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ที่ มท ๐๖๑๗/๕๙๕๐  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
   ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
 ตามที่แจ้งว่า ได้รับรายงานจากอ�าเภอละงู ว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เกิดฝนตกหนักและ
น�้าป่าไหลหลากกัดเซาะหน้าดิน โคลน และสิ่งปฏิกูลไหลลงคลองละงู ท�าให้ปลานิลและปลากะพงในกระชังของราษฎร
ในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๕ และ ๑๗ ต�าบลละงู ตายเป็นจ�านวนมาก ราษฎรเดือดร้อน ๖๘ ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายของปลาเกิดจากการน็อคน�้าจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่ อย่างไร นั้น
 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขอเรียนว่า ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบ
ภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใด และข้อ ๕ ก�าหนดค�านิยาม “ภัยพิบัติ” ความหมายว่า สาธารณภัย
อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยที่เกิดจากโรค... ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์
ท�าให้เกิดขึ้น ซึ่งภัยดังกล่าวก่อให้เกิดอันตราย แก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ประชาชนหรือรัฐ ซึ่งกรณีที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังฯ นั้นได้ก�าหนดไว้อย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์หรือเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากเหตุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ซ่ึงท�าให้เกิดอันตราย
หรือท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน และหากภัยที่เกิดขึ้นมีลักษณะรุนแรงและมีผลกระทบหรือ 
เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ คือ เป็นสาธารณภัยแล้ว ก็ย่อมเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติทั้งสิ้น ดังนั้น ในการพิจารณาว่า 
ในกรณีปลาตายในกระชังของเกษตรกรดังกล่าว  ถือเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่สามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้จ่ายเงิน
จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้หรือไม่ จังหวัดจะต้องน�าข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประกอบพิจารณาว่า เข้าองค์ประกอบตามค�านิยามของ “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” โดยครบถ้วนหรือไม่หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเกิดขึ้น
อย่างเฉียบพลัน จ�าเป็นต้องรีบแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชน จังหวัดก็สามารถพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมตามสมควร
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์  เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓

๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร  รัตนเสนีย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๑๒๑
โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๒๒๙๖

ที่ สต ๐๐๒๑/๓๓๓๑  ศาลากลางจังหวัดสตูล 
   ถนนสตูลธานี สต.๙๑๐๐๐
   ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 (ฝนตกหนัก น�้าป่าไหลหลาก) ปลาในกระชังตายจ�านวนมาก
เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
  พ.ศ.๒๕๕๖
 ๒.  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนารายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอ�าเภอละงู ที่ สต ๐๒๑๘/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง     จ�านวน ๑ ชุด
 ด้วยจังหวัดสตูลได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอ�าเภอละงูว่าว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  
ได้เกิดฝนตกหนักและน�้าป่าไหลหลากกัดเซาะหน้าดิน โคลน และสิ่งปฏิกูลไหลลงคลองละงู ท�าให้ปลานิลและปลากะพง
ในกระชังของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๕ และ ๑๗ ต�าบลละงู อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล ตายเป็นจ�านวนมาก ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจ�านวน ๖๘ ราย มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)
 จงัหวดัสตลู ได้ตรวจสอบปรมิาณน�า้ฝนทีต่กในช่วงวนัที ่๑๗ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ มฝีนตกในพืน้ที่
ดังกล่าวมีปริมาณน�้าฝนสูงสุดเฉลี่ย ๗๙.๐๐ มิลลิลิตร  (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากหย่อมความกดอากาศ
ต�่าก�าลังปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ประกอบด้วย ลมตะวันออกพัดน�ากลุ่มฝนเข้าสู่ภาคใต้ ท�าให้ฝน
ตกหนักถึงมากบางพื้นที่ อาจเกิดนืท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดได้มีวิทยุแจ้งเตือนไปยังอ�าเภอทุกอ�าเภอ
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องแล้ว (เอกสารแนบ ๓) โดยลกัษณะการตายของปลาน่าจะเกิดจากการนอ็คน�า้ ดงันัน้ เพือ่ความ
ชัดเจนและรัดกุม จังหวัดจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ.๒๕๕๖ และสามารถให้ความช่วยเหลอืตามหลกั
เกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ หรือไม่ อย่างไร
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย
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ที่ มท ๐๖๑๗/๕๙๕๐  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
   ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
 ตามที่แจ้งว่า ได้รับรายงานจากอ�าเภอละงู ว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เกิดฝนตกหนักและ
น�้าป่าไหลหลากกัดเซาะหน้าดิน โคลน และสิ่งปฏิกูลไหลลงคลองละงู ท�าให้ปลานิลและปลากะพงในกระชังของราษฎร
ในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๕ และ ๑๗ ต�าบลละงู ตายเป็นจ�านวนมาก ราษฎรเดือดร้อน ๖๘ ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายของปลาเกิดจากการน็อคน�้าจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่ อย่างไร นั้น
 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขอเรียนว่า ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบ
ภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใด และข้อ ๕ ก�าหนดค�านิยาม “ภัยพิบัติ” ความหมายว่า สาธารณภัย
อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยที่เกิดจากโรค... ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์
ท�าให้เกิดขึ้น ซึ่งภัยดังกล่าวก่อให้เกิดอันตราย แก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ประชาชนหรือรัฐ ซ่ึงกรณีที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังฯ นั้นได้ก�าหนดไว้อย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์หรือเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากเหตุต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ ซึ่งท�าให้เกิดอันตราย
หรือท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน และหากภัยที่เกิดขึ้นมีลักษณะรุนแรงและมีผลกระทบหรือ 
เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ คือ เป็นสาธารณภัยแล้ว ก็ย่อมเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติทั้งสิ้น ดังนั้น ในการพิจารณาว่า 
ในกรณีปลาตายในกระชังของเกษตรกรดังกล่าว  ถือเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่สามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้จ่ายเงิน
จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้หรือไม่ จังหวัดจะต้องน�าข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประกอบพิจารณาว่า เข้าองค์ประกอบตามค�านิยามของ “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” โดยครบถ้วนหรือไม่หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเกิดขึ้น
อย่างเฉียบพลัน จ�าเป็นต้องรีบแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชน จังหวัดก็สามารถพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมตามสมควร
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์  เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓

๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร  รัตนเสนีย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๑๒๑
โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๒๒๙๖

ที่ สต ๐๐๒๑/๓๓๓๑  ศาลากลางจังหวัดสตูล 
   ถนนสตูลธานี สต.๙๑๐๐๐
   ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 (ฝนตกหนัก น�้าป่าไหลหลาก) ปลาในกระชังตายจ�านวนมาก
เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
  พ.ศ.๒๕๕๖
 ๒.  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนารายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอ�าเภอละงู ที่ สต ๐๒๑๘/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง     จ�านวน ๑ ชุด
 ด้วยจังหวัดสตูลได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอ�าเภอละงูว่าว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  
ได้เกิดฝนตกหนักและน�้าป่าไหลหลากกัดเซาะหน้าดิน โคลน และสิ่งปฏิกูลไหลลงคลองละงู ท�าให้ปลานิลและปลากะพง
ในกระชังของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๕ และ ๑๗ ต�าบลละงู อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล ตายเป็นจ�านวนมาก ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจ�านวน ๖๘ ราย มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)
 จงัหวดัสตลู ได้ตรวจสอบปริมาณน�า้ฝนทีต่กในช่วงวนัที ่๑๗ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ มฝีนตกในพืน้ที่
ดังกล่าวมีปริมาณน�้าฝนสูงสุดเฉลี่ย ๗๙.๐๐ มิลลิลิตร  (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากหย่อมความกดอากาศ
ต�่าก�าลังปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ประกอบด้วย ลมตะวันออกพัดน�ากลุ่มฝนเข้าสู่ภาคใต้ ท�าให้ฝน
ตกหนักถึงมากบางพื้นที่ อาจเกิดนืท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลากซ่ึงจังหวัดได้มีวิทยุแจ้งเตือนไปยังอ�าเภอทุกอ�าเภอ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว (เอกสารแนบ ๓) โดยลกัษณะการตายของปลาน่าจะเกดิจากการนอ็คน�า้ ดงันัน้ เพือ่ความ
ชัดเจนและรัดกุม จังหวัดจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบติักรณฉุีกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และสามารถให้ความช่วยเหลอืตามหลกั
เกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ หรือไม่ อย่างไร
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย
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