
พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๐
                  

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหง

ชาติ ดังตอไปนี้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
 

มาตรา  ๒[๑]   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว  โรค

ระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิด
ข้ึน  อุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด  ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต  รางกายของประชาชน  หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย

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

รัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอ
บุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง  การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสีย
หายตอความมั่นคงของรัฐ



“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ แตไม
หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตำบล  เทศบาล  องคการบริหารสวน
จังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง

“องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ี”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตำบล  เทศบาล  เมืองพัทยา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด  และกรุงเทพมหา
นคร

“จังหวัด” ไมหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อำเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอำเภอ แตไมหมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และ

หัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีอื่น
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
“ผูอำนวยการ”  หมายความวา  ผูอำนวยการกลาง  ผูอำนวยการจังหวัด  ผูอำนวยการอำเภอ  ผูอำนวยการ

ทองถ่ิน และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
“เจาพนักงาน”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

พื้นท่ีตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา  ๕   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอำนาจออกกฎ

กระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
 

หมวด ๑
บทท่ัวไป

                  
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กปภ.ช.” ประกอบ
ดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ  ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผู
บัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะ



รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู  ความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง  และการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนกรรมการ

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหแตงตั้งขาราชการในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

 
มาตรา ๗  ให กปภ.ช. มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ตามมาตรา ๑๑ (๑) กอน

เสนอคณะรัฐมนตรี
(๓)  บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระหวางหนวยงานของรัฐ  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนที่เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ
(๔) ใหคำแนะนำ ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕)  วางระเบียบเก่ียวกับคาตอบแทน  คาทดแทน  และคาใชจายในการดำเนินการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบ

หมาย
ในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง  กปภ.ช.  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยาง

หนึ่งอยางใดแทนหรือตามท่ีมอบหมายก็ได  ท้ังนี้  ใหนำบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรม
การโดยอนุโลม

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง  กปภ.ช.  อาจเรียกใหหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของภาคเอกชนที่เก่ียวของมารวมประชุมหรือชี้แจงหรือใหขอมูลก็ได

 
มาตรา ๘  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตำแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตำแหนง  ใหผูไดรับแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงแทน หรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตง
ตั้งไวแลว

เม่ือครบกำหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  ให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระนั้น  อยูในตำแหนงเพื่อดำเนินงานตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  ท้ังนี้  ไมเกินสองวาระติดตอ
กัน

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ



(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของ กปภ.ช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ัง

หมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธาน

กรรมการคนท่ีหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  ถารองประธานคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรอง
ประธานคนท่ีสองเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการท้ังสองไมอยูในท่ีประชุม  หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

 
มาตรา  ๑๑   ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ  ในการดำเนินการเก่ียวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี
(๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
(๓)  ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ  ใหการสนับสนุน  และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย ผูได
รับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย

(๔)  แนะนำ  ใหคำปรึกษา  และอบรมเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละ
ระดับ

(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีผูบัญชาการ  นายก
รัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม (๑) แลว ใหหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาว

ในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม  (๑)  ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทำ  ทั้งนี้
จะจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนดวยก็ได

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดใหมี
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึนในบางจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอ่ืนที่อยูใกลเคียงกันไดตามความ
จำเปน  และจะใหมีสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดข้ึน  เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการ



ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามท่ีผูอำนวยการจังหวัดมอบหมายดวยก็ได
 
มาตรา  ๑๒   แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามมาตรา  ๑๑  (๑)  อยางนอยตองมีสาระ

สำคัญดังตอไปนี้
(๑)  แนวทาง  มาตรการ  และงบประมาณที่จำเปนตองใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง
(๒)  แนวทางและวิธีการในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาและระยะ

ยาวเม่ือเกิดสาธารณภัย  รวมถึงการอพยพประชาชน  หนวยงานของรัฐ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  การสงเคราะหผู
ประสบภัย การดูแลเก่ียวกับการสาธารณสุข และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค

(๓) หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) และ
วิธีการใหไดมาซึ่งงบประมาณเพื่อการดำเนินการดังกลาว

(๔) แนวทางในการเตรียมพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชและจัดระบบการปฏิบัติการใน
การดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝกบุคลากรและประชาชน

(๕) แนวทางในการซอมแซม บูรณะ ฟนฟู และใหความชวยเหลือประชาชนภายหลังท่ีสาธารณภัยสิ้นสุด
การกำหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง  จะตองกำหนดใหสอดคลองและครอบคลุมถึงสาธารณภัยตาง  ๆ  โดย

อาจกำหนดตามความจำเปนแหงความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยดานนั้น  และในกรณีท่ีมีความจำเปนตองมีการ
แกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ใหระบุไวในแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติดวย

 
มาตรา  ๑๓   ใหรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการมีอำนาจควบคุมและกำกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ัว

ราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและพระราชบัญญัตินี้   ในการนี้  ใหมีอำนาจ
บังคับบัญชาและสั่งการผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ผูชวยผูอำนวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัครไดท่ัวราชอาณาจักร

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการมีหนาท่ีชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  และปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบัญชาการมอบหมายโดยใหมีอำนาจบังคับบัญชาและส่ังการตามวรรคหนึ่งรองจากผู
บัญชาการ

 
มาตรา ๑๔  ใหอธิบดีเปนผูอำนวยการกลางมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ัวราชอาณาจักร และมี

อำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ผูชวยผูอำนวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ไดท่ัวราชอาณาจักร

 
มาตรา  ๑๕   ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอำนวยการจังหวัด  รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ
(๒) กำกับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๓)  กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดใหมีวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  ยานพาหนะ และส่ิง



อื่น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีกำหนดในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(๔)  ดำเนินการใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย

หรือผูไดรับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดท้ังการรักษาความสงบเรียบรอยและการปฏิบัติการใด  ๆ  ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีผูบัญชาการและผูอำนวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหผูอำนวยการจังหวัดมีอำนาจสั่งการหนวยงาน

ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอยูในจังหวัด  ใหดำเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และมีอำนาจสั่งการ  ควบคุม  และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและ
อาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 
มาตรา  ๑๖   แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา  ๑๕  (๑)  อยางนอยตองมีสาระ

สำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสำคัญอื่นดังตอไปนี้
(๑)  การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน  โครงสรางและผูมีอำนาจสั่งการดานตาง  ๆ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยาน

พาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓)  แผนและข้ันตอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด  ใน

การแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล
 
มาตรา ๑๗  ในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะ

กรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกหรือผูบังคับการจังหวัดทหารบกหรือผูแทนเปนรองประธานกรรมการ
(๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ
(๕) กรรมการอื่น ประกอบดวย

(ก)  ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีประจำอยูในพ้ืนที่จังหวัดตามจำนวนท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตง
ตั้ง

(ข)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีจำนวนเจ็ดคน  ซึ่งประกอบดวยผูแทนเทศบาลจำนวน
สองคนและผูแทนองคการบริหารสวนตำบลจำนวนหาคน

(ค) ผูแทนองคการสาธารณกุศลในจังหวัดตามจำนวนท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง
(๖)  หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  หรือผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เปนกรรมการและเลขานุการ



ในกรณีท่ีจังหวัดใดเปนท่ีตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาแตงตั้งผูบริหารของสถาบัน
การศึกษานั้น เปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาท่ีจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป

การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
กำหนด

ในกรณีที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นวาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไมสอด
คลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ใหแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง

 
มาตรา ๑๘  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอำนวยการจังหวัด มีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการ

จังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีผูอำนวยการจังหวัดมอบหมาย
 
มาตรา  ๑๙   ใหนายอำเภอเปนผูอำนวยการอำเภอ  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตอำเภอของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดตามท่ีไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการอำเภอตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอำนวยการอำเภอ  มีอำนาจสั่งการหนวยงาน

ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเก่ียวของซึ่งอยูในเขตอำเภอใหดำเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
และอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 
มาตรา ๒๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น

ของตน  โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น  และ
มีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอำนวยการทองถิ่นมีอำนาจสั่งการ  ควบคุม
และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้นเปนผูชวยผูอำนวยการทอง
ถ่ิน  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวย
การทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 
หมวด ๒

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                  

 
มาตรา ๒๑  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ใด ให

ผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นมีหนาที่เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
เร็ว และแจงใหผูอำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้นและผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที



ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการทองถิ่นมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑)  สั่งขาราชการฝายพลเรือน  พนักงานสวนทองถ่ิน  เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ  เจาพนักงาน  อาสา

สมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความ
จำเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยเทาท่ีจำเปนเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
พื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยหรือทองท่ีที่เก่ียวเนื่อง

(๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นท่ี อาคารหรือสถานท่ีท่ีกำหนด
(๖) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยท่ัวถึงและรวดเร็ว
 
มาตรา  ๒๒  เมื่อมีกรณีตามมาตรา  ๒๑ เกิดข้ึน  ใหผูอำนวยการอำเภอ และผูอำนวยการจังหวัดมีอำนาจ

หนาท่ีเชนเดียวกับผูอำนวยการทองถิ่น โดยในกรณีผูอำนวยการอำเภอ ใหสั่งการไดสำหรับในเขตอำเภอของตน และในกรณีผู
อำนวยการจังหวัด ใหสั่งการไดสำหรับในเขตจังหวัด แลวแตกรณี

ในกรณีท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของ
รัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน  ใหแจงใหผูอำนวยการอำเภอหรือผูอำนวยการจังหวัด  แลว
แตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป

ในกรณีจำเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด  ผูอำนวยการจังหวัดจะสั่งการให
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลใดกระทำหรืองดเวนการกระทำใดที่มีผลกระทบตอ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได  คำสั่งดังกลาวใหมีผลบังคับเปนระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่ง  แตตองไมเกิน
ยี่สิบสี่ช่ัวโมง  ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองใหคำสั่งดังกลาวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  ใหเปนอำนาจของผูบัญชาการท่ีจะส่ัง
การไดตามความจำเปนแตตองไมเกินเจ็ดวัน

ในกรณีท่ีพื้นท่ีที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการทองถ่ิน
หลายคน  ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด  จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๒๑  ไปพลางกอนก็ได  แลวใหแจงผู
อำนวยการทองถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว

 
มาตรา  ๒๓   เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีใด  ใหเปนหนาที่

ของผูอำนวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น  ท่ีจะสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

 
มาตรา ๒๔  เม่ือเกิดสาธารณภัย ใหเปนหนาท่ีของเจาพนักงานที่ประสบเหตุตองเขาดำเนินการเบื้องตนเพ่ือ

ระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้นเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไม
อาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกลจะถึง ผูอำนวยการมีอำนาจส่ัง



ใหเจาพนักงานดัดแปลง  ทำลาย  หรือเคล่ือนยายสิ่งกอสราง  วัสดุ  หรือทรัพยสินของบุคคลใดท่ีเปนอุปสรรคแกการบำบัดปด
ปองภยันตรายได  ท้ังนี้ เฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการยับยั้งหรือแกไขความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีมีความจำเปนตองดำเนินการเพื่อปองกันภัยตอสวนรวมดวย
โดยอนุโลม

ในกรณีท่ีการดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ  หรือทรัพยสินจะมีผลทำใหเกิดสาธารณภัย
ข้ึนในเขตพื้นท่ีอื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึนแกเขตพ้ืนที่อ่ืน  ผูอำนวยการทองถ่ินจะใชอำนาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอำนวยการจังหวัด

 
มาตรา  ๒๖   เมื่อมีกรณีที่เจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับพ้ืนที่ท่ีเกิด

สาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทำไดเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานที่แลว  เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้นหรือเม่ืออยูภายใตการควบคุมของผูอำนวยการ  ก็ใหกระทำได
แมเจาของหรือผูครอบครองจะไมไดอนุญาต

ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีอยูในอาคารหรือสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง  เปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย  ใหเจา
พนักงานมีอำนาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกลาวได

ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานมี
อำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว

 
มาตรา ๒๗  ในการบรรเทาสาธารณภัย ผูอำนวยการและเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการมี

อำนาจหนาท่ีดำเนินการดังตอไปนี้
(๑)  จัดใหมีสถานที่ช่ัวคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล  และการรักษาทรัพยสิน

ของผูประสบภัย
(๒)  จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพื้นท่ีใกลเคียงเพ่ือประโยชนในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพื้นท่ีใกลเคียง
(๔) จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย
(๕) ชวยเหลือผูประสบภัย และชวยขนยายทรัพยสินในพื้นท่ีที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกลเคียง เมื่อเจาของ

หรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ
ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการจะจัดใหมีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณ

เพื่อใชในการกำหนดสถานท่ีหรือการดำเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได
ในการดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานจะดำเนินการเองหรือมอบหมาย

ใหพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจในพ้ืนที่เปนผูดำเนินการ  หรือชวยดำเนินการก็ได  และในกรณีตาม  (๕)  จะมอบหมายให
องคการสาธารณกุศลเปนผูดำเนินการหรือชวยดำเนินการดวยก็ได

 
มาตรา ๒๘  เม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด และการท่ีผูใดอยูอาศัยในพื้นท่ีนั้นจะกอใหเกิด

ภยันตรายหรือกีดขวางตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ใหผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่ง



ไดรับมอบหมายมีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจากพ้ืนท่ีดังกลาว   ท้ังนี้  เฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 
มาตรา  ๒๙  เม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใดและการอยูอาศัยหรือดำเนินกิจการใด  ๆ  ใน

พื้นท่ีนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง  ผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอำนวยการกลาง  ผูอำนวยการจังหวัด  ผูอำนวยการ
อำเภอ  และผูอำนวยการทองถ่ินโดยความเห็นชอบของผูอำนวยการอำเภอ  จะประกาศหามมิใหบุคคลใด  ๆ  เขาไปอยูอาศัย
หรือดำเนินกิจการใดในพื้นท่ีดังกลาวก็ได  ประกาศดังกลาวใหกำหนดระยะเวลาการหามและเขตพื้นท่ีที่หามตามท่ีจำเปนไว
ดวย

 
มาตรา  ๓๐   ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นและ

ทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน  พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะหและฟนฟู

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและการฟนฟูท่ีผูประสบภัยมีสิทธิได
รับจากทางราชการ พรอมท้ังระบุหนวยงานท่ีเปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟูและสถานท่ีติดตอของหนวยงานนั้นไวดวย  ท้ัง
นี้ ตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด

บรรดาเอกสารราชการของผูประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  เมื่อผูประสบ
ภัยรองขอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีที่เกิดสาธารณภัย  หรือท่ีเปนภูมิลำเนาของผูประสบภัย  ใหเปนหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นแจงใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของทราบ  และให
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของออกเอกสารทางราชการดังกลาวใหใหมตามหลักฐานที่อยูใน
ความครอบครองของตนสงมอบใหแกผูประสบภัยหรือสงมอบผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีที่เปนผูแจง   ท้ังนี้
โดยผูประสบภัยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการ  แมวาตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการออกเอกสารราชการดังกลาวจะ
กำหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการก็ตาม

ในกรณีท่ีผูประสบภัยหรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะหหรือ
บริการอื่นใด ใหผูอำนวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองใหตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด

 
มาตรา  ๓๑   ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก

รัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดำเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดท้ังใหความชวยเหลือแกประชาชนในพื้นท่ีท่ีกำหนดก็ได  โดย
ใหมีอำนาจเชนเดียวกับผูบัญชาการตามมาตรา  ๑๓  และผูอำนวยการตามมาตรา  ๒๑  และมีอำนาจกำกับและควบคุมการ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ  ผูชวยผูอำนวยการ  และเจาพนักงานในการ
ดำเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ดวย

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามคำส่ังของนายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรี  ตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวา
เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แลวแตกรณี

 
หมวด ๓

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร



                  
 

มาตรา ๓๒  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอำนวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(๑)  จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

(๒) กำกับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓)  จัดใหมีวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  ยานพาหนะ  และสิ่งอ่ืน  เพื่อใชในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยตามท่ีกำหนดในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(๔) ดำเนินการใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยันตราย หรือเสียหายจากสาธารณภัย

รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕)  สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียงในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีผูบัญชาการและผูอำนวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั่งการ

สวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  รวมท้ังประสานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียว
ของในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมี
อำนาจสั่งการ  ควบคุม  และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้

 
มาตรา ๓๓  แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑) อยางนอยตองมี

สาระสำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสำคัญอ่ืนดังตอไปนี้
(๑)  การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน  โครงสรางและผูมีอำนาจสั่งการดานตาง  ๆ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะเพ่ือใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
(๓)  แผนและข้ันตอนในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณ  หรือสิ่งอื่นใด  ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึง

การเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
 
มาตรา ๓๔  ในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพ

มหานครแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบดวย



(ก)  ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครตามจำนวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแตงตั้ง

(ข) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ค)  ผูแทนองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจำนวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็น

สมควรแตงตั้ง
(ง) ผูแทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจำนวนท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง

ใหแตงตั้งผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูแทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการ
ตามจำนวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาท่ีจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือประกาศใชตอไป

การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหา
นครกำหนด

 
มาตรา  ๓๕   ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการ

กรุงเทพมหานครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
และใหนำความในวรรคสองของมาตรา  ๓๒  มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครดวย
โดยอนุโลม

ความรับผิดชอบ และอำนาจหนาท่ีของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตาม
วรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายใหรองปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได

 
มาตรา ๓๖  ใหผูอำนวยการเขตในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร เปนผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพ
มหานครตามที่ไดรับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง  ใหผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพ
มหานคร  มีอำนาจส่ังการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานครท่ีอยูในเขตพ้ืนที่ใหชวยเหลือหรือรวมมือในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  และมีอำนาจสั่งการ  ควบคุม
และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ความรับผิดชอบ  และอำนาจหนาท่ีของผูอำนวยการเขตในฐานะผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูอำนวยการเขตจะมอบหมายใหผูชวยผูอำนวยการเขตเปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได

 
มาตรา ๓๗  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพ

มหานครมีหนาท่ีเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  และแจงใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครและรองผู
อำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที

ใหนำความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหา
นครดวยโดยอนุโลม



 
มาตรา  ๓๘   ในกรณีท่ีมีความจำเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดหรือหนวยงาน

ของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจา
หนาท่ีของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้นทราบ  และเมื่อเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้น  แลวแตกรณี  ไดรับ
แจงแลว  ใหเปนหนาท่ีท่ีจะตองดำเนินการใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพ
มหานครตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว

 
หมวด ๔

เจาพนักงานและอาสาสมัคร
                  

 
มาตรา ๓๙  ใหผูอำนวยการมีอำนาจแตงตั้งเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ผูอำนวยการกลาง มีอำนาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดท่ัวราชอาณาจักร
(๒) ผูอำนวยการจังหวัด มีอำนาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดในเขตจังหวัด
(๓) ผูอำนวยการอำเภอ มีอำนาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดในเขตอำเภอ
(๔)  ผูอำนวยการทองถิ่น  มีอำนาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงพื้นท่ี
(๕) ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดในเขตกรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย

กำหนด
 
มาตรา  ๔๐   ในกรณีท่ีผูอำนวยการหรือเจาพนักงานพบเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีใดมีสภาพท่ีอาจกอใหเกิด

สาธารณภัยไดโดยงายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานท่ีใดที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัยได  ใหแจงพนักงานเจา
หนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอำนาจหนาท่ีตอไป

 
มาตรา ๔๑  ใหผูอำนวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีผูอำนวยการมอบหมายและตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด
การบริหารและกำกับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝกอบรม สิทธิ  หนาท่ีและวินัยของอาสาสมัคร  ให

เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
มาตรา  ๔๒  ในกรณีท่ีองคการสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเขามาชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

ในระหวางเกิดสาธารณภัย  ใหผูอำนวยการหรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมายมีอำนาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานท่ีให
องคการสาธารณกุศลและบุคคลดังกลาวในการใหความชวยเหลือไดตามที่เห็นสมควร

เพื่อใหการชวยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหผูอำนวยการแจงใหองคการ
สาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการ



ปฏิบัติตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  หรือแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหนาที่

 
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

                  
 

มาตรา  ๔๓  ใหผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ ผูชวยผูอำนวยการ  และเจา
พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้  เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  และในการปฏิบัติการตามหนาที่ดังกลาว  หากไดดำเนินการไปตามอำนาจหนาที่  และไดกระทำไปพอสมควร
แกเหตุและมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหผูกระทำการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดท้ังปวง

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูใดซึ่งมิใชเปนผูไดรับประโยชนจาก
การบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น  ใหทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวง

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกำหนดไว

ในแผนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกลาวไดใชมาครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูซึ่งรับผิดชอบใน
การจัดทำแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว

 
มาตรา ๔๕  ใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัว สำหรับเจาพนักงานและอาสาสมัครเพื่อแสดง

ตัวขณะปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ในกรณีท่ีผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หรือผูชวยผูอำนวยการประสงคจะแตงเครื่องแบบ ก็ให

กระทำไดตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
มาตรา ๔๖  การดำเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขต

ทหารหรือท่ีเกี่ยวกับกิจการ  เจาหนาที่  หรือทรัพยสินในราชการทหารใหเปนไปตามความตกลงเปนหนังสือรวมกันระหวางผู
อำนวยการจังหวัดหรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครและผูบังคับบัญชาของทหารในเขตพ้ืนที่ท่ีเก่ียวของ  เวนแตเปนกรณีการ
สั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑

 
มาตรา  ๔๗   บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของทองถิ่น  เพ่ือนำไปใชจายเก่ียวกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถิ่นนั้น
 
มาตรา ๔๘  หามมิใหบุคคลท่ีปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเอาความลับ ซึ่งตนได

มาในฐานะนั้น ๆ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับนั้นแกผูอ่ืนโดยไมมีอำนาจโดยชอบดวยกฎหมายในประการ
ท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือแกการประกอบอาชีพของผูนั้น



 
หมวด ๖

บทกำหนดโทษ
                  

 
มาตรา  ๔๙   ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการตามมาตรา  ๒๑  ตอง

ระวางโทษจำคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ
 
มาตรา  ๕๐   ผูใดขัดขวางการดำเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา  ๒๔  หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู

อำนวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ตองระวางโทษจำคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

 
มาตรา ๕๑  ผูใดเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีปดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไมมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายหรือตามคำ

สั่งของผูอำนวยการ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ
ในกรณีท่ีผูกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีปด

ก้ันตามมาตรา  ๒๗  (๓)  ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการจะเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือน
แทนการดำเนินคดีก็ได

 
มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำส่ังอพยพบุคคลออกจากพื้นท่ีตามมาตรา ๒๘ ถาคำสั่งอพยพนั้น

เพ่ือเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือฝาฝนคำสั่งตามมาตรา  ๒๙
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ

 
มาตรา  ๕๓   ในขณะเกิดสาธารณภัย  ผูใดแตงเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัครหรือของ

องคการสาธารณกุศล  และเขาไปในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย  โดยมิไดเปนอาสาสมัครหรือสมาชิกองคการสาธารณกุศลดังกลาว
เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลดังกลาว  ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือท้ังจำท้ัง
ปรับ

 
มาตรา  ๕๔   ผูใดเรี่ยไรหรือหาประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบโดยแสดงตนวาเปนอาสา

สมัคร  เจาพนักงานหรือผูดำรงตำแหนงอ่ืนใดในหนวยงานท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือใชช่ือของหนวย
งานที่เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดำเนินการดังกลาว  ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไม
เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

 
มาตรา ๕๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ัง

จำท้ังปรับ
 

บทเฉพาะกาล



                  
 

มาตรา  ๕๖   ใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีหนาที่จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราช
บัญญัตินี้  ดำเนินการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหวางที่ยังจัดทำแผนดังกลาวไมแลวเสร็จใหเปน
ไปตามแผนที่เก่ียวของท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 
มาตรา  ๕๗   ใหบรรดาศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปน

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา ๕๘  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติปองกัน

ภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใชบังคับอยูในวันท่ีพระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท

นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับ
ปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไดจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึนเปนสวนราชการสังกัดกระทรวง
มหาดไทย  มีภารกิจหลักในการดำเนินการปองกัน  บรรเทา  ฟนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย  ซึ่งมีผลทำใหงานดานสาธารณภัย
และงานดานอุบัติภัย  ที่เดิมดำเนินการโดยกองปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี มารวมอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย เปนกฎหมายท่ีมีสาระสำคัญและรายละเอียด
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในดานของอัคคีภัย  รวมท้ัง  หนวยงานท่ีจะตองปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ดังกลาวก็เปนหนวยงานเดียวกัน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน  ตลอดจนเพ่ือใหเกิด
ความเปนเอกภาพในการอำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเห็นสมควรนำกฎหมาย
วาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน และกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไวรวมกัน  จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 
กฤษดายุทธ/ปรับปรุง

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ปณตภร/ตรวจ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 



 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๒ ก/หนา ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐


