บทที่ 8
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
* อาจารย์พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องดาเนินการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างปกติของผู้ประสบภัย และช่วยให้ผู้ประสบภัย
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าลง ให้สามารถดารงชีวิตตามปกติ ดังนั้นจึงต้อง
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็วที่สุด
สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
เป็นต้นไป (มาตรา 2 กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ขอบเขต (มาตรา 3)
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขตการดาเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัยด้วย โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
2. คานิยาม (มาตรา 4)
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรค
ระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัย
อื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันเป็นการมุ่ง
ทาลายทรั พ ย์สิน ของประชาชนหรื อ ของรั ฐ หรือ สิ่ งอั น เป็ น สาธารณู ปโภค หรือ การ
รบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อ
บุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ ” หมายความว่ า องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
3. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
3.1 องค์ประกอบ (มาตรา 6) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 23 คน
โดยมี
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
- ข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจานวนไม่เกิน
สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 อานาจหน้าที่ (มาตรา 7)
- กาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

- บู ร ณาการพั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ระหว่างหน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คาแนะนา ปรึกษาและสนับสนุ นการปฏิบัติ หน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
- ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4. หน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (มาตรา 11)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีอานาจหน้าที่
- จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ
กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย
หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
- แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ กรมจะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขึ้นในบางจังหวัดตามความจาเป็นเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้ น และจังหวัดใกล้เคียง
และจะให้ มี ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ขึ้ น เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ล

และสนั นสนุ นการปฏิบัติ การป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยในจั งหวัด หรื อ ตามที่
ผู้อานวยการจังหวัดมอบหมายก็ได้ (มาตรา 11) โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขตเดิมเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.นี้ (มาตรา 57)
5. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กาหนดให้มีการจัดทาแผน 3
ระดับ ดังนี้
5.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ด ท าร่ ว มกั บหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั ว แทนองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และหน่วยงานภาคเอกชน โดยต้องมีสาระสาคัญ
ตามที่กาหนด เช่น
- แนวทางมาตรการ งบประมาณ ในการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการในการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของรั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
รับผิดชอบ
- แนวทางในการเตรี ยมความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร อุ ปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ และจัดระบบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
การฝึกบุคลากร และประชาชน
- แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ และฟื้นฟู
แล้วนาเสนอแผนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ (มาตรา 11 และมาตรา 12)
5.2 แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จั ด ท าโดย
คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
ประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และมีสาระสาคัญอื่น ดังต่อไปนี้ (มาตรา 16 และมาตรา 17)
- การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
โครงสร้าง และผู้มีอานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มี
เครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะ
เกิดสาธารณภัย
- แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
5.3 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดทา
โดยคณะกรรมการซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ น ประธาน โดยผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเป็น ผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระสาคัญอื่น ดังต่อไปนี้ (มาตรา 33 และ
34)
- การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น
โครงสร้าง และผู้มีอานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แผนและขั้น ตอนในการจั ดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อ งใช้
และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด
ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร
- แ ผ นกา รประสา นงา นกั บ องค์ กา รสา ธารณกุ ศ ลใ นเข ต
กรุงเทพมหานคร
ให้ ห น่ ว ยงานหรือ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ทาแผนตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
จัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระหว่างที่
ยังจัดทาแผนไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการตามแผนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ (มาตรา 56)

6. การบัญชาการ กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของบุคคลดังต่อไปนี้
6.1 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(มาตรา 31 กรณีเกิด สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง)
6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีอานาจควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และมีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร(มาตรา 13)
6.3 ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่ง
การรองจากผู้บัญชาการ (มาตรา 13)
7. การปฏิ บั ติ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ อ านวยการ เจ้ า พนั ก งานและ
อาสาสมัครในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.1 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อานวยการกลาง มี
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14)
7.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด (มาตรา 15)
7.3 นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการจังหวัด มี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 18)
7.4 นายอาเภอ (รวมปลั ดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอาเภอ) เป็ น
ผู้อานวยการอาเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตอาเภอ (มาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 19)
7.5 ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง) เป็นผู้อานวยการท้องถิ่น
มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ

ผู้อานวยการจังหวัด และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 4 ประกอบ
กับมาตรา 20 )
7.6 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 32)
7.7 ปลั ด กรุง เทพมหานครเป็ น รองผู้อ านวยการกรุ ง เทพมหานคร มี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยจะมอบหมายรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ (มาตรา 35)
7.8 ผู้ อ านวยการเขตในแต่ ล ะเขตของกรุ ง เทพมหานคร เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
รับผิดชอบ และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
(มาตรา 36 และมาตรา 37)
7.9 เจ้าพนักงาน ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ โดยหลั กเกณฑ์การ
แต่ ง ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย (มาตรา 39)
7.10 อาสาสมั ค ร ให้ ผู้ อ านวยการจั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รในพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบ เพื่อ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติ
หน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ผู้ อ านวยการมอบหมาย และตามที่ ก าหนดในระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย (มาตรา 41)
7.11 องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยได้
ตามที่ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายได้มอบหมายภารกิจให้ (มาตรา
42)
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.1 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น โดยผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจ

หน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการท้องถิ่นในเขตอาเภอพื้นที่ของตน และในเขตจังหวัด
แล้วแต่กรณี (มาตรา 21 และมาตรา 22)
8.2 กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อานาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 21 ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
และกรณีผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้าที่ของ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน
ให้แจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็ว
ต่อไป (มาตรา 22)
8.3 ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อานวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น (มาตรา 23)
8.4 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้า
ดาเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อสั่ งการ
ต่อไป และในกรณีจาเป็น
เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่
จะเกิดแก่บุคคลได้ (มาตรา 24)
8.5 กรณี เ จ้ า พนั ก งานจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ไปในอาคารหรื อ สถานที่ ที่ อ ยู่
ใกล้เ คียงกับบริเ วณที่เ กิด สาธารณภัยเพื่ อ ทาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ให้
กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้น
แต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้อานวยการอยู่ด้วย และหาก
ทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้ เจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองขนย้า ยทรัพ ย์สิ น นั้ น ออกจากอาคารหรื อ สถานที่ ดั ง กล่ า วได้ หาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตาม
ความจาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าว (มาตรา 26)
8.6 ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายจากสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นและทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟื้นฟู (มาตรา 30)
8.7 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับหน่วยทหารในการ
บริหารจัดการ สาธารณภัย (มาตรา 46) กาหนดให้หน่วยทหารเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
ขั้น ตอนการจั ด ทาแผน และกรณี เ กิ ด สาธารณภั ยขึ้ น หากต้ อ งมี ห น่ ว ยทหารเข้ า ร่ ว ม
ดาเนินการ กาหนดให้ต้องจัดทาเป็นบันทึกข้ อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานคร กับผู้บัญชาทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้ าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้ นทราบ และเมื่อ เจ้า หน้าที่ ของรัฐผู้ นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้ น
แล้วแต่กรณีได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลือในการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตกรุ ง เทพมหานครตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
โดยเร็ว (มาตรา 38)
2. หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
2.1 กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
2.2 หน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับกองอานวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกระดับ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนมีบทบาทและ
ภารกิจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นั้นมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าไปดาเนินการช่วยเหลืออยู่เป็นประจา
นักเรียนอาจจะคุ้นเคยและรู้จักชื่อหน่วยงานเหล่านั้นอยู่บ้างแล้ว เช่น กรม

ประชาสงเคราะห์ สภากาชาดไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิปอเต๊กตึ้งและ
มูลนิธิร่วมกตัญํู เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงภารกิจและการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของหน่วยงานเหล่านั้นต่อไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ดังนี้
1. กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ
ราษฎรซึ่งประสบภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ขาดแคลน
ข้าว ขาดแคลนน้า ประสบอากาศหนาวจัดราษฎรที่ยากจนช่วยตนเองไม่ได้ราษฎร
ประสบความเดือดร้อนในเหตุเฉพาะหน้า ราษฎรประสบภัยจากผลกระทบทางการเมือง
ภายในและภายนอกประเทศคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประสบ
สาธารณภัย
อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเฉพาะหน้า และประสานงานกับส่วน
ราชการและภาคเอกชน
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาภาค ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทุกภาค เช่น
ภาคกลาง ทีก่ รุงเทพมหานคร ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ลาปาง พิษณุโลก
กาแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี
สกลนคร อุดรธานี ภาคกลางที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ปทุมธานี ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี และจันทบุรี ภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ
ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลา ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนจังหวัดต่าง
ๆ ในภูมิภาคนั้น ๆ ในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
3. เป็นหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบ
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
นอกจากนี้ ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยในระยะยาวนั้นมีหน่วยงานของ
ทางราชการอีกหลายหน่วยที่เข้าไปดาเนินการช่วยเหลือ เช่น กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งจะให้การช่วยเหลือในด้าน
สาธารณูปโภค เช่น
ซ่อมถนน ซ่อมสะพาน ดูแลเรื่องแหล่งน้า แจกจ่ายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และแนะนาใน
การเพาะปลูกพืช ทั้งระยะสั้นระยะยาว เป็นต้น
หน่วยงานเอกชนมีบทบาทในปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เช่น
การกู้ภัย การช่วยชีวิต และการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
เนื่องจากในภาคเอกชนนั้นมีหน่วยงานมากมาย เช่น ในรูปของ
มูลนิธิ สมาคม สโมสร และชมรมต่าง ๆ ดังนั้น เพือ่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทั่วถึงและไม่ให้เกิดการซ้าซ้อนกัน ภาครัฐจึงได้เชิญหน่วยงานภาคเอกชนที่
ปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาทาแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมทาแผนการปฏิบัติงานสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน
13 หน่วยงาน คือ
1. สภากาชาดไทย
2. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
3. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริ
นทรา บรมราชชนนี
6. มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้งหรือเรียกสั้น ๆ ว่ามูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง
7. มูลนิธิร่วมกตัญํู
8. ยุวสมาคมไทย - ซิกซ์ ในความอุปถัมภ์ของสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
9. พุทธสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย
10. สมาคมฮินดูสมาช
11. มูลนิธิ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
12. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
13. สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย

ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนั้น ให้พิจารณาช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา
ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละรายโดยคานึงถึงฐานะ และความจาเป็นที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้ผู้ประสบภัยผ่อนคลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
มิใช่เป็นการชดใช้ความเสียหาย โดยจะพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือ ดังนี้
1. ประเภทการเงิน ช่วยเหลือเป็นเงินสด เพื่อเป็นค่าจัดการศพ ค่ารักษาพยาบาล
เงินทุนการศึกษา
แก่บุตร ค่าเช่าที่พัก เงินยังชีพ เงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นต้น
2. ประเภทสิ่งของ ช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า วัสดุในการซ่อมหรือสร้าง
บ้านเครื่องมือประกอบอาชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่มนอน เครื่องครัว เครื่องนอน
และเครื่องใช้จาเป็น แก่ครอบครัว เป็นต้น
3. ประเภทบริการ ช่วยเหลือในการจัดเลี้ยงอาหารตามความจาเป็น จัดสร้างหรือ
ดัดแปลงที่พักชั่วคราว สาหรับผู้ประสบภัย ซึ่งรวมทั้งการจัดให้มีไฟฟ้า น้าบริโภคและ
ใช้สอย ห้องน้า ห้องส้วม โรงครัว และสิ่งจาเป็นอื่น ๆ จัดส่งครอบครัวผู้ประสบภัย
กลับภูมิลาเนาเดิม หรือส่งไปยังสถานที่สาหรับผู้อพยพ ส่งโรงพยาบาลหรือสถาน
สงเคราะห์แล้วแต่กรณีให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดนัก
สังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ออกไปเยี่ยมเยียนปลุกปลอบใจ ให้
คาแนะนาปรึกษาติดต่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ
เพิ่มเติม จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ละประเภทนั้น จะแตกต่างกันออกไปบ้างตามความ
เหมาะสมและ
ความจาเป็นของแต่ละครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือจะอยู่ในพื้นฐานปัจจัย 4
คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดารงชีพ
ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นนั้นจะต้องมีเอกสาร
อะไรบ้าง และจะไปขอรับการช่วยเหลือได้ที่ไหน เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง จะต้องจดจา
เพื่อให้คาแนะนาแก่เพื่อนบ้านได้ดังนี้

ต้องมีเอกสารเพื่อแสดงความเป็นผู้ประสบภัย ได้แก่
1. หนังสือรับรองของเขต หรืออาเภอ หรือเทศบาลว่าเป็นผู้ประสบภัย
2. ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่แสดงตัว เช่น บัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
สาหรับสถานที่ที่จะไปขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นและระยะยาว ได้แก่
1. กองอานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัย
นั่นเอง โดยจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ไปร่วมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดนี้
2. กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด กองอานวยการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเขตพื้นที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ศาลากลางจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สานักงานจังหวัด สานักสาธารณสุขจังหวัด
4. ที่ว่าการอาเภอ กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาเภอ
5. สานักงานบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล กองอานวยการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ที่ตั้งมูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ
7. สภากาชาดไทย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีกาชาด
8. สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และจังหวัด
หน่วยงานดังกล่าวพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
นั้น ๆ และให้คาแนะนาทีถ่ ูกต้องเหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ละครอบครัวต่อไป
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