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คู่มือการปฏิบัตงิาน  
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗  

๒. วัตถุประสงค์ 

    ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการบรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีขั้นตอน / กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย   
ที่ก าหนดไว้อยา่งสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
    ๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียที่
เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
    ๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
    ๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
    ๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามค าศัพท์ 

  การบรรเทา (relieve) หมายถงึ มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น ทั้งทางด้านโครงสร้าง และที่มิใช่
ด้านโครงสร้าง เพ่ือท าให้สถานณ์ท่ีตรึงเคลียดผ่อนคลายลงหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง
ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ ด าเนิน การล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสา
ธารณภัยรุนแรงมากข้ึน ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในล าดับแรก ก่อนที่
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ ซึ่งตรงกับปรัชญาที่ว่า ทหารเป็นที่พ่ึงของประชาชน ซึ่งกองทัพบกได้ก าหนดการ
บรรเทาสาธารณภัยภารกิจที่ส าคัญ และให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกนั้นๆ เป็นผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณ
ภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๑. หลักการและเหตุผล 
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   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 
   การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่ าเดิมรวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
   หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   มณฑลทหารบก หมายถึง เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ
กิจการทางทหาร เช่น การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น แต่เดิมมีการจัดแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น จังหวัดทหารบก ขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกด้วย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการยกเลิกการจัดแบ่งเขต
จังหวัดทหารบก และให้จัดตั้งเป็นมณฑลทหารบกเพียงชั้นเดียว    
  ผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 
   ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัย หมายถึง เสนาธิการมณฑลทหารบก 
   ก าลังพล หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลทหารประจ าการ พลทหารกอง
ประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และก าลังพลประเภทอ่ืน ซึ่งสังกัดอยู่ในส่วนราชการของกองทัพบก
รวมถึงครอบครัวของก าลังด้วย 
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบก หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่
จังหวัดและพ้ืนที่ที่ได้รับการประสาน 
    
 
๔. การจัดตั้งศูนยบ์รรเทาสาธารณภัย 
๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
   ๔.๑.๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่ ๒๗  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และให้มีที่ท าการโดยให้ใช้ที่ท าการ/กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗  เป็นส านักงาน
ของผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นผู้อ านวยการ และมีเสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๗  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหน่วยขึ้นตรงในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการบรรเทา
สาธารณภัยรับผิดชอบในการบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร ทั้งเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด
ภัยพิบัติข้ึนในพื้นท่ี 
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   ๔.๑.๒ ภารกิจของศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
     (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พ้ืนทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดและยโส 
     (๒) สนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
     (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
   ๔.๒.๑ โครงสร้างศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 
     (๑) ฝ่ายอ านวยการ 
         ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการบรรเทาสาธารณภัยระหว่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ทุกระดับ และฝ่ายที่เก่ียวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
     (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ 
       ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับ         
การบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และ
งานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
     (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
       ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นวางมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 
     (๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
        ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ จัดท าบัญชี  ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การสงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
     (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
        ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการ
แถลงข่าวข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
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๔.๓ การบรรจุก าลัง 
   ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังพลภายในมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ เป็นหลัก 

๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุม
สถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ทราบทันท ี

 
๕. สถานที่ตั้ง  ณ  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐   
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๖. แนวทางปฏิบัติ 

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 

    วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย
ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    หลักการปฏิบัติ 
     ให้มณฑลทหารบกที่ ๒๗ และหน่วยขึ้นตรงจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย
ให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้
พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อมใน
ทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร 
 
 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 

  ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ - จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
สารสนเทศสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน 
 - กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้ - สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทใน
การตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
     - เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
     -พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ เนื้ อ ห า ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึง
กลุ่มเปา้หมายแต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ      
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่อง
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒. การเตรียมความพร้อม 
  ๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน
ส ารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ า 
  ทุกปี 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน 
  และเจ้าหน้าที่ 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ 
  เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 
  สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
  เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจร 
  ภายในเขตพ้ืนที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ 
  ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร 
 

- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบรรเทาสาธารณภัย   
และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนต่าง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร 
  ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ 
  จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
- การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยด้านการบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยการฝึกอบรบก าลังพลในหน่วย 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ และพลังงาน 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ 
  วัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
  อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน 
  สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพ้ืนฐานสาหรับ 
  ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 
 

- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา 
  ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกจิความรับผิดชอบให้แก่หน่วยขึ้นตรง 
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ 
  หน่วย 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  ๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยที่สุด
หลักการปฏิบัติ 
  ศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ และหน่วยขึ้นตรง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน    

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหต ุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือน

ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น /  
ผู้ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุ
สื่อสาร / โทรศัพท์ 
        - วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๔๘.๔5๐ MHz          
        - โทรศัพท์สายด่วน 043- ๕๑๔๘๓๔-๕ 
 
 

๒. การระงับเหตุ ก าลังพลที่ เป็นเจ้าหน้าที่ ในการบรรเทาสาธารณภัย/     
อาสาสมัครต่าง ๆ เข้าระงับเหตุ ตามแผนการบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่  /
ข้างเคียง 
        - วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๔๘.๔5๐ MHz          
        - โทรศัพท์สายด่วน 043- ๕๑๔๘๓๔-๕ 
        - กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน ในการ
ระงับภัย ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน ประสานผู้อ านวยการศูนย์ เพ่ือ
ขอความช่วยเหลือ 
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        ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตั้งศูนย์อ านวยการ 
เฉพาะกิจ 

๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
  - ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ 
 
 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และยานพาหนะ
ในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพ่ือส่งไปรักษาตัว
ในโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและ
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ทราบจนกระท่ังสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ
กองอ านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับ
เหนือขึ้นไป 
 - วิทยุสื่อสาร ความถี่ 155.675 MHz 
 - โทรศัพท์สายด่วน 043-313471 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์ เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพให้
ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

  
           ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะ

รับสถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือ
ส่งมอบการควบคุมสถานการณ์ต่อไป 
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การอพยพ 
 

วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถด าเนินการ
อพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการ
ประชาชนได ้
   หลักการปฏิบัติ 

๑. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานที่ 

- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพ
ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อ
การอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับการ
อพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
หน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน
อพยพ  ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้ งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบสื่อสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือ
เข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
 - ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ว่า
มีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใดในหมู่บ้าน เช่น อุทกภัย 
วาตภัย  ดินโคลนถล่ม 
 

การประชุมหมู่บ้าน  
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   ๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และสัตว์เลี้ยง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร  น้ าดื่ม 
และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน - จัดระเบียบพื้นที่
อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่ม
ชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
จ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้
อพยพ 

 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.
๒๗  เมื่อได้รับข้อมูล แจ้งเตือนจากอ าเภอ / 
หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่องวัด 

เรียกประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.๒๗ 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยทั้ งหมด (สัญญ าณ เตือนภั ยวิทยุสื่ อสาร 
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ในพื้นท่ี) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓ . ติ ด ต าม ส ถาน การณ์ จ าก ท า งราช การ 
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสา
ธารณภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  มทบ.
๒๗ 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพืน้ที่ที่ประสบภัย - บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ
สัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ (ชป.) 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของศูนย์

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน ออกประกาศเตือนภัยเพ่ือ
อพยพให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น 
เสียงตามสาย วิทยุหอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียง /สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัย 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพ่ือรับผู้
อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา  เด็ก และสัตว์เลี้ยง 

สั่งการในระหว่างการประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
มทบ.๒๗ 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดชุดออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 
      

๔. การด าเนินการอพยพเม่ือภัยสิ้นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้ ง

บ้านเรือนของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้ ประชุมผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 
๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่องตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะ
สภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
  หลักการปฏิบัติ 
  การฟ้ืนฟูบูรณะในเขตพ้ืน ที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัยของมณฑลทหารบกที่ ๒๗ โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน
การฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ถ้าหากผู้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่ง 
ต่อโรงพยาบาลอ าเภอและจังหวัดต่อไป 

๒. จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ีต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 
  ๓. ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีที่
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้  เช่น การจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัวเป็นต้น 
  ๔. ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และอาคารบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

๕. ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ๖. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ประสบภัยและทรัพย์สินทีเ่สียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย 
  ๗. ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่สูญ
หายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  ๘. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
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๗. ช่องทางการติดต่อ 
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกท่ี ๒๗       
          หมายเลขโทรศัพท ์ 043- ๕๑๔๘๓๔-๕, ๐๔๓-๕๑๙๐๘๒  

     ศูนย์วิทยุสื่อสาร  ย่านความถ่ี ๑๔๘.๔5๐ MHz (ศูนยง์านเรียกขานสายฟ้า) 
๒. มณฑลทหารบกที่ ๒๗       
  หมายเลขโทรศัพท์ 043- ๕๑๔๘๓๔-๕ 

๘. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

   กรณีที่ประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือใหก้ารช่วยเหลือของก าลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๗ สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ติดต่อด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ก าลังพลทีป่ระจ าศูนย์ 
  ๒. จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง “ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐ
สงคราม ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  4๕๐๐๐” 
   ๓. ทางโทรศัพท์หมายเลข 043- ๕๑๔๘๓๔-๕ 
  ๔. ทางเว็บไซต์ mtb27army2.mi.th 
   ๕. ทางเฟซบุ๊ค ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด 
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กระบวนการ / ขั้นตอน 

ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

งานบรรเทาสาธารณภัยวาตภัย 

  

หมายเหตุ : ออกช่วยเหลือทันทีเมื่อได้รับการประสาน 

ออกช่วยเหลือ 
 

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
 

ให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อได้รับการประสาน และ
พร้อมให้การช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามที่ร้องขอ 
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กระบวนการ / ขั้นตอน / ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

งานสนับสนุนด้านก าลังพล 

ร้องขอพร้อมเอกสาร 
 

(๑๐ นาที) 

พิจารณาการร้องขอ และรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือรับทราบค าสั่ง 

 
( 2 ชั่วโมง) 

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
 

( 2.50 ชัว่โมง ) 
 

สรุป  จ านวน ๓ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕ ชั่วโมง / ราย 

 



การขออนุญาตจดัแข่งขันกีฬาชนไก่ ๑๗ 
 

 

คู่มือ 
การอนุญาตจัดแข่งขันกีฬาชนไก ่

๑.หลักการและเหตุผล 
  การชนไก่ เป็นกีฬาพ้ืนบ้านประเภทหนึ่งที่รับได้ความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ที่น าเอาไก่สองตัวที่ได้รับ
การฝึก ให้เป็นไก่ชนมาต่อสู้กันในสังเวียน โดยมีสิ่งเดิมพันเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล แต่ขัดกับหลักกฎหมายการเล่น
พนันในเมืองไทย ในการจัดแข่งขันกีฬาชนไก่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันออกหนังสืออนุญาต หากจะขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนัน ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตก่อนครบก าหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของ กรมปศุ
สัตว์ว่าสถานที่และการจัดสถานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  ทั้งนี้ในเขตจังหวัดอ่ืนต้องได้รับอนุมัติ         
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน อนึ่ง ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ นั้น              
ผู้ที่ประสงค์จะจัดการแข่งขันกีฬาชนไก่นั้นต้องได้รับอนุญาตการรวมพลเกิน ๕ คน จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
จัดการแข่งขันกีฬาชนไก่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่ฝ่ายปกครองได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ และเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติของมณฑลทหารบกที่  ๒๗ มีขั้นตอน / 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตการจัดการ
แข่งขันกีฬาชนไก่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ 
    ๓. เพ่ือให้ประชาชนที่มาประสานได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและ
ทันเวลา 
 
๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ขอรับอนุญาต 
  1. บรรลุนิติภาวะแล้ว 

2. มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน 
3. มีอาชีพเป็นหลักฐานและฐานะทางการเงินมั่นคงเพียงพอในการประกอบกิจการ  
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
6. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต นิติบุคคลนั้นจะต้องมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

 

๔. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ๑. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออกหนังสืออนุญาต หากจะขอ
ต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนัน ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบก าหนดการอนุญาตเดิมไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ว่าสถานที่และการจัดสถานที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด ในเขตจังหวัดอ่ืนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน   
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  2. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแบบค าขอตามแบบ พ.น. 1 พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเล่น 
ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
  3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  4. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่น
ค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบ
ส า เน า บั น ทึ ก ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ให้ ผู้ ยื่ น ค า ข อ ห รื อ ผู้ ได้ รั บ ม อ บ อ า น า จ ไว้ เป็ น ห ลั ก ฐ า น  
     5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตาม
มาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรา ชการ พ.ศ. 2558 
 
 
 
๕. ขั้นตอน 

ขั้นตอนการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
           การตรวจสอบเอกสาร  
-ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ พน.1 
-เจ้าหน้าที่สอบบันทึกปากค าผู้ขออนุญาตตามแบบ ปค. 14 
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
(ศูนย์บริการประชาชน/ที่ท าการปกครองอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
ส านักการสอบสวนและนิติการ 

          การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการนัดแจ้งนัดหมายคณะกรรมการตรวจ
สถานที่/ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมเอกสารพร้อม
ความเห็นเสนอตามล าดับชั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
(ศูนย์บริการประชาชน/ที่ท าการปกครองอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ) 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
ส านักการสอบสวนและนิติการ 
 

         การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
-ผู้ว่าราชจังหวัดพิจารณาสั่งอนุมัติ/ไม่อนุมัติ พร้อมส่งเรื่องคืน
ค าขอ 
-เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาต 
(ศูนย์บริการประชาชน/ที่ท าการปกครองอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ) 
-หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(มณฑลทหารบกที่ ๒๗) 
 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
ส านักการสอบสวนและนิติการ 
 
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๗ 
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๖. เอกสารและหลักฐานประกอบ 
  1. บัตรประจ าตัวประชาชน เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ กรณีบุคคลธรรมดา (เอกสารยืนยันตัวตน) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ กรณีบุคคลธรรมดา (เอกสารยืนยันตัวตน) 
  3. บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ กรณีไม่มีเอกสาร
ตามข้อ 1) (เอกสารยืนยันตัวตน) 
  4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ กรณีนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม) 
  5. ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนที่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ กรณีนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม) 
  6. ส าเนาหนังสือส าคัญนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
กรณีนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม) 
  7. หนังสือมอบอ านาจ เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับกรณีมอบอ านาจ (เอกสารเพ่ิมเติม) 
  8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ กรณีมอบอ านาจ (เอกสาร
เพ่ิมเติม) 
  9. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ กรณีมอบอ านาจ (เอกสารเพิ่มเติม) 
  10. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ กรณีมอบอ านาจ (เอกสารเพ่ิมเติม) 
  11. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ กรณีมอบอ านาจ (เอกสารเพิ่มเติม) 
  12. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่เล่นการพนัน และเส้นทรงสัญจร เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารเพ่ิมเติม) 
  13. ส าเนาในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ก่อสร้างบ่อนชนไก่/หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือ
ตั้ งบ่อนไก่หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ ดิน เพ่ือตั้ งบ่อน ไก่อย่างใดอย่างหนึ่ ง เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ             
(เอกสารเพิ่มเติม) 
  14. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนพียงพอที่จะประกอบกิจการ เช่น ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ
หลักทรัพย์อ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่ง เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ (เอกสารเพิ่มเติม) 
  15. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้อาคาร/ดัดแปลงอาคาร/หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม
อาคาร/อย่างใดอย่างหนึ่ง เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร (เอกสารเพิ่มเติม) 
  16. ส าเนาหนังสือรับรองสนามชนไก่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ว่าสถานที่เล่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กรมปศุสัตว์ก าหนด ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ (เอกสารเพิ่มเติม) 
  17. ส าเนาหนังสือรับรอง/หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เดิม (กรณีต่ออายุ) ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารเพ่ิมเติม) 
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๗. ช่องทางการติดต่อ 
  มณฑลทหารบกท่ี ๒๗    หมายเลขโทรศัพท ์ 043- ๕๑๔๘๓๔-๕, ๐๔๓-๕๑๙๐๘๒  
      
 
 
 
๘.กระบวนการ / ขั้นตอน 
 
 
 
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่  
 

เจ้าหน้าทีร่ับเอกสาร/ตรวจสอบ 
บันทึกน าเรียนผู้บังคับบัญชา 

 

น าเอกสารที่ลงนามแล้วให้ผู้มาติดต่อ 
เพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 

 
 



คู่มือการขออนุญาตจัดงานบุญบั้งไฟ   ๒๑ 

 

 

คู่มือ 
การขออนุญาตจัดงานบุญบ้ังไฟ 

๑.หลักการและเหตุผล 
  ประเพณีบุญบั้งไฟภาคอีสาน ได้เริ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนของทุกปี การประสาน
ขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการของจังหวัดในพ้ืนที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในการขอ
ความร่วมมือการแจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการ ภายใต้ค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล 
โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายกัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือป้องกันอันตราย 
รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ชุมชนและประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระท าการอย่างใด ขึ้นไปสู่
อากาศ และเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการอนุญาตในการจัดงานบุญบั้งไฟ 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงานภายในหน่วย 
  ๓. เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน 
๓. นิยามค าศัพท ์
  ๑. บั้งไฟ หมายถึง ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งท าด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินด า มีหางยาว มักจุดในงาน
บุญเพ่ือเป็นพุทธบูชา  
  ๒. พลุ หมายถึง ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งบรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่หรือท่อหรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึง
กัน เมื่อจุดแล้วมีเสียงระเบิดดังคล้ายคลึงเสียงปืน โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอ่ืนที่จุดมีเสียงระเบิดดัง
เช่นนั้นว่าพลุ 
  ๓. ตะไล หมายถึง ดอกไม้ไฟมีปีกเป็นวงกลม ท าด้วยกระบอกไม้ไผ่อัดดินปืน มีรูชนวนส าหรับจุด 
  ๔. โคมลอย หมายถึง โคมที่ประดิษฐ์จากโครงไม้ไผ่ปิดเปลือกโคมด้วยกระดาษสี หรือผ้า มีรูปร่าง
คล้ายลูกฟัก เมื่อจุดไฟโคมจะเบา และลอยขึ้นไปในอากาศ ใช้จุดในงานเทศกาลต่างๆ 
 
 
๔.ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๑. ท าหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอ าเภอและจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดที่การจุดบั้งไฟ โดยระบุ
ที่ตั้ง ต าบล อ าเภอ หมู่บ้าน และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัตถุอุปกรณ์ในการท าบั้งไฟ          
ขนาดความสูงและจ านวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพ่ือประสานงานได้ทันที ทั้งนี้ ต้องแจ้งอย่างน้อย ๗ วัน 
ก่อนท าการจุดทุกครั้ง 
  ๒. เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตการจัดจุดบั้งไฟจากหน่วยงานปกครองแล้ว ให้น าหนังสือที่ได้ติดต่อ
หน่วยงานทหารในพื้นที่ เพ่ือแจ้งและขออนุญาตในการจัดงานและการรวมพล 
 
๕. ช่องทางการติดต่อ 
  มณฑลทหารบกท่ี ๒๗    หมายเลขโทรศัพท ์ 043- ๕๑๔๘๓๔-๕, ๐๔๓-๕๑๙๐๘๒  
      
 
 



คู่มือการขออนุญาตจัดงานบุญบั้งไฟ   ๒๒ 

 

 

๖.กระบวนการ / ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่  
 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร/ตรวจสอบ 
บันทึกน าเรียนผู้บังคับบัญชา 

 

น าเอกสารที่ลงนามแล้วให้ผู้มาติดต่อ 
เพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 

 
 


