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พระราชบัญญัติ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภานิติบญัญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

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

โรคระบาดสัตว  โรคระบาดสัตวน้ํา  การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอื่น  ๆ  อันมีผลกระทบตอ

สาธารณชน  ไมวาเกิดจากธรรมชาติ  มีผูทําใหเกิดข้ึน  อุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด  ซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

แกชีวิต  รางกายของประชาชน  หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน  หรือของรัฐ  และให

หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ  และการกอวินาศกรรมดวย 

“ภัยทางอากาศ”  หมายความวา  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

“การกอวินาศกรรม”  หมายความวา  การกระทําใด  ๆ  อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของ

ประชาชนหรือของรัฐ  หรือส่ิงอันเปนสาธารณูปโภค  หรือการรบกวน  ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบ 

การปฏิบัติงานใด  ๆ  ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงาน

อื่นของรัฐ  แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนจังหวัด  เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดต้ัง 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล 

เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  แตไมหมายความรวมถึงองคการ

บริหารสวนจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด”  ไมหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ  แตไมหมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 

“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  นายกเทศมนตรี  นายก

เมืองพัทยา  และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่น 

“ผูบัญชาการ”  หมายความวา  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการกลาง  ผูอํานวยการจังหวัด  ผูอํานวยการอําเภอ 

ผูอํานวยการทองถิ่น  และผูอาํนวยการกรุงเทพมหานคร 
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“เจาพนักงาน”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที่ตาง  ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อาสาสมัคร”  หมายความวา  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  
“กปภ.ช .”  ประกอบดวย   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   
ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมี
ความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณที่เกี่ยวของกับการผังเมือง  และการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหแตงต้ังขาราชการในกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

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

กอนเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระหวางหนวยงานของรัฐ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ 

(๔) ใหคําแนะนํา  ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทน  คาทดแทน  และคาใชจายในการดําเนินการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง  กปภ.ช.  จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได  ทั้งนี้  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐ 

มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  กปภ.ช.  อาจเรียกให

หนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวของมารวมประชุม

หรือชี้แจงหรือใหขอมูลก็ได 

มาตรา ๘ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี  

แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  หรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป 

จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  ทั้งนี้  ไมเกิน

สองวาระติดตอกัน 
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มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  โดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๐ การประชุมของ   กปภ.ช .   ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  ถารองประธานคนที่หนึ่งไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ  ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ  กปภ.ช.  เพื่อขออนุมัติ 
ตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

(๓) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ใหการสนับสนุน  และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานภาคเอกชน  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และให
การสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย  ผูไดรับภยันตราย  หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย 
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(๔) แนะนํา   ใหคําปรึกษา   และอบรมเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แกหนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานภาคเอกชน 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในแตละระดับ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ 
ผูบัญชาการ  นายกรัฐมนตรี  กปภ.ช.  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม  (๑)  แลว 
ใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาว 

ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม  (๑)  ใหกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา  ทั้งนี้  จะจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนดวยก็ได 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจะจัดใหมีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึนในบางจงัหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น
และจังหวัดอื่นที่อยูใกลเคียงกันไดตามความจําเปน  และจะใหมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดข้ึน  เพื่อกํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด 
หรือตามที่ผูอํานวยการจังหวัดมอบหมายดวยก็ได 

มาตรา ๑๒ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามมาตรา  ๑๑  (๑)  อยางนอย 
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) แนวทาง  มาตรการ  และงบประมาณที่จําเปนตองใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

(๒) แนวทางและวิธีการในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดข้ึนเฉพาะ
หนาและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย  รวมถึงการอพยพประชาชน  หนวยงานของรัฐ  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  การสงเคราะหผูประสบภัย  การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข  และการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค 

(๓) หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในการดําเนินการตาม  (๑)  
และ  (๒)  และวิธีการใหไดมาซ่ึงงบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกลาว 
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(๔) แนวทางในการเตรียมพรอมดานบุคลากร  อุปกรณ  และเคร่ืองมือเครื่องใชและจัดระบบ
การปฏิบัติการในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงการฝกบุคลากรและประชาชน 

(๕) แนวทางในการซอมแซม  บูรณะ  ฟนฟู  และใหความชวยเหลือประชาชนภายหลัง 
ที่สาธารณภัยส้ินสุด 

การกําหนดเร่ืองตามวรรคหนึ่ง  จะตองกําหนดใหสอดคลองและครอบคลุมถึงสาธารณภัยตาง  ๆ 
โดยอาจกําหนดตามความจําเปนแหงความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยดานนั้น  และในกรณี 
ที่มีความจําเปนตองมีการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของ  ใหระบุไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติดวย 

มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการมีอํานาจควบคุมและกํากับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและ
พระราชบัญญัตินี้  ในการนี้  ใหมีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ผูชวย
ผูอํานวยการ  เจาพนักงาน  และอาสาสมัครไดทั่วราชอาณาจักร 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการมีหนาที่ชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบัญชาการมอบหมายโดยใหมีอํานาจบังคับบัญชาและ
ส่ังการตามวรรคหนึ่งรองจากผูบัญชาการ 

มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีเปนผูอํานวยการกลางมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทั่วราชอาณาจักร  และมีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  
ผูชวยผูอํานวยการ  เจาพนกังาน  และอาสาสมัคร  ไดทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๕ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด  รับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(๒) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดใหมีวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  

ยานพาหนะ  และส่ิงอื่น  เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
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(๔) ดําเนินการใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสงเคราะห
เบื้องตนแกผูประสบภัย  หรือผูไดรับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษา 
ความสงบเรียบรอยและการปฏิบัติการใด  ๆ  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอํานวยการกลางมอบหมาย 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหผูอํานวยการจังหวัดมีอํานาจสั่ง

การหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงอยูในจังหวัด  ใหดําเนินการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และมีอํานาจสั่งการ  ควบคุม  
และกํากับดูแลการปฏิบติัหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา  ๑๕  (๑)  อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญตามมาตรา  ๑๒  และสาระสําคัญอื่นดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน  โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ 
ดานตาง  ๆ  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

(๒) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช  และยานพาหนะ  เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและข้ันตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการจัดใหมีเคร่ืองหมายสัญญาณ  
หรือส่ิงอื่นใด  ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล 
มาตรา ๑๗ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ใหผูวาราชการ

จังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ   
(๓) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกหรือผูบังคับการจังหวัดทหารบกหรือผูแทนเปนรองประธาน

กรรมการ   
(๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนรองประธานกรรมการ   
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(๕) กรรมการอื่น  ประกอบดวย 
 (ก) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในพื้นที่จังหวัดตามจํานวนที่ผูวาราชการ

จังหวัดเห็นสมควรแตงต้ัง   
 (ข) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่จํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงประกอบดวยผูแทน

เทศบาลจํานวนสองคนและผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหาคน 
 (ค) ผูแทนองคการสาธารณกุศลในจังหวัดตามจํ านวนที่ผู ว าราชการจังหวัด  

เห็นสมควรแตงต้ัง 
(๖) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  หรือผูแทนกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  เปนกรรมการและเลขานุการ   
ในกรณีที่ จังหวัดใดเปนที่ต้ังของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาแตงต้ัง

ผูบริหารของสถาบันการศึกษานั้น  เปนที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป   

การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดกําหนด 

ในกรณีที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นวาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไมสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ใหแจงใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบเพื่อดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

มาตรา ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอํานวยการจังหวัด  มีหนาที่
ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูอํานวยการจังหวัดมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ ใหนายอําเภอเปนผูอํานวยการอําเภอ  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตน  และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามที่
ไดรับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการอําเภอตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอํานวยการอําเภอ  มีอํานาจสั่งการ 
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซ่ึงอยูในเขตอําเภอใหดําเนินการในการ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และมีอํานาจสั่งการ  
ควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตทองถิ่นของตน   โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปน
ผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น  และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ
อําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจสั่งการ 
ควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปน 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

หมวด  ๒ 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

มาตรา ๒๑ เมื่ อ เกิดหรือคาดว าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด  ใหผูอํานวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้น 
มีหนาที่ เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  และแจงใหผูอํานวยการอําเภอ 
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ส่ังขาราชการฝายพลเรือน  พนักงานสวนทองถิ่น  เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ 

เจาพนักงาน  อาสาสมัคร  และบุคคลใด  ๆ  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 
ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ใชอาคาร  สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  และยานพาหนะของหนวยงาน 
ของรัฐและเอกชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่ จําเปน 
เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(๓) ใชเคร่ืองมือส่ือสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง 

(๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

(๕) ส่ังหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่  อาคารหรือสถานท่ีที่กําหนด 
(๖) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา  ๒๑  เกิดข้ึน  ใหผูอํานวยการอําเภอ  และผูอํานวยการ

จังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการทองถิ่น  โดยในกรณีผูอํานวยการอําเภอ  ใหส่ังการได
สําหรับในเขตอําเภอของตน   และในกรณีผูอํานวยการจังหวัด  ใหส่ังการไดสําหรับในเขตจังหวัด  
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน  ใหแจงใหผูอํานวยการ
อําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อส่ังการโดยเร็วตอไป 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด  ผูอํานวยการจังหวัดจะ
ส่ังการใหหนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือบุคคลใดกระทําหรือ 
งดเวนการกระทําใดที่มีผลกระทบตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได  คําส่ังดังกลาวใหมีผล
บังคับเปนระยะเวลาตามที่กําหนดในคําส่ัง  แตตองไมเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมง  ในกรณีที่มีความจําเปนตองให
คําส่ังดังกลาวมีผลบังคับเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมง  ใหเปนอํานาจของผูบัญชาการที่จะส่ังการไดตามความจําเปน
แตตองไมเกินเจ็ดวัน 

ในกรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน  ผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด  จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา  ๒๑  ไปพลางกอนก็ได  แลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด 
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แหงพื้นที่นั้น  ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย  ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานที่ประสบเหตุตองเขา
ดําเนินการเบื้องตนเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น  แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่
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นั้นเพื่อส่ังการตอไป  และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใด  ๆ  
เพื่อคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได   

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกลจะถึง  
ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานดัดแปลง  ทําลาย  หรือเคลื่อนยายส่ิงกอสราง  วัสดุ  หรือ
ทรัพยสินของบุคคลใดที่เปนอุปสรรคแกการบําบัดปดปองภยันตรายได  ทั้งนี้  เฉพาะเทาที่จําเปน 
แกการยับย้ังหรือแกไขความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากสาธารณภัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อปองกันภัยตอสวนรวม
ดวยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การดัดแปลง  ทาํลาย  หรือเคลื่อนยายส่ิงกอสราง  วัสดุ  หรือทรัพยสินจะมีผลทําใหเกิด
สาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่อื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มข้ึนแกเขตพื้นที่อื่น  ผูอํานวยการทองถิ่น
จะใชอํานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการจังหวัด 

มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีที่อยูใกลเคียง
กับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว  เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น
หรือเมื่ออยูภายใตการควบคุมของผูอํานวยการ  ก็ใหกระทําไดแมเจาของหรือผูครอบครองจะไมได
อนุญาต 

ในกรณีที่ทรัพยสินที่อยูในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  เปนส่ิงที่ทําใหเกิดสาธารณภัย 
ไดงาย  ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือ
สถานที่ดังกลาวได 

ในกรณีที่ เจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานตามวรรคสอง 
ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว 

มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย  ผูอํานวยการและเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีสถานที่ชั่วคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล  และการรักษา 
ทรัพยสินของผูประสบภัย 
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(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อประโยชน

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง 

(๔) จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย 

(๕) ชวยเหลือผูประสบภัย  และชวยขนยายทรัพยสินในพื้นที่ที่ เกิดสาธารณภัยและพื้นที่

ใกลเคียง  เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ 

ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการจะจัดใหมีเคร่ืองหมายหรือ

อาณัติสัญญาณเพื่อใชในการกําหนดสถานที่หรือการดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได 

ในการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานจะดําเนินการเอง

หรือมอบหมายใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในพื้นที่เปนผูดําเนินการ  หรือชวยดําเนินการก็ได  

และในกรณีตาม  (๕)  จะมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลเปนผูดําเนินการหรือชวยดําเนินการดวยก็ได 

มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด  และการที่ผูใดอยูอาศัยใน

พื้นที่นั้นจะกอใหเกิดภยันตรายหรือกีดขวางตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน  ใหผูบัญชาการ 

รองผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพื้นที่นั้น

ออกไปจากพื้นที่ดังกลาว  ทั้งนี้  เฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใดและการอยูอาศัยหรือดําเนิน

กิจการใด  ๆ  ในพื้นที่นั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง  ผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอํานวยการกลาง  

ผูอํานวยการจังหวัด  ผูอํานวยการอําเภอ  และผูอํานวยการทองถิ่นโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการ

อําเภอ  จะประกาศหามมิใหบุคคลใด  ๆ  เขาไปอยูอาศัยหรือดําเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกลาวก็ได  

ประกาศดงักลาวใหกําหนดระยะเวลาการหามและเขตพื้นที่ที่หามตามที่จําเปนไวดวย 

มาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายจากสาธารณภัย 

ที่เกิดข้ึนและทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน  พรอมทั้งออกหนังสือ

รับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและการฟนฟูที่

ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับจากทางราชการ  พรอมทั้งระบุหนวยงานที่เปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟู

และสถานที่ติดตอของหนวยงานนั้นไวดวย  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
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บรรดาเอกสารราชการของผูประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึน  
เมื่อผูประสบภัยรองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย  หรือที่เปนภูมิลําเนา
ของผูประสบภัย  ใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นแจงใหหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เกี่ยวของทราบ  และใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของออกเอกสารทางราชการดังกลาวใหใหมตามหลักฐานที่อยูในความครอบครองของตน
สงมอบใหแกผูประสบภัยหรือสงมอบผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เปนผูแจง  ทั้งนี้  
โดยผูประสบภัยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการ  แมวาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร
ราชการดังกลาวจะกําหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการก็ตาม 

ในกรณีที่ผูประสบภัยหรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอหลักฐานเพื่อรับการ
สงเคราะหหรือบริการอื่นใด  ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ออกหนังสือรับรองใหตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ เกิ ดสาธารณภัยร ายแรงอย าง ย่ิ ง   นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  หนวยงานของรัฐ  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รวมตลอดทั้งใหความชวยเหลือแกประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดก็ได  โดยใหมีอํานาจเชนเดียวกับ 
ผูบัญชาการตามมาตรา  ๑๓  และผูอํานวยการตามมาตรา  ๒๑  และมีอํานาจกํากับและควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  และ 
เจาพนักงานในการดําเนินการตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  ดวย 

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรี  ตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงตองสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(๒) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
(๓) จัดใหมีวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ยานพาหนะ  และส่ิงอื่น  เพื่อใชในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ กํ าหนดในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร 

(๔) ดําเนินการใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย  หรือผูไดรับภยันตราย  หรือ
เสียหายจากสาธารณภัย  รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย  และการปฏิบัติการใด  ๆ  ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีพ้ืนที่ติดตอหรือ
ใกลเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอํานวยการกลางมอบหมาย   
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

มีอํานาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งประสานกับหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อใหเปนไปตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจสั่งการ  ควบคุม  และกํากับดูแล
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๓ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๓๒  (๑)  
อยางนอยตองมีสาระสําคัญตามมาตรา  ๑๒  และสาระสําคัญอื่นดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน  โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ 
ดานตาง  ๆ  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือเครื่องใช  และยานพาหนะเพื่อใช
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดใหมีเคร่ืองหมายสัญญาณ  หรือส่ิงอื่นใด  ในการแจงให
ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย   

(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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มาตรา ๓๔ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  ใหผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปนรองประธานกรรมการ   

(๓) กรรมการอื่น  ประกอบดวย 

 (ก) ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงต้ัง 

 (ข) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (ค) ผูแทนองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงต้ัง 

 (ง) ผูแทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรแตงต้ัง 

ใหแตงต้ังผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูแทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนที่ปรึกษา

หรือกรรมการตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงต้ัง 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานครเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใชตอไป 

การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

มาตรา ๓๕ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติหนาที่อื่น

ตามที่ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  และใหนําความในวรรคสองของมาตรา  ๓๒  มาใช

บังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของรองผูอํานวยการกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 

ความรับผิดชอบ  และอํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผูอํานวยการ

กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง  ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร 

เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได 
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มาตรา ๓๖ ใหผูอํานวยการเขตในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร  เปนผูชวยผูอํานวยการ

กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  และ

มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง  ใหผูชวย

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานครที่อยูใน

เขตพื้นที่ใหชวยเหลือหรือรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจสั่งการ  ควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความรับผิดชอบ   และอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการเขตในฐานะผูชวยผูอํานวยการ

กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ผูอํานวยการเขตจะมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการเขต

เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได 

มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูชวย 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  และแจงให

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอํานวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที 

ใหนําความในมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  มาตรา  ๒๒  วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๒๔ 

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  มาใชบังคับกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐผูใด

หรือหนวยงานของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้นทราบ  และเมื่อ

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้น  แลวแตกรณี  ไดรับแจงแลว  ใหเปนหนาที่ที่จะตอง

ดําเนินการใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
เจาพนักงานและอาสาสมัคร 

 

 

มาตรา ๓๙ ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูอํานวยการกลาง  มีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผูอํานวยการจังหวัด  มีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตจังหวัด 
(๓) ผูอํานวยการอําเภอ  มีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตอําเภอ 
(๔) ผูอํานวยการทองถิ่น  มีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 
(๕) ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขต

กรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑการแตงต้ังและการปฏิบั ติหนาที่ของเจาพนักงานใหเปนไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานพบเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีใดมีสภาพ

ที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัยไดโดยงายหรือมีวัสดุหรือส่ิงของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจกอใหเกิด
สาธารณภัยได  ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่ตอไป 

มาตรา ๔๑ ใหผูอํานวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
การบริหารและกํากับดูแลอาสาสมัคร  การคัดเลือก  การฝกอบรม  สิทธิ  หนาที่และวินัยของ

อาสาสมัคร  ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องคการสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเขามาชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่

ของเจาพนักงานในระหวางเกิดสาธารณภัย  ใหผูอํานวยการหรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ใหองคการสาธารณกุศลและบุคคลดังกลาวในการใหความชวยเหลือได

ตามที่เห็นสมควร 

เพื่อใหการชวยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหผูอํานวยการ 

แจงใหองคการสาธารณกุศลและบุคคล  ที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ  ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

หรือแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหนาที่ 

 

หมวด  ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

 

 

มาตรา ๔๓ ใหผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ผูชวย

ผูอํานวยการ  และเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และในการปฏิบัติการตามหนาที่

ดังกลาว  หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่  และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาท

เลินเลออยางรายแรง  ใหผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูใดซ่ึงมิใชเปนผูไดรับ

ประโยชนจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น  ใหทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ใหแกผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ไดกําหนดไวในแผนตาง  ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกลาวไดใชมาครบ 

หาปแลว  ใหเปนหนาที่ของผูซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทําแผน  ปรับปรุง  หรือทบทวนแผน  ที่อยูใน 

ความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัว  สําหรับเจาพนักงานและ

อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เคร่ืองแบบ   เคร่ืองหมาย   และบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ ง   ให เปนไปตามแบบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ในกรณีที่ผูบัญชาการ  รองผูบัญชาการ  ผูอํานวยการ  หรือผูชวยผูอํานวยการประสงคจะแตง

เคร่ืองแบบ  ก็ใหกระทําไดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
มาตรา ๔๖ การดําเนินการตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๘  หรือ

มาตรา  ๒๙  ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ  เจาหนาที่  หรือทรัพยสินในราชการทหารใหเปนไป
ตามความตกลงเปนหนังสือรวมกันระหวางผูอํานวยการจังหวัดหรือผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
และผูบังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวของ  เวนแตเปนกรณีการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๓๑ 

มาตรา ๔๗ บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของทองถิ่น  เพื่อนําไปใช
จายเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถิ่นนั้น 

มาตรา ๔๘ หามมิใหบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  นําเอา
ความลับ  ซ่ึงตนไดมาในฐานะนั้น  ๆ  ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือเปดเผยความลับนั้นแกผูอื่นโดย
ไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  หรือแกการ
ประกอบอาชีพของผูนั้น 

 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๔๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการตาม
มาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา  ๒๔  หรือการปฏิบัติ
ตามคําส่ังของผูอํานวยการตามมาตรา  ๒๕  หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา  ๒๖ 
วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๑ ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา  ๒๗  (๓)  โดยไมมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายหรือตามคําส่ังของผูอํานวยการ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู
ในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา  ๒๗  (๓)  ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
จะเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือนแทนการดําเนินคดีก็ได 

มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา  ๒๘  
ถาคําส่ังอพยพนั้นเพื่อเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือฝาฝนคําส่ังตามมาตรา  ๒๙  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย  ผูใดแตงเคร่ืองแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
อาสาสมัครหรือขององคการสาธารณกุศล   และเขาไปในพื้นที่ที่ เกิดสาธารณภัย  โดยมิไดเปน
อาสาสมัครหรือสมาชิกองคการสาธารณกุศลดังกลาว  เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลดังกลาว  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผูใดเร่ียไรหรือหาประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบโดย
แสดงตนวาเปนอาสาสมัคร  เจาพนักงานหรือผูดํารงตําแหนงอื่นใดในหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  หรือใชชื่อของหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
ดําเนินการดังกลาว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
สองพนับาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้  ดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  การดําเนินการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในระหวางที่ยังจัดทาํแผนดังกลาวไมแลวเสร็จใหเปนไปตามแผนที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๕๗ ใหบรรดาศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย   เปนศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ จัด ต้ัง ข้ึนตามมาตรา   ๑๑   วรรคส่ี 
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตาม
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยังใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญติันี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไดจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขึ้นเปนสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีภารกิจหลักในการดําเนินการปองกัน  บรรเทา  ฟนฟูสาธารณภัย 
และอุบัติภัย  ซ่ึงมีผลทําใหงานดานสาธารณภัยและงานดานอุบัติภัย  ท่ีเดิมดําเนินการโดยกองปองกันภัยฝาย 
พลเรือน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  และสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  มารวมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานเดยีวกนั  
นอกจากนี้กฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย  เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในดานของอัคคีภัย  รวมทั้ง  หนวยงานที่จะตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาวก็เปนหนวยงานเดียวกัน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแนวทาง
เดียวกัน  ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการอํานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จึงเห็นสมควรนํากฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน  และกฎหมายวาดวย 
การปองกันและระงับอัคคีภัย  มาบัญญัติไวรวมกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


