดทั้งปวง
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์
จากการบ�ำบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ในกรณีทขี่ อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดท�ำแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ�ำตัว ส�ำหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพื่อ
แสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และบัตรประจ�ำตัวตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามแบบ ทีก่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบ
ก็ให้กระท�ำได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
มาตรา ๔๖ การด�ำเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือ
ร่วมกันระหว่างผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดหรือผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานครและผูบ้ งั คับบัญชาของทหารในเขตพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๔๗ บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้บคุ คลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น�ำเอาความลับ ซึง่ ตนได้
มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอ�ำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น
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หมวด ๖

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการ ตามมาตรา ๒๑
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการด�ำเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตามค�ำสั่งของ
ผู้อ�ำนวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือ
ตามค�ำสั่งของผู้อ�ำนวยการ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่
ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการจะเรียกบุคคลดังกล่าว
มาตักเตือนแทนการด�ำเนินคดีก็ได้
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้าค�ำสั่งอพยพนั้น
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การกี ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หรื อ ฝ่ า ฝื น ค� ำ สั่ ง ตาม
มาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัครหรือ
ขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศล
ดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยแสดงตนว่าเป็น
อาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ใดในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือใช้ชอื่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด�ำเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดท�ำแผน
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๗ ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็นส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด�ำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟืน้ ฟูสาธารณภัยและอุบตั ภิ ยั ซึง่ มีผลท�ำให้งานด้าน
สาธารณภัยและงานด้านอุบตั ภิ ยั ทีเ่ ดิมด�ำเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี มารวม
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มี
สาระส�ำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้อง
ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
แนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ�ำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงเห็นสมควรน�ำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๑] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๕๒ ก หน้า ๑ – ๒๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
___________________________
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพระบรมโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑)		พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(๒)		พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์” หมายความว่า
(๑)		ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
และให้หมายความรวมถึงน�้ำเชื้อผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย
(๒)		สัตว์ปีกจ�ำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์และ
ไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์ด้วย
(๓)		สัตว์ชนิดอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด และให้ความรวมถึงน�ำ้ เชือ้ ส�ำหรับผสมพันธุ์
เอ็มบริโอ และไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย
“เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ และยังไม่ฝังตัวที่ผนัง
มดลูกของสัตว์นั้น
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“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิต
หรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ท�ำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์หรือสิ่งประดิษฐ์ส�ำเร็จรูป
ที่ท�ำจากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาสเซิล
โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า
โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนแทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย วัณโรค และโรคอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า
สัตว์ไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาด
ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้
ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (๑)
ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ด�ำเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาดหรือเชื้อ
โรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพื่อก�ำหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด
“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องทีท่ ดี่ ำ� เนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาดหรือเชือ้ โรค
ระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร
“เครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์
ท�ำหรือสัง่ ให้เจ้าของท�ำไว้ทตี่ วั สัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคารสถานที่ ภาชนะ สิง่ ห่อหุม้ หรือกักขัง เพือ่ ประโยชน์
ในการจ�ำแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์
“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของหรือ
ไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย
“ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ทีส่ ำ� หรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพือ่ ตรวจโรคระบาดตามทีอ่ ธิบดีประกาศ
ก�ำหนด
“อายัด” หมายความว่า ห้ามจ�ำหน่าย จ่าย โอนหรือเคลื่อนย้าย
“สัตวแพทย์” หมายความว่า
(๑) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์
(๒) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
“สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจ
แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน สารวัตร และสัตวแพทย์ ออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนดกิจการอื่น กับออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมอี ำ� นาจออกประกาศและระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศและ
ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตาม
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า
(๒) สุนัข แมว
(๓) นก ไก่ เป็ด ห่าน
(๔) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้คำ� นึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับสภาพของสัตว์และวัตถุประสงค์
ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนดจ�ำนวนสัตว์หรือซากสัตว์ ลักษณะของยานพาหนะและ
อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า
(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
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มาตรา ๙ ในท้องทีใ่ ดเมือ่ อธิบดีเห็นสมควรให้มกี ารป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด ให้อธิบดี
ประกาศก�ำหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ส�ำหรับสัตว์หรือ
ซากสัตว์ชนิดนั้น
การท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ ลักษณะ ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์
และการด�ำเนินการก่อนหรือหลังการท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก�ำหนด
ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองก�ำหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ทำ� เครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์
หรือด�ำเนินการก่อนหรือหลังการท�ำเครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑)		ท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ปลอม หรือแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์
ที่แท้จริงเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)		ใช้เครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์ปลอม หรือเครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไข
(๓)		ท�ำลายเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจ�ำแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์
มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑)		มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด
(๒)		มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ
(๓)		ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกัน
ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน
การแจ้งและการด�ำเนินการกับสัตว์ปว่ ยหรือตายตามวรรคหนึง่ และการก�ำหนดชนิด จ�ำนวน และลักษณะ
การป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
เมือ่ สัตว์ตามวรรคหนึง่ ป่วย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ปว่ ยทัง้ หมดไว้ภายในบริเวณทีส่ ตั ว์อยู่ และห้ามมิให้
เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตายให้เจ้าของสัตว์ควบคุม
ซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใด เคลื่อนย้าย ช�ำแหละ หรือกระท�ำการ
อื่ น ใดแก่ ซ ากสั ต ว์ นั้ น เว้ น แต่ มี ก ารด� ำ เนิ น การกั บ สั ต ว์ ป ่ ว ยหรื อ ตายตามที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศก� ำ หนดตามวรรคสอง
หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการดังต่อไปนี้
(๑)		กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�ำหนด
(๒)		ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก�ำหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท�ำได้ให้ท�ำลาย
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
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(๓)		กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย
หรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�ำหนด
มาตรา ๑๓ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย
โดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอ�ำนาจตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้มีอ�ำนาจตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ รวมทั้งออกค�ำสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑)		กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�ำหนด หรือ
ให้ได้รับการรักษาตามที่เห็นสมควร
(๒)		ฝัง หรือเผาเศษซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่ก�ำหนด ถ้าการฝังหรือเผา
ไม่อาจท�ำได้ให้ท�ำลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(๓)		กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย
หรือตายไว้ภายในเขตตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนด หรือให้ได้รบั การป้องกันโรคระบาดตามทีเ่ ห็น
สมควร
(๔)		ท�ำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ต�่ำกว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือ
ซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีทเี่ จ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระท�ำความผิด
ต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๕)		ก�ำจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่ก�ำหนด
(๖)		ท� ำ ความสะอาดและท� ำ ลายเชื้ อ โรคระบาดในที่ ที่ มี เชื้ อ โรคระบาดหรื อ สงสั ย ว่ า มี
เชื้อโรคระบาดตามวิธีการที่ก�ำหนด
มาตรา ๑๔ เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือ
โดยไม่รู้สาเหตุ ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้น�ำความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วย
โดยอนุโลม
ห้ า มมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช�ำ แหละ หรื อ กระท� ำ การอื่ นใดแก่ สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ตามวรรคหนึ่ ง
เว้นแต่มีการด�ำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้
ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้
สัตวแพทย์ท�ำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป
เมือ่ ปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสตั ว์หรือเจ้าของทีด่ นิ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นเท่าที่
จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
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มาตรา ๑๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วยหรือ
ตายโดยรูว้ า่ เป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รสู้ าเหตุในทีส่ าธารณะ หรือในทีด่ นิ ทีไ่ ม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร
หรือสัตวแพทย์มีอ�ำนาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบริเวณนั้น
ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช�ำแหละ หรือกระท�ำการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งจนกว่า
สัตวแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์ท�ำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป
เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเท่าที่จ่ายจริง
จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการด�ำเนินการโดยสัตวแพทย์

ส่วนที่ ๒

เขตปลอดโรคระบาด
มาตรา ๑๗ ในท้องที่ใดเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใดในสัตว์ชนิดใด
ให้รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาดส�ำหรับ
โรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย
ก่อนการประกาศให้ทอ้ งทีใ่ ดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึง่ ให้รฐั มนตรีประกาศก�ำหนดท้องทีน่ นั้
เป็นเขตควบคุมโรคระบาด และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้าย
ไว้ในประกาศด้วย
เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด
มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด
ตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือผ่านเขตนั้น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย
มาตรา ๑๙ ภายในเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด ถ้าปรากฏว่า
มีโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๒๐ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ แล้วแต่กรณี ก็ได้
เมื่อสามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้น
ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ ยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
ตามวรรคหนึง่ โดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องทีน่ นั้ ทราบ ในกรณีทเี่ ขตดังกล่าวเคยเป็นเขตปลอดโรคระบาด
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง
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ส่วนที่ ๓

เขตโรคระบาด
มาตรา ๒๐ ในกรณีสัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาดออกไป
หรือท้องที่อื่นที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา และท้องที่รับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขตโรคระบาด
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่
ทีร่ บั ผิดชอบมีรศั มีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากทีท่ ตี่ รวจพบโรคระบาดนัน้ และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทัง้ สัตว์
และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้ ณ ส�ำนักงานเขต ที่ว่าการ
อ�ำเภอ ทีท่ ำ� การองค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำนักงานเทศบาล ทีท่ ำ� การก�ำนัน ทีท่ ำ� การผูใ้ หญ่บา้ น และทีช่ มุ นุมชนภายใน
ท้องที่นั้น
มาตรา ๒๑ ในท้องทีจ่ งั หวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอำ� นาจประกาศก�ำหนด
ท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี และให้ระบุชนิดของ
สัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ
เมืองพัทยา ส�ำนักงานเขต ที่ว่าการอ�ำเภอ ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส�ำนักงานเทศบาล ที่ท�ำการก�ำนัน ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมภายในท้องที่นั้น และที่ท�ำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
มาตรา ๒๒ เมื่อได้ประกาศก�ำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๒๐ หรือประกาศก�ำหนดเขต
โรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดเคลือ่ นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามทีก่ ำ� หนดในประกาศ
ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ�ำ
เขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย
มาตรา ๒๓ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ เมื่อสามารถควบคุมโรค
ระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ ยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชน
ในท้องที่นั้นทราบ
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หมวด ๒

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต
และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์
ผู้ใดท�ำการค้าหรือหาก�ำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
(๑)		ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว
(๒)		นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์
(๓)		ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔)		สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็มบริโอของสัตว์ ผูใ้ ดขาย จ�ำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่ น หรือมีไว้เพือ่ ขายซึง่ น�ำ้ เชือ้ ส�ำหรับผสมพันธุห์ รือเอ็มบริโอของ
ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดหรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์
ดังกล่าวเพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับ
ใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ให้ย่ืน
ค�ำขอต่อนายทะเบียน และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ มาตรา ๒๕ ตาย และมีทายาทหรือผู้ได้รับ
ความยินยอมจากทายาทยื่นค�ำขอแสดงความจ�ำนงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย
เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วให้ผู้แสดงความจ�ำนงนั้น
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าผู้แสดงความจ�ำนงเป็นผู้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย
การขอแสดงความจ�ำนงและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ ๒๕ สูญหาย ช�ำรุดหรือถูกท�ำลายในสาระส�ำคัญ
ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยืน่ ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบการสูญหาย
ช�ำรุดหรือถูกท�ำลายดังกล่าว
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด
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มาตรา ๓๐ ในกรณีทผี่ รู้ บั ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาต ให้ยื่นค�ำขอต่อนายทะเบียน
การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต และรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาด ผู ้ ใ ดน� ำ เข้ า ส่ ง ออก หรื อ น� ำ ผ่ า น
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่น�ำเข้า ส่งออกหรือ
น�ำผ่านราชอาณาจักร
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑)		ท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ก่อนการน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ และให้น�ำความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๑)		น�ำสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ด�ำเนินการตาม (๑) เข้า ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที่
รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดีมีอ�ำนาจ
ประกาศเพื่อชะลอการน�ำเข้าหรือน�ำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศก�ำหนดห้ามการน�ำเข้า หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จาก
ท้องที่นั้นได้
มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ผู้ใดน�ำสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์และให้น�ำความในมาตรา ๙
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ�ำท้องที่ต้นทางทุกครั้ง
(๑)		ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูปา่ หรือน�ำ้ เชือ้ ส�ำหรับผสมพันธุห์ รือเอ็มบริโอ
ของสัตว์ดังกล่าว
(๒)		นก ไก่ เป็ด ห่าน หรือน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์ หรือไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์
(๓)		ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔)		สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
การขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าต การตรวจโรคและท� ำ ลายเชื้ อ โรคจากสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง สัตวแพทย์จะก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับยานพาหนะและการใช้เส้นทาง
หรือเงื่อนไขอื่นตามที่จ�ำเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้
มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต้องน�ำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
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มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดประสงค์จะให้มกี ารด�ำเนินการเกีย่ วกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ นต่างประเทศ
หรือนอกสถานทีท่ ำ� การโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ให้ผนู้ นั้ จัดหายานพาหนะและรับผิดชอบช�ำระ
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตน�ำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร
และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่น�ำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ
หรือควบคุมการน�ำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจ�ำนวนไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง

หมวด ๓

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๘ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๒๔ หรื อ มาตรา ๒๕ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนดมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี หากสัตวแพทย์
เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และนายทะเบียนมีอ�ำนาจ
สัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้ครัง้ ละไม่เกินเก้าสิบวัน ทัง้ นี้ ในค�ำสัง่ ดังกล่าวจะก�ำหนดเงือ่ นไขเท่าทีจ่ ำ� เป็นให้ผถู้ กู พักใช้ใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องผูร้ บั ใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ที่อธิบดีก�ำหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี นายทะเบียนจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นไว้จนกว่าศาล
จะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้นั้น
ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๙ นายทะเบียนมีอำ� นาจสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ พักใช้ใบอนุญาตก่อนก�ำหนดเวลาได้ เมือ่ ปรากฏว่าผูร้ บั
ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ และได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก�ำหนดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แล้ว
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หมวด ๔

อ�ำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรค
ระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑)		ออกประกาศหรือสัง่ เป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ�ำนวนสัตว์หรือซากสัตว์
และถ้าเห็นสมควรจะให้น�ำสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ท�ำการตรวจโรค
เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด หรือท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ ก็ได้
(๒)		สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ท่ีเห็นสมควร
ตามความจ�ำเป็นเพื่อตรวจโรค
(๓)		เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานทีอ่ นื่ ใดเพือ่ ตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ป้องกันโรคระบาด หรือท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจ
สั่งเป็นหนังสือให้ เจ้ า ของยานพาหนะ อาคารหรื อ สถานที่ อื่ นใด ท� ำ ความสะอาด
และท�ำลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่า
มีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่ก�ำหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว
ให้กระท�ำได้ระหว่างพระอาทิตย์ขนึ้ และตก หรือในเวลาท�ำการของอาคารหรือสถานทีน่ นั้
และหากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด�ำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้
(๔)		ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม
พระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามกฎหมายอืน่ ในกรณีทสี่ ตั ว์หรือซากสัตว์ดงั กล่าวเป็นโรคระบาด
หรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอ�ำนาจด�ำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตาม
ระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการด�ำเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของ
สัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
(๕)		ท�ำลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด ทัง้ นี้ ให้ชดใช้ราคาสิง่ ของแก่เจ้าของ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของจงใจกระท�ำ
ความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
การด�ำเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑)		เข้าไปในส�ำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๕ เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒)		เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ เพือ่ ตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ทเี่ กีย่ วกับ
การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือพยานหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือจับกุม
ผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก�ำลังกระท�ำในอาคารหรือสถานที่นั้น
(ข) เมื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ ก ระท� ำ ความผิ ด ซึ่ ง หน้ า ขณะที่ ถู ก ไล่ จั บ หนี เข้ า ไป หรื อ มี เ หตุ
อันแน่นแฟ้น ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น
(ค) เมือ่ มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ทเี่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคาร
หรือสถานทีน่ นั้ ประกอบกับต้องมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าเนือ่ งจากการเนิน่ ช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนัน้ จะถูกโยกย้าย ท�ำลาย หรือ
ท�ำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง)		 เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือ
จับได้ โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้
(๓)		สั่ ง เจ้ า ของหรื อ ผู ้ ค วบคุ ม ยานพาหนะให้ ห ยุ ด หรื อ จอด เพื่ อ ตรวจหรื อ ควบคุ ม ให้
การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๔)		จับกุมผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่า
มีการกระท�ำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บัญญัติไว้ เพื่อส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
(๕)		ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) 		ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา
๔๒ วรรคสาม
ในการนี้ให้สารวัตรมีอ�ำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากเจ้าของอาคารสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้
การด�ำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้กระท�ำได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาท�ำการของ
ส�ำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือของอาคารหรือสถานที่นั้น
ทั้งนี้ หากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด�ำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้
การด�ำเนินการตาม (๑) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�ำหนดถึง
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปแก่เจ้าของส�ำนักงานหรือสถานประกอบการ
และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา
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การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การด�ำเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๒ ให้ ส ารวั ต รมี อ� ำ นาจยึ ด หรื อ อายั ด สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ น� ำ เข้ า หรื อ น� ำ ผ่ า นราชอาณาจั ก ร
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ท�ำลาย
สัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น�ำเข้า หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือ มาตรา ๓๓ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) 		กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด
ให้สารวัตรมีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น�ำเข้าหรือน�ำผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยัง
ประเทศต้นทาง ทัง้ นี้ การด�ำเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดี
ประกาศก�ำหนด
(๒) 		กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท�ำได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์
หรือซากสัตว์ดงั กล่าวเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด ให้สตั วแพทย์ทำ� ลายสัตว์
หรือซากสัตว์นั้นหรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการยึด อายัด หรือท�ำลาย ให้เจ้าของ ผูน้ ำ� เข้าหรือน�ำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) 		ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้น�ำเข้าหรือน�ำผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้น�ำเข้าหรือ
น�ำผ่านภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว ทัง้ นี้ การออก
ประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๒) 		เจ้าของ ผูน้ ำ� เข้าหรือน�ำผ่านไม่สง่ กลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน
เวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค�ำสั่งให้ส่งกลับ
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยง
ต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะจัดการ
ขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำ� ความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ส ารวั ต รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี มี อ� ำ นาจจั ด การ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้น�ำความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดงบัตรประจ�ำตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจ�ำตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
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หมวด ๕

การขายทอดตลาด และการจ่ายเงินสินบน
มาตรา ๔๖ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) 		ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี
การประกาศหาตัวเจ้าของ ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๒) 		ไม่มีการด�ำเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�ำสั่งว่าไม่มีการด�ำเนินคดี
(๓) 		มีการด�ำเนินคดีและพนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษา
ให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค�ำสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) เป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะจัดการ
ขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว
เหลือเงินจ�ำนวนสุทธิเท่าใดให้ยดึ ไว้แทนสิง่ นัน้ โดยฝากไว้กบั ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ตามทีต่ กลงกับกระทรวง
การคลัง
มาตรา ๔๗ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ตามมาตรา
๔๖ วรรคหนึ่ง สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ�ำนาจจัดการขายทอดตลาด และให้หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่าย
ตามทีจ่ า่ ยจริงในการด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ ให้สตั ว์หรือซากสัตว์ของกลางปลอดจากโรคระบาด เหลือเท่าใดให้หกั ไว้ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งเพื่อหักเป็นเงินสินบน ส่วนที่เหลือให้น�ำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท�ำความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบน
แก่ผู้น�ำจับร้อยละยี่สิบห้าของจ�ำนวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบส่วนที่เหลือให้น�ำส่งเป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๙ การขายทอดตลาดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีของกลางตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ แต่ขายทอดตลาดของกลางไม่ได้
หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ช�ำระต่อศาลหรือค่าปรับจากการเปรียบเทียบไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนเงินค่าปรับดังกล่าว การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๐ ภายในห้าปี
ให้น�ำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

64

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

หมวด ๖

การอุทธรณ์
มาตรา ๕๒ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
มาตรา ๒๖ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ผูย้ นื่ ค�ำขอมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งนั้น
ค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาต ก่อนทีร่ ฐั มนตรีจะมีคำ� วินจิ ฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง
รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค�ำขอของผู้อุทธรณ์
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนมีค�ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ผู้รับใบอนุญาต
ซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค�ำสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งพักใช้หรือค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ค�ำวินิจฉัยรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๔ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ให้รฐั มนตรีพจิ ารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุผลจ�ำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�ำหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว

หมวด ๗

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๕๕ เจ้าของสัตว์ผใู้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๖ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ไม่ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรตามมาตรา ๑๒
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๓ หรือประกาศ
หรือค�ำสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก�ำหนดมาตรา ๒๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๘ ผู้ใดน�ำเข้า ส่งออกหรือน�ำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือฝ่าฝืนประกาศของอธิบดี
ที่ออกตามประกาศ ๓๓ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทย์ก�ำหนดในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสาม ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานทีผ่ ใู้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ (๓)
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๗๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตรหรือสัตวแพทย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้ใดไม่อ�ำนวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง
หรือสารวัตรตามมาตรา ๔๑ วรรคหก หรือไม่ให้ถ้อยค�ำ ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ในกรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งรั บ โทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ถ้ า การ
กระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท�ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท�ำการ
อั น เป็ น หน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งกระท� ำ ของกรรมการผู ้ จั ด การ ผู ้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น งานของ
นิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๗๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช�ำระเงินค่าปรับตามจ�ำนวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
มาตรา ๗๘ เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งริบสัตว์ ซากสัตว์ ยานพาหนะ
เครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดเสียทั้งสิ้น
เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�ำความผิด
ในกรณีทศี่ าลสัง่ ให้รบิ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ แล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยค�ำร้องของเจ้าของแท้จริงว่า
ผูเ้ ป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รเู้ ห็นเป็นใจด้วยในการกระท�ำความผิด ให้ศาลสัง่ ให้คนื ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแต่คำ� ร้องขอของเจ้าของ
ที่แท้จริงนั้นต้องกระท�ำต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุด
สิง่ ทีศ่ าลสัง่ ริบตามวรรคหนึง่ ให้ตกเป็นของกรมปศุสตั ว์ และให้สารวัตรทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากอธิบดีมอี ำ� นาจ
ด�ำเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๔๙ หรือจัดการ
อย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๙ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุ และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค�ำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา ๘๐ ค�ำขออนุญาตใด ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถอื ว่าเป็นค�ำขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยอนุโลม และถ้าค�ำขออนุญาตดังกล่าวมีขอ้ ความ
แตกต่างไปจากค�ำขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมค�ำขออนุญาตเพื่อให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๘๑ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ
การด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการ
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
โดยใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดทีเ่ กิดกับสัตว์ และการท�ำงานของสัตวแพทย์ สารวัตรและพนักงานเจ้าหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงบทก�ำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราช
บัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
___________________________

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ก�ำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ

รายการ

บาท

๑

ค� ำ ขออนุ ญ าต หรื อ ค� ำ ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕

๒

๓

หมายเหตุ

ฉบับละ

๕๐

ใบอนุญาตท�ำการค้าหรือหาก�ำไรในลักษณะคนกลาง
ซึ่งสัตว์ ตามมาตรา ๒๔
(ก) น�ำเข้าในราชอาณาจักร
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ค) น�ำเข้ามาส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ง) ภายในราชอาณาจักร
(จ) ภายในจังหวัด

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๕๐

ใบอนุญาตท�ำการค้าหรือหาก�ำไรในลักษณะคนกลาง
ซึ่งซากสัตว์ ตามมาตรา ๒๔
(ก) น�ำเข้าในราชอาณาจักร
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ค) น�ำเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ง) ภายในราชอาณาจักร
(จ) ภายในจังหวัด

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๕๐
๒๔๐
๕๐
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ล�ำดับ
๔

รายการ

บาท

หมายเหตุ

ใบอนุญาตขาย จ�ำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือ
มีไว้เพือ่ ขายซึง่ น�ำ้ เชือ้ ส�ำหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือ
มีพอ่ พันธุข์ องสัตว์เพือ่ ให้บริการผสมพันธ์แก่สตั ว์ของ
บุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา ๒๕
(ก) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ข) ภายในราชอาณาจักร

ฉบับละ
ฉบับละ

๒,๐๐๐
๕๐๐

๕

ใบอนุญาตน�ำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น
(ช) น�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริโอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์
(ญ) ไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
โดสละ
ตัวละ
ฟองละ
ฟองละ

๑,๒๕๐
๒๕๐
๕๐๐
๕๐ ในกรณีที่ไม่สะดวกใน
๒๕ การนับจ�ำนวนให้คิดเป็น
๒๐๐ กิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท
๑๐
๑๐๐
๒๕๐
๒๕

๖

ใบอนุญาตน�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น
(ช) น�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริโอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์
(ญ) ไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
โดสละ
ตัวละ
ฟองละ
ฟองละ

๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐ ในกรณีที่ไม่สะดวกใน
๒๕ การนับจ�ำนวนให้คิดเป็น
๕๐๐ กิโลกรัมละ ๕๐๐ บาท
๕
๕๐
๒๕
๑๐
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ล�ำดับ

รายการ

บาท

หมายเหตุ

๗

ใบอนุญาตน�ำสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น
(ช) น�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริโอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์
(ญ) ไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์

๘

ใบอนุญาตน�ำซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ซากสัตว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์
(ข) ซากสัตว์ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

๗
๓

๙

ใบอนุญาตน�ำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
(ก) ซากสัตว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์
(ข) ซากสัตว์ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

๕
๒

กิโลกรัมละ

๒

๑๑ ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕

ฉบับละ

๒๐

๑๒ การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕

ครั้งละ เท่ากับค่าธรรมเนียมส�ำหรับใบอนุญาตนัน้

๑๓ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕

ครั้งละ

๑๐๐

๑๔ การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขรายการในใบอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕

ครั้งละ

๑๐๐

๑๕ ค่าท�ำลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์
(ก) สัตว์

ตัวละ

๑๐ ใบอนุญาติน�ำซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร

(ข) ซากสัตว์

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
โดสละ
ตัวละ
ฟองละ
ฟองละ

กิโลกรัมละ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐
๒๕๐
๑๒๕ ในกรณีที่ไม่สะดวกใน
๒๕ การนับจ�ำนวนให้คิดเป็น
๒๕๐ กิโลกรัมละ ๒๕๐ บาท
๒๕
๑๐๐
๒๕
๕

๕๐ ในกรณีที่ไม่สะดวกใน
การนับจ�ำนวนให้คิดเป็น
กิโลกรัมละ ๕๐ บาท
๑
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ล�ำดับ

รายการ

๑๖ ค่าที่พักสัตว์ที่น�ำเข้ามาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ
(ค) สุกร
(ง) สุนัข แมว
(จ) แพะ แกะ
(ฉ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ
(ช) สัตว์ชนิดอื่นๆ
๑๗ ค่าที่พักซากสัตว์ที่น�ำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(ก) โค กระบือ สุกร
(ข) แพะ แกะ
(ค) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ
(ง) สัตว์ชนิดอื่น ๆ
๑๘ ค�ำขออื่นๆ

บาท

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

หมายเหตุ

๕,๐๐๐
๑๐๐ ในกรณีที่ไม่สะดวกใน
๔๐ การนับจ�ำนวนให้คิดเป็น
๑,๐๐๐ กิโลกรัมละ ๕๐๐ บาท
๕๐
๕
๕๐๐

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

๕
๓
๓
๕

ฉบับละ

๑๐

ข้อ ๒ ในการค�ำนวณน�้ำหนักของสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ ๑ ถ้ามีเศษของกิโลกรัมตั้งแต่ ๕๐๐ กรัมขึ้นไป
ให้คิดเป็น ๑ กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง ๕๐๐ กรัมให้ปัดทิ้ง
ข้อ ๓ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตน�ำซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักร ส�ำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช้างทีอ่ อกนอกราชอาณาจักรและน�ำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในก�ำหนดเวลาไม่เกิน
สามร้อยหกสิบห้าวัน
(๒) สัตว์ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการผสมพันธุ์ซึ่งมีใบรับรองพันธุ์ประวัติหรือสายพันธุ์
(pedigree) ซึ่งสัตวแพทย์ประจ�ำด่านกักกันสัตว์เห็นว่าเหมาะสมส�ำหรับการผสมพันธุ์
ส�ำหรับไข่ของสัตว์ปีกส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์นั้นจะต้องน�ำเข้ามาใช้ฟักเป็นพ่อแม่พันธุ์ (parent
stock) หรือปู่ย่าพันธุ์ (grand parent stock) เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงไข่ฟักปลอดเชื้อ
(specific pathogen free eggs)
(๓)		 สัตว์ที่เจ้าของน�ำข้ามแดนไปมาเพื่อใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ หรือน�ำไปเลี้ยงเป็นครั้ง
คราวระหว่างต�ำบลชายแดน
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว
(๕) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของน�ำหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว
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(๖) การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ของพระมหากษัตริย์หรือทางราชการ
(๗) สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ น� ำ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาหารประจ� ำ ยานพาหนะ
ตามสมควร
(๘)		 สัตว์หรือซากสัตว์ที่น�ำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารตามสมควร
(๙) สัตว์หรือซากสัตว์ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการรับบริจาคจากต่างประเทศเพื่อช่วย
เหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ
(๑๐) สัตว์หรือซากสัตว์ทนี่ ำ� เข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ การศึกษาวิจยั ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๑๑) ไข่ของสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๒) โค กระบือ ที่นำ� เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจากประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับราชอาณาจักรไทย
(๑๓) ผึ้งและซากของผึ้งที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๔) ซากสัตว์ที่ผลิตในราชอาณาจักร เมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วไม่สามารถน�ำเข้า
ประเทศผู้รับซื้อได้และมีความจ�ำเป็นต้องน�ำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๕) หนังโค กระบือ และสุกร ทีน่ ำ� เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การบริโภค
(๑๖) เครื่องในสัตว์ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อการส่งออกไปจ�ำหน่ายนอกราชอาณาจักร
(๑๗) ไขมันสุกรแข็ง (back fat) ไส้แกะ และไส้สุกรที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรส�ำหรับใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก ไปจ�ำหน่ายนอกราชอาณาจักร
(๑๘) กระดูก (bone and cartilage) โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๙) ขนแกะท�ำความสะอาดขั้นต้นแล้ว (scoured wool) ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
(๒๐) การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตน�ำซากสัตว์ออก
นอกราชอาณาจักร ส�ำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑)		 ช้างที่น�ำออกนอกราชอาณาจักรไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันและน�ำกลับเข้ามาในราช
อาณาจักร ภายในก�ำหนดระยะเวลานั้น โดยการค�ำนวณระยะเวลาดังกล่าวให้ยึดถือเอาวัน
ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตน�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่
ออกใบอนุญาตน�ำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นส�ำคัญ
สัตวแพทย์ประจ�ำด่านกักกันสัตว์มอี ำ� นาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
จากเจ้าของช้างเพื่อเป็นหลักประกันได้ ในกรณีที่เจ้าของช้างน�ำช้างกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทันก�ำหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของช้างยื่นเรื่องขอรับคืนหลักประกัน ทั้งนี้ การเก็บรักษาและการคืนหลักประกัน ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศก�ำหนด
(๒)		 สัตว์ที่เจ้าของน�ำข้ามแดนไปมาเพื่อใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ หรือน�ำไปเลี้ยงเป็น
ครั้งคราวระหว่างต�ำบลชายแดน
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(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของน�ำออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของน�ำหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวและน�ำออกนอกราชอาณาจักร
(๕) การน�ำออกนอกราชอาณาจักรซึง่ สัตว์หรือซากสัตว์ของพระมหากษัตริยห์ รือของทางราชการ
(๖) สัตว์หรือซากสัตว์ที่น�ำออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจ�ำยานพาหนะตาม
สมควร
(๗) สัตว์หรือซากสัตว์ทนี่ ำ� ออกนอกในราชอาณาจักรเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ
ในต่างประเทศ
(๘) สุกร สัตว์ปีก และซากสัตว์ดังกล่าวที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๙) กระดูกโคและกระบือ บดแตกแช่กรดตากแห้ง (ossein) ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑๐) หนังโคและกระบือที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑๑) สัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๔๒ (๑)
(๑๒) ไข่ของสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่น�ำออกนอกราชอาณาจักร
(๑๓) ผึ้งและซากของผึ้งที่น�ำออกนอกราชอาณาจักร
(๑๔) การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ สัตว์และซากสัตว์ทอี่ ยูใ่ นการควบคุมดูแลของกรมประมง
ข้อ ๕ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตน�ำซากสัตว์ผ่านเข้า
มาในราชอาณาจักร ส�ำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของน�ำผ่านราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว
(๒) สัตว์หรือซากสัตว์ทนี่ ำ� ผ่านราชอาณาจักรเพือ่ ใช้เป็นอาหารประจ�ำยานพาหนะทีน่ ำ� ผ่านราช
อาณาจักรตามสมควร
(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ทนี่ ำ� ผ่านราชอาณาจักรเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ใิ นต่าง
ประเทศ
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๔๒ (๑)
(๕) การน�ำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง
ข้อ ๖ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ำลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

--------------------------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกักพืช
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค� ำ แนะน� ำ และยิ น ยอมของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕
(มาตรา ๔ ถู ก ยกเลิ ก โดยมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“พืช” หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน�้ำ และพืชประเภทอื่นรวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช
เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อและสปอร์ของเห็ดไม่ว่าที่ยังท�ำพันธุ์ได้หรือตายแล้ว
และให้หมายความรวมถึงตัวห�้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย
“พืชควบคุม” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพืชควบคุม
(“พืชควบคุมเฉพาะ” เพิ่มโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
“พืชควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพืชที่ต้องมีการ
ก�ำหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตาม
ข้อก�ำหนดของประเทศผู้น�ำเข้าก่อนส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
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“เชื้อพันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มเซลล์ที่มีหน่วยพันธุกรรมหลากหลายซึ่งถ่ายทอดได้ที่รวมตัวกันเป็น
ชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชีวิตและขยายพันธุ์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเมล็ด เนื้อเยื่อหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช และให้
หมายความรวมถึงสารพันธุกรรม ซึง่ สามารถถ่ายทอดลักษณะทีส่ ารพันธุกรรมนัน้ ควบคุมอยูไ่ ด้ ทัง้ นี้ เฉพาะทีใ่ ช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพันธุ์
“ดิน” หมายความว่า ดินชนิดที่มีอินทรีย์วัตถุหรือเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชได้
“ศัตรูพืช” หมายความว่า สิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรคพืช แมลง สัตว์หรือพืชที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พืช
“พาหะ” หมายความว่า เครื่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ห่อหุ้มมาพร้อมกับพืช ปุ๋ยอินทรีย์
หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นสื่อน�ำศัตรูพืช
“สิ่งต้องห้าม” หมายความว่า พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นสิ่งต้องห้าม
“สิ่งก�ำกัด” หมายความว่า พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นสิ่งก�ำกัด
“สิ่งไม่ต้องห้าม” หมายความว่า พืชอย่างอื่นที่ไม่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก�ำกัด
“เจ้าของ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผู้ครอบครองสิ่งของและผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่ง
สิ่งของนั้นด้วย
(“การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ” เพิ่ ม โดยมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
“การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช” หมายความว่า กระบวนการประเมินหลักฐานด้านชีววิทยา หรือ
ด้านวิทยาศาสตร์อื่น และด้านเศรษฐกิจเพื่อบ่งชี้ว่าศัตรูพืชชนิดใดควรจะต้องมีการควบคุม และระดับความเข้มงวดของ
มาตรการสุขอนามัยพืชที่จะน�ำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น
“น�ำเข้า” หมายความว่า น�ำหรือสั่งให้ส่งเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
(“น�ำผ่าน” ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)
“น�ำผ่าน” หมายความว่า น�ำหรือส่งผ่านราชอาณาจักรไม่วา่ จะมีการเปลีย่ นถ่ายยานพาหนะหรือไม่กต็ าม
“ส่งออก” หมายความว่า น�ำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
“ด่านตรวจพืช” หมายความว่า ด่านตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษาเพื่อตรวจพืช
สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด และเชื้อพันธุ์พืชที่น�ำเข้าหรือน�ำผ่าน
“สถานกักพืช” หมายความว่า สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นที่ส�ำหรับ
กักพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด และเชื้อพันธุ์พืช เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย
“เขตควบคุมศัตรูพชื ” หมายความว่า ท้องทีท่ อี่ ธิบดีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตป้องกัน
หรือก�ำจัดศัตรูพืช
(“ใบรับรองสุขอนามัยพืช” เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
“ใบรับรองสุขอนามัยพืช” หมายความว่า หนังสือส�ำคัญที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจของประเทศ
ทีส่ ง่ ออกซึง่ พืช เชือ้ พันธุพ์ ชื หรือพาหะเพือ่ รับรองว่าพืช เชือ้ พันธุพ์ ชื หรือพาหะทีส่ ง่ ออกปลอดจากศัตรูพชื ตามข้อก�ำหนด
ของประเทศผู้น�ำเข้า
(“ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ” เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
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“ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ” หมายความว่า หนังสือส�ำคัญทีอ่ อกโดยหน่วยงานผูม้ อี ำ� นาจ
ของประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะเพื่อรับรองว่าพืช เชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะที่ได้น�ำหรือส่งเข้ามา
ในราชอาณาจักร และถูกส่งต่อไปประเทศอื่นปลอดจากศัตรูพืชของประเทศไทยตามข้อก�ำหนดของประเทศผู้น�ำเข้า
(“ใบรับรองสุขอนามัย” เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
“ใบรับรองสุขอนามัย” หมายความว่า หนังสือส�ำคัญที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจของประเทศที่ส่งออก
พืชควบคุมเฉพาะเพือ่ รับรองว่าพืชควบคุมเฉพาะทีส่ ง่ ออกปลอดจากเชือ้ จุลนิ ทรียห์ รือสิง่ อืน่ ใดทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ตามข้อก�ำหนดของประเทศผู้น�ำเข้า
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกักพืช
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า อธิบดีและผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ�ำตัวตามแบบที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงและในการปฏิบัติ
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อร้องขอ
(ความในมาตรา ๕ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกักพืช” ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือผู้แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้แทน อธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้แทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้แทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้อ�ำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
ผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้อ�ำนวยการกองควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้กรมวิชาการเกษตรท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ งานธุรการ และด�ำเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ
(ความในมาตรา ๕ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๕ ตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ ในระหว่างทีก่ รรมการซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง ให้ผไู้ ด้รบั ต�ำแหน่งให้ดำ� รงต�ำแหน่งแทนหรือ
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
(ความในมาตรา ๕ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕ ตรี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ รัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) 		ตาย
(๒) 		ลาออก
(๓) 		รัฐมนตรีให้ออก
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(๔) 		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) 		ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ความในมาตรา ๕ เบญจ เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(ความในมาตรา ๕ ฉ เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
(ความในมาตรา ๕ ฉ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๕ ฉ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) 		ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในการก�ำหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือ
สิ่งก�ำกัด และการก�ำหนดชื่อเชื้อพันธุ์พืชที่จะควบคุม การก�ำหนดพืชควบคุมและ
พืชควบคุมเฉพาะ
(๒) 		ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในการก�ำหนดด่านตรวจพืชและสถานกักพืช
(๓) 		ให้ค�ำแนะน�ำแก่อธิบดีในการก�ำหนดกิจการที่สามารถน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม
ได้ตามมาตรา ๘ (๒) และการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน�ำเข้าหรือ
น�ำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม เพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการอื่นตามมาตรา ๘ (๒)
(๔) 		ให้ค�ำแนะน�ำแก่อธิบดีในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการน�ำเข้าหรือ
น�ำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม หรือสิ่งก�ำกัดตามมาตรา ๑๐ และก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบศัตรูพืชและก�ำจัดศัตรูพืช การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัย
พืชส�ำหรับการส่งต่อและการออกใบรับรองตามมาตรา ๑๕
(๕) 		ให้ค�ำแนะน�ำแก่อธิบดีในการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพืชควบคุมเฉพาะที่จะ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก
ใบรับรองสุขอนามัยตามมาตรา ๑๕ ฉ
(๖) 		ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) 		เสนอแนะต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดีให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินการเพื่อการกักพืช
(๘) 		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ
(ความในมาตรา ๕ สัตต เพิ่มโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
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มาตรา ๕ สัตต คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้น�ำมาตรา ๕ เบญจ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(ความในมาตรา ๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๖ เมื่อกรณีจ�ำเป็นจะต้องป้องกันศัตรูพืชชนิดใดมิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการมีอำ� นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดชือ่ พืช ศัตรูพชื หรือพาหะเป็นสิง่ ต้องห้ามหรือสิง่ ก�ำกัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยประกาศนั้นจะระบุชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดหรือแหล่งก�ำเนิดของพืช
ศัตรูพืช หรือพาหะดังกล่าว หรือจะก�ำหนดข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ในการก�ำหนดเงือ่ นไขเพือ่ ป้องกันศัตรูพชื ชนิดใดโดยเฉพาะมิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจักรนัน้ รัฐมนตรี
จะก�ำหนดให้ผเู้ ดินทางมาจากแหล่งทีม่ ศี ตั รูพชื ชนิดนัน้ ก�ำลังระบาดอยูแ่ จ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามแบบทีอ่ ธิบดีกำ� หนด
ไว้อีกด้วยก็ได้
สิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก�ำกัดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดความจ�ำเป็นแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพิกถอนเสีย
(ความในมาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๖ ทวิ เพือ่ ควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพชื ให้รฐั มนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
มีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดชื่อเชื้อพันธุ์พืชที่จะควบคุม
(ความในวรรคสองมาตรา ๖ ทวิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ กั พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
ห้ามมิให้ผู้ใดน�ำเข้าหรือส่งออกซึ่งเชื้อพันธุ์พืชที่รัฐมนตรีประกาศตาม วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากอธิบดี และในการน�ำเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับมาด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำ� หนด
(ความในมาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๖ ตรี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเข้าไปในแหล่งปลูกพืช สถานที่รวบรวมหรือเก็บรักษา
เชื้อพันธุ์พืชที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๖ ทวิ วรรคหนึ่ง ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท�ำการ เพื่อตรวจสอบและศึกษาการใช้ประโยชน์ของเชื้อพันธุ์พืช ในการนี้ให้มีอ�ำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
เรียกใบอนุญาตหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งปลูกพืชหรือสถานที่นั้นได้
(ความในมาตรา ๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนด
ท่าเรือ ท่าอากาศยาน หรือสถานที่แห่งใดอันมีเขตก�ำหนดเป็นด่านตรวจพืชหรือสถานกักพืชก็ได้
(ความในมาตรา ๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
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มาตรา ๘ บุคคลใดน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึง่ สิง่ ต้องห้ามต้องได้รบั ใบอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(๑) 		การน�ำเข้าหรือน�ำผ่านเพื่อการทดลองหรือวิจัย ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับ
มาด้วย หรือในกรณีการน�ำเข้าหรือน�ำผ่านสิง่ ต้องห้ามซึง่ เป็นศัตรูพชื หรือพาหะทีไ่ ม่ใช่พชื
ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองสิ่ ง ต้ อ งห้ า มของหน่ ว ยงานผู ้ มี อ� ำ นาจของประเทศ ที่ ส ่ ง ออก
ซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้นก�ำกับมาด้วย
(๒) 		การน�ำเข้าหรือน�ำผ่านเพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับมาด้วย และต้อง
ผ่านการวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื และต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่อธิบดีก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในมาตรา ๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๙ ห้ามมิให้บคุ คลใดน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึง่ สิง่ ก�ำกัด เว้นแต่จะมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับมาด้วย
(ความในมาตรา ๑๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๐ การน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก�ำกัดนั้น จะต้องน�ำเข้าหรือน�ำผ่านทางด่านตรวจพืช
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในมาตรา ๑๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๑ ผูใ้ ดน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึง่ สิง่ ไม่ตอ้ งห้ามต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับมาด้วยและต้องแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด
(ความในมาตรา ๑๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(๑) 		ตรวจค้นคลังสินค้า ยานพาหนะ หีบห่อ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตด่านตรวจพืชหรือ
เขตควบคุมศัตรูพืช เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึ่งพืช สิ่งต้องห้าม
สิง่ ก�ำกัด หรือสิง่ ไม่ตอ้ งห้าม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งพระราช
บัญญัตินี้
(๒) 		ตรวจค้นสถานที่ บุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ นอกเขตด่านตรวจพืชหรือนอกเขตควบคุม
ศัตรูพืชในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท�ำการของ
สถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า พืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด หรือ
สิ่งไม่ต้องห้ามที่อยู่ในความครอบครองเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงมาก และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งดังกล่าว หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท�ำความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท�ำลาย ท�ำให้
เปลีย่ นสภาพไปจากเดิม และถ้าการค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระท�ำต่อไปก็ได้
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(๓) 		เก็บหรือน�ำพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด สิ่งไม่ต้องห้าม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในปริมาณ
พอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
หรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก
(๔) 		ยึด หรือกักไว้ซึ่งพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด สิ่งไม่ต้องห้าม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ก�ำหนดเวลาที่เห็นจ�ำเป็น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงมาก
(ความในมาตรา ๑๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(ความในมาตรา ๑๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ป้ อ งกั น ศั ต รู พื ช มิ ใ ห้ ร ะบาดเข้ า มาในราชอาณาจั ก รให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ� ำ นาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด สิ่งไม่ต้องห้าม หรือเชื้อพันธุ์พืช ที่น�ำเข้าหรือน�ำผ่านดังต่อไปนี้
(๑) 		ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช รมยา พ่นยา หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นโดยเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
(๒) 		ยึดหรือกักไว้ ณ สถานกักพืช หรือ ณ ที่ใด ๆ ตามก�ำหนดเวลาที่เห็นว่าจ�ำเป็น
(๓) 		สั่งให้ผู้น�ำเข้าซึ่งพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด สิ่งไม่ต้องห้าม หรือเชื้อพันธุ์พืชที่มีศัตรูพืช
ติดเข้ามาด้วย ส่งสิ่งนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
(๔) 		ท�ำลายเท่าที่เห็นว่าจ�ำเป็น ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงมากและไม่อาจด�ำเนินการแก้ไขโดยวิธีตาม (๑) ได้
(ความในมาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
มาตรา ๑๓/๑ บรรดาสิ่งที่เก็บ ยึดหรือกักไว้ตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) และมาตรา ๑๓ (๒) ถ้าไม่ปรากฏ
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ และผู้เป็น
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองมิได้รอ้ งขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีย่ ดึ หรือกักหรือวันทีท่ ราบค�ำสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งคดี
หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร
ถ้าสิง่ ทีเ่ ก็บ ยึดหรือกักไว้ตามวรรคหนึง่ เป็นของเสียหายง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสีย่ งต่อความเสียหาย
หรือจะเสียค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาเกินค่าของสิง่ นัน้ ให้อธิบดีมอี ำ� นาจสัง่ ท�ำลาย หรือจัดการอย่างอืน่ ตามทีเ่ ห็นสมควร
(ความในมาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้บุคคลใดน�ำพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งก�ำกัด หรือเชื้อพันธุ์พืชออกไปจากด่านตรวจพืช
สถานกักพืช หรือยานพาหนะในกรณีน�ำผ่านราชอาณาจักร หรือจากที่ใด ๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดหรือกักไว้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(ความในมาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(ความในมาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
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มาตรา ๑๕ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบศัตรูพืชและก�ำจัดศัตรูพืชตามอัตราที่อธิบดีก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ
ให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอตามวรรคหนึ่ง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรอง
สุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อแล้วแต่กรณีตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำ� หนด
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในมาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๑๕ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้ศัตรูพืชระบาดออกไปนอกราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรี
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดชื่อพืชชนิดใดเป็นพืชควบคุมได้
(ความในมาตรา ๑๕ ทวิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
บุคคลใดประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับไปด้วย
(ความในมาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
(ความในมาตรา ๑๕ ตรี ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๕ ตรี ในกรณีที่ใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ หรือใบรับรอง
สุขอนามัย สูญหายหรือถูกท�ำลายในสาระส�ำคัญและผู้รับใบรับรองดังกล่าวต้องการใบแทน ให้ยื่นค�ำขอรับใบแทน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การขอรับใบแทน และการออกใบแทนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดี
ก�ำหนด
(ความในมาตรา ๑๕ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๑๕ จัตวา เพือ่ ประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ลูกพืชเพือ่ การส่งออก บุคคลใดประสงค์
จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจหรือให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการก�ำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลง
ปลูกพืชเพื่อการส่งออก ให้ยื่นค�ำขอเพื่อขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะปลูกพืชเพื่อการส่งออกต่อกรมวิชาการเกษตร
การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
(ความในมาตรา ๑๕ เบญจ เพิ่มโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
มาตรา ๑๕ เบญจ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมพืชที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรี
โดยค� ำ แนะน� ำ ของคณะกรรมการมี อ� ำ นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก� ำ หนดให้ พื ช ใดเป็ น พื ช ควบคุ ม เฉพาะ
โดยก�ำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของพืช เชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตาม
ข้อก�ำหนดของประเทศผู้น�ำเข้าไว้ด้วยก็ได้
(ความในมาตรา ๑๕ ฉ เพิ่มโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้)
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มาตรา ๑๕ ฉ บุคคลใดประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยก�ำกับไปด้วย
และต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบตามอัตราทีอ่ ธิบดีกำ� หนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจออกใบรับรองสุขอนามัยให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอตามวรรคหนึ่ง และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การขอใบรับรองสุขอนามัย และการออกใบรับรองสุขอนามัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่อธิบดีก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในมาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๑๖ บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานทีร่ าชการไม่วา่ ในหรือนอกเวลาราชการจะต้องเสียค่าป่วยการส�ำหรับการทีพ่ นักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานดังกล่าวตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงและต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เท่าที่จ�ำเป็นและใช้จ่ายไปจริง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา ๑๗ เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงปรากฏขึ้นในท้องที่ใด หรือมีเหตุอันสมควร
ควบคุมศัตรูพืชในท้องที่ใด ให้อธิบดีมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ
ชนิดของพืช ศัตรูและพาหะที่ควบคุมและให้ก�ำหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่จ�ำเป็น ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ�ำเภอ ที่ท�ำการของก�ำนันและที่ท�ำการของผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น
มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศก�ำหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดน�ำพืช
ศัตรูพืชหรือพาหะออกไปนอกหรือน�ำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืชตามที่ประกาศระบุไว้ เว้นแต่จะได้ผ่านการตรวจและ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๙ บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ใช้บังคับในกรณีพืช ศัตรูพืชและพาหะตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา ๑๗ ภายในเขตควบคุมศัตรูพืช หรือที่จะน�ำออกไปนอกหรือน�ำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืชโดยอนุโลม
(ความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
ในกรณีที่มีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงมาก ซึ่งหากไม่รีบท�ำลายเสียอาจจะระบาดลุกลาม
ท�ำความเสียหายได้มาก พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าของจัดการท�ำลายพืช ศัตรูพืช และพาหะนั้นเสีย
หรือในกรณีจำ� เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดการท�ำลายเสียเอง โดยอธิบดีจะสัง่ ให้เจ้าของเป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยในการท�ำลาย
เท่าที่จ�ำเป็นและใช้จ่ายไปจริงก็ได้
มาตรา ๒๐ เมื่ออธิบดีเห็นว่าศัตรูพืชที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกท�ำลายหมดสิ้นแล้ว หรือเห็นว่าหมด
ความจ�ำเป็นแล้ว ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศตามมาตรา ๑๗ นั้นเสีย
(ความในมาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๒๐ ทวิ เงินที่ได้จากค่าตรวจสอบศัตรูพืชตามมาตรา ๑๕ และค่าป่วยการตามมาตรา ๑๖
มิให้ถอื ว่าเป็นรายรับตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ และให้นำ� ไปใช้จา่ ยในกิจการทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
นี้โดยเฉพาะ จะจ่ายเพื่อการอื่นมิได้
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(ความในมาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๒๐ ตรี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๖ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
(ความในมาตรา ๒๐ จัตวา เพิ่มโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้)
มาตรา ๒๐ จัตวา ผู้ใดขัดขืนหรือขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตรี ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(ความในมาตรา ๒๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(ความในมาตรา ๒๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ ฉ
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(ความในมาตรา ๒๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(ความในมาตรา ๒๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๒๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท
(ความในมาตรา ๒๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๒๓ ผู้ใดขัดขืนหรือขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ (๑) (๒)
หรือ (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๓ (๓) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(ความในมาตรา ๒๔ ทวิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๒๔ ผูใ้ ดขัดค�ำสัง่ หรือขัดขวางการกระท�ำของพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(ความในมาตรา ๒๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๒๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ มี้ โี ทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมาย
มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับได้
(ความในมาตรา ๒๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
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มาตรา ๒๖ บรรดาพื ช ศั ต รู พื ช หรื อ พาหะภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มิ ไ ด้ น� ำ เข้ า มาทาง
ด่านตรวจพืชก็ดี หรือน�ำเข้าหรือน�ำผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ประการใด ๆ ก็ดี หรือพืช
ศัตรูพืชหรือพาหะ ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท�ำผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๘ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือไม่ บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบให้ตกเป็นของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
(ความในมาตรา ๒๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
มาตรา ๒๗ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละให้มอี ำ� นาจ
แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี้ ก�ำหนดค่าตรวจสอบ
ศัตรูพืชและค่าป่วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ใบอนุญาตน�ำเข้าหรือน�ำผ่านสิ่งต้องห้ามฉบับละ ๒๐๐ บาท
ใบอนุญาตน�ำเข้าหรือส่งออกเชื้อพันธุ์พืชฉบับละ ๒๐๐ บาท
ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับละ ๒๐๐ บาท
ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งออกฉบับละ ๒๐๐ บาท
ใบรับรองสุขอนามัย ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชส�ำหรับการส่งต่อ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยฉบับละ ๑๐๐ บาท
ผู้รับสนองพระราชโองการ
จอมพลถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันโรคและ
ศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๙๕ ได้บัญญัติให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการควบคุมและกักพืชได้ต่อเมื่อพืชที่ได้น�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นศัตรูพืชตามที่ได้ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอาจจะท�ำให้โรคพืชต่าง ๆ ระบาดแพร่หลายได้ในระหว่าง
น�ำพืชนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนที่จะมีการควบคุมและกักพืชไว้ ไม่บังเกิดผลสมความมุ่งหมายที่จะป้องกันโรค
และศั ต รู พื ช ให้ มี ประสิท ธิภาพตามข้อตกลงที่ประเทศไทยเป็ นภาคี ส มาชิ ก ร่ วมอยู ่ ในอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ
สมควรทีจ่ ะขยายการควบคุมและกักพืชให้กว้างขวางออกไปอีก ทัง้ การน�ำเข้าหรือน�ำผ่านราชอาณาจักร ไม่วา่ จะทางบก
ทางทะเล หรือทางอากาศ เพื่อให้การป้องกันโรคและศัตรูพืชได้ผลสมตามเจตนา ฉะนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องยกเลิก
พระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหม่ใช้บังคับแทน
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ คือ โดยที่พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ท�ำให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสมและขาด
ประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราเพื่อก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกักพืชขึ้นท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
แก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบการน�ำ
เข้าและส่งออกซึ่งพืชและเชื้อพันธุ์พืช การตรวจสอบและควบคุมเชื้อพันธุ์พืช การก�ำหนดให้มีการจดทะเบียนสถานที่
เพาะพืชเพือ่ การส่งออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื ตลอดจนแก้ไขเพิม่ เติมบทก�ำหนดโทษและอ�ำนาจในการเปรียบ
เทียบปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้แยกค่าป่วยการของพนักงานเจ้าหน้าที่และค่าตรวจสอบศัตรูพืช
ออกจากค่าธรรมเนียมทั่วไปเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ได้ในกิจการที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกับได้ปรับปรุงอัตราค่า
ธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมายว่าด้วยการกักพืช เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศให้พชื ศัตรูพชื และพาหะเป็นสิง่ ต้องห้าม และแก้ไข
หลักเกณฑ์การน�ำเข้า หรือน�ำผ่านซึง่ สิง่ ต้องห้าม สิง่ ก�ำกัด และสิง่ ไม่ตอ้ งห้าม รวมทัง้ เพิม่ เติมการควบคุมดูแลพืชทีส่ ง่ ออก
ไปนอกราชอาณาจักรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนแก้ไขอ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการป้องกัน และควบคุมโรคและศัตรูพชื ให้มคี วามเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมใบรับรองที่ก�ำหนดขึ้นใหม่ จ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๑
___________________________
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกีย่ วกับการจ่ายเงินงบกลางรายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน
หรือจ�ำเป็นเกีย่ วกับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ ห้เหมาะสมรัดกุมยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับสภาพการท�ำการ
ประมงในปัจจุบัน กรมประมงจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศตามระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑		ระเบียบกรมประมงว่ า ด้ วยการจ่ า ยเงิ นช่ วยเหลื อ เกษตรกรผู ้ เ พาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ำ หรื อ
ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
๓.๒ 		ระเบียบกรมประมงว่ า ด้ วยการจ่ า ยเงิ นช่ วยเหลื อ เกษตรกรผู ้ เ พาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ำ หรื อ
ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ภัยธรรมชาติ” หมายความว่า ภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย โรคระบาดสัตว์น�้ำ
เป็นต้น รวมทัง้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ โดยผิดปกติ ซึง่ เป็นเหตุหรือมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากร
สัตว์น�้ำ หรือผลผลิตสัตว์น�้ำของแหล่งน�้ำธรรมชาติ และบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกรประมง ตลอดจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่เรือประมงหรือชาวประมง และให้หมายความรวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนอกเขตน่านน�้ำไทย
ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรือประมงหรือชาวประมงด้วย
“แหล่งน�ำ้ ต่างๆ” หมายความว่า แม่นำ�้ ล�ำคลอง หนอง บึง บ่อ และแหล่งน�ำ้ อืน่ ใดบรรดาซึง่ เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น รวมทั้ ง บรรดาแหล่ ง น�้ ำ ดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด จากการบู ร ณะปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ประโยชน์ ด ้ า นการประมงหรื อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
“เกษตรกรประมง” หมายความว่า เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืดและเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่
ทุกชนิด โดยต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของจังหวัด
“ชาวประมง” หมายความว่า เจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมง
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“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส�ำหรับท�ำการประมงในทะเล
“ทายาท” หมายความว่า ทายาทตามกฎหมายแพ่งของเจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมงที่ถึงแก่
ความตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการประสบภัยธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงคู่สมรสของเจ้าของเรือประมง
หรือลูกเรือประมงดังกล่าวด้วย และคูส่ มรสหรือทายาทตามกฎหมายแพ่งให้ถอื ว่าเป็นทายาทเจ้าของเรือหรือลูกเรือประมง
ที่สูญหายตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการในต่างประเทศ” หมายความว่า สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล หรือส�ำนักงาน
คณะทูตถาวร
ข้อ ๕ คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์การพิจารณาของเกษตรกรประมงและแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติและชาวประมง
ที่ประสบภัยธรรมชาติที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
๕.๑		เป็นเกษตรกรประมงทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นบัญชีทะเบียนผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ้� ของจังหวัด และเป็น
ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎร
ที่ประสบภัยธรรมชาติอ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ และจังหวัด ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.”
“ก.ช.ภ.กอ.” และ “ก.ช.ภ.จ.” ตามล�ำดับ ได้พจิ ารณารับรองและเสนอข้อรับความช่วยเหลือ
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีความช่วยเหลือฉุกเฉินเฉพาะหน้าขณะเกิดวิกฤตการณ์
หรือขอรับความช่วยเหลือมายังกรมประมงในกรณีความช่วยเหลือภายหลังผ่านพ้น
วิกฤตการณ์
๕.๒ 		เป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ หรื อ ผลผลิ ต สั ต ว์ น�้ ำ ของแหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ ห รื อ
สิ่งแวดล้อมทางน�้ำ
๕.๓		เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้�ำจืดหรือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งรายย่อย
ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ รายย่อย ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ เสียหายไม่เกิน ๕ ไร่
๕.๔		ชาวประมงผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
(๑) 		เจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมงซึ่งเรือประมงของตนได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ
(๒) 		ลูกเรือประมง หรือทายาทของลูกเรือประมง ในกรณีที่ลูกเรือประมงบาดเจ็บ ถึงแก่
ความตาย หรือสูญหายไม่สามารถหาตัวพบได้ อันเนื่องมาจากประสบภัยธรรมชาติ
(๓)		เจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมง ในกรณีที่เจ้าของเรือประมง
บาดเจ็บถึงแก่ความตาย หรือสูญหายไม่สามารถหาตัวพบได้ อันเนือ่ งมาจากประสบ
ภัยธรรมชาติ
ข้อ ๖ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรประมง แหล่งน�้ำธรรมชาติและชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
๖.๑		กรณีเป็นเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืดจะได้รบั การช่วยเหลือเป็นพันธุส์ ตั ว์นำ�้ อาหารสัตว์นำ�้
วัสดุอุปกรณ์การประมง หรือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น อวน ปูนขาว ยารักษาโรค เป็นต้น
โดยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด หรือตามแต่กรณีอันควร โดยมี
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จ�ำนวนคิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าของจ�ำนวนพันธุ์สัตว์น�้ำที่เหมาะสมในการปล่อยเลี้ยง
ตามหลักวิชาการและอาหารสัตว์น�้ำที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็นเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้
ต้องไม่เกินมูลค่าความเสียหายจริง
๖.๒		กรณีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งจะได้รับการช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น�้ำหรือ
อาหารสัตว์น�้ำหรือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น หลักซีเมนต์ รั้วไม้ไผ่ อวน เป็นต้น โดยให้
ได้รับการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด หรือตามแต่กรณีอันควร โดยมีจ�ำนวน
คิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าของสัตว์นำ�้ และอาหารสัตว์นำ�้ หรือได้รบั การช่วยเหลืออย่างหนึง่
อย่างใด หรือทั้งสองกรณีโดยมีมูลค่ารวมเท่ากับค่าพันธุ์สัตว์น�้ำที่เหมาะสมในการปล่อย
ตามหลักวิชาการ และอาหารที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็นเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ มีมูลค่ารวม
ไม่เกินมูลค่าความเสียหายจริง
๖.๓		กรณีแหล่งน�้ำต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของราษฎรทั่วไปได้รับความเสียหาย
การชดเชยความเสียหายจะกระท�ำโดยการปล่อยสัตว์น�้ำลงในแหล่งน�้ำดังกล่าวภายใต้
การประเมินความเสียหายทางวิชาการของกรมประมง
๖.๔		กรณีเป็นเจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมงที่เรือประมงของตนได้รับ
ความเสียหายให้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ส�ำหรับเรือประมงที่มีขนาดความยาวตลอดล�ำไม่เกิน ๑๐ เมตร จะได้รับการช่วย
เหลือ ดังนี้
(๑.๑) 		 กรณีเรือประมงได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซม
เรือและอุปกรณ์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑.๒) 		 กรณีเรือประมงจมและกูข้ นึ้ มาซ่อมแซมให้ใช้การได้ จะได้รบั การช่วยเหลือ
เป็นค่ากู้เรือเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินล�ำละ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมแซมเรือ
ประมงและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) 		ส�ำหรับเรือประมงที่มีขนาดความยาวตลอดล�ำเกินกว่า ๑๐ เมตร จะได้รับเงินช่วย
เหลือ ดังนี้
(๒.๑) 		 กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย จะได้รับเงินช่วยเหลือตามความเป็น
จริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๗๐,๐๐๐ บาท
(๒.๒) 		 กรณีเรือประมงจมและกูข้ นึ้ มาซ่อมแซมให้ใช้การได้ จะได้รบั การช่วยเหลือ
เป็นค่ากู้เรือเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมแซม
เรือประมงและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๗๐,๐๐๐ บาท
(๒.๓) 		 กรณีเรือประมงสูญหาย หรือเสียหายหมดจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
การได้ดังเดิม จะได้รับเงินช่วยเหลือล�ำละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๕		การจ่ายเงินช่วยเหลือส�ำหรับชาวประมง ให้ช่วยเหลือโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมงตาย หรือสูญหายหาตัวไม่พบทายาทจะได้รับ
เงินค่าท�ำศพรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
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(๒) 		เจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมงที่บาดเจ็บ จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษา
พยาบาลและค่าบ�ำรุงขวัญรายละ ๑,๐๐๐ บาท
๖.๖ 		กรณีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำซึ่งได้รับความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์น�้ำ
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือให้เป็นไปเช่นเดียวกันกับข้อ ๕.๑ และ ๕.๓
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือส�ำหรับเรือประมงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑		ให้เจ้าของเรือประมงหรือทายาทเจ้าของเรือประมง ยื่นค�ำขอต่อประมงจังหวัดในท้องที่
ที่ประสบภัยธรรมชาติหรือในท้องที่ที่เจ้าของเรือประมงมีภูมิล�ำเนา การยื่นขอรับเงิน
ค่ากู้เรือประมงและค่าซ่อมแซมเรือประมง ให้ยื่นค�ำขอแยกเป็น ๒ ฉบับ และ
๗.๒ 		ให้เจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมงที่ได้รับความเสียหายตามข้อ ๖.๔
ยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมเอกสาร ดังนี้
(๑) 		ส�ำเนาทะเบียนเรือไทย
(๒) 		ส�ำเนาอาชญาบัตรที่ยังไม่หมดอายุในขณะท�ำการประมงและประสบภัยธรรมชาติ
ส�ำหรับกรณีที่จะต้องมีอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และ
(๓) 		หนังสือรับรองจากประมงจังหวัดหนึ่งฉบับ และจากสมาคมประมงหรือกลุ่มท�ำการ
ประมง หรือสมาชิกสหกรณ์ประมงที่เจ้าของเรือประมงเป็นสมาชิก หรือจากก�ำนัน
ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ หรือในท้องที่ที่เจ้าของเรือประมงมีภูมิล�ำเนา หรือจาก
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศส�ำหรับกรณีประสบภัยธรรมชาตินอกน่านน�ำ้ ไทย
ว่าเป็นเรือประมงที่ประสบภัยธรรมชาติหรือสูญหายในขณะท�ำการประมงจริง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีอีกหนึ่งฉบับ
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือส�ำหรับชาวประมงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑		กรณีชาวประมงถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๑) 		ให้ทายาทยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือต่อประมงจังหวัดในท้องทีท่ ปี่ ระสบภัยธรรมชาติ
หรือในท้องที่ที่ชาวประมงมีภูมิล�ำเนาอยู่
(๒) 		ให้ทายาทยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมกับเอกสาร ดังนี้
(๒.๑) 		 ส�ำเนาใบมรณบัตร หรือส�ำเนาบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองท้องที่หรือพนักงานสอบสวน หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ส�ำหรับกรณีประสบภัย
ธรรมชาตินอกเขตน่านน�ำ้ ไทยว่าชาวประมงนัน้ ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๒.๒) 		 ส�ำเนาทะเบียนบ้านของชาวประมงผู้ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๒.๓) 		 กรณีเป็นทายาทของเจ้าของเรือประมงให้ยื่นหนังสือรับรองจากก�ำนัน
ในท้องที่ที่เจ้าของเรือประมงมีภูมิล�ำเนาว่า เป็นเจ้าของเรือประมงที่ถึงแก่
ความตายหรือสูญหาย
(๒.๔) 		 กรณีเป็ นทายาทของลู กเรือประมง ให้ ยื่นหนังสือรับรองจากเจ้าของ
เรือประมงว่าลูกเรือประมงที่ตาย หรือสูญหายเป็นลูกเรือประมงของตน
และได้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมกับเรือของตนจริง
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เว้นแต่กรณีปรากฏว่าเจ้าของเรือประมงนั้นถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้ยื่นหนังสือรับรองจากก�ำนัน
ในท้ อ งที่ ที่ ลู ก เรื อ ประมงมี ภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ ว ่ า เป็ น ลู ก เรื อ ประมงที่ ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ สู ญ หายจากการที่ เรื อ ประมง
ประสบภัยธรรมชาติแทน
๘.๒ กรณีชาวประมงบาดเจ็บ
(๑) 		ให้ชาวประมงยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือต่อประมงจังหวัดในท้องทีท่ เี่ กิดภัยธรรมชาติ
หรือในท้องที่ที่ชาวประมงมีภูมิล�ำเนา และ
(๒) 		ให้ชาวประมงยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมเอกสาร ดังนี้
(๒.๑) 		 ส�ำเนาทะเบียนบ้านของชาวประมงผู้บาดเจ็บ
(๒.๒) 		 กรณี เ ป็ น เจ้ า ของเรื อ ประมง ให้ ยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองจากประมงจั ง หวั ด
และก�ำนันในท้องทีท่ ปี่ ระสบภัยธรรมชาติหรือในท้องทีท่ เี่ จ้าของเรือประมง
มีภูมิล�ำเนายืนยันว่าเป็นเจ้าของเรือประมงที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่
เรือประมงของตนประสบภัยธรรมชาติ
(๒.๓) 		 กรณีเป็นลูกเรือประมง ให้ยื่นหนังสือรับรองจากเจ้าของเรือประมงว่าเป็น
ลูก เรื อ ประมงที่ ไ ด้ รั บบาดเจ็ บจากการที่ เรื อ ประมงของตนประสบภั ย
ธรรมชาติ
เว้นแต่กรณีปรากฏว่าเจ้าของเรือประมงนั้นถึงแก่ความตายหรือสูญหายให้ยื่นหนังสือรับรองจากก�ำนัน
ในท้องที่ที่ลูกเรือประมงมีภูมิล�ำเนาว่า เป็นลูกเรือประมงที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติแทน
(๒.๔)		 ใบรับรองแพทย์
(๒.๕) 		 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ให้มคี ณะกรรมการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์
น�้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติขึ้นคณะหนึ่ง ตามที่อธิบดีกรมประมงได้แต่งตั้งขึ้นหรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดี
กรมประมงจะมีค�ำสั่ง
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
๑๐.๑ พิจารณาก�ำหนดค่าความช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ประสบภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาดสัตว์น�้ำ
๑๐.๒ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการกู้เรือ การซ่อมเรือ ความเสียหายของเรือ รวมถึง
การพิ จ ารณาตรวจสอบหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า เรื อ จมหรื อ สู ญ หาย ตามหลั ก ฐาน
การตรวจสอบในระดับจังหวัด
๑๐.๓ ก�ำหนดวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของเรือที่ประสบภัยธรรมชาติหรือสูญหาย
๑๐.๔ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติในกรณี
ต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมเรือ ค่าท�ำศพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้คณะกรรมการก�ำหนดองค์ประชุมและวิธีด�ำเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ เ พาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ำ หรื อ ชาวประมงที่ ประสบภั ย ธรรมชาติ
ตามระเบียบน�้ำให้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามระเบียบนี้หรือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ ๑๔ การก�ำหนดราคาพันธุ์สัตว์น�้ำ อาหารสัตว์น�้ำ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่กรมประมงก�ำหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบที่
กรมประมงก�ำหนด
ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้มีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการประมงเป็นผู้ก�ำกับดูแลและด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑
ลงชื่อ ธ�ำมรงค์ ประกอบบุญ
(นายธ�ำมรงค์ ประกอบบุญ)
อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐
___________________________

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด�ำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
“สาธารณภัย” หมายความว่า สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ” หมายความว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ไร้ที่พึ่ง ด้วย
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และโรคระบาดตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์
“ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

หลักการช่วยเหลือประชาชน
ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องด�ำเนินการในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค�ำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจ�ำเป็นเหมาะสม
ข้อ ๖ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของตน และต้องด�ำเนินการ
ช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ภายในขอบอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือเพือ่ เยียวยา
และฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อต้องเสนอคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดสาธารณภัยตามข้อ ๖ ประสานกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ในกรณีการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ หรือมีความจ�ำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในระเบียบนี้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ประชาชนนอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนให้การช่วยเหลือ
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หมวด ๒

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน คณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(๑)		 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
		 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
				 หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
				 ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นประธานกรรมการ

		 (ข) ท้องถิ่นจังหวัด

เป็นกรรมการ

		 (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย
				 จากผู้ว่าราชการจังหวัดจ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ

		 (ง) ผู้แทนประชาคมที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
				 คัดเลือกจ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน

เป็นกรรมการ

		 (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นกรรมการและเลขานุการ

		 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
				 ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
				 จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(๒)		 กรณีเทศบาล ประกอบด้วย
		 (ก) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี
				 ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

เป็นประธานกรรมการ

		 (ข) ข้าราชการส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
				 ทีท่ ้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

เป็นกรรมการ

		 (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอ�ำเภอ
				 จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ

		 (ง) ผู้แทนประชาคมที่นายกรัฐมนตรีคัดเลือก
				 จ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน

เป็นกรรมการ

		 (จ) ปลัดเทศบาล

เป็นกรรมการและเลขานุการ

		 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล ที่ได้รับมอบหมาย
				 จากนายกเทศมนตรี จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
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(๓)		 กรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประกอบด้วย
		 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
				 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
				 จากนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล

เป็นประธานกรรมการ

		 (ข) ข้าราชการส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
				 ทีท่ ้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

เป็นกรรมการ

		 (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอ�ำเภอ
				 จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ

		 (ง) ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลคัดเลือก
				 จ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน

เป็นกรรมการ

		 (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล

เป็นกรรมการและเลขานุการ

		 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
				 ทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลมอบหมาย
				 จ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑)		 ให้นำ� รายชือ่ ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนทีส่ ำ� รวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชือ่
ประชาชนทีย่ นื่ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามข้อ ๑๒
มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้
(๒)		 ปิดประกาศรายชือ่ ประชาชนตาม (๑) ทีจ่ ะได้รบั การช่วยเหลือ ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่ท�ำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๓)		 รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป
(๔)		 ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม
(๕)		 การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๗ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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หมวด ๓

การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
ข้อ ๑๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการ
ช่วยเหลือที่จ�ำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการด�ำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทนั ที
ภายใต้ขอบอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการมากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้ค�ำนึง
ถึงสถานะทางการคลัง

หมวด ๔

การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้อ ๑๒ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต นอกจากกรณี
การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศให้ประชาชนทีป่ ระสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ
ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนคณะกรรมการตามข้อ ๙

หมวด ๕

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข้อ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัย
ว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด�ำเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ข้อ ๑๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้วา่ เกิดโรคตามข้อ ๑๓ ประสานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด�ำเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมด�ำเนินการหรือสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าว
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กรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างครอบคลุมหรือไม่สามารถ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลท�ำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการ การป้องกันและควบคุมโรคได้
ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ดังนี้
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนังผ้าปิดปากหรือปิดจมูก
รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน
เครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านโดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม
และประหยัด

หมวด ๖

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม
การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม
การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาใช้จา่ ย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม

หมวด ๗

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ข้อ ๑๗ การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำโครงการแสดงสาระส�ำคัญ
ของกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย ทั้งนี้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็น
ที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในค�ำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายด้วย
ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ�ำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง
ประเภทเงินส�ำรองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีโดยโครงการ ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น
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ข้อ ๑๙ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มี
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็น
ศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�ำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางด�ำเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบ
ต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้ติดประกาศ
ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท�ำการหมู่บ้านและชุมชน

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๓ ส�ำหรับการเบิกค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยัง
ด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด�ำเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์นั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
___________________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออก
ระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค�ำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” ในข้อ ๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “เกษตรกร” และค�ำว่า “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” ระหว่างบทนิยามค�ำว่า
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” กับบทนิยามค�ำว่า “โรคติดต่อ” ในข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้ำและท�ำนาเกลือ ที่มีรายชื่อ
เป็นเกษตรกรรายย่อย และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้�ำ
ของกรมประมง
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“เกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ย” หมายความว่า เกษตรกรผูอ้ ยูใ่ นครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากล�ำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการด�ำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย
หรือเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ หรือป้องกันภยันตรายทีจ่ ะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ�ำเป็น ภายใต้ขอบอ�ำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบก่อน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ประชาชนนอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนให้การช่วยเหลือ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ กรณีมีความจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ ดังนี้
(๑)		 กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย
ให้รายงานอ�ำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาน�ำเงินทดรองราชการ
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๒)		 กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย
ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในระเบียบนี้”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๒) ของข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) ผูแ้ ทนส่วนราชการ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลนคร
หรือเทศบาลเมือง และนายอ�ำเภอ ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลต�ำบล จ�ำนวน ไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๓) ของข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล”
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ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ให้นำ� รายชือ่ ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนทีส่ ำ� รวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชือ่ ประชาชน
ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ และสถานที่กลาง ตามข้อ ๑๙ มาใช้
ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้
ปิดประกาศรายชื่อประชาชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่กลาง และที่ท�ำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศให้ประชาชนทีป่ ระสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ
ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙
ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตามระเบียบนีท้ จี่ ะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ�ำเป็น เหมาะสม ทัง้ นี้ ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวง
การคลังก�ำหนด”
ข้อ ๑๑ ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็น หมวด ๔/๑ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ยและข้อ ๑๒/๑
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๔/๑

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ข้อ ๑๒/๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหา
ในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดังต่อไปนี้”
(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร
(ข) การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน�้ำ
(ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙ พิจารณา”
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ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาใช้จา่ ย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม”
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๔) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๒/๑ และข้อ ๑๓ ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
อาจส่งผลต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป”
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้ติดประกาศ ณ
ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท�ำการหมู่บ้านและชุมชน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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บทที่ ๒

นโยบาย ยุทธศาสตร์

และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยมีเป้าหมายสูงสุด คือ “การรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว
อย่างยั่งยืน (Resilience)” โดยมีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เป็นองค์กรหลัก
เชิงนโยบายตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยของประเทศ โดยมีการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยได้น�ำกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ วาระพัฒนาเมืองใหม่ ความตกลงปารีส ทิศทางและนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยมาก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้

นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

๑.		 มุ่งเน้นให้มีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน ของสังคม
ไทยเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อน�ำไปสู่การประเมินความเสี่ยงและการใช้ข้อมูลความเสี่ยง
ประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจ ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.		 บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยยกระดั บ มาตรฐานระบบการจั ด การสาธารณภั ย
ในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พร้อมทั้งการบรรเทาทุกข์
และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์
๓. สร้างระบบการฟื้นฟูให้มีความยั่งยืนโดยเร่งรัดให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยเร็วหรือดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อน�ำไปสู่การลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่
๔. สร้างการเป็นหุน้ ส่วนในด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทัง้ ภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
๕. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมปิ ญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
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ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เพื่อยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล สร้างการรู้เท่าทันภัย
และภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการ
ลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ ด้านต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยทีท่ ำ� ให้
เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ เป็นการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ในเบือ้ งต้น
โดยการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการก�ำหนดเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติให้มีมาตรฐาน
เป็นเอกภาพ และมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบให้น้อยที่สุด ซึ่งค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิม่ ประสิทธิภาพการฟืน้ ฟูอย่างยัง่ ยืน เป็นการด�ำเนินการภายหลังจากสาธารณภัย
ได้บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อด�ำเนินการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ำรงชีวิต และสภาวะ
วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติหรือฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการเป็นหุน้ ส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เป็นการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นประเทศแกนน�ำในการจัดการสาธารณภัย
ที่มีมาตรฐานตามหลักสากล โดยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการ
สาธารณภัย เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
เป็นการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานการบูรณาการด้านข้อมูล
องค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา เทคโนโลยี การลงทุน บุคลากร องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา วิจยั และนวัตกรรมด้านสาธารณภัย

วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึงลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัย
ซึง่ มีลกั ษณะการเกิดทีย่ ากแก่การคาดการณ์ผลทีเ่ กิดขึน้ โดยอาจมีรปู แบบการเกิดไม่ซำ�้ เดิม และไม่จำ� เป็นต้องเป็นล�ำดับ
ก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีการด�ำเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ (Closed Loop) อย่างต่อเนือ่ ง ไม่สามารถ
แยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึงเป็นการจัดการสาธารณภัย
แบบองค์ ร วม (Holistic Approach) เพื่ อ ความปลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตั้ ง แต่ ก ารป้ อ งกั น และลดผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู ซึ่งการด�ำเนินการในแต่ละห้วงเวลา
การเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลาในการด�ำเนินการขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
ภัยเป็นส�ำคัญ ดังแผนภาพ

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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DISASTER RESPONSE (during - disaster)
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Management)
ภัยพิบัติ
Disaster Strikes
การเผชิญเหตุ (Response)

การเตรียมความพร้อม
(Preparedness)

จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ /
การค้นหาและกู้ภัย /
การแฟทย์ฉุกเฉิน /
ระดมสรรพก�ำลัง

วางแผน / การแจ้งเตือนภัย /
เตรียมการอพยพ / การฝึก

การบรรเทาทุกข์ (Rellef)
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว /
ประเมินความเสียหายและ
ความต้องการ
ความช่วยเหลือ (DANA)

การลดผลกระทบ (Mitigation)

ประเมินความเสี่ยง / ป้องกัน
(แผนที่พื้นที่อันตราย,
ประเมินความเปราะบาง / ล่อแหลม)

การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation)
ให้กลับสู่สการะปกติ และ

การซ่อมสร้าง (Reconstruction)

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(Disaster Risk Reduction : DRR)
DISASTER MITIGATION and
DISASTER PREPAREDNESS (pre - disaster)

การสร้างให้ดีกว่าเต็ม (Build Back
Better and Sater) /
การประเป็นความต้องการหลัง
เกิดสาธารณภัย (PONA)

การฟื้นฟู (Recovery)
DISASTER RELIEF and
DISASTER RECOVERY (post - disaster)

แผนภาพที่ ๒-๑ วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)
เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Resilience)

กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ระดับนโยบาย
(๑)		 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และ
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒)		 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย
ของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบตั แิ ละประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓)		 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) มีหน้าที่เสนอ และจัดท�ำมาตรการ
แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แผนงานและโครงการในการบริหารระบบการ
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด�ำเนินงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอ�ำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ระดับปฏิบัติ
กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยระดับปฏิบตั เิ ป็นศูนย์กลางในการอ�ำนวยการและการประสาน
การปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)” โดยเรียกชื่อว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ /กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อ�ำนวยการ ควบคุม ก�ำกับ และประสานการปฏิบัติระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะ
ปกติจนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการก�ำหนดโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ และมอบหมาย
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในภารกิจหน้าทีต่ า่ ง ๆ และต้องมีการจัดท�ำแนวปฏิบตั หิ รือคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนในแต่ละ
ระดับการปฏิบตั กิ าร (Level of Activation) รวมทัง้ ต้องจัดให้มสี ถานที่ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (Facilities) ส�ำหรับ
การปฏิบตั งิ าน โดยเมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้ กลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสูก่ ระบวนการปฏิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉิน
โดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์” ขึ้น
(๑)		 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ท�ำหน้าที่บังคับบัญชา
อ�ำนวยการ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ
(๒)		 กองอ� ำ นวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กลาง (กอปภ.ก.) ท� ำ หน้ า ที่ ป ระสานงาน
บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก�ำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติ
การเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย
ท�ำหน้าที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์
และแจ้งเตือนภัยพร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือ
นายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นผู้อ�ำนวยการกลาง
(๓)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด /ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด เป็นผูอ้ ำ� นวยการ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ�ำนวยการ
(๔)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท�ำหน้าที่
อ�ำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ ด�ำเนินการสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมือ่ เกิดสาธารณภัยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบโดยมีผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอ้ ำ� นวยการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
มีอ�ำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้
องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด
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(๕)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานเขต (กอปภ.สนข.) ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วม
ปฏิบัติงานในกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานเขต
(๖)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ (กอปภ.อ.) ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มอบหมาย โดยมีนายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ เป็นผู้อ�ำนวยการ
(๗)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) ท�ำหน้าที่
อ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
พร้อมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการ
จังหวัดและผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพืน้ ทีอ่ นื่ เมือ่ ได้รบั การร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ ผูอ้ ำ� นวยการ
เมืองพัทยา เป็นผู้อ�ำนวยการ
(๘)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) ท�ำหน้าที่
อ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
พร้อมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการ
จังหวัดและผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/
ผู้อ�ำนวยการเทศบาล เป็นผู้อ�ำนวยการ
(๙)		 กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�ำบล (กอปภ.อบต.) ท�ำหน้าที่
อ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมือ่ เกิดสาธารณภัยขึน้ พร้อม
ทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลให้สอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดและผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พร้อมทัง้ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล/ผู้อ�ำนวยการองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นผู้อ�ำนวยการ
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อ�ำนวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อ�ำนวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อ�ำนวยการเขต)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ (กอปภ.อ)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)

ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ
(นายอ�ำเภอ)

ผู้ช่วยอ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อ�ำนวยการเขต)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล)

แผนภาพที่ 2-2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ทัง้ นี้ ขึน้ กับพืน้ ที่ ประชากร ความซับซ้อนหรือความสามารถ
ในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากรทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตามกฎหมายใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
ความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ

การจัดการ

ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

๑

สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ และ/ เกษตรอ�ำเภอ ปศุสัตว์อ�ำเภอ
หรื อ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการกรุ ง เทพมหานคร ประมงอ�ำเภอ
ควบคุมและสั่งการ

๒

สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ

๓

สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผอ.ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
แห่งชาติ ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ภัยพิบตั ิด้านการเกษตรกระทรวงฯ /
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงฯ

๔

สาธารณภัยขนาดร้าย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
แรงยิ่ง
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

ผอ.ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด /
หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หรือปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้ง
การรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยให้ยึดถือว่า
การรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนล�ำดับแรก ที่จะต้องเร่งเข้าระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือ
ทัง้ นี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน เอกภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการจัดการทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม และสังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ในภาวะปกติ
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ โดยมีการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท�ำหน้าที่เป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Operation Centre : EOC) เพื่อให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างภายในองค์กรที่จ�ำเป็น
เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
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องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ภาวะฉุกเฉิน
ภาวะระดับ 1

ภาวะปกติ

ภาวะฉุกเฉิน
ภาวะระดับ 2

กองบัญชาการป้องกันและบรรทาเสาธารณภัยแห่งชาติ

จัดตั้ง

ภาวะฉุกเฉิน
ภาวะระดับ 3-4

กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ส่วนหน้า)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรทาเสาธารณภัยกลาง
กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

จัดตั้ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

แปร
สภาพ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้าจังหวัด

กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ

จัดตั้ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ

กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท.

จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

แผนภาพที่ ๒-๓ การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบอ�ำนวยการ ประสาน การปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์
และสนับสนุนการสัง่ การจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทัง้ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์
วิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ
นายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือการจัดการสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ในกรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือการจัดการสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดับ ๔) ซึง่ สถานการณ์มคี วามรุนแรงมากครอบคลุมในพืน้ ทีก่ ว้างขวางหลายอ�ำเภอหรือหลายจังหวัด
และอาจใช้เวลาในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณา
จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) และแต่งตั้งผู้ก�ำกับควบคุมพื้นที่ (Area
Commander) เพื่อช่วยเหลือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการบังคับบัญชาและสั่งการ
ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย พร้อมทัง้ ควบคุม และก�ำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด (ศบก.จ. (ส่วนหน้า)) มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า)
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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กรณีฉุกเฉิน

การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๑.		 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ปรากฏชัดเป็นทีท่ ราบโดยทัว่ ไปในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ให้มกี าร
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการ
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชน สามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็สามารถออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้
ระดับ

การจัดการ

ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

๑

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด / ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร

๒

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด / ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร

๓

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

๔

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เมือ่ เกิดเหตุสาธารณภัยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ (ชือ่ อ�ำเภอ) ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ
และหรือกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพืน้ ทีป่ ระสบภัย เพือ่ ให้สว่ นราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องระบุรายละเอียด
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ดังนี้ (๑) ระบุประเภทสาธารณภัย (๒) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย (๓) ช่วงเวลา
ที่เกิดสาธารณภัย (๔) พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย (๕) ผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ก�ำหนดให้มีการ
ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มี
หนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก�ำหนด
รูปแบบ แนวทางปฏิบตั ใิ นการประกาศเขตพืน้ ทีป่ ระสบสาธารณภัย และหนังสือรับรองผูป้ ระสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.		 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการน�ำเงินทดรอง
ราชการมาใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม เมือ่ เกิดภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินขึน้ ในท้องทีห่ นึง่ ท้องทีใ่ ด โดยมุง่ หมายทีจ่ ะบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น
ในท้องทีใ่ ด ให้ผมู้ อี ำ� นาจด�ำเนินการประกาศให้ทอ้ งทีน่ นั้ เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ดังนี้
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พื้นที่

ผู้มีอ�ำนาจ

กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.)
หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหาย
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ก็ให้มีอ�ำนาจพิจารณาประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จาก ก.ช.ภ.จ.

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลาของ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยก�ำหนด

การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อท�ำหน้าที่
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนี้
ระดับนโยบาย
 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
		 -		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
		 -		ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นกรรมการ
		 -		ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
		 -		ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร พัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
		 -		ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
		 -		รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน
		 -		หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ
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		 -		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
		 -		 หัวหน้ากลุม่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ สป.กษ. เป็นอนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
โดยมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ิ
ด้านการเกษตร วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมถึงแผนอื่น ๆ
ที่สนับสนุนให้การบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณากลั่นกรอง
บูรณาการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ของหน่วยงานต่าง ๆ
รวมทัง้ ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัดการด�ำเนินงานตามแผนการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร ให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสถานการณ์
 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 -		รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
		 -		ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์
		 -		เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการศูนย์
		 -		ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์
		 -		หัวหน้ากลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์
โดยมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร และทบทวนแผนให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร
แจ้งเตือนภัย ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้ผู้บริหารทราบ
 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด
		 -		เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
		 -		หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นกรรมการศูนย์
		 -		หั ว หน้ า กลุ ่ ม ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและโครงการพิ เ ศษ ส� ำ นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด
เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์
โดยมีหน้าที่จัดท�ำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรระดับจังหวัด และทบทวนแผนให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร
แจ้งเตือนภัย รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และรวบรวมข้อมูลความเสียหายเบือ้ งต้น การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัย แล้วรายงาน
สถานการณ์และผลการให้ความช่วยเหลือต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ และศูนย์ฯ ส่วนกลางทราบ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
(รมว.กษ. เป็นประธาน)

รายการ

หน่วยงานระดับจังหวัด
โครงการชลประทานจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานประมงจังหวัด
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าว / ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทยสาขาหรือจังหวัด ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ส�ำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

• ประชาสัมพันธ์ / แจ้งเตือนภัยในพื้นที่
• รายงานสถานการณ์ / ข้อมูลความเสียหายผลการช่วยเหลือ
• เร่งรัดการช่วยเหลือระดับจังหวัด

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
จังหวัด (กษ.จ. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ)

มอบหมาย/สั่งการ

• ประเมินสถานการณ์ / แจ้งเตือนภัย
• เร่งรัดการช่วยเหลือ
• รายงานสรุปข้อมูลความเสียหาย /ผลการช่วยเหลือ
หน่วยงานระดับกรม
กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

แผนภาพที่ ๒-๔ การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (EOC)

• เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
• วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร แผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมถึงแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณากลัน่ กรอง บูรณาการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
• ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัดการด�ำเนินงานตามแผน
• พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก�ำหนดในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

พิบัติด้านการเกษตร (ปลัด กษ. เป็นประธาน)

คณะอนุกรรมการ วางแผน และติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัย

• ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
• พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ บู ร ณาการแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร
• พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
• อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ด ้ า นการเกษตร
และการช่วยเหลือเกษตรกร

คณะกรรมการ

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รองปลัด กษ. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ)

บทที่ ๓

แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
ภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ฝนทิง้ ช่วง วาตภัย อัคคีภยั ภัยหนาว และภัยจากการระบาด
เช่น โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดพืช โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของสัตว์ศัตรูพืช หรือภัยอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท�ำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยด�ำเนินการ
ตามโดยได้น�ำหลักการ “Smart DRM for ๓s : SEP – SDGs - SEDRR” คือ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบ
อัจฉริยะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philisophy : SEP) เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Susstainable Development Goals : SDGs) เพื่อลดความเสี่ยง
เดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่ (Sendai Framework on Disaster Risk Reduction : SEDRR) มาเป็นแนวทาง
การด�ำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) ตั้งแต่กิจกรรมการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู ซึ่งในบางกิจกรรม
การด�ำเนินการในแต่ละห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกีย่ วกัน (Over lap) ขณะทีบ่ างกิจกรรมอาจเป็นการ
ด�ำเนินการเฉพาะของการเกิดภัยในห้วงนัน้ ๆ รวมทัง้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการของแต่ละกิจกรรมขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรง
ของภัยเป็นส�ำคัญ ซึง่ วงจรการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยถูกมองในมุมมองของทัง้ กรอบแนวคิดในการด�ำเนินการ/
การปฏิบัติ (Discipline) และมุมมองของกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติ (Activities and Procedures)

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) แบ่งการ

ด�ำเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
ระยะก่อนเกิดภัย : การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)
การป้องกันและการลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) เป็นการด�ำเนินการช่วงก่อนเกิดภัย
ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย
เพื่อลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร
การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง การขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน�้ำ การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง
วางแผนการจัดสรรน�้ำ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อก�ำหนดพื้นที่เสี่ยงด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ รวมทั้ง
พื้นที่ชุมชนพร้อมแผนบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วงและเติมน�้ำในแหล่งน�้ำที่มีปริมาณน้อย เป็นต้น
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การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เป็นการด�ำเนินการช่วงก่อนเกิดภัยเพือ่ ให้ประชาชน

หรือชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีองค์ความรู้ เพิม่ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมทีจ่ ะรับมือกับสาธารณภัย
รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเสริมหรือวิสาหกิจชุมชนให้แก่เกษตรกรเพือ่ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ การปรับเปลีย่ น
วิธกี ารท�ำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ การเตรียมการอพยพและจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การพัฒนาคลังข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติ การจัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ การส�ำรองเสบียงสัตว์
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน การจัดท�ำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร รวมทั้งแผนสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรรู้จักเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ภัยพิบัติ
ระยะเกิดภัย : การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
การเผชิญเหตุ (Response) ได้แก่ การบริหารจัดการน�้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ การแจ้งเตือนเกษตรกร
การบรรเทาทุกข์ (Relief) ได้แก่ แจกจ่ายเสบียงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ จัดหน่วยเฉพาะกิจลงพื้นที่
ประสบภัยเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำและความช่วยเหลือเกษตรกร ส�ำรวจและประเมินความเสียหายเบือ้ งต้น รายงานสถานการณ์
ระยะหลังเกิดภัย : การฟื้นฟู (Recovery) และสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better)
การซ่อมสร้าง (Reconstruction) ได้แก่ การประเมินความเสียหายและซ่อมสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านชลประทาน การป้องกัน รักษา และก�ำจัดโรคระบาดหรือศัตรูพืชระบาด การฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
การฟื้นสภาพ (Rehabilitation) ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสียหาย (Damages) และความสูญเสีย
(Losses) ด้านการเกษตรที่เกิดจากภัย การประเมินความต้องการ/จ�ำเป็นในการฟื้นฟูหลังเกิดภัย การช่วยเหลือเยียวยา
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.		 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท�ำแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร และทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์
สถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร แจ้งเตือนภัย ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้านการเกษตร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และการให้ความ
ช่วยเหลือให้ผู้บริหารทราบ
๒. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด จัดท�ำแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้านการเกษตรระดับจังหวัด และทบทวนแผนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์เพื่อประเมินผลกระทบด้านการเกษตร แจ้งเตือนภัย เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
๓. กรมชลประทาน ด�ำเนินการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ การเกษตร ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นำ�้ วางแผน
จัดสรรน�ำ้ และการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับน�ำ้ ต้นทุน วางแผนป้องกันน�ำ้ ท่วม/น�ำ้ แล้ง ก�ำหนดมาตรการควบคุมการ
ใช้น�้ำของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแผนที่ก�ำหนด ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จัดเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกน�้ำ เครื่องสูบน�้ำ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
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๔. กรมประมง จัดท�ำทะเบียนเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์นำ�้ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกร ให้คำ� แนะน�ำ
ด้านวิชาการวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล รวมถึงการป้องกันและก�ำจัดโรคระบาดสัตว์น�้ำ
การติดตามสถานการณ์ รายงานความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำ
๕. กรมปศุสัตว์ จัดท�ำทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์
วางแผนอพยพสัตว์และประสานจัดหาแหล่งน�้ำส�ำหรับสัตว์ในฤดูแล้ง การเตรียมเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
ในกรณีที่ขาดแคลน ติดตามสถานการณ์ รายงานความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
๖. กรมพัฒนาทีด่ นิ จัดท�ำแผนทีเ่ สีย่ งภัย เฝ้าระวังและคาดหมายพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภัยเพือ่ แจ้งเตือน
เกษตรกร และให้คำ� แนะน�ำการปลูกพืชในเขตทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสม รวมถึงได้จดั ท�ำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตร
๗. กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลพืช การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
เหมาะสม และได้จดั เตรียมส�ำรองพันธุพ์ ชื รวมถึงจัดชุดเฉพาะกิจเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีเ่ กษตรกรรม และจัดฝึกอบรม
อาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย
๘. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดท�ำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ติดตามสถานการณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลพืช วางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แนะน�ำการ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื รวมทัง้ ด�ำเนินการส�ำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยด้านการเกษตร
๙. กรมการข้าว ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร
ประชาสัมพันธ์และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษา วางแผนการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียม
ส�ำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและจัดท�ำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม
๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท�ำและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีก่ ารเกษตร ทรัพย์สนิ
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การช่วยเหลือด้านหนี้สิน รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร
ที่ประสบภัย
๑๒. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ�ำภาค เพื่อด�ำเนินการปฏิบัติ
การฝนหลวงตามแผนปฏิบัติการ หรือตามค�ำร้องขอของเกษตรกร
๑๓. ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ด�ำเนินการก่อสร้างแหล่งน�ำ้ ขุดลอกคูคลอง ในพืน้ ทีเ่ ขต
ปฏิรูปที่ดินฯ รวมถึงสนับสนุนเครื่องสูบน�้ำ รถบรรทุกน�้ำและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตปฏิรูปที่ดินฯ
๑๔. กรมหม่อนไหม ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหม่อนไหม ที่ประสบ
ภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร รวมทัง้ จัดให้มกี ารส�ำรองพันธุห์ ม่อน ไข่ไหมพันธุด์ ใี ห้กบั เกษตรกรและส่งเสริม แนะน�ำให้เกษตรกร
ใช้พันธุ์หม่อนที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
๑๕. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืช
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ การประเมินมูลค่าความเสียหายด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากการเกิดภัยพิบัติ
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การป้องกันและการเตรียมการ
ด้านพืช

ให้ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ติดตามและเฝ้าระวังสภาวะทางอุตุ - อุทกวิทยา เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำท่า สภาพน�้ำในอ่าง
ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ
(๒) เตรียมการป้องกันด้านศัตรูพชื โดยให้คำ� แนะน�ำในการป้องกันและก�ำจัด เช่น พันธุต์ า้ นทานและอัตรา
การใช้ที่เหมาะสม อัตราการใช้ปุ๋ย การใช้สารป้องและก�ำจัด การส�ำรวจแปลงอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษาพืชทีป่ ลูกแล้ว ซึง่ จะกระทบกับภัยธรรมชาติ มิให้เกิดความเสียหาย ดังนี้
อุทกภัย
		 ท�ำคันดินรอบสวน ให้มคี วามสูงและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน�ำ้ จากภายนอกทีอ่ าจ
ท่วมล้นเข้าสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 เตรียมเครื่องสูบน�้ำ เพื่อสูบน�้ำออกจากสวนไม้ผลได้ตลอดเวลา
		 ท�ำทางระบายน�้ำ เพื่อเตรียมระบายน�้ำออกจากสวนไม้ผลไว้หลาย ๆ ทาง เพื่อป้องกันการท่วมขัง
		 ตัดแต่งกิ่งค�้ำยันต้นไม้ผล เพื่อป้องกันการโค่นล้ม กรณีที่ต้นไม้ผลอยู่ใกล้ทางน�้ำไหล ซึ่งดินอาจถูกกัดเซาะ
ภัยแล้ง
		 ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จ�ำเป็นและกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกก่อนเข้าฤดูแล้ง เพื่อท�ำให้ทรงพุ่มไม้ผลโปร่ง ลดการคายน�้ำ
		 ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ เช่น ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก แล้วคลุมโคนต้นไม้ผลในบริเวณทางพุม่ ด้วยหญ้าแห้งหรือเศษใบไม้
หนาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ ซม.เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินบริเวณทรงพุ่มให้อยู่ได้นาน
		 จัดท�ำระบบน�้ำในสวนไม้ผลหรือเตรียมจัดหาน�้ำส�ำรองไว้ให้เพียงพอ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง เช่น ขุดบ่อ
		 ใช้น�้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้น�้ำไม้ผลในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของไม้ผล จะช่วยให้
ไม้ผลเจริญเติบโตผ่านแล้งไปด้วยดี ผลผลิตไม่ร่วงและผลสามารถพัฒนาคุณภาพได้
		 กรณีไม่มีระบบน�้ำหรือน�้ำส�ำรอง หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ยวเฉา ควรหาซื้อน�้ำมารดทันที
อย่างน้อย ๗ - ๑๐ วันต่อครั้ง
อัคคีภัย
ควรก�ำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้เตียนทันทีหลังจากสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง
และใบไม้แห้งออกจากแปลงปลูก เอาไปคลุมดินรอบโคนต้นใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล ท�ำแนวกันไฟรองพื้นที่สวน
โดยตัดถนนรอบแปลงกว้าง ๕-๖ เมตร และเตรียมน�้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม รวมทั้งฝึกซ้อมคนงานประจ�ำสวน
ในการดับไฟ
วาตภัย
		 ปลูกต้นไม้บังลม (Wind Break) เพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนที่จะถึงสวนไม้ผล
		 ตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบ กิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม้ต้านทานลม ส่วนต้นไม้ผลที่มีอายุ
มาก และมีล�ำต้นสูง ๆ อาจตัดทอนส่วนยอดให้ต�่ำลง เพื่อป้องกันการโค่นล้ม
		 ใช้เชือกโยงกิ่ง โยงต้น เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก รวมทั้งพยุงและรับน�้ำหนักผลบนกิ่ง ไม่ให้ร่วงหล่นหรือ
ฉีกหักง่ายด้วย
		 ใช้ไม้ค�้ำกิ่ง ค�้ำต้น เพื่อช่วยพยุงต้นไม้ไม่ให้โค่นได้ง่าย
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		 ทยอยเก็บไม้ผลที่แก่ออกไปบ่มหรือจ�ำหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะได้รับ และผลไม้
บางชนิดทีอ่ อ่ น ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติ หรือมีขนาดเล็ก อาจเก็บไปจ�ำหน่ายก่อนได้ เพือ่ ลดน�ำ้ หนัก
บนกิ่งและต้นให้ลดลง
ศัตรูพืช
		 จัดท�ำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อใช้ในการเตือนการระบาดและการควบคุมศัตรูพืช
		 ถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
		 น�ำข้อมูลแต่ละสัปดาห์มาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
เขต และกรมฯ
		 น�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจมาจัดท�ำรายงานชนิดศัตรูพืช
กรมวิชาการเกษตร โดย ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เตรียมการด้านโรคระบาดพืช ศัตรูพืช ดังนี้
(๑) ก�ำหนดมาตรการป้องกันและเตือนภัยล่วงหน้า
(๒) ส�ำรวจโรค แมลงศัตรูพชื รวมถึงสภาพนิเวศน์ทวั่ ไป ส่งรายงานไปยังส�ำนักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร (เก็บข้อมูลทุกวัน)
(๓) วิเคราะห์ข้อมูล แหล่งของโรคและศัตรูพืช การเคลื่อนย้าย ประชาสัมพันธ์ หากปริมาณของศัตรูพืช
มากและไม่พบศัตรูธรรมชาติ ให้เกษตรกรลงส�ำรวจแปลงของตนในพื้นที่เสี่ยงภัย แนะน�ำสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
(๔) ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชแก่เกษตรกรและสื่อมวลชน
(๕) เก็บตัวอย่างศัตรูพืชในแหล่งระบาดและจ�ำแนกชนิดศัตรูพืช
(๖) ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ระบาด
(๗) ให้ค�ำแนะน�ำในการป้องกันก�ำจัดที่เหมาะสมหรือฝึกอบรม
กรมการข้าว วางแผนการเฝ้าระวังศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ รวมทั้งส�ำรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวและจัดท�ำ
แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้รองรับกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น การจัดระบบการปลูกข้าว

ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ด�ำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดเตรียมบุคลากร ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ ในส่วนกลาง ส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
ทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะน�ำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ปฏิบัติตามค�ำเตือนทางราชการและเตรียมป้องกัน
ด�ำเนินการจัดตัง้ หน่วยเฉพาะกิจ ก�ำหนดบุคลากร ชีแ้ จง อบรม มอบหมายหน้าทีต่ ามภารกิจ รวมถึงการจ�ำลองสถานการณ์
เพื่อทดสอบความพร้อมรวมถึงระบบสื่อสารของหน่วยงาน
(๒) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะส�ำหรับด�ำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถด�ำเนินการได้ทนั ทีเมือ่ เกิดภัย โดยก�ำหนดให้มบี ญ
ั ชีควบคุม สถานทีจ่ ดั เก็บ ผูร้ บั ผิดชอบ
ให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(๓) การจัดท�ำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลประชากรสัตว์ แปลงหญ้า พื้นที่เสี่ยงภัย
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ วางแผนการอพยพสัตว์ เตรียมแหล่งเก็บกักน�้ำส�ำรองเพื่อการเลี้ยงสัตว์และการจัด
เตรียมเสบียงสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์/สถานีวิจัยอาหารสัตว์ทั่วประเทศ โดยมีศูนย์วิจัยและบ�ำรุง
พันธุ์สัตว์ สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจ�ำเขต และหน่วยงานที่สังกัด
กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดภัยพิบัติเข้าร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นเบื้องต้นก่อน
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(๔) การเฝ้าระวังการเกิดโรค การเฝ้าระวังเชิงรุก (active surveillance) การเฝ้าระวังทาง ซีรั่มวิทยา
การตรวจเยี่ยมฟาร์ม (visiting) การเฝ้าระวังเชิงรับ (passive surveillance) การตรวจสอบรายงานภาวะโรค
การรับทราบการแจ้งข่าวการเกิดโรค

ด้านประมง กรมประมงและส�ำนักงานประมงจังหวัดด�ำเนินการ ดังนี้

(๑) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำได้ทราบถึงช่วงระยะเวลา หรือภาวะภัย
ที่จะมาถึง เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไขหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด
โดยด�ำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แจ้งผ่านทางผู้น�ำชุมชน ออกข่าวกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อต่าง ๆ
และให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
(๒) การให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการ ดังนี้
อุทกภัย
		 ควบคุ ม การใช้ น�้ ำ และรั ก ษาปริ ม าณน�้ ำ ในที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ให้ มี ป ริ ม าณพอเหมาะหรื อ มี ป ริ ม าณ
๒ ใน ๓ ส่วนของน�้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ
		 จัดท�ำร่องระบายน�้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะท�ำให้ร่องระบายน�้ำตื้นเขินออกไปเพื่อให้น�้ำไหล
เข้าออกได้อย่างสะดวก
		 จัดเตรียมเครือ่ งเพิม่ ออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินการช่วยเหลือสัตว์นำ�้ ในบ่อกรณีปริมาณ
น�้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างกะทันหัน
		 เตรียมทยอยจับสัตว์น�้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจ�ำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น�้ำในบ่อให้เหลือน้อยลง
		 ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน�้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่าน ๆ มา
		 จัดเตรียมอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็น เช่น อวน เครือ่ งสูบน�ำ้ เครือ่ งเพิม่ ออกซิเจน ยาปฏิชวี นะ สารเคมีไว้ให้พร้อม
		 จัดเตรียมปูนขาวไว้ส�ำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน�้ำในบ่อประมาณ ๕๐-๖๐ กิโลกรัมต่อไร่
		 วางแผนการเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และฤดูกาล เพือ่ ให้สามารถจับได้กอ่ นฤดูนำ�้ หลาก
ภัยแล้ง
		 ควบคุมการใช้น�้ำและรักษาปริมาณน�้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม
หรือจัดท�ำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ
		 จัดเตรียมหาแหล่งน�้ำส�ำรองไว้ใช้เพิ่มเติม
		 จับสัตว์น�้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจ�ำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น�้ำภายในบ่อ
		 ลดปริมาณอาหารสัตว์น�้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน�้ำเน่าเสีย
		 ควรปล่อยสัตว์น�้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำที่มีขนาดใหญ่
เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง
		 ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์นำ�้ ถ้าจ�ำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนือ่ งจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหาร
และการเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำโดยตรง
		 ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่าง ๆ ของสัตว์น�้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติจะได้
แก้ไขและให้การรักษาได้ทันท่วงที
		 ควรมีการวางแผนการเลีย้ ง หรืองดเว้นการเลีย้ งในช่วงดังกล่าว โดยท�ำการตากบ่อและตกแต่งบ่อเลีย้ ง
ในช่วงดังกล่าวแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น�้ำในรอบต่อไป
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(๓) การเตรียมความพร้อมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
		 จัดเจ้าหน้าทีป่ ระมงไว้ประจ�ำศูนย์ฯ/สถานีประมงเพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร
ทุก ๆ สถานีประมง
		 ติดตามสถานการณ์การเก็บกักน�้ำในอ่างเก็บน�้ำต่าง ๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของน�้ำ
		 จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น�้ำชนิดต่าง ๆ ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
		 จัดเตรียมเครื่องสูบน�้ำ เรือตรวจการประมง อวน กระชัง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้
ทันทีที่ได้รับการร้องขอ เพื่อขนย้ายหรือจับสัตว์น�้ำออกจ�ำหน่าย
(๔) การติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น�้ำ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ติดตาม เฝ้าระวังโรคสัตว์นำ�้ และป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์นำ�้ พร้อมทัง้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และวัสดุอปุ กรณ์
ต่าง ๆ ให้พร้อม

ด้านพื้นที่เสี่ยงภัย

กรมพัฒนาที่ดิน ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดท�ำแผนเตรียมรับสถานการณ์ ตามช่วงฤดูกาล ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการปลูกพืช โดยใช้
ข้อมูลด้านดิน ปริมาณฝน ประกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์
(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การคาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัย
ให้เกษตรกรทราบ
(๓) แนะน�ำและส่งเสริมให้เกษตรกรทราบ เพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบต่อการปลูกพืชในพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ งต่อการ
เกิดภัย โดยส่งเสริมและแนะน�ำให้ปลูกพืชเหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและมีผลกระทบน้อยที่สุด
สถานีพัฒนาที่ดิน ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ให้คอยรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมการรับมือ
(๒) เปิดดูแผนที่และรายชื่อหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยที่รับผิดชอบบน website กรมฯ (ระบบเตือนภัย)
แล้วเข้าไปตรวจสอบตามรายชื่อหมู่บ้านดังกล่าว พร้อมแจ้งเตือนประชาชน
(๓) เมื่อเกิดฝนตกหนักให้เข้าไปยังหมู่บ้านที่มีปัญหาเพื่อส�ำรวจและจัดท�ำรายงานผ่าน website
(ระบบเตือนภัย) ต่อไป
(๔) ก่อนเกิดเหตุให้เจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจสอบพืน้ เสีย่ งภัยและแจ้งเตือนประชาชนในหมูบ่ า้ นเสีย่ งภัยให้ระวังตัว
กรมส่งเสริมการเกษตร ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) คาดการณ์พนื้ ทีเ่ ฝ้าระวังเสีย่ งภาวะน�ำ้ แล้ง พืน้ ทีป่ ลูกข้าวและพืน้ ทีไ่ ม้ผล รวมถึงวิเคราะห์พนื้ ทีน่ ำ�้ เค็มรุกสวน
(๒) จัดท�ำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น�้ำ
(๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การคาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัย
ให้เกษตรกรทราบ
(๔) แนะน�ำและส่งเสริมให้เกษตรกรทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการปลูกพืชในพื้นที่ที่เสี่ยง
ต่อการเกิดภัย โดยส่งเสริมและแนะน�ำให้ปลูกพืชเหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและมีผลกระทบน้อยที่สุด
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ด้านชลประทาน

กรมชลประทาน ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดท�ำแผนการจัดสรรน�้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล้ง
(๒) จัดท�ำแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาวะปกติ แบ่งเป็น
		 แผนงานก่อนน�้ำมา
		 แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย
การติดตามสภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำฝน สภาพน�้ำในอ่างฯ สภาพพายุจร การบริหารจัดการน�้ำ
ในอ่างเก็บน�้ำ การใช้ระบบโทรมาตรในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม
และการประสานรายงานข้อมูล
		 แผนงานที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยแผนงานขุดลอกและก�ำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน
งานซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาอาคารชลประทาน และการเตรียมความพร้อมของเครือ่ งจักรเครือ่ งมือ
วัสดุและอุปกรณ์ ในส่วนกลางและภูมิภาค
		 แผนงานระหว่างน�้ำมา โดยเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณต่าง ๆ ที่พบว่ายัง
ไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น�้ำหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การเสริมกระสอบทราย การก่อสร้าง
คันดินเล็ก การก่อสร้างท�ำนบชั่วคราวปิดช่องทางน�้ำที่ยังไม่มีอาคารบังคับน�้ำ การขุดลอกและการก�ำจัดวัชพืชเพิ่มเติม
การส่งน�้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน เพื่อลดปริมาณยอดน�้ำสูงสุด
เป็นต้น
		 แผนงานหลังน�้ำมา
		 (๓)		 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในภาวะวิกฤต
(๓.๑)		อธิบายถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วม (แยกเป็นจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ
แต่ละส�ำนักงาน)
(๓.๒)		ล�ำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดน�้ำท่วม (ในรูปแบบของผังกระบวนการปฏิบัติ
งาน Work Flow) พร้อมแสดงจุดติดตามและเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์น�้ำ
(๓.๓)		ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
		 การปฏิบัติการฝนหลวง
		 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด�ำเนินการ ดังนี้
		 (๑)		 จัดท�ำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ�ำปีงบประมาณ ประกอบด้วย แผนป้องกันภัยแล้ง
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน แผนบรรเทาหมอกควันไฟป่า เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน แผนบรรเทาพายุฤดูรอ้ น เดือนมีนาคมเมษายน แผนเพิ่มปริมาณน�้ำฝน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน แผนบรรเทาฝนทิ้งช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม แผนเติม
น�้ำต้นทุนให้เขื่อนฯ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เฝ้าระวังฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
		 (๒)		 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ�ำภาค จ�ำนวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคกลาง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
ภาคตะวันออก และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีหน่วยปฏิบัติการและฐานเติมสารฝนหลวง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
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		 การเตือนภัยและการประชาสัมพันธ์
		 (๑)		 ให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการประสานข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ำและจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการเตือนภัย
ให้แก่ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ทาง E-mail เพื่อพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรได้ทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ผลกระทบ และค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์
		 (๒)		 ให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยที่ได้รับจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วิทยุ
ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
จังหวัด สามารถพิจารณาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่จังหวัดได้
		 การเผชิญเหตุ
		 ๑. การติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย และการรายงาน
			 ศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�ำนักแผนงาน
และโครงการพิ เ ศษ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามสภาวะทางอุ ตุ - อุ ท กวิ ท ยา
เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำฝน สภาพน�้ำท่า สภาพน�้ำในอ่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์
และแจ้งเตือนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพือ่ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือเกษตรกร รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซด์ http://www.moac.go.th
			 กรมชลประทาน โดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์น�้ำ
ในอ่างเก็บน�้ำ สภาพน�้ำท่า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทราบผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงทางเว็บไซด์ http://wmsc.rid.go.th และให้บริการสายด่วน ๑๔๖๐
			 กรมพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดสรรที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน คาดการณ์หรือประเมินสถานการณ์ เพื่อแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน�้ำป่าไหลหลาก น�้ำท่วมฉับพลัน
แล้งซ�้ำซาก ให้หน่วยงานต่างฯ ทราบเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ทราบทางเว็บไซด์ http://irw101.ldd.go.th/lib/
			 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด โดยส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์ และประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ เพื่อด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
และทางผู้น�ำชุมชน เครือข่ายเกษตรกรอาสา เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�ำต�ำบล เป็นต้น และให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
(๑)		 รายงานการประชุมศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรจังหวัดประจ�ำเดือน
(๒)		 รายงานผลการแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(๓)		 รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

			 โดยให้เสนอรายงานดังกล่าวข้างต้นภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนนั้น ๆ และศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปเสนอผู้บริหารทราบต่อไป
		 ๒. การประเมิน ผลกระทบจากภัยพิบัติ
			 ๒.๑ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน
					 ๑)		 ให้เจ้าหน้าที่ สพด. Print แบบฟอร์ม จาก website โปรแกรมระบบเตือนภัยแบบ
ส�ำรวจข้อมูลเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วน�ำแบบฟอร์มไปกรอกข้อมูลภาคสนาม
					 ๒)		 สพด. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติ ด�ำเนินการส�ำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ และกรอกแบบฟอร์ม ตามข้อ ๑.
					 ๓) น�ำข้อมูลจากข้อ ๒ มากรอกลงบน website (โปรแกรมระบบเตือนภัย) ส่วนรูปภาพ
(ถ้ามี) ให้ scan ใส่ไว้กับข้อมูลตามที่โปรแกรมก�ำหนด
					 ๔) ส่ง E-Mail รายงานความเสียหายถึงอธิบดี รองอธิบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขตและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและพิจารณา
			 ๒.๒ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด รายงานสถานการณ์ภัย
ธรรมชาติเบื้องต้นทันทีหรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเบื้องต้น
			 ๒.๓ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ส�ำนักงานประมงจังหวัด รายงาน
สถานการณ์และผลกระทบส่งให้กรมต้นสังกัด และส�ำเนาส่งศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัตดิ า้ นการเกษตรจังหวัด
			 ๒.๔ หากพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายให้ด�ำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย
			 ๒.๕ ศูนย์ติดตามฯ จังหวัด ติดตามและรายงานสถานการณ์ภัย ผลการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรให้ศูนย์ติดตาม ฯ กระทรวงทราบอย่างต่อเนื่อง
			 ๒.๗ ศูนย์ติดตามฯ กระทรวง ติดตาม ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรายงาน
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ และผลการช่วยเหลือต่อผูบ้ ริหารของกระทรวงฯ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนด�ำเนินการเร่งรัด ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๓.		 การให้ความช่วยเหลือ (เบื้องต้น)
		 ๓.๑ กรมชลประทาน ด�ำเนินการ
				 อุทกภัย
(๑) ปรับแผนการบริหารจัดการน�้ำ เพื่อการลดผลกระทบจากปัญหาน�้ำท่วม
(๒) สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบน�้ำ รถบรรทุกน�้ำ
และเครื่องผลักดันน�้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
(๓) ส�ำรวจ ตรวจสอบ และเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทาน โดยการเสริมความสูง
และเพิ่มความแข็งแรงของระบบป้องกันน�้ำท่วม รวมทั้งการปิดช่องทางน�้ำ หรือเปิด
ช่องทางน�้ำให้ระบายน�้ำได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเร่งซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ช�ำรุด
ให้สามารถใช้งานได้ก่อนเป็นการชั่วคราว รวมถึงการก่อสร้างท�ำนบปิดกั้นน�้ำเค็มรุกล�้ำ
เข้ามาในพื้นที่การเกษตร
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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				 ภัยแล้ง
(๑) ปรับแผนการจัดสรรน�ำ้ รวมถึงจัดรอบเวรการใช้นำ�้ เพือ่ การลดผลกระทบปัญหาน�ำ้ แล้ง
(๒) สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบน�้ำ รถบรรทุกน�้ำ
เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
		 ๓.๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงตามแผนปฏิบตั ติ ามสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือความต้องการของเกษตรกร
		 ๓.๓ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด ให้คำ� แนะน�ำดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ปว่ ย สนับสนุนเสบียงสัตว์
		 ๓.๔ ส�ำนักงานประมงจังหวัด ให้ค�ำแนะน�ำดูแลรักษาสัตว์น�้ำ สนับสนุนเรือประมง
				 ศัตรูพืชระบาด และโรคระบาดพืช
				 ศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรจังหวัด โดยส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ด�ำเนินการ
๑)		 ควบคุมการระบาด ให้หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าประเมิน
สถานการณ์พนื้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดอย่างใกล้ชดิ และน�ำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและเลือก
วิธีการควบคุมศัตรูพืชที่เหมาะสมเพื่อควบคุมไม่ให้มีการขยายพื้นที่การระบาดต่อไป
๒)		 เฝ้ า ระวั ง พื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ ร ะบาด ให้ มี ก ารส� ำ รวจสถานการณ์ ก ารระบาดของศั ต รู พื ช
อย่างสม�่ำเสมอ และแจ้งเตือนการระบาดให้แก่เกษตรกร โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เมื่อเกิดการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง
๓) การช่วยเหลือ ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช
เช่น สารชีวภัณฑ์และสารเคมี พร้อมให้คำ� แนะน�ำเพือ่ หยุดยัง้ การระบาดให้อยูใ่ นวงจ�ำกัด
				 โรคระบาดสัตว์
				 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด โดยส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ด�ำเนินงานขณะเกิดโรคหรือสงสัยว่าเกิดโรค ดังนี้
๑)		 การสอบสวนโรค โดยใช้แบบสอบสวนโรคเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล หากไม่ใช่
โรคระบาดให้ยุติการสอบสวน หากใช่หรือสงสัยให้รายงานโรคเบื้องต้น รวมทั้งเก็บตัว
อย่างซีรั่ม ในกรณีที่เป็นโรคระบาดร้ายแรงห้ามเปิดผ่าซาก และด�ำเนินการสอบสวนโรค
โดยละเอียด
๒)		 การด�ำเนินการควบคุมโรคเต็มรูปแบบ โดยการประกาศเขตโรคระบาด มีการบังคับใช้
กฎหมาย และระดมก�ำลังหน่วยงานควบคุมโรคเฉพาะกิจ ด�ำเนินการควบคุมโรค
เต็มรูปแบบ
๓)		 ประสานขอก�ำลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
				 โรคระบาดสัตว์น�้ำ ด�ำเนินการ
๑)		 ส�ำนักงานประมงอ�ำเภอหรือเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบแจ้งให้สำ� นักงานประมงจังหวัดทราบ
และร่วมกันด�ำเนินการตรวจสอบวินิจฉัยหาสาเหตุการเกิดโรคสัตว์นำ�้ หากไม่สามารถ
ตรวจสอบหาสาเหตุได้ให้แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืด/ชายฝั่ง หรือสถานีเพาะ
เลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด/ชายฝัง่ ในพืน้ ทีต่ รวจสอบวินจิ ฉัยหาสาเหตุ หากยังไม่สามารถตรวจสอบ
หาสาเหตุได้ให้ด�ำเนินการส่งตัวอย่างให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง

126

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ได้แก่ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด หรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้ำชายฝั่งของ
กรมประมง
๒)		 ส�ำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้น�ำชุมชน ฯลฯ ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนการควบคุมโรคสัตว์น�้ำ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการให้เกษตรกรทราบ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน
รักษาและลดความสูญเสียของสัตว์น�้ำ
๓)		 หากเกิ ด ความเสี ย หายให้ เ สนอผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ ประกาศเป็ น เขตการให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
เกษตรกรต่อไป
		 การฟื้นฟู
		 เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วได้ก�ำหนดการด�ำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรเป็นเงิน ดังนี้
		 ๑. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงิน
			 ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔
			 ๑.๑ การใช้เงินทดรองราชการ
					 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้ทันภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
					 ระดับอ�ำเภอ นายอ�ำเภอ มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัดมอบหมาย
					 ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท
ทุกภัย
					 ทั้งนี้ ยกเว้น กรณีการป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๙
					 ระดับกระทรวง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ทุกภัย
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แผนผังขั้นตอน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ส่วนภูมิภาค ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
ขออนุมัติขยายวงเงินทดรอง
ราชการไปยังกระทรวงการคลัง

ปลัดฯ อนุมัติเงินทดรองราชการฯ

7. กรณีเงินทดรองฯ ไม่เพียงพอ
6. เสนอปลัดพิจารณา

10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรม

5. กรมเสนอกระทรวง
10 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากจังหวัด

โอนเงินให้จังหวัดเพื่อเบิกจ่าย
ให้เกษตรกร
ภายใน 10 วันท�ำการ
ระดับส่วนกลาง

สป.กษ.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ปลัดฯ อนุมัติเงินทดรองฯ
ภายใน วงเงิน 50 ล้านบาท

กสก./กปม./กปศ. ตรวจสอบเอกสาร
ระดับพื้นที่

4. จังหวัดเสนอกรม

สนง.เกษตร/ประมง และปศุสัตว์จังหวัด
เสนอกรมต้นสังกัด

3. ก.ช.ภ.จ.พิจารณา

เกษตรจังหวัด/ประมงจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด จัดท�ำ
รายละเอียด น�ำเสนอ ก.ช.ภ.จ. เพื่อ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ใช้เงินทดรองราชการฯในอ�ำนาจผู้ว่าฯ
หรือเสนอให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง

ผู้ว่าฯ มีอ�ำนาจอนุมัติเงินทดรองฯ
ภายในวงเงิน 20 ล้านบาท

เกษตรอ�ำเภอ ประมงอ�ำเภอ ปศุสัตว์อ�ำเภอ จัดท�ำ
รายละเอียดน�ำเสนอ ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.กอ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ ตามที่ได้รับจัดสรรจาก
ผู้ว่าฯ หรือเสนอให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดหรือส่วนกลาง

นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้า
กิ่งอ�ำเภออนุมัติจ่ายเงินทดรองฯ ได้
ตามจ�ำนวนที่ ผวจ.จัดสรรให้

10 วัน นับแต่วันที่ผ่านการ
พิจารณา ก.ช.ภ.จ.

10 วัน นับแต่วันที่ผ่าน
การพิจารณา

2. ก.ช.ภ.อ.พิจารณา
40 วัน นับแต่วันที่เกิดภัย

1. การส�ำรวจความเสียหาย
30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัย

1. เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหาย (ตามแบบ กษ 01)
2. ผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี ประจ�ำท้องที่
ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย
3. คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบความเสี ย หายระดั บ หมู ่ บ ้ า น
ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย แล้วแต่กรณี
4. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ประมงอ�ำเภอ ปศุสัตว์อ�ำเภอ
ตรวจสอบและค�ำนวณมูลค่าการช่วยเหลือ
5. บันทึกข้อมูล กษ 01 ลงโปรแกรมเละประมวลเป็นแบบ กษ 02
รายหมู่บ้าน น�ำไปปิดประกาศไม่น้อยกว่า 3 วัน

ประกาศเขตฯ ภัย
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ก.ช.ภ.จ.
:
			
ก.ช.ภ.อ./กอ. :
			
กษ 01
:
		
กษ 02
:
			
			
กษ 03
:
			

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ
แบบยื่นความจ�ำนงขอรับ
การช่วยเหลือ
แบบประมวลรวบรวมความ
เสียหายและการช่วยเหลือฯ
(ระดับหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ)
แบบค�ำขอจัดสรรงบประมาณฯ
บัญชีการแจ้งโอนเงิน ธ.ก.ส.

แนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับภัยพิบัติ

๑.๑ ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ
		 ๑) มี ก ารกระท� ำ หรื อ เหตุ ต ่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ หรื อ มี บุ ค คล หรื อ สั ต ว์
ท�ำให้เกิดขึ้นซึ่งท�ำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
		 ๒) ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ ภัยที่เกิดแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
และเป็นภัยที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
๑.๒ เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน
๑.๓ จ�ำต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
๑.๔ อยู่ระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย
๑.๕ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด

๒. การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์
การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๒.๒ ผ่านการพิจ ารณารับรองจากคณะกรรมการให้ ค วามช่ วยเหลื อ ผู ้ ประสบภั ย พิ บัติ อ� ำ เภอ
(ก.ช.ภ.อ.) หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ งิ่ อ�ำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
๒.๓ กรณีกรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะท�ำงานให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ด้านการเกษตร
กรุงเทพมหานคร
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๒.๔ คุณสมบัติเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือ
		 ๑) เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลเกษตรกร
แต่ละด้าน (พืช ประมง ปศุสัตว์) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
		 ๒) เกษตรกรผูป้ ลูกพืช ทีพ่ นื้ ทีท่ ำ� การเพาะปลูกมีพชื ตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟืน้ ฟู หรือ
เยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก หรือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่สัตว์น�้ำตายหรือสูญหาย หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ที่สัตว์ตายหรือสูญหาย
		 ๓) พื้นที่ที่ประสบภัยด้านการเกษตรต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๓. การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์)

๓.๑ การขอรับการสนับสนุนด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
		 เมื่อมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๓.๑.๑ การด�ำเนินการในระดับพื้นที่
				 ๓.๑.๑.๑ การส�ำรวจความเสียหาย
(๑) ให้เกษตรกรแจ้งความเสียหายตามแบบยืน่ ความจ�ำนงขอรับการช่วยเหลือ
(กษ ๐๑) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับหมู่บ้าน หรือต�ำบล หรือเทศบาลประจ�ำท้องที่
(๒) ผูใ้ หญ่บา้ น หรือก�ำนัน หรือนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี ประจ�ำ
ท้องที่ ต้องพิจารณาและลงชื่อรับรองความเสียหายในแบบรับ
ความจ�ำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ ๐๑)
(๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับ
หมู่บ้าน ตรวจสอบและรับรองข้อมูลความเสียหาย แล้วแต่กรณี
(๔) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ/ ประมงอ�ำเภอ/ ปศุสัตว์อ�ำเภอ
ตรวจสอบเกษตรกรว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ สมบั ติ ข องเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดหรือไม่ พร้อมประเมินความเสียหาย
ตามแบบ กษ ๐๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์
และอัตราให้ความช่วยเหลือฯ พร้อมลงนามรับรองการประเมิน
ความเสียหาย และบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ
และประมวลผลตามแบบ กษ ๐๒
(๕) ท�ำการประชาคมหรือน�ำข้อมูลความเสียหายไปปิดประกาศในสถานที่
ราชการ หรือ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ
กรณีมผี คู้ ดั ค้านให้ดำ� เนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องตามแบบ
กษ ๐๑ ใหม่
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		 		 ๓.๑.๑.๒ การน�ำเสนอ ก.ช.ภ.อ.
					
ให้เกษตรอ�ำเภอ /ประมงอ�ำเภอ /ปศุสัตว์อ�ำเภอ จัดท�ำรายละเอียดเสนอ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ (ก.ช.ภ.อ./กอ.) พิจารณา
(๑) ให้ความช่วยเหลือโดยเงินทดรองราชการในอ�ำนาจนายอ�ำเภอ
(๒) หากวงเงินทดรองราชการอ�ำเภอไม่เพียงพอ คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการใน
อ�ำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
				 ๓.๑.๑.๓ การน�ำเสนอ ก.ช.ภ.จ.
					
ให้เกษตรจังหวัด / ประมงจังหวัด /ปศุสตั ว์จงั หวัด จัดท�ำแบบค�ำขอจัดสรร
งบประมาณ (แบบ กษ. ๐๓) เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้
ความช่วยเหลือ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(๑) ให้ความช่วยเหลือโดยเงินทดรองราชการในอ�ำนาจผู้ว่าราชการ
จังหวัด
(๒) หากวงเงินช่วยเหลือโดยเงินทดรองราชการในอ�ำนาจผู้ว่าจังหวัด
ไม่เพียงพอ คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทดรองราชการในอ� ำ นาจปลั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
				 ๓.๑.๑.๔ จังหวัดน�ำเสนอกรม
					
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด/ประมงจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมเอกสาร
หลักฐานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
		 ๓.๑.๒ การด�ำเนินการในระดับส่วนกลาง
				 ๓.๑.๒.๑ กรมน�ำเสนอส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
					
กรมส่งเสริมการเกษตร /กรมประมง /กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเสนอเรื่องขอรับ
การสนับสนุนเงินทดรองฯ ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
				 ๓.๑.๒.๒ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)
(๑) ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเป็นไปตามเงือ่ นไขหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
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ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านกองคลัง สป.กษ. พร้อมทั้ง
เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาในการขออนุ มั ติ ต ่ อ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) กองคลัง สป.กษ. ด�ำเนินการ ดังนี้
(๒.๑) กรณีเป็นหน่วยงานแรกที่ขอรับการสนับสนุนเงินทดรอง
ราชการส�ำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ด�ำเนินการ ดังนี้
- เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ
- เสนอลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลางและแบบแจ้งการ
บันทึกวงเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS เพื่อแจ้งให้กรมบัญชีกลาง
บันทึกการเปิดภัยใหม่ในระบบ GFMIS ซึ่งกรมบัญชีกลาง
จะก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายของภัยดังกล่าว
ไว้ด้วย (ระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันเกิดภัย)
(๒.๒) กรณีเป็นหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ
ส� ำ หรั บ ภั ย พิ บั ติ เ ดี ย วกั น กั บ ที่ เ คยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง กรมบั ญ ชี
กลางเปิ ด ภั ย ไว้ แ ล้ วครั้ ง หนึ่ ง และยั ง ไม่ ครบระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางได้ก�ำหนดไว้ในข้อ (๒.๑) กองคลังจะเสนอ
ขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการต่อไป
(๒.๓) กรณีเป็นหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ
ส�ำหรับภัยพิบตั เิ ดียวกันกับทีเ่ คยมีหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง
เปิดภัยไว้แล้ว แต่ระยะเวลาการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดได้สิ้นสุดลงแล้ว (ทั้งนี้ไม่รวมกรณี
ที่ครบก�ำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะต้อง
ขอขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือไปยังกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) กองคลังจะต้องด�ำเนินการ ดังนี้
- เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ
- เสนอลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพือ่ ขอขยายเวลา
วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS อีกครั้งหนึ่ง
(๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติและ
ลงนามหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ตามข้อ ๓.๑.๒.๒ (๒)
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(๔) เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบ และตั้งยอดวงเงินทดรองราชการ
ในระบบ GFMIS แล้ว กองคลัง สป.กษ. จะด�ำเนินการวางฎีกาเบิกเงิน
ทดรองราชการในระบบ GFMIS
(๕) เมือ่ กรมบัญชีกลางอนุมตั ฎิ กี าและโอนเงินให้สำ� นักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แล้ว จะด�ำเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ขอรับ
การสนับสนุน โดยเขียนเช็คฝากเข้าธนาคาร ตามทีห่ น่วยงานทีข่ อรับ
การสนับสนุนเงินทดรองราชการแจ้งไว้
(๖) หน่วยงานในพื้นที่ด�ำเนินการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร
๓.๒ เอกสารการขอรับการสนับสนุนด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
		 ๓.๒.๑ หนังสือขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ และส�ำเนาหนังสือขอรับการสนับสนุน
จากจังหวัด/หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
		 ๓.๒.๒ บัญชีสรุปรายละเอียดการขอรับการช่วยเหลือ
(๑) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหาย (ด้านพืช/ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์)
และการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย (แบบ กษ 03) ต้องมีการลงนามรับรอง
จากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
(2) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหาย (ด้านพืช/ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์)
และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบสรุประดับอ�ำเภอ กษ 02 ระดับ
อ�ำเภอ) ต้องมีการลงนามรับรองจากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของคณะกรรมการทั้งหมด
(3) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหาย (ด้านพืช/ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์)
และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบสรุประดับต�ำบล กษ 02 ระดับ
ต�ำบล) ต้องมีการลงนามรับรองจากเกษตรอ�ำเภอ หรือประมงอ�ำเภอ หรือ
ปศุสัตว์อ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
		 ๓.๒.๓ ส�ำเนาประกาศจังหวัด เรือ่ ง เขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน/
ส�ำเนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ส�ำหรับ
กรุงเทพมหานคร)
		 ๓.๒.๔ ส� ำ เนาหนั ง สื อ กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เรื่ อ ง ขอขยายระยะเวลา
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีมีการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ)
		 ๓.๒.๕ ส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. และก.ช.ภ.จ.
				 กรณีกรุงเทพมหานคร ส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะท�ำงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรกรุงเทพมหานคร
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				 โดยมติ ก.ช.ภ.จ. /คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ด้านการเกษตร
กรุงเทพมหานคร ต้องมีการระบุว่า ขอรับการสนับสนุน หรือขอรับความช่วยเหลือเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือขอรับการสนับสนุนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือจากส่วนกลาง (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือให้หมายความในท�ำนองเดียวกัน)
		 ๓.๒.๖ ส�ำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร (statement) ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัด /
ส�ำนักงานประมงจังหวัด / ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด / ส�ำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร / ส�ำนักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร / ส�ำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โอนเงินเข้าบัญชี
				 ส�ำหรับส�ำเนาเอกสารให้ลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ
๓.๓ การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ด้านพืช ประมง
และปศุสัตว์
		 ๓.๓.๑ เมื่อจังหวัดได้ด�ำเนินการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว
ให้ด�ำเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่งเอกสารใบส�ำคัญเสนอส่วนราชการ
ต้นสังกัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารใบส�ำคัญ
		 ๓.๓.๒ ส่วนราชการต้นสังกัด (กรมส่งเสริมการเกษตร / กรมประมง / กรมปศุสตั ว์) พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารใบส�ำคัญแล้ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอเรื่องขออนุมัติชดใช้
เงินทดรองราชการไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 ๓.๓.๓ กองคลัง สป.กษ. รับเรื่อง และด�ำเนินการดังนี้
(๑) กรณี มี เ งิ น เหลื อ ส่ ง คื น เป็ น เช็ ค กลุ ่ ม การเงิ น รั บ และน� ำ เข้ า บั ญ ชี เ งิ น นอก
งบประมาณ และออกใบเสร็จรับเงินให้จงั หวัด/หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งพร้อมแนบ
ใบเสร็จรับเงินไว้กับต้นเรื่อง
(๒) กลุ่มบัญชี ด�ำเนินการบันทึกรายการคืนวงเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS
และบันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และส�ำเนาเรื่องส่งให้ฝ่ายการเงิน
เพือ่ ด�ำเนินการน�ำส่งเงินเข้าคลัง ตัวจริงส่งคืนส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 ๓.๓.๔ ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อด�ำเนินการ
ขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
		 ๓.๓.๕ ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ด�ำเนินการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องขออนุมัติเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ส�ำหรับชดใช้คืนเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลาง
		 ๓.๓.๖ เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติเงินประจ�ำงวดส�ำหรับชดใช้คืนเงินทดรองราชการ กองคลัง
สป.กษ. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด�ำเนินการน�ำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางชดใช้คืนเงินทดรอง
ราชการในระบบ GFMIS
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และปศุสัตว์

๓.๔. เอกสารขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ด้านพืช ประมง

		 ๓.๔.๑ หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจากส่วนราชการ (กรมส่งเสริม
การเกษตร / กรมประมง / กรมปศุสัตว์) และส�ำเนาหนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการของจังหวัด
		 ๓.๔.๒ บัญชีสรุปรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ
(๑) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย
(แบบ กษ ๐๒ ระดับหมู่บ้าน)
(๒) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย
(แบบ กษ ๐๒ ระดับต�ำบล)
(๓) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย
(แบบ กษ ๐๒ ระดับอ�ำเภอ)
(๔) ส�ำเนาแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัย
(แบบ กษ ๐๓)
(๕) ส�ำเนาหลักฐานการส่งเงินคืน (กรณีมีเงินเหลือส่งคืน) ซึ่งจังหวัดได้โอนเงินเข้า
ธนาคารบัญชีนอกงบประมาณของ สป.กษ.
(๖) ส�ำเนาเอกสารแจ้งการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรจาก ธกส. (เมื่อส่วนราชการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้นฉบับให้เก็บไว้ที่ส่วนราชการหน่วยงานเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ สตง. ตรวจสอบ)
(๗) ใบปะหน้าสรุปรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ
(๘) รายงานการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินจังหวัด... (แบบ ร.๒)
				 เอกสารล�ำดับที่ (๑) - (๗) เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติชดใช้คืนเงิน
ทดลองราชการจากส่วนราชการ (กรมส่งเสริมการเกษตร / กรมประมง / กรมปศุสัตว์)
				 เอกสารล�ำดับที่ (๘) เป็นเอกสารจากส่วนราชการ (กรมส่งเสริมการเกษตร /
กรมประมง / กรมปศุสัตว์) รายงานการรับจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด...
ส่งให้กองคลังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรายงานต่อกรมบัญชีกลางและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกลางก�ำหนด
		 ๓.๔.๓ ส� ำ เนาประกาศจั ง หวั ด เรื่ อ ง ประกาศปิ ด สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น /
ส�ำเนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศปิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร) (ถ้ามี)
		 ๓.๔.๔ ส�ำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
		 ๓.๔.๕ ส�ำเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีมีการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ)
		 ๓.๔.๖ ส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. และก.ช.ภ.จ./ส�ำเนาบันทึก
รายงานการประชุมคณะท�ำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต)
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (กรณีกรุงเทพมหานคร)
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		 ๓.๔.๗ ส�ำเนาหลักฐานการส่งเงินคืน (กรณีมีเงินเหลือส่งคืน)
		 ๓.๔.๘ ส�ำเนารายงานการขอเบิกเงินคงคลัง และส�ำเนารายงานการรับรายได้และน�ำส่ง
		 ๓.๔.๙ ส�ำเนาหนังสือการอนุมัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการจังหวัด
		 เอกสารข้อ ๓.๔.๔ – ๓.๔.๙ มีอยู่แล้วที่ สป.กษ.
ส�ำหรับส�ำเนาเอกสารให้ลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ

๔. การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านเกษตร ข้อ ๕.๑.๒ (กรณีจา้ งเหมา) ตามหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑ การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ ฯ
		 ด�ำเนินการตามข้อ ๓.๑
๔.๒ เอกสารการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ ฯ
		 เอกสารตามข้อ ๓.๒
๔.๓ การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
		 ด�ำเนินการตามข้อ ๓.๓
๔.๔ เอกสารขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
		 ๔.๔.๑ เอกสารตามข้อ ๓.๔
		 ๔.๔.๒ ส�ำเนาเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านเกษตรอื่น
๕.๑ การปรับเกลี่ยพื้นที่ด้านการเกษตร / การปรับเกลี่ยพื้นที่นาเกลือ
		 ๕.๑.๑ การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ ฯ
				 ด�ำเนินการตามข้อ ๓.๑
		 ๕.๑.๒ เอกสารการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ ฯ
				 เอกสารตามข้อ ๓.๒
		 ๕.๑.๓ การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
				 ด�ำเนินการตามข้อ ๓.๓
		 ๕.๑.๔ เอกสารขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
				 เอกสารตามข้อ ๓.๔
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๕.๒ ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน
โดยให้ด�ำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน�้ำ
		 ๕.๒.๑ การด�ำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ ฯ
				 จังหวัด (โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่) จัดส่งเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๓.๒.๑ ข้อ ๓.๒.๓ ข้อ ๓.๒.๔ (ถ้ามี) ข้อ ๓.๒.๕ และข้อ ๓.๒.๖ รวมทั้งสรุปรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม
และงบประมาณที่จะด�ำเนินการ ไปยังกรมชลประทาน และกรมชลประทานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และจัดท�ำหนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมสรุปใบปะหน้าการขอรับการช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว
(รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การด�ำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้กรุงเทพมหานครเสนอเรื่องผ่านกรมชลประทาน ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 ๕.๒.๒ การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
(๑) หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจังหวัด (ส่วนราชการในสังกัด
กรมชลประทานในพื้นที่)
(๒) เอกสารตามข้อ ๓.๔.๔ และ ๓.๔.๗ (ถ้ามี)
(๓) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน และรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
(๔) บัญชีสรุปผลการด�ำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน
ส�ำหรับการคิดอัตราราคางาน (UNIT COST) แต่ละรายให้ด�ำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส�ำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังที่ใช้เป็นมาตรฐานในการคิดค่างาน
จังหวัด (โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่) จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๓.๒ (๑) - ข้อ ๕.๓.๒ (๔)
ไปยังกรมชลประทาน และกรมชลประทานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดท�ำหนังสือขออนุมัติ
ชดใช้เงินทดรองราชการ พร้อมสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว
(รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวทางและขัน้ ตอนการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร กรุงเทพมหานคร

๑. การขอรับการสนับสนุนด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
เมื่อมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ด�ำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ให้เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย ด�ำเนินการแจ้งความ ณ สถานีตำ� รวจท้องที่ และยืน่ ความจ�ำนง
ขอรับการช่วยเหลือ (กษ ๐๑) ได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ อาสาสมัครเกษตร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของส�ำนักงานเขต และส�ำนักงาน
เกษตรพื้นที่ ๑ – ๔ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
๑.๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหาย หรือคณะท�ำงานให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) รับรองข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร
๑.๓ ส�ำนักงานเกษตรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประมงพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และส�ำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเมินความเสียหายตามแบบ กษ ๐๑ จัดท�ำแบบประมวลรวบรวมความเสียหาย
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และอัตราให้ความช่วยเหลือ ฯ พร้อมลงนามรับรองการประเมินความเสียหาย
และบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือและประมวลผลตามแบบ กษ ๐๒ ส่งให้ส�ำนักงานเขตปิดประกาศ
ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ กรณีมีผู้คัดค้านให้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องตามแบบ กษ ๐๑ ใหม่
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๑.๔ ส�ำนักงานเกษตรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประมงพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และส�ำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดท�ำรายละเอียดเสนอคณะท�ำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
กรุงเทพมหานคร (ระดับเขต) พิจารณา
๑.๕ ส�ำนักงานเกษตรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประมงพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และส�ำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดท�ำแบบค�ำขอจัดสรรงบประมาณ (แบบ กษ ๐๓) เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร พิจารณา
๑.๖ ส�ำนักงานเกษตรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประมงพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และส�ำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์
เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๗ ด�ำเนินการในระดับส่วนกลาง ตามข้อ ๓.๑.๒
๒. เอกสารการขอรับการสนับสนุนด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
เอกสารตามข้อ ๓.๒
๓. การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
การด�ำเนินงานตามข้อ ๓.๓
๔. เอกสารขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินทดรองราชการ ด้านพืช ประมง และปศุสตั ว์
เอกสารตามข้อ ๓.๔
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหาย
ด้านพืช

ข้าว (กรมการข้าว ปี ๒๕๖๔)
ชนิดของภัย
๑. อุทกภัย

เกณฑ์การพิจารณาความเสียหาย
ลักษณะการเกิดภัย

ผลกระทบต่อข้าว

๑. ระยะกล้าถึงระยะแตกกอ ต้นข้าวถูก ต้นข้าวจะเน่าตายไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ยกเว้น
น�้ำท่วมมิดต้น มากกว่า ๕ วัน
พันธุ์ที่มีพันธุกรรมทนน�้ำท่วมฉับพลับ ได้แก่ พันธุ์ กข
๕๑ และพันธุ์หอมชลสิทธิ์
๒. ระยะตัง้ ท้องถึงระยะออกรวง ต้นข้าว ต้นข้าวไม่สามารถฟื้นตัวได้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด
ถูกน�้ำท่วมมิดต้น มากกว่า ๕ วัน
๓. ระยะเก็บเกี่ยว ต้นข้าวถูกน�้ำท่วม ผลผลิตเน่าเสียหายทัง้ หมด แม้วา่ เกษตรกรจะพยายาม
มิดต้น มากกว่า ๕ วัน
เก็ บ เกี่ ย วแต่ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ ก็ คุ ณ ภาพต�่ ำ และต้ น ทุ น
เก็บเกีย่ วจะสูง เพราะใช้แรงงานและเรือในการขนย้าย

๒. ภัยแล้ง/
ฝนทิ้งช่วง

ข้าวไม่ไวแสงอายุสั้น
๑. ระยะกล้าขาดน�้ำมากกว่า ๒๐ วัน ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตายทั้งหมด
๒. ระยะแตกกอขาดน�ำ้ มากกว่า ๓๐ วัน ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตายทั้งหมด
๓. ระยะตั้งท้องขาดน�้ำมากกว่า ๓๐ วัน ท�ำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด
๔. ระยะออกรวงขาดน�้ำมากกว่า ๗ วัน ท�ำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด
๕. ระยะเก็บเกี่ยว

-

ข้าวไม่ไวแสงทั่วไป ข้าวไวแสงอายุเบา ข้าวไวแสงอายุปานกลาง และข้าวไวแสงอายุหนัก
๑. ระยะกล้าขาดน�้ำมากกว่า ๓๐ วัน ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตายทั้งหมด
๒. ระยะแตกกอขาดน�ำ้ มากกว่า ๓๐ วัน ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตายทั้งหมด
๓. ระยะตั้งท้องขาดน�้ำมากกว่า ๓๐ วัน ท�ำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด
๔. ระยะออกรวงขาดน�้ำมากกว่า ๗ วัน ท�ำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด
๕. ระยะเก็บเกี่ยว
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-

ชนิดของภัย

เกณฑ์การพิจารณาความเสียหาย
ลักษณะการเกิดภัย

ผลกระทบต่อข้าว

๓. ศัตรูข้าว
- โรคไหม้

พื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหาย
มากกว่า ๕๐%

- ระยะกล้าถึงระยะแตกกอ
ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตายทั้งหมด
- ระยะตั้งท้องถึงระยะเก็บเกี่ยว
ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย ๕๐ %

- เพลี้ยกระโดด พื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหาย
		 สีน�้ำตาล
มากกว่า ๕๐%

- ระยะกล้าถึงระยะแตกกอ
ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตายทั้งหมด
- ระยะตั้งท้องถึงระยะเก็บเกี่ยว
ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย ๗๐ %

- ศัตรูข้าวอื่นๆ

พื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหาย
มากกว่า ๕๐%

- ระยะกล้าถึงระยะแตกกอ
ท�ำให้ต้นข้าวเสียหายทั้งหมด
- ระยะตั้งท้องถึงระยะเก็บเกี่ยว
ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย ๗๐ %

๔. อากาศ หนาวเย็น ต้นข้าวในระยะตั้งท้องถึงระยะออกรวง - ระยะตั้งท้องถึงระยะออกรวง
ได้รับอุณหภูมิต�่ำกว่า ๒๐°C ติดต่อกัน ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย ๘๐ %
อย่างน้อย ๓ วัน
๕. อากาศ ร้อนจัด

ต้นข้าวในระยะตั้งท้องถึงระยะออกรวง - ระยะตั้งท้องถึงระยะออกรวง
ได้รับอุณหภูมิสูงกว่า ๔๐°C ติดต่อกัน ท�ำให้ผลผลิตเสียหาย ๘๐ %
อย่างน้อย ๓ วัน

หมายเหตุ : ๑. ชนิดข้าว (จ�ำแนกตามอายุเก็บเกี่ยว)
			 ๑.๑ ข้าวไม่ไวแสงอายุสั้น ระยะกล้า (อายุ ๑-๒๐ วัน) ระยะแตกกอ (อายุ ๒๐-๓๕ วัน) ระยะตั้งท้อง (อายุ ๓๕ วัน)
					 ระยะออกรวง (อายุ ๖๕ วัน) ระยะเก็บเกี่ยว (อายุ ๙๕-๑๐๐ วัน)
			 ๑.๒ ข้าวไม่ไวแสงทั่วไป ระยะกล้า (อายุ ๑-๓๐ วัน) ระยะแตกกอ (อายุ ๓๐-๖๐ วัน) ระยะตั้งท้อง (อายุ ๖๐ วัน)
					 ระยะออกรวง (อายุ ๙๐ วัน) ระยะเก็บเกี่ยว (อายุ ๑๒๐ วัน)
			 ๑.๓ ข้าวไวแสง (อายุเบา) ระยะกล้า (อายุ ๑-๓๐ วัน) ระยะแตกกอ (อายุ ๓๐ วัน) ระยะตั้งท้อง (วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน)
					 ระยะออกรวง (วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม) ระยะเก็บเกี่ยว (ต้นเดือนพฤศจิกายน)
			 ๑.๔ ข้าวไวแสง (อายุปานกลาง) ระยะกล้า (อายุ ๑-๓๐ วัน) ระยะแตกกอ (อายุ ๓๐ วัน) ระยะตั้งท้อง
					 (วันที่ ๑๕-๓๐ กันยายน) ระยะออกรวง (วันที่ ๑๕-๓๐ ตุลาคม) ระยะเก็บเกี่ยว (ปลายเดือนพฤศจิกายน)
			 ๑.๖ ข้ า วไวแสง (อายุ ห นั ก ) ระยะกล้ า (อายุ ๑-๓๐ วั น ) ระยะแตกกอ (อายุ ๓๐ วั น ) ระยะตั้ ง ท้ อ ง
					 (วันที่ ๑๕-๓๐ ตุลาคม) ระยะออกรวง (วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน) ระยะเก็บเกี่ยว (ต้นเดือนธันวาคม)
		 ๒. น�้ำขุ่นมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวมากกว่าน�้ำใส
		 ๓. ผลผลิตเสียหายทั้งหมด หมายถึง ต้นข้าวยังไม่ตายแต่ไม่ให้ผลผลิต

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

141

พืชชนิดอื่น ๆ (กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๓)
กรณีพืชไร่

ชนิดภัย
ธรรมชาติ
๑. ภัยแล้ง

ชนิดพืช
พืชไร่ ข้าวโพด
อายุสั้น เลี้ยงสัตว์

ระดับ
ระยะเวลาที่เกิด
ความรุนแรง ความเสียหาย
มาก

๗-๑๔ วัน

ลักษณะความเสียหาย

ระยะเวลา
ฟื้นฟู

ระยะงอก (๑-๑๔ วันหลังปลูก) ไม่สามารถ
เมล็ ด ไม่ ง อก ใบเจริ ญ บนผิ ว ดิ น ฟืน้ ฟูได้
แห้งตาย

มากกว่า ๓๐ วัน ระยะหลังงอก ถึงก่อนออกดอก ไม่สามารถ
(๑๕-๔๕ วันหลังปลูก) ใบเหี่ยว ฟืน้ ฟูได้
ใบล่างเหลืองแห้ง ต้นแคระแกร็น
หรือแห้งตาย
มากกว่า ๓๐ วัน ระยะออกดอก ถึ ง เก็ บ เกี่ ย ว ไม่สามารถ
(๔๖-๗๐ วั น หลั ง ปลู ก ) ผลผลิ ต ฟืน้ ฟูได้
ลดลงมากกว่ า ๖๐ เปอร์ เซ็ น ต์
หรือไม่สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้
หรือแห้งตาย
ข้าวโพด
ฝักสด

มาก

๗-๑๔ วัน

ระยะงอก (๑-๑๔ วันหลังปลูก) ไม่สามารถ
เมล็ ด ไม่ ง อก ใบเจริ ญ บนผิ ว ดิ น ฟืน้ ฟูได้
แห้งตาย

มากกว่า ๑๕ วัน ระยะหลังงอกถึงเก็บเกี่ยว
(๑๕-๑๑๐ วันหลังปลูก)
ต้นข้าวโพดแคระแกร็น
หรือต้นแห้งตาย
พืช
ตระกลูถั่ว
(ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง)
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มาก

๗-๑๔ วัน

ระยะงอก เมล็ดไม่งอก

มากกว่า ๑๕ วัน ระยะหลังงอก ถึงเก็บเกี่ยว
ใบเจริญบนผิวดินแห้งตาย
ใบเหี่ยวเฉา ฝักและเมล็ดลีบ หรือ
ไม่ได้ผลผลิตต้นถั่วแห้งตาย

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

กรณีพืชไร่ (ต่อ)
ชนิดภัย
ธรรมชาติ
๑. ภัยแล้ง
(ต่อ)

ชนิดพืช
พืชไร่
อายุยาว

อ้อย

ระดับ
ระยะเวลาที่เกิด
ความรุนแรง ความเสียหาย
มาก

ลักษณะความเสียหาย

ระยะเวลา
ฟื้นฟู

มากกว่า ๑๐ วัน ระยะงอก ถึงแตกกอ (๑-๓ เดือน) ไม่สามารถ
ไม่งอก ถ้างอกใบเหลืองไม่เจริญ ฟืน้ ฟูได้
เติบโต ไม่แตกกอ ผลผลิต เสียหาย
มากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์
มากกว่า ๓๐ วัน ระยะหลังแตกกอ ถึงระยะเก็บเกีย่ ว ไม่สามารถ
(๓-๑๒ เดื อ น) ชะงั ก การเจริ ญ ฟืน้ ฟูได้
เติบโต ต้นเตี้ย ใบเหลืองจนเป็น
สีน�้ำตาล เหี่ยวแห้งตาย ผลผลิต
ลดลงมากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือ
ไม่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

มัน
ส�ำปะหลัง

มาก

มากกว่า ๓๐ วัน อายุ ๑ เดือน เปอร์เซ็นต์ความงอก ไม่สามารถ
ต�่ำหรือไม่งอก
ฟืน้ ฟูได้
มากกว่า ๙๐ วัน อายุ ๒-๓ เดือน แห้งตาย ชะงักการ ไม่สามารถ
เจริญเติบโต หัวฝ่อมากกว่า ๕๐ ฟืน้ ฟูได้
เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ได้ผลผลิต

ปาล์ม
น�้ำมัน

มาก

มากกว่า ๙๐ วัน อายุ ๑-๓ ปี ชะงักการเจริญเติบโต ไม่สามารถ
ใบล่างเหี่ยว แผ่นใบห่อตัว สลด ฟืน้ ฟูได้
แห้งตาย ผลผลิตลดลงมากกว่า
๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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กรณีพืชไร่ (ต่อ)
ชนิดภัย
ธรรมชาติ
๒. น�้ำท่วม

ชนิดพืช

ลักษณะความเสียหาย

ระยะเวลา
ฟื้นฟู

พืชไร่ ข้าวโพด
อายุสั้น เลี้ยงสัตว์

มาก

มากกว่า ๕ วัน ทุกระยะการเจริญเติบโตเมล็ดเน่า ไม่สามารถ
ไม่งอก ใบเหลือง ต้นเน่าตาย ไม่ ฟืน้ ฟูได้
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ข้าวโพด
ฝักสด

มาก

มากกว่า ๕ วัน ทุกระยะการเจริญเติบโต
ไม่สามารถ
เมล็ดเน่าไม่งอก ใบเหลือง ล�ำต้น ฟืน้ ฟูได้
เน่ า ตาย ไม่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตได้

พืช
ตระกูลถั่ว
(ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง)

มาก

มากกว่า ๓ วัน ทุกระยะการเจริญเติบโต
เมล็ดและต้นเน่าตาย

อ้อย

มาก

มากกว่า ๑๔ วัน ระยะงอก ถึง ก่อนแตกกอใบเหลือง ไม่สามารถ
ชะงักการเจริญเติบโต
ฟืน้ ฟูได้

มาก

มากกว่า ๓๐ วัน ระยะแตกกอ ถึ ง เก็ บ เกี่ ย ว ไม่สามารถ
ใบเหลือง ชะงักการเจริญเติบโต ฟืน้ ฟูได้
เน่าตาย

มัน
ส�ำปะหลัง

มาก

มากกว่า ๓ วัน ใบเหลือง ทิ้งใบ หัวเน่า

ปาล์ม
น�้ำมัน

มาก

มากกว่า ๑๕ วัน อายุ ๑-๓ ปี ช่อดอกและทะลายที่ ไม่สามารถ
ออกช่วงดังกล่าวเน่าเสียหายและ ฟืน้ ฟูได้
ตาย

มาก

มากกว่า ๖๐ วัน อายุมากกว่า ๓ ปี ใบเหลือง ทะลาย ไม่สามารถ
เน่าเสียหาย และต้นตาย
ฟืน้ ฟูได้

พืชไร่
อายุยาว
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ระดับ
ระยะเวลาที่เกิด
ความรุนแรง ความเสียหาย

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

กรณีพืชไร่ (ต่อ)
ชนิดภัย
ธรรมชาติ
๓. โรคและ
แมลง
ศัตรูพืช

ชนิดพืช

ระดับ
ระยะเวลาที่เกิด
ความรุนแรง ความเสียหาย

ลักษณะความเสียหาย

ระยะเวลา
ฟื้นฟู

พืชไร่
อายุสั้น

มาก

มากกว่า
ระยะงอก ถึงก่อนเก็บเกี่ยวใบและ ไม่สามารถ
๕๐ เปอร์เซ็นต์ ล�ำต้นถูกท�ำลาย ผลผลิตเสียหาย ฟืน้ ฟูได้
มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หรือไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

พืชไร่
อายุยาว

มาก

มากกว่า
ระยะงอก ถึงก่อนเก็บเกี่ยวใบและ ไม่สามารถ
๗๐ เปอร์เซ็นต์ ล�ำต้นถูกท�ำลาย ผลผลิตเสียหาย ฟืน้ ฟูได้
มากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

๔. น�้ำป่า
พืชไร่
ไหลหลาก/ อายุสั้น
ดิน และ
โคลน
ถล่ม
พืชไร่
อายุยาว

มาก

มากกว่า
ทุกระยะการเจริญเติบโต
ไม่สามารถ
๕๐ เปอร์เซ็นต์ น�ำ้ ป่าไหลหลาก ดินและโคลนถล่ม ฟืน้ ฟูได้
ทั บ ถม เกิ ด ความเสี ย หาย และ
สูญหาย
มากกว่า
ทุกระยะการเจริญเติบโต
ไม่สามารถ
๕๐ เปอร์เซ็นต์ น�ำ้ ป่าไหลหลาก ดินและโคลนถล่ม ฟืน้ ฟูได้
ทั บ ถม เกิ ด ความเสี ย หาย และ
สู ญ หาย ไม่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตได้

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

145

กรณีพืชสวน (ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ
ระดับ
ระยะเวลาที่เกิด
ความรุนแรง ความเสียหาย
๑. ภัยแล้ง (รวมถึง ไม้ผล/ไม้
มาก
ขึ้นอยู่กับชนิดพืช ความชื้นจาก ยืนต้น
น�้ำค้าง และ
น�้ำเค็มหนุนเข้า
ในพื้นที่ปลูก) พืชผัก
มาก
๕ – ๑๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิดพืช พืชสมุนไพร
มาก
ขึ้นอยู่กับชนิดพืช ไม้ดอกไม้
มาก
มากกว่า ๕ วัน ประดับ
๒. น�้ำท่วม
ไม้ผล/ไม้
มาก
ขึ้นอยู่กับชนิดพืช ยืนต้น
พืชผัก
มาก
๑ - ๓ วัน
(ขึ้นอยู่กับความ รุนแรงของการ ท่วมขังและชนิดพืช) ชนิดภัยธรรมชาติ

ชนิดพืช

พืชสมุนไพร

มาก

ไม้ดอกไม้
ประดับ

มาก

๓. พายุ หรือ ดิน ไม้ผล/ไม้
โคลนถล่ม
ยืนต้น
พืชผัก/พืช
สมุนไพร
ไม้ดอกไม้
ประดับ

มาก
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มาก
มาก

๗ - ๑๐ วัน

๓ - ๕ วัน
มากกว่า ๑๐ วัน ทันทีที่เกิดเหตุ ทันทีที่เกิดเหตุ -

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ลักษณะความเสียหาย
ใบแห้ง
รากแห้ง
ไม่ได้ผลผลิต
ต้นตาย
ใบเหี่ยว แห้ง
ไม่ได้ผลผลิต
ต้นตาย
ใบเหี่ยว แห้ง
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ต้นตาย
ใบเหี่ยว ไหม้
ไม่สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้
ต้นตาย
ใบเหลือง ร่วง
รากเน่า
ผลผลิตเสียหาย
ต้นตาย
ใบเหี่ยวเฉา
รากเน่า/เสียหาย
ไม่สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้
ต้นตาย
ต้นและรากเน่า
ต้นตาย
ใบเหลือง ร่วง
รากเน่า/เสียหาย
ไม่สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้
ต้นตาย
ต้นล้ม
รากลอยเหนือดิน
ต้นและใบเสียหายอย่างสิน้ เชิง
ดินและโคลนหล่นทับถม
ต้นและใบเสียหายอย่างสิน้ เชิง
ดินและโคลนหล่นทับถม

ระยะเวลา
ฟื้นฟู
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

ด้านเกลือทะเล

ฤดูการผลิตเกลือทะเล
การท� ำ นาเกลื อ ทะเลในภาคตะวั น ตกและภาคตะวั น ออก จะเริ่ ม ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม
ถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ระยะเวลา ๖ - ๗ เดือน เกษตรกรจะท�ำการผลิตได้ประมาณ ๕ รอบ การผลิต/ฤดูกาล
โดยตั้งแต่นาตาก - นาปลง ใช้ระยะเวลาเก็บเป็นเกลือ ๔๕ วัน ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากการท�ำนา
เกลือทะเลไม่สามารถท�ำได้ในช่วงฤดูฝน และจะเริ่มเก็บผลผลิตเกลือทะเลได้ในเดือนมกราคม เป็นต้นไป
ส�ำหรับการท�ำนาเกลือทะเลในภาคใต้ทจี่ งั หวัดปัตตานี มีระยะเวลานานกว่าภาคกลาง โดยสามารถผลิตได้
ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ระยะเวลา ๕ เดือน และครั้งที่สองเริ่มเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนกันยายน ระยะเวลา ๓ เดือน มีช่วงการผลิตรวม ๘ เดือน ส่วนในเดือนตุลาคมถึงมกราคม จะมีฝนตกชุก
ไม่สามารถท�ำนาเกลือทะเลได้
ผลกระทบและความเสียหายกรณีเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ มีดังนี้
ชนิดของภัย

ผลกระทบและความเสียหาย

อุทกภัย

ส่งผลกระทบเสียหายต่อผลผลิตเกลือโดยตรงและน�้ำทะเลที่เตรียมไว้ความเค็มลดลง เกลือละลายน�้ำ
เสียหาย ไม่สามารถตกผลึกเป็นเกลือทะเลได้ เกษตรกรต้องด�ำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ใหม่ และเริ่มต้น
การผลิตใหม่ แบ่งเป็น
๑. 		ขั้นตอนวังขังน�้ำ จะมีน�้ำจืดเจือปนท�ำให้น�้ำมีความเค็มลดลง เกษตรกรต้องระบายน�้ำทิ้งหรือต้องเสีย
เวลาในการตากน�ำ้ เพือ่ เพิม่ ความเข้มข้นให้ถงึ จุดทีเ่ กลืออิม่ ตัวและเริม่ กระบวนการใหม่ ซึง่ ใช้เวลา ๑๕
– ๔๕ วันโดยประมาณ หากมีนำ�้ จืดมาเจือปนในขัน้ ตอนนีจ้ ะท�ำให้สญ
ู เสียผลผลิตในขัน้ ตอนนีท้ งั้ หมด
๒.		ขั้ น ตอนนาตากและนาเชื้ อ เป็ น การตากด้ ว ยแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของน�้ ำ มากขึ้ น จนมี
ความถ่วงจ�ำเพาะไม่น้อยกว่า ๒๐ - ๒๓ ดีกรีโบเม่ หากมีน�้ำจืดมาเจือปนในช่วงนี้มาก ๆ จนท�ำให้
น�้ำเค็มเจือจางเกษตรกรต้องปรับเกลี่ยพื้นที่เนื่องจากหน้าดินเหลว และผันน�้ำกลับไปเริ่มตากน�้ำใหม่
หรือต้องระบายน�ำ้ ทิง้ เพราะน�ำ้ เค็มจัดทีถ่ กู เจือปนด้วยน�ำ้ จืดในปริมาณมากในเวลาฉับพลันจะขุน่ แดง
มีตะกอนดินเข้ามาเจือปนจึงไม่เหมาะสมที่จะน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเกลือคุณภาพ
ในขัน้ ตอนนีใ้ ช้เวลา ๑๕ - ๒๕ วัน โดยประมาณ หากมีนำ้� จืดมาเจือปน ช่วง ๑ – ๑๕ วัน อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายบางส่วน และช่วง ๑๖ วัน ขึ้นไปจะเสียหายทั้งหมด
๓.		ขัน้ ตอนนาวางหรือนาปลง เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนการเก็บเกีย่ วเกลือทะเล โดยใช้เครือ่ งมือแซะแผ่น
เกลือให้แตกออกแล้วกองไว้เพือ่ ระบายน�ำ้ ออก หากมีนำ�้ จืดมาเจือปนทีผ่ วิ หน้าน�ำ้ เค็มจัดก่อนทีจ่ ะแซะ
แผ่นเกลือขึ้น อาจจะสามารถระบายน�้ำจืดด้านบนออกได้ แต่จะส่งผลต่อคุณภาพสีของเกลือ ท�ำให้
ปนเปื้อนตะกอนดิน จากเกลือขาวก็จะกลายเป็นเกลือกลางหรือเกลือด�ำ แต่หากมีน�้ำจืดหรือน�้ำฝน
มาเจือปนในขณะเก็บเกี่ยวและกองเกลืออยู่ น�้ำจืดนั้นจะท�ำให้เกลือละลายอย่างรวดเร็วภายใน
๒ - ๓ ชั่วโมง ท�ำให้สญ
ู เสียผลผลิตทัง้ หมด (นาทีข่ งั น�ำ้ ทะเลเพือ่ ท�ำให้เกิดเม็ดเกลือ จะมีความเค็มต�ำ่
ไม่สามารถผลิตเกลือได้)

วาตภัย

หากมีกรณีรุนแรง อาจท�ำให้ผ้าใบในแปลงนาเกลือเกิดความเสียหายฉีกขาด หรือปลิวหายไปตามกระแส
ลม ส่งผลท�ำให้คนั กัน้ ดินเสียหายด้วย เกษตรกรจะต้องบดอัดพืน้ ดินนาเกลือใหม่ และใช้แรงงานในการน�ำ
ผ้าใบมาปูใหม่ในแปลงนาเกลือ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
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ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการท�ำนาเกลือ โดยจ�ำแนกตามขั้นตอนการท�ำนาเกลือ ดังนี้
๑.		 การเตรียมพื้นที่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ คันกั้นน�้ำ คันดิน แปลงนา ร่องน�้ำ (ขานา) ประตูน�้ำ
พังทลายไม่สามารถใช้การได้ แปลงนาไม่เรียบและมีน�้ำจืดขัง
๒.		 การท�ำนา การสูบน�ำ้ เข้ามาเก็บกักไว้ให้มคี วามเข้มข้นสูงขึน้ และมีปริมาณเพียงพอต่อการน�ำไปตกผลึก
เป็นผลึกเกลือเม็ด
เกณฑ์การพิจารณาความเสียหาย
๑.		 พื้นที่นาตาก คันดิน แปลงนา ร่องน�้ำ ประตูน�้ำได้รับความเสียหายจริง
๒.		 ผลผลิตได้รับความเสียหาย ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ น�้ำทะเล น�้ำเค็ม
และผลผลิต อาทิ น�้ำเค็มเข้มข้น ดอกเกลือ เกลือเม็ด กองเกลือ
๓.		 ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยที่ตกในพื้นที่ ถ้ามีปริมาณน�้ำฝนที่ตกในพื้นที่เฉลี่ยในช่วงเวลาพายุฟ้าฝนคะนอง
ฝนหลงฤดูตกลงมาเกินปริมาณเกณฑ์น�้ำฝนเฉลี่ย หรือกรณีปริมาณน�้ำทะเลหนุนมากเกินว่าปกติ ถ้ามีปริมาณน�้ำทะเล
หนุนเข้าในพื้นที่แปลงนาเกลือ ในแปลงต่าง ๆ และท�ำให้ค่าความเค็มในแต่ละแปลงมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
๔.		 ภาพถ่ายแปลงนาเกลือทะเล หรือวิดีโอ หรือก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ
๕.		 การวัดระดับความเค็มของน�้ำทะเล (โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ หรือดีกรีวัดความเค็ม) ก่อน หรือหลังการเกิด
ภัยโดยมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้น�ำชุมชน พยาน (อกม./ผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน/แปลงนาข้างเคียง) ถ่ายภาพร่วมกันในแปลง
เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความหมาย การปรับพื้นที่ในนาเกลือ คือ การปรับพื้นที่นาเกลือ
		 ทะเลตั้งแต่ต้นทางการผลิต ใน “นาวัง” และการเตรียมพื้นที่นาในกระบวนการผลิต ซึ่งได้แก่ “นาตาก” “นาเชื้อ” และ
		 “นาปลง” โดยเป็นการ
		 ๑. การบดอัดโดยใช้รถกลิ้งนาเกลือ และหรือกลิ้งล่อโดยใช้แรงงานคนลาก
		 ๒. การปรับแต่งคันดิน โดยการใช้รถไถ รถแบ๊คโฮ แรงงานคนในการปรับแต่งคันดินให้กักเก็บน�้ำได้ การน�ำดิน
			 มาเสริมคันนา การละเลงดินเพื่อเคลือบพื้นผิว
		 ๓. การขุดขานาและร่องระบายน�้ำ เพื่อให้น�้ำผ่านไปยังจุดต่าง ๆ ได้
		 ๔. การรื้อนา กัดนา ระบายน�้ำเค็มเก่าออก โดยการก�ำจัดหรือจัดเก็บสิ่งที่เป็นขยะ ส่วนเกินออก อาจจะเนื่องมาจาก
			 ความเสียหายของน�้ำฝน ลมพายุ ก่อนเริ่มการซ่อมแซม
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แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ด้านพืช
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แบบยื่นความจ�านงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช

กษ ๐๑

รับแจ้งตามอ�าเภอที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และ ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

๑. ข้อมูลการเกิดภัย
ชนิดภัย [ ] ฝนทิ้งช่วง [ ] ภัยแล้ง [ ] อุทกภัย [ ] วาตภัย [ ] พายุลูกเห็บ [ ] อัคคีภัย [ ] ศัตรูพืชระบาด [ ] อื่นๆ
ชื่อภัย
ช่วงการเกิดภัย ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
๒. ข้อมูลเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ผู้ใช้สิทธ์แทน
๒.๑ ชื่อ
ชื่อ
๒.๒ เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน
เลขบัตร
๒.๓ ที่อยู่ตามบัตรประจ�าตัวประชาชน
๒.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน
๒.๕ เลขที่บัญชีเงินฝากธกส.
สาขา
๓. ข้อมูลความเสียหาย
รายการ
๑. สถานที่ที่ตั้งแปลง
๒. เขตการใช้น�้าชลประทาน

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�าบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�าบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�าบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�าบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�าบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�าบล

[ ] ในเขต [ ] นอกเขต

[ ] ในเขต [ ] นอกเขต

[ ] ในเขต [ ] นอกเขต

[ ] ในเขต [ ] นอกเขต

[ ] ในเขต [ ] นอกเขต

[ ] ในเขต [ ] นอกเขต

[ ] ของตนเอง [ ] เช่า

[ ] ของตนเอง [ ] เช่า

[ ] ของตนเอง [ ] เช่า

[ ] ของตนเอง [ ] เช่า

[ ] ของตนเอง [ ] เช่า

[ ] ของตนเอง [ ] เช่า

๓. การถือครองการเกษตร
๓.๑ พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
- ประเภทเอกสารสิทธิ์
- เลขที่เอกสารสิทธิ์
- ระวาง
- พื้นตามเอกสารสิทธิ์
๓.๒ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
๔. พื้นที่ปลูก
๕. พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
๖. ยืนยันการขอรับความช่วย
เหลือ
๗. รับรองข้อมูลความเสียหาย
(ผู้รับรองข้อมูลความเสียหาย
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน
นายก อบต.
และนายกเทศมนตรี)

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือรวม

ไร่

งาน

ตารางวา (ไม่เกิน ๓๐ ไร่)

ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ของกระทรวงการคลัง รายละไม่เกิน ๓๐ ไร่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
)

ต�าแหน่ง

(

ลงชื่อ
)

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

(

)

(

ต�าแหน่ง

ท่านได้แจ้งความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติครั้งนี้ที่อ�าเภออื่นหรือไม่
พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือรวม
[ ] ไม่แจ้ง [ ] แจ้ง อ�าเภอที่แจ้ง

ลงชื่อ
)

ต�าแหน่ง

ไร่

ลงชื่อ

(

)

ต�าแหน่ง

งาน

(

)

ต�าแหน่ง

ตร.วา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ข้อมูลเป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฏหมายอาญา
ลงชื่อ

เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกแบบ กษ ๐๑

)

(
วันที่

ลงชื่อ

เดือน

พ.ศ.

)

(
วันที่

เดือน

พ.ศ.
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ลาดับที่

รวมเกษตรกร ........... ราย

เลขประจาตัวประชาชน

รายชื่อเกษตรกร
ข้าว

พืชไร่ พืชผัก

รวมทุกพืช

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ลงชื่อ..............................................................................
( ............................................................................. )
ตาแหน่ง.............................................................................
ด้านพืช

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ

ความเสียหาย (ไร่)

พิมพ์เมื่อวันที่ ...............................................

หมู่ .............. ตาบล .................................................. อาเภอ............................................. จังหวัด ......................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ...............................................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ................................................ ถึง ................................................

กษ 02 ระดับหมู่บ้าน
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ข้าว
ไร่

พืชไร่ พืชผัก
ไร่
ไร่

รวมทุกพืช
ราย

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ลงชื่อ..............................................................................
( ............................................................................. )
ตาแหน่ง.............................................................................
ด้านพืช

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
**หมายเหตุ เกษตรกร 1 คน มีแปลงได้หลายแปลงและได้หลายประเภท (ที่ตั้งสามารถอยู่ได้หลายตาบล)

เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
ข้าวและพืชไร่ จานวน …........ ราย / ข้าวและพืชสวน จานวน …........ ราย / พืชไร่และพืชสวน จานวน …........ ราย / ข้าว, พืชไร่และพืชสวน จานวน …........ ราย

รวม
รวมเกษตรกรไม่ซ้า

รวมหมู่ที่ 1
รวมหมู่ที่ 2
รวมหมู่ที่ 3
รวมหมู่ที่ 4
รวมหมู่ที่ 5

หมู่

ความเสียหาย
ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ
ไร่

พิมพ์เมื่อวันที่ ...............................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย..................................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ................................................ ถึง ................................................
ตาบล .................................................. อาเภอ............................................. จังหวัด ......................................

กษ 02 ระดับตำบล
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ข้าว
ไร่

พืชไร่ พืชผัก
ไร่
ไร่

รวมทุกพืช
ราย

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ลงชื่อ.................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

ลงชื่อ.................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

ลงชื่อ.................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

คารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ครั้งที่ ........./.......... เมื่อวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...............

เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
ข้าวและพืชไร่ จานวน …........ ราย / ข้าวและพืชสวน จานวน …........ ราย / พืชไร่และพืชสวน จานวน …........ ราย / ข้าว, พืชไร่และพืชสวน จานวน …........ ราย

รวม
รวมเกษตรกรไม่ซ้า

ตาบล

ความเสียหาย
ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ
ไร่

พิมพ์เมื่อวันที่ ...............................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ..................................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตัง้ แต่วันที่ ................................................
อาเภอ............................................. จังหวัด ......................................

กษ 02 ระดับอำเภอ
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ข้าว
ไร่

พืชไร่ พืชผัก
ไร่
ไร่

รวมทุกพืช
ราย

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.............................................
ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.............................................
ลงชื่อ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ตำแหน่ง.............................................

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ลงชื่อ.................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

ลงชื่อ.................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

ลงชื่อ.................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..........................................

คารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ........./.......... เมื่อวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...............

เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
ข้าวและพืชไร่ จานวน …........ ราย / ข้าวและพืชสวน จานวน …........ ราย / พืชไร่และพืชสวน จานวน …........ ราย / ข้าว, พืชไร่และพืชสวน จานวน …........ ราย

รวม
รวมเกษตรกรไม่ซ้า

อาเภอ

ความเสียหาย
ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ
ไร่

พิมพ์เมื่อวันที่ ...............................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ..................................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตัง้ แต่วันที่ ................................................
จังหวัด ......................................

กษ 03 ระดับจังหวัด

แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ด้านประมง

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง

กษ 01

ข้อมูลการเกิดภัย
ชนิดภัย  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  โรคระบาดสัตว์น้ำ  ภัยอื่น ๆ (ระบุ)...........................................
ชื่อภัย...................................................................................................................................................................................................
ช่วงการเกิดภัย ตั้งแต่วันที่................เดือน.....................พ.ศ....................ถึงวันที่...................เดือน.................พ.ศ............................
1. ข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
2.1 ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว................................................................นามสกุล.............................................................
2.2 รหัสทะเบียนเกษตรกร......................................................................................
2.3 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ----
2.4 ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ตำบล..................... อำเภอ......................จังหวัด.......................
2.5 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...............หมู่ที่............ตำบล......................... อำเภอ.......................................จังหวัด..............................
2.6 ที่อยู่สถานที่ตั้งฟาร์ม บ้านเลขที่..............หมู่ที่..........ตำบล...................... อำเภอ.......................จังหวัด.......................................
2.7 เลขที่บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส...............................................................................สาขา........................................................................
2.8 หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลความเสียหาย
เกษตรกรกรอกข้อมูล
รายการ
1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล
2. ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ 1
ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
3. สัตว์น้ำตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่เลี้ยง
ในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
รวม

ความเสียหาย
พื้นที่ หน่วย พื้นที่ หน่วย
ไร่
ไร่
ไร่

ไร่

ตร.ม.

ตร.ม.

เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
การช่วยเหลือตามระเบียบฯ
อัตรา (บาท)
วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ลงชื่อผู้ประเมิน....................................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง...............................................................................
วันที่................เดือน............................พ.ศ............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลความเสียหายข้างต้นเป็นความจริงและรับรองข้อมูลที่ปรากฏ หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอม
ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................

ลงชื่อ.............................................................

(..............................................................)
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
รับรองข้อมูลความเสียหาย

(..............................................................)
ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต. นายกเทศมนตรี
หมายเหตุ : กรุงเทพมหานคร ผู้รับรอง สก. หรือ สข.

วันที่..............เดือน........................พ.ศ...................
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วันที่..............เดือน........................พ.ศ.....................
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รายชื่อเกษตรกร

รวม จ้านวนเกษตรกร...............................ราย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ล้าดับที่

เลขบัตรประจ้าตัว
ประชาชน
(ไร่)

1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล
หรือหอยทะเล

การช่วยเหลือ
2. ปลาหรือสัตว์น้าอื่นนอกจากข้อ 1
ที่เลียงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพืนที่เลียง)
(ไร่)

(บาท)

วงเงินช่วยเหลือ

ต้าแหน่ง................................................................................
ด้านประมง

(....................................................................................)

ลงชื่อ....................................................................................

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

(ตร.ม.)

3. สัตว์น้าตามข้อ 1 และข้อ 2
ที่เลียงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลียง
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...........................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยวันที่ ......................................................... ถึงวันที่..........................................................................
หมู่ที่...............ต้าบล................................... อ้าเภอ............................................จังหวัด.............................................

กษ 02 ระดับหมู่บ้าน
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รวมหมู่ที่ 1
รวมหมู่ที่ 2
รวมหมู่ที่ 3
รวมหมู่ที่ 4
รวมหมู่ที่ 5
รวมหมู่ที่ 6
รวมหมู่ที่ 7
รวมหมู่ที่ 8
รวมหมู่ที่ 9
รวมหมู่ที่ 10

รวม

หมู่ที่

1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล
หรือหอยทะเล
(ไร่)

เกษตรกร

(ราย)

การช่วยเหลือ
2. ปลาหรือสัตว์น้าอื่นนอกจากข้อ 1
ที่เลียงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพืนที่เลียง)
(ไร่)

(บาท)

วงเงินช่วยเหลือ

ต้าแหน่ง.....................................................................................................
ด้านประมง

(..........................................................................................................)

ลงชื่อ.........................................................................................................

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

3. สัตว์น้าตามข้อ 1 และข้อ 2
ที่เลียงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลียง
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ตร.ม.)

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...............................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยวันที.่ ........................................................... ถึงวันที่...........................................................................
ต้าบล............................................ อ้าเภอ...................................................จังหวัด......................................................

กษ 02 ระดับตำบล
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(ราย)

เกษตรกร
ที่เลียงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพืนที่เลียง)
(ไร่)

หรือหอยทะเล
(ไร่)

2. ปลาหรือสัตว์น้าอื่นนอกจากข้อ 1

1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล
ที่เลียงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลียง
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ตร.ม.)

3. สัตว์น้าตามข้อ 1 และข้อ 2

(บาท)

วงเงินช่วยเหลือ

กษ 02 ระดับอำเภอ

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..................................................
(...................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................

(..................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................

(..................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................

(..................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ตำแหน่ง.............................................

(..................................................)

ลงชื่อ...............................................

ตำแหน่ง.............................................

(..................................................)

ลงชื่อ...............................................

ตำแหน่ง.............................................

(..................................................)

ลงชื่อ...............................................

ตำแหน่ง..........................................

(...................................................)

ลงชื่อ.................................................

ตำแหน่ง..........................................

(...................................................)

ลงชื่อ.................................................

ตำแหน่ง..........................................

(...................................................)

ลงชื่อ.................................................

คำรับรองกำรให้ควำมช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตำมมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ครัง้ ที่.......................เมื่อวันที่................................เดือน................................................พ.ศ.........................................................

รวม

ต................................
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................

ต้าบล

การช่วยเหลือ

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...............................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยวันที.่ ............................................................ ถึงวันที่..........................................................................
อ้าเภอ..........................................................................จังหวัด......................................................................................
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(ไร่)

(ราย)

3. สัตว์น้าตามข้อ 1 และข้อ 2
ที่เลียงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลียง
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ตร.ม.)

(บาท)

วงเงินช่วยเหลือ

ลงชื่อ..................................................

(...................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..................................................

(...................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..................................................

(...................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................

(..................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................

(..................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ................................................

(..................................................)

ตำแหน่ง.............................................

ตำแหน่ง.............................................

(..................................................)

ลงชื่อ...............................................

ตำแหน่ง.............................................

(..................................................)

ลงชื่อ...............................................

ตำแหน่ง.............................................

(..................................................)

ลงชื่อ...............................................

ตำแหน่ง..........................................

(...................................................)

ลงชื่อ.................................................

ตำแหน่ง..........................................

(...................................................)

ลงชื่อ.................................................

ตำแหน่ง..........................................

(...................................................)

ลงชื่อ.................................................

คำรับรองกำรให้ควำมช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตำมมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครัง้ ที่.......................เมื่อวันที่................................เดือน................................................พ.ศ.........................................................

รวม

อ................................
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................

อ้าเภอ

1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล
หรือหอยทะเล

เกษตรกร

การช่วยเหลือ
2. ปลาหรือสัตว์น้าอื่นนอกจากข้อ 1
ที่เลียงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพืนที่เลียง)
(ไร่)

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...........................................
ช่วงเวลาที่เกิดภัยวันที.่ ............................................................ ถึงวันที่......................................................................
จังหวัด.....................................................................................

กษ 03 ระดับจังหวัด

แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ด้านปศุสัตว์

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

161

กษ 01
ขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์
ปศุสัตว์

แบบยื่นความจานงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัย.....................ปี...................

ช่วงเวลาที่เกิดภัยวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ...........ถึงวันที่............เดือน...........พ.ศ. ..........
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย ชื่อ.............................................นามสกุล........................................
ที่อยู่.......................................หมู่ที่...................ตาบล..................................อาเภอ.......................................จัหวัด...........................

□□□□□ □□□□□ □□□□
เลขที่บัญชี ธ.ก.ส. □□□□□□□□□□□□
รหัสทะเบียนเกษตรกร

รายการ
ด้านปศุสัตว์
- โค
อายุน้อยกว่า 6 เดือน
อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
- กระบือ
อายุน้อยกว่า 6 เดือน
อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
- สุกร
อายุ 1 - 30 วัน
อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป
- แพะ
อายุ 1 - 30 วัน
อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป
- แกะ
อายุ 1 - 30 วัน
อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป
- ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง
อายุ 1 - 21 วัน
อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
- ไก่ไข่
อายุ 1 - 21 วัน
อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
- ไก่เนื้อ
อายุ 1 - 21 วัน
อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
- เป็ดไข่
อายุ 1 - 21 วัน
อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
- เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ
อายุ 1 - 21 วัน
อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
- นกกระทา
อายุ 1 - 21 วัน
อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
- นกกระจอกเทศ
- ห่าน
- แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

เกษตรกรกรอกข้อมูล
หน่วย

□ □□□□ □□□□□ □□ □

บัตรประจาตัวประชาชน

ความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหาย
อัตรการช่วยเหลือตามระเบียบ
วงเงินช่วยเหลือ

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ไร่

ลงชื่อผู้ประเมินความช่วยเหลือ ..............................................................................
(.............................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลความเสียหายข้างต้นเป็นความจริงและรับรองข้อมูลที่ปรากฏ หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ดาเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................
(นาย/นาง/นางสาว...............................................................)
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายรับรองข้อมูลความเสียหาย
ลงชื่อ................................................................
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................)
ผู้ใหญ่บ้าน หรือกานัน หรือ ประธานชุมชนในเขตเทศบาล,กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....................................................
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................)
นายก อบต. /นายกเทศมนตรี/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง)
กรุงเทพมหานคร ผู้รับรอง สก. หรือ สข.
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หมายเหตุ ท่านได้แจ้งหรือจะแจ้งความเสียหาย
นอกจากการแจ้งข้างต้นนี้ไว้ที่ใดบ้าง
ระบุ 1. ................................................
2. ..............................................
3. .................................................
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21

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ที่

รวมหมู่ที่

ช่วยเหลือไม่เกิน (ตัว)

ราคา/หน่วย (บาท)

รายชื่อเกษตรกร

หมายเลขบัตรประชาชน

-

13000

< 6 ด.

-

22000

6 ด.- 1 ปี

5

โค

1-2 ปี

-

29000

-

35000

> 2 ปี

-

15000

< 6 ด.

-

24000

6 ด.- 1 ปี

5

-

32000

1-2 ปี

กระบือ
> 2 ปี

-

39000

-

1500

1-30 วัน

10

10

-

3000

>30 วัน

-

1500

1-30 วัน

10

-

3000

>30 วัน

-

30

1-21 วัน

300

-

80

>21 วัน

จานวนสัตว์ตาย/สูญหาย (ตัว)
แกะ
ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง

-

30

-

100

>21 วัน

1,000

1-21 วัน

ไก่ไข่

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ลงชื่อ.......................................................................................
(....................................................................................................)

-

1500

1-30 วัน

แพะ

ตาแหน่ง.....................................................................................
หมายเหตุ : ผู้รับรองคือ เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ผู้รับผิดชอบ ระดับอาเภอ

-

3000

>30 วัน

สุกร

-

20

-

50

>21 วัน

1,000

1-21 วัน

ไก่เนื้อ

-

30

-

100

>21 วัน

1,000

1-21 วัน

เป็ดไข่

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย...............(ด้านปศุสัตว์)
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ................................................... ถึงวันที่........................................................
หมู่ที่ ............ ตาบล........................... อาเภอ........................... จังหวัด.........................................................

-

30

-

80

-

10
1,000

-

30

>21 วัน

นกกระทา

>21 วัน 1-21 วัน

1,000

1-21 วัน

เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ

-

10

2000

จอกเทศ

นกกระ

-

300

100

ห่าน

30

-

1980

ไร่

แปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์

(บาท)

-

-

-

-

-

-

วงเงิน
ช่วยเหลือ

(ราย)

เกษตรกร

กษ 02 ระดับหมู่บ้ำน
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ที่

รวมตาบล

ราคา/หน่วย

หมู่ที่/ตาบล

-

13,000

< 6 ด.

-

22,000

6 ด.- 1 ปี

โค

-

29,000

1-2 ปี

-

35,000

> 2 ปี

-

15,000

< 6 ด.

-

24,000

6 ด.- 1 ปี

-

32,000

1-2 ปี

กระบือ

-

39,000

> 2 ปี

-

1,500

1-30 วัน

-

3,000

>30 วัน

สุกร

-

1,500

1-30 วัน

-

30

1-21 วัน

-

80

>21 วัน

-

30

1-21 วัน

-

100

>21 วัน

ไก่ไข่

ผูร้ ับรองรายชื่อเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ

-

3,000

>30 วัน

ไก่พื้นเมือง

-

20

1-21 วัน

-

50

>21 วัน

ไก่เนื้อ

ลงชื่อ.......................................................................................
(....................................................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................................

-

1,500

1-30 วัน

แกะ

จานวนสัตว์ตาย/สูญหาย (ตัว)

หมายเหตุ : ผูร้ ับรองคือ เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ผรู้ ับผิดชอบ ระดับอาเภอ

-

3,000

>30 วัน

แพะ

-

30

1-21 วัน

-

100

>21 วัน

เป็ดไข่

-

30

1-21 วัน

-

80

>21 วัน

เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ...............(ด้านปศุสัตว์)
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ....................................... ถึงวันที่........................................................
ตาบล........................... อาเภอ........................... จังหวัด.........................................................

10

1-21 วัน
30

>21 วัน

นกกระทา

-

2,000

จอกเทศ

นกกระ

-

100

ห่าน

1,980

ไร่

-

เลี้ยงสัตว์

แปลงหญ้า

-

ช่วยเหลือ
(บาท)

วงเงิน

(ราย)

เกษตรกร

กษ 02 ระดับตำบล
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ที่

< 6 ด.

-

13,000

-

22,000

6 ด.- 1 ปี

โค

1-2 ปี

-

29,000

> 2 ปี

-

35,000

< 6 ด.

-

15,000

-

24,000

6 ด.- 1 ปี

-

32,000

1-2 ปี

กระบือ
> 2 ปี

-

39,000

-

1,500

1-30 วัน

-

3,000

>30 วัน

สุกร

-

1,500

1-30 วัน

-

3,000

>30 วัน

แพะ

-

1,500

1-30 วัน

-

3,000

>30 วัน

แกะ

-

30

1-21 วัน

-

80

>21 วัน

ไก่พื้นเมือง

จานวนสัตว์ตาย/สูญหาย (ตัว)

-

30

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................
ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

-

100

>21 วัน

ไก่ไข่
1-21 วัน

คารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม กชภอ. ครั้งที.่ ......../........... เมื่อวันที่ ................... เดือน............................... พ.ศ. ............................
ลงชื่อ.....................................................
ลงชื่อ.....................................................
ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
(................................................)
(................................................)
ตาแหน่ง................................................
ตาแหน่ง................................................
ตาแหน่ง................................................

รวมอาเภอ

ราคา/หน่วย

ตาบล

-

50

>21 วัน

-

30

1-21 วัน

-

100

>21 วัน

เป็ดไข่

-

30

1-21 วัน

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

-

80

>21 วัน

เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

-

20

1-21 วัน

ไก่เนื้อ

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย...............(ด้านปศุสัตว์)
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที.่ ..................................................... ถึงวันที.่ .......................................................
อาเภอ.............................. จังหวัด.........................................................

-

30

>21 วัน

-

2,000

นกกระ
จอกเทศ

-

100

ห่าน

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

-

1,980

-

เกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ ช่วยเหลือ
ไร่
(บาท) (ราย)

แปลงหญ้า วงเงิน

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

-

10

1-21 วัน

นกกระทา

กษ 02 ระดับอำเภอ

166

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ที่

13,000

< 6 ด.

22,000

6 ด.- 1 ปี

โค

29,000

1-2 ปี

35,000

> 2 ปี

15,000

< 6 ด.

24,000

6 ด.- 1 ปี
32,000

1-2 ปี

กระบือ
39,000

> 2 ปี
1,500

1-30 วัน
3,000

>30 วัน

สุกร
1,500

1-30 วัน
3,000

>30 วัน
1,500

1-30 วัน
3,000

>30 วัน
30

1-21 วัน
80

>21 วัน
30

1-21 วัน
100

>21 วัน

ไก่ไข่

ตาแหน่ง................................................

ตาแหน่ง................................................
ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................
ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................

(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................

(................................................)

(................................................)

(................................................)
ตาแหน่ง................................................

คารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติที่ประชุม กชภจ. ครั้งที่........./........... เมื่อวันที่ ................... เดือน............................... พ.ศ. ............................
ลงชื่อ.....................................................
ลงชื่อ.....................................................
ลงชื่อ.....................................................

รวมอำเภอ

ราคา/หน่วย

อาเภอ

จานวนสัตว์ตาย/สูญหาย (ตัว)
ไก่พื้นเมือง
แพะ
แกะ
50

30

1-21 วัน
100

>21 วัน

เป็ดไข่
30

1-21 วัน

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................

ตาแหน่ง................................................

(................................................)

80

>21 วัน

เป็ดเนื้อ

ลงชื่อ.....................................................

20

>21 วัน

ไก่เนื้อ
1-21 วัน

จังหวัด.........................................................

ช่วงเวลำที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ................................................... ถึงวันที่........................................................

แบบประมวลรวบรวมควำมเสียหำยและกำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ...............(ด้ำนปศุสัตว์)

30

>21 วัน
2,000

จอกเทศ
100

ห่าน
1,980

ไร่

เลีย้ งสัตว์

ลงชื่อ.....................................................
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ลงชื่อ.....................................................

ตาแหน่ง................................................

(................................................)

ลงชื่อ.....................................................

10

1-21 วัน

นกกระทา นกกระ

แปลงหญ้า

ช่วยเหลือ
(บาท)

วงเงิน

(ราย)

เกษตรกร

กษ 03

แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ด้านเกลือทะเล
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แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านเกลือทะเล

กษ 01

รับแจ้งตามอำเภอที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และต้องเป็นเกษตรกรทีไ่ ด้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย
1. ข้อมูลการเกิดภัย
ชนิดภัย [ ] อุทกภัย [ ] วาตภัย [ ] ภัยแล้ง [ ] ภาวะฝนแล้ง [ ] ฝนทิ้งช่วง [ ] ภัยจากลูกเห็บ [ ] อื่นๆ
ชื่อภัย...........................................................................................................................................................................................................................
ช่วงเวลาเกิดภัย ตั้งแต่วันที่................เดือน.........................พ.ศ...........................ถึงวันที่ วันที่................เดือน.........................พ.ศ...........................
2. ข้อมูลเกษตรกรผู้ทไี่ ด้รับความเสียหาย
ผู้ยื่นแบบแทน
2.1 ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................................................................................................
ชื่อ
2.2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน.................................................................................................................................................................................
เลขบัตร ปชช.
2.3 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................................................................................................................................................................................
2.4 เลขที่บัญชีเงินฝาก ธกส. ......................................................สาขา........................................................................................................................
3. ข้อมูลความเสียหาย
รายการ
แปลงที่
แปลงที่
แปลงที่
แปลงที่
แปลงที่
3.1 สถานที่ตั้งแปลง
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
ตำบล
ตำบล
ตำบล
ตำบล
ตำบล
3.2 การถือครองการเกษตร
1) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
[ ] ของตนเอง
[ ] ของตนเอง
[ ] ของตนเอง
[ ] ของตนเอง
[ ] ของตนเอง
[ ] เช่า
[ ] เช่า
[ ] เช่า
[ ] เช่า
[ ] เช่า
- ประเภทเอกสารสิทธิ์
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
- เลขที่เอกสารสิทธิ์
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
- ระวาง
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
- พื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
2) พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
3.3 พื้นที่การผลิต
- นาวัง
......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
- นาตาก
......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
- นาเชื้อ
......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
- นาปลง
......ไร่......งาน....ตร.ว. ......ไร่......งาน....ตร.ว. ......ไร่......งาน....ตร.ว. ......ไร่......งาน....ตร.ว. ......ไร่......งาน....ตร.ว.
3.4 พื้นที่ที่ได้รับความ
......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
เสียหาย
3.5 พื้นที่ขอรับความ
......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว. ......ไร่.....งาน.....ตร.ว.
ช่วยเหลือ
พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือรวม.....................ไร่....................งาน..........................ตารางวา (รายละไม่เกิน 30 ไร่)
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ ระสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2564
3.6 รับรองข้อมูลความ
ลงชื่อ....................
ลงชื่อ....................
ลงชื่อ....................
ลงชื่อ....................
ลงชื่อ....................
(............................)
(............................)
(............................)
(............................)
(............................)
เสียหาย (ผู้รับรองข้อมูล
ตำแหน่ง................
ตำแหน่ง................
ตำแหน่ง................
ตำแหน่ง................
ตำแหน่ง................
ความเสียหาย ได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก
อบต. และนายกเทศมนตรี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลความเสียหายข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน และทราบดีวา่ การให้ขอ้ มูลเป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับยื่นแบบ กษ 01
ลงชื่อ...........................................เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
(...........................................)
(..........................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..................
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ลำดับที่ เลขบัตรประชาชน

รวมเกษตรกร

รายชื่อเกษตรกร
นาวัง

นาตาก

รวม

วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

ตำแหน่ง........................................................
ด้านเกลือทะเล

(.........................................................)

ลงชื่อ...........................................................

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ความเสียหาย (ไร่)
นาเชื้อ
นาปลง

พิมพ์เมื่อวันที่...............................................................

หมู่..................ตำบล.....................อำเภอ..............................จังหวัด.....................................

ช่วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่................................ถึง............................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านเกลือทะเล และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย............................................

แบบ กษ 02 ระดับหมู่บ้าน
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รวมหมู่ที่ 1
รวมหมู่ที่ 2
รวมหมู่ที่ 3
รวมหมู่ที่ 4
รวมหมู่ที่ 5
รวม
รวมเกษตรกรไม่ซ้ำ

หมู่ที่
ราย

ไร่

นาตาก
ราย

ไร่

นาปลง
ราย

ไร่

รวม
ราย

วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

ตำแหน่ง........................................................
ด้านเกลือทะเล

(.........................................................)

ลงชื่อ...........................................................

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
**หมายเหตุ เกษตรกร 1 คน มีแปลงได้หลายแปลงและได้หลายประเภท (ที่ตั้งสามารถอยู่ได้หลายตำบล)

ไร่

นาวัง

ความเสียหาย
นาเชื้อ
ไร่
ราย

พิมพ์เมื่อวันที่...............................................................

หมู่..................ตำบล.....................อำเภอ..............................จังหวัด.....................................

ช่วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่................................ถึง............................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านเกลือทะเล และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย............................................

แบบ กษ 02 ระดับตำบล
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ไร่

นาวัง
ราย

นาตาก
ไร่
ราย

นาปลง
ไร่
ราย
ไร่

รวม

ราย

วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

คำรับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ครั้งที่................/.................เมื่อวันที่......................เดือน..................................พ.ศ. ........................ ...

รวม
รวมเกษตรกรไม่ซ้ำ

ตำบล

ความเสียหาย
นาเชื้อ
ไร่
ราย

พิมพ์เมื่อวันที่...............................................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านเกลือทะเล และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย............................................
ช่วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่................................ถึง............................................
หมู่..................ตำบล.....................อำเภอ..............................จังหวัด.....................................

แบบ กษ 02 ระดับอำเภอ
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ไร่

นาวัง
ราย

ไร่

นาตาก
ราย

ไร่

นาปลง
ราย

ไร่

รวม
ราย

วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................

คำรับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่................/.................เมื่อวันที่......................เดือน..................................พ.ศ.
...........................
ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ...........................................................

รวม
รวมเกษตรกรไม่ซ้ำ

อำเภอ

ความเสียหาย
นาเชื้อ
ไร่
ราย

พิมพ์เมื่อวันที่...............................................................

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านเกลือทะเล และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย............................................
ช่วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่................................ถึง............................................
จังหวัด.....................................

แบบ กษ 03

แบบ ร2
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ร.2
ตัวอย่าง
ส่วนราชการ....หน่วยงานในสังกัด............
รายงานการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด.............................
ประจ�ำเดือน.................ตัวอย่าง................
(1) การรับเงินทดรองราชการฯ
(2) หัก การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ
		 ประเภทภัย.............. อุทกภัย......................
		 ด้าน.........การด�ำรงชีพ..............
			 ค่าอาหาร						
20,000.00
			 ค่าถุงยังชีพ					
10,000.00
			 ค่าซ่อมแซม					
69,000.00
			 น�ำเงินเหลือจ่ายส่งต้นสังกัด
1,000.00
		 ประเภทภัย.....(ระบุประเภทภัย)
		 ด้าน........................................
			 รายการ........................................
			 รายการ........................................
		 ด้าน........................................
			 รายการ........................................
			 รายการ........................................
		 ประเภทภัย.....(ระบุประเภทภัย)
		 ด้าน........................................
			 รายการ........................................
			 รายการ........................................
		 ด้าน........................................
			 รายการ........................................
			 รายการ........................................
(3) เงินทดรองราชการคงเหลือหลังหักเบิกจ่าย (3) = (1) - (2)

เดือนนี้
100,000.00

แต่ต้นเหตุการณ์
100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ.............................................
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง.
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