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ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 

(2) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาด

สัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความ
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 52 ก/หน้า 1/7 กันยายน 2550 



เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม
ด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด 
ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“อ าเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน 

“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
กรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 7  ให้ กปภ.ช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา 11 

(1) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

(4) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 



ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูล
ก็ได้ 

  
มาตรา 8  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้   ทั้งนี้ ไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 

  
มาตรา 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา 10  การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 



ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 11  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด าเนินการ

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติต่อ

คณะรัฐมนตรี 
(2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเ พ่ือหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

(3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

(4) แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในแต่ละระดับ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่ผู้บัญชาการ 
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (1) แล้ว ให้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (1) ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมา
ปรึกษาหารือและจัดท า  ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
ในการจัดท าแผนด้วยก็ได้ 



เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) (5) และ (6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้ นและจังหวัดอ่ืนที่อยู่
ใกล้เคียงกันได้ตามความจ าเป็น และจะให้มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อก ากับดูแล
และสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมาย
ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 12  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา 11 (1) อย่างน้อยต้องมี

สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(1) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(2) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
และระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการ
สาธารณูปโภค 

(3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม (1) และ 
(2) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว 

(4) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบการ
ปฏิบัติการในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 

(5) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟ้ืนฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัย
สิ้นสุด 

การก าหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสา ธารณภัย
ต่าง ๆ โดยอาจก าหนดตามความจ าเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุ
ไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย 

  
มาตรา 13  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัติ
นี้  ในการนี้ ให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน 
และอาสาสมัครได้ท่ัวราชอาณาจักร 



ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการตาม
วรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ 

  
มาตรา 14  ให้อธิบดีเป็นผู้อ านวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว

ราชอาณาจักร และมีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร 

  
มาตรา 15  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(2) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ 
และสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 

(4) ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) และ (5) ให้ผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ด าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 16  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา 15 (1) อย่างน้อยต้องมี

สาระส าคัญตามมาตรา 12 และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 



(1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่ งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่ง
อ่ืนใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(4) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 

  
มาตรา 17  ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน
กรรมการ 

(4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 

(5) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
เทศบาลจ านวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(6) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร
ของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าหนด 



ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  
มาตรา 18  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ

ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัด
มอบหมาย 

  
มาตรา 19  ให้นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอให้ด าเนินการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 20  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
หมวด 2 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

  
มาตรา 21  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

พ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและ



บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัด
ทราบทันท ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน 

อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามความจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

(3) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เก่ียวเนื่อง 

(4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีก าหนด 

(6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 

  
มาตรา 22  เมื่อมีกรณีตามมาตรา 21 เกิดขึ้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดมี

อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ านวยการอ าเภอ ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตอ าเภอของ
ตน และในกรณีผู้อ านวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะสั่ง
การให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระท าหรืองดเว้นการกระท า
ใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่
ก าหนดในค าสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการท่ีจะสั่งการได้ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 21 ไปพลางก่อนก็ได้ 
แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 



มาตรา 23  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

  
มาตรา 24  เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าด าเนินการ

เบื้องต้นเพ่ือระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นเพ่ือสั่งการต่อไป 
และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

  
มาตรา 25  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อ านวยการมี

อ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น
อุปสรรคแก่การบ าบัดปัดป้องภยันตรายได้  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนจากสาธารณภัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันภัยต่อส่วนรวม
ด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลท าให้เกิดสา
ธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้นแก่เขตพ้ืนที่อ่ืน ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้อ านาจตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด 

  
มาตรา 26  เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่ อยู่ใกล้เคียงกับ

พ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้
ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว
ได ้

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง ให้เจ้า
พนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงาน
ไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 



มาตรา 27  ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพ่ือให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 

(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ ใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

(4) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย 

(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 

ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
อาณัติสัญญาณเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ในการด าเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานจะด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการก็ได้ และในกรณีตาม 
(5) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด าเนินการหรือช่วยด าเนินการด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 28  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น

จะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้น ออกไปจากพ้ืนที่
ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  
มาตรา 29  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการ

ใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคล
ใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใดในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้ก าหนดระยะเวลาการห้ามและ
เขตพ้ืนที่ที่ห้ามตามที่จ าเป็นไว้ด้วย 

  
มาตรา 30  ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่

เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 



หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟูที่ผู้ประสบภัย
มีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟ้ืนฟูและสถานที่ติดต่อของ
หน่วยงานนั้นไว้ด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อ
ผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิล าเนาของผู้ประสบภัย 
ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เป็นผู้แจ้ง  ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะก าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการ
สงเคราะห์หรือบริการอ่ืนใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา 31  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ก าหนดก็ได้ โดยให้มีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา 13 และผู้อ านวยการตาม
มาตรา 21 และมีอ านาจก ากับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานในการด าเนินการตามมาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 29 ด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

  
หมวด 3 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

มาตรา 32  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 



(2) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 

(3) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่ง อ่ืน เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

(4) ด าเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหายจาก
สาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(5) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) และ (5) ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีอ านาจ
สั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 33  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา 32 (1) อย่าง

น้อยต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา 12 และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่งการ

ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้
ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(4) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
มาตรา 34  ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 



(3) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตั้ง 

ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาหรือ
กรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธา รณภัย
กรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก าหนด 

  
มาตรา 35  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือ

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้น าความในวรรคสองของมาตรา 32 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของรอง
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติ
ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 36  ให้ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพ

มหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือหรือ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมี



อ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 37  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที 

ให้น าความในมาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 24 มาตรา 25 
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 38  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือ

หน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับแจ้งโดยเร็ว 

  
หมวด 4 

เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 

 

  
มาตรา 39  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกลาง มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 

(2) ผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 

(3) ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ าเภอ 

(4) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่

(5) ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร 



หลักเกณฑ์การแต่งตั้ งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา 40  ในกรณีที่ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจ

ก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  
มาตรา 41  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การบริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของ
อาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา 42  ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า

พนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจมอบหมายภารกิจ
หรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการแจ้งให้
องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 

  
หมวด 5 

เบ็ดเตล็ด 

 

  
มาตรา 43  ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจ
หน้าที่ และได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดทั้งปวง 



ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 44  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

ได้ก าหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 

  
มาตรา 45  ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร

เพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่ องแบบ เครื่ องหมาย และบัตรประจ าตั วตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็น ไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการประสงค์จะแต่ง
เครื่องแบบ ก็ให้กระท าได้ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา 46  การด าเนินการตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 25 มาตรา 28 หรือมาตรา 29 

ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็น
หนังสือร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขต
พ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 31 

  
มาตรา 47  บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่าย

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น 

  
มาตรา 48  ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น าเอาความลับ 

ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อ่ืนโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น 

  
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 



มาตรา 49  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการตามมาตรา 21 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 50  ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา 24 หรือการปฏิบัติตามค าสั่ง

ของผู้อ านวยการตามมาตรา 25 หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 26 วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 51  ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา 27 (3) โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือ

ตามค าสั่งของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา 27 (3) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะเรียกบุคคล
ดังกล่าวมาตักเตือนแทนการด าเนินคดีก็ได้ 

  
มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา 28 ถ้าค าสั่ง

อพยพนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืน
ค าสั่งตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 53  ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัคร

หรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสา
ธารณกุศลดังกล่าว เพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 54  ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบโดยแสดงตนว่า

เป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด าเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 55  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 48 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 56  ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยัง
จัดท าแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 57  ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 58  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็น
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด าเนินการป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัยและ
อุบัติภัย ซึ่งมีผลท าให้งานด้านสาธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ที่เดิมด าเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการอ านวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเห็นสมควรน า



กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้
รวมกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


