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พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ ใหต ราพระราชบั ญญั ติขึ้ น ไวโ ดยคํา แนะนํา และยิ น ยอม
ของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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“สาธารณภัย” หมายความวา อัค คีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษ ย
โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอ
สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และให
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบ
การปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงาน
อื่นของรัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 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 และผูอาํ นวยการกรุงเทพมหานคร
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“เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการปองกั น และบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ เรี ยกโดยยอว า
“กปภ.ช.” ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เปน ประธานกรรมการ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปน รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบั ญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน หาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนกรรมการ
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการในกรมปองกันและบรรเทา
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) ให คํ า แนะนํา ปรึ ก ษาและสนั บ สนุน การปฏิ บัติ ห น า ที่ ใ นการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายในการดําเนิน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติการอยางหนึ่ง อยางใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบั ญญัติใ นมาตรา ๑๐
มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิบั ติ ก ารตามอํ า นาจหน า ที่ต ามวรรคหนึ่ ง กปภ.ช. อาจเรี ย กให
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวของมารวมประชุม
หรือชี้แจงหรือใหขอมูลก็ได
มาตรา ๘ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่ก รรมการผูทรงคุณวุ ฒิพน จากตําแหนงก อนวาระ หรือในกรณี ที่คณะรัฐ มนตรี
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผไู ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ให ก รรมการผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระนั้น อยู ใ นตํ าแหน ง เพื่ อ ดํ าเนิ น งานต อ ไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได ทั้งนี้ ไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
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มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปน โทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ การประชุ ม ของ กปภ.ช. ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปน ประธานในที่ประชุม ถารองประธานคนที่หนึ่งไมอยูใ นที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไมอยูใ นที่ ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน หนวยงานกลางของรัฐ ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติ
ตอคณะรัฐมนตรี
(๒) จัด ใหมี ก ารศึ กษาวิจั ย เพื่ อ หามาตรการในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ให มี
ประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให
การสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย
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(๔) แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา และอบรมเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
แกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน การตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแตละระดับ
(๖) ปฏิ บั ติก ารอื่น ใดตามที่บั ญ ญั ติไ ว ใ นพระราชบัญ ญั ตินี้ ห รื อกฎหมายอื่น หรื อตามที่
ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะรัฐ มนตรีอ นุมัติแ ผนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ ตาม (๑) แล ว
ใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาว
ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม (๑) ใหกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา ทั้งนี้ จะจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนดวยก็ได
เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะจัดใหมีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น
และจังหวัดอื่นที่อยูใกลเคียงกันไดตามความจําเปน และจะใหมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขึ้น เพื่อกํากับดูแ ลและสนับสนุน การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวั ด
หรือตามที่ผูอํานวยการจังหวัดมอบหมายดวยก็ได
มาตรา ๑๒ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จําเปนตองใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
(๒) แนวทางและวิธีการในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หนาและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หนวยงานของรัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การสงเคราะหผูประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค
(๓) หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในการดําเนินการตาม (๑)
และ (๒) และวิธีการใหไดมาซึ่งงบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกลาว
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(๔) แนวทางในการเตรียมพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชและจัดระบบ
การปฏิบัติการในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝกบุคลากรและประชาชน
(๕) แนวทางในการซอ มแซม บูร ณะ ฟน ฟู และใหค วามช วยเหลือ ประชาชนภายหลั ง
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด
การกําหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะตองกําหนดใหสอดคลองและครอบคลุมถึงสาธารณภัยตาง ๆ
โดยอาจกําหนดตามความจําเปนแหงความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยดานนั้น และในกรณี
ที่มีความจําเปนตองมีการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ ใหระบุไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติดวย
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการมีอํานาจควบคุมและกํากับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทั่วราชอาณาจัก รให เป น ไปตามแผนการป องกั น และบรรเทาสาธารณภัยแหง ชาติ แ ละ
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัครไดทั่วราชอาณาจักร
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการมีหนาที่ชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัตหิ นาที่ตามที่ผูบัญชาการมอบหมายโดยใหมีอํานาจบังคับบัญชาและ
สั่งการตามวรรคหนึ่งรองจากผูบัญชาการ
มาตรา ๑๔ ให อ ธิ บ ดี เ ป น ผู อํ า นวยการกลางมี ห น า ที่ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ทั่วราชอาณาจักร และมีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร ไดทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(๒) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่อ งใช
ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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(๔) ดําเนิน การให หนว ยงานของรัฐ และองคกรปกครองส วนทองถิ่น ใหก ารสงเคราะห
เบื้องตน แกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยัน ตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษา
ความสงบเรียบรอยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุน และใหความชวยเหลือ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอํานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหผูอํานวยการจังหวัดมีอํานาจสั่ง
การหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอยูในจังหวัด ใหดําเนินการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม
และกํากับดูแลการปฏิบตั ิหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสําคัญอื่นดังตอไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ
ดานตาง ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใด ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล
มาตรา ๑๗ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกหรือผูบังคับการจังหวัดทหารบกหรือผูแทนเปนรองประธาน
กรรมการ
(๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ
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(๕) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแ ทนหนว ยงานของรั ฐ ที่ ประจํา อยู ใ นพื้ น ที่จั งหวั ดตามจํ านวนที่ ผูว าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่จํานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบดวยผูแทน
เทศบาลจํานวนสองคนและผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหาคน
(ค) ผู แ ทนองค ก ารสาธารณกุ ศ ลในจั ง หวั ด ตามจํ า นวนที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เห็นสมควรแตงตั้ง
(๖) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผูแทนกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ จั ง หวั ด ใดเป น ที่ตั้ ง ของสถาบัน การศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ กษา ให พิ จารณาแต ง ตั้ ง
ผูบ ริห ารของสถาบัน การศึก ษานั้ น เป น ที่ ป รึก ษาหรือ กรรมการตามจํ านวนที่ ผูว าราชการจั งหวั ด
เห็นสมควร
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป
การปฏิบัติ หนา ที่แ ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ปน ไปตามที่ผูว า
ราชการจังหวัดกําหนด
ในกรณีที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นวาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไมสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ใหแจงใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบเพื่อดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปน รองผูอํานวยการจังหวัด มีหนาที่
ชวยเหลือ ผูอํ านวยการจั งหวัด ในการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบั ติห นา ที่อื่ น ตามที่
ผูอํานวยการจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ใหน ายอําเภอเปน ผูอํ านวยการอําเภอ รั บผิด ชอบและปฏิ บัติห นาที่ใ นการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามที่
ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการอําเภอ มีอํานาจสั่งการ
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของซึ่งอยูในเขตอําเภอใหดําเนินการในการ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท องถิ่ น ของตน โดยมีผู บริ ห ารทอ งถิ่ น ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่น แห ง พื้น ที่นั้ น เป น
ผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ
อําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจสั่งการ
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให ป ลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แห ง พื้น ที่ นั้ น เป น
ผู ช ว ยผู อํ า นวยการท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๒
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๑ เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตขององค ก รปกครอง
สว นท อ งถิ่ น แห งพื้ น ที่ใ ด ใหผู อํา นวยการท องถิ่น ขององค ก รปกครองส วนท องถิ่น แหง พื้ น ที่ นั้ น
มี ห น า ที่ เ ข า ดํ า เนิ น การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยเร็ ว และแจ ง ให ผู อํ า นวยการอํ า เภอ
ที่รบั ผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สั่ง ข า ราชการฝ า ยพลเรื อ น พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น เจา หน า ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ
เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่ อยูใ นเขตองคกรปกครองสวนท องถิ่น แหงพื้ น ที่ที่เกิ ดสาธารณภัย เทาที่ จําเป น
เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(๓) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(๔) ขอความช ว ยเหลื อ จากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ในการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด
(๖) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ใหผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการ
จังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการทองถิ่น โดยในกรณีผูอํานวยการอําเภอ ใหสั่งการได
สําหรับในเขตอําเภอของตน และในกรณี ผูอํานวยการจั งหวัด ใหสั่ง การไดสําหรับ ในเขตจังหวั ด
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของตน ใหแจงใหผูอํานวยการ
อําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผูอํานวยการจังหวัดจะ
สั่งการใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทําหรือ
งดเวนการกระทําใดที่มีผลกระทบตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได คําสั่งดังกลาวใหมีผล
บังคับเปนระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่ง แตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจําเปนตองให
คําสั่งดังกลาวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหเปนอํานาจของผูบัญชาการที่จะสั่งการไดตามความจําเปน
แตตองไมเกินเจ็ดวัน
ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย ตามวรรคหนึ่ ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน ผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๒๑ ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นซึ่งมีพื้น ที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ใหเปน หนาที่ข องเจาพนัก งานที่ประสบเหตุตองเข า
ดําเนินการเบื้องตนเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่
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นั้นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใด ๆ
เพื่อคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย และภยั น ตรายจากสาธารณภั ย นั้ น ใกล จ ะถึ ง
ผูอํา นวยการมีอํา นาจสั่งใหเจ าพนั กงานดัด แปลง ทําลาย หรื อเคลื่อนยายสิ่งก อสร าง วัส ดุ หรื อ
ทรัพยสิน ของบุ คคลใดที่เปน อุ ปสรรคแกการบําบัดปดปองภยัน ตรายได ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จําเป น
แกการยับยั้งหรือแกไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อปองกันภัยตอสวนรวม
ดวยโดยอนุโลม
ในกรณีที่การดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสินจะมีผลทําใหเกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแกเขตพื้นที่อื่น ผูอํานวยการทองถิ่น
จะใชอํานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการจังหวัด
มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียง
กับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวน แตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น
หรือเมื่ออยูภายใตการควบคุมของผูอํานวยการ ก็ใ หกระทําไดแมเจาของหรือผูครอบครองจะไมได
อนุญาต
ในกรณีที่ทรัพยสินที่อยูในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดสาธารณภัย
ไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือ
สถานที่ดังกลาวได
ในกรณี ที่ เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานตามวรรคสอง
ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว
มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการและเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ชั่วคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพยสินของผูประสบภัย
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(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อประโยชน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง
(๔) จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย
(๕) ชวยเหลือผู ประสบภัย และชวยขนยายทรัพย สิน ในพื้น ที่ที่ เกิดสาธารณภัยและพื้น ที่
ใกลเคียง เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ
ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการจะจัดใหมีเครื่องหมายหรือ
อาณัติสัญญาณเพื่อใชในการกําหนดสถานที่หรือการดําเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได
ในการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานจะดําเนินการเอง
หรือมอบหมายใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในพื้นที่เปนผูดําเนินการ หรือชวยดําเนินการก็ได
และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลเปนผูดําเนินการหรือชวยดําเนินการดวยก็ได
มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในพื้นที่ใด และการที่ผูใดอยูอาศัยใน
พื้น ที่นั้น จะกอ ใหเกิ ดภยัน ตรายหรือกี ดขวางตอการปฏิบั ติหนา ที่ของเจาพนักงาน ใหผูบัญ ชาการ
รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้น
ออกไปจากพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยูอาศัยหรือดําเนิน
กิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการกลาง
ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการทองถิ่นโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการ
อําเภอ จะประกาศหามมิใ หบุคคลใด ๆ เขาไปอยูอาศัยหรือดําเนิน กิจการใดในพื้น ที่ดังกลาวก็ได
ประกาศดังกลาวใหกําหนดระยะเวลาการหามและเขตพื้นที่ที่หามตามที่จําเปนไวดวย
มาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายจากสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือ
รับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู
หนั ง สื อ รั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ต อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสงเคราะห แ ละการฟ น ฟู ที่
ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับจากทางราชการ พรอมทั้งระบุหนวยงานที่เปน ผูใหการสงเคราะหหรือฟน ฟู
และสถานที่ติดตอของหนวยงานนั้นไวดวย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
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บรรดาเอกสารราชการของผูประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
เมื่อผูประสบภัยรองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เปนภูมิลําเนา
ของผูประสบภัย ใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นแจงใหหนวยงานของรัฐ
และองค กรปกครองสว นทอ งถิ่ น ที่ เกี่ ยวขอ งทราบ และใหห นว ยงานของรัฐ และองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของออกเอกสารทางราชการดังกลาวใหใหมตามหลักฐานที่อยูในความครอบครองของตน
สงมอบใหแกผูประสบภัยหรือสงมอบผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เปนผูแจง ทั้งนี้
โดยผูประสบภัยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการ แมวาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร
ราชการดังกลาวจะกําหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการก็ตาม
ในกรณีที่ผูประสบภัยหรือ เจาของหรือ ผูครอบครองทรัพยสิน รอ งขอหลักฐานเพื่อรับการ
สงเคราะหหรือบริการอื่นใด ใหผูอํานวยการในเขตพื้น ที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองใหตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย ร า ยแรงอย า งยิ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมตลอดทั้ งให ความช วยเหลื อแกประชาชนในพื้น ที่ ที่กํา หนดก็ไ ด โดยใหมีอํ านาจเชน เดีย วกั บ
ผูบัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผูอํานวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอํานาจกํากับและควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบั ญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ รองผู อํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และ
เจาพนักงานในการดําเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ดวย
เจาหนาที่ของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แลวแตกรณี
หมวด ๓
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งตองสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(๒) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓) จัดใหมี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่อ งใช ยานพาหนะ และสิ่ งอื่น เพื่อ ใช ใ นการ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตามที่ กํ า หนดในแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร
(๔) ดําเนิน การใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยันตราย หรือ
เสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ
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) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ
ดานตาง ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะเพื่อใช
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้น ตอนในการจัด ใหมีเ ครื่องหมายสั ญญาณ หรือ สิ่งอื่น ใด ในการแจงให
ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
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มาตรา ๓๔ ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบดวย
(ก) ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ข) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ค) ผูแ ทนองค การสาธารณกุศ ลในเขตกรุง เทพมหานครตามจํ านวนที่ผูว าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
(ง) ผูแทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแตงตั้ง
ใหแตงตั้งผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูแทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนที่ปรึกษา
หรือกรรมการตามจํานวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง
ให ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี ห นา ที่ จั ด ทํ า แผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานครเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใชตอไป
การปฏิบัติ หนา ที่แ ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ใหเ ปน ไปตามที่ผูว า
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
มาตรา ๓๕ ให ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครเป น รองผู อํา นวยการกรุ ง เทพมหานครมี ห น า ที่
ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ผูอํานวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช
บังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของรองผูอํานวยการกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม
ความรับ ผิด ชอบ และอํา นาจหนา ที่ข องปลั ดกรุง เทพมหานครในฐานะรองผูอํ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได
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มาตรา ๓๖ ใหผูอํานวยการเขตในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร เปนผูชวยผูอํานวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และ
มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู ช ว ยผู อํ า นวยการกรุ ง เทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ให ผู ช ว ย
ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานครที่อยูใน
เขตพื้น ที่ใ หชวยเหลือหรือรวมมื อในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ความรั บ ผิ ด ชอบ และอํ า นาจหน า ที่ ข องผู อํ า นวยการเขตในฐานะผู ช ว ยผู อํ า นวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูอํานวยการเขตจะมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการเขต
เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได
มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 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
หรือ หน วยงานของรัฐ ใดในการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่เ กิด ขึ้น ในเขตกรุง เทพมหานคร
ใหผูอํานวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐ นั้น แลวแตกรณี ไดรับแจงแลว ใหเปนหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามที่ไดรบั แจงโดยเร็ว
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หมวด ๔
เจาพนักงานและอาสาสมัคร
มาตรา ๓๙ ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการกลาง มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผูอํานวยการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตจังหวัด
(๓) ผูอํานวยการอําเภอ มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตอําเภอ
(๔) ผูอํานวยการทองถิ่น มีอํานาจแตงตั้งเจ าพนักงานใหปฏิบัติห นาที่ไดใ นเขตองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
(๕) ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
หลั ก เกณฑ ก ารแต ง ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานพบเห็นวาอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพ
ที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัยไดโดยงายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจกอใหเกิด
สาธารณภัยได ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่ตอไป
มาตรา ๔๑ ใหผูอํานวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้น ที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
การบริหารและกํากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝกอบรม สิทธิ หนาที่และวินัยของ
อาสาสมัคร ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องคการสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเขามาชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานในระหวางเกิดสาธารณภัย ใหผูอํานวยการหรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ
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มอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ใหองคการสาธารณกุศลและบุคคลดังกลาวในการใหความชวยเหลือได
ตามที่เห็นสมควร
เพื่อ ใหการชวยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูอํานวยการ
แจงใหองคการสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูใน
พื้น ที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
หรือแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหนาที่
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให ผู บั ญ ชาการ รองผู บั ญ ชาการ ผู อํา นวยการ รองผูอํ า นวยการ ผู ช ว ย
ผูอํานวยการ และเจา พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ใ นการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เปน เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิ บัติการตามหนา ที่
ดังกลาว หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่ และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาท
เลินเลออยางรายแรง ใหผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูใดซึ่งมิใชเปนผูไดรับ
ประโยชนจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ใหทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
ใหแกผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ขี อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ไดกําหนดไวใ นแผนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือ แผนดังกลาวไดใ ชม าครบ
หาปแ ลว ใหเปนหนาที่ของผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยูใ น
ความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัว สําหรับเจาพนักงานและ
อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจํ า ตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีที่ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการประสงคจะแตง
เครื่องแบบ ก็ใหกระทําไดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๖ การดําเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจาหนาที่ หรือทรัพยสินในราชการทหารใหเปนไป
ตามความตกลงเปน หนังสือรวมกัน ระหวางผูอํานวยการจังหวัดหรือผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
และผูบังคับบัญชาของทหารในเขตพื้น ที่ที่เกี่ยวของ เวน แตเปนกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๔๗ บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของทองถิ่น เพื่อนําไปใช
จายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถิ่นนั้น
มาตรา ๔๘ หามมิใหบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นําเอา
ความลับ ซึ่งตนไดมาในฐานะนั้น ๆ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับนั้นแกผูอื่นโดย
ไม มีอํ านาจโดยชอบดว ยกฎหมายในประการที่ นา จะเกิ ดความเสีย หายแกผู หนึ่ งผู ใ ด หรื อแกก าร
ประกอบอาชีพของผูนั้น
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผูใ ดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการตาม
มาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูอํานวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๖
วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไมมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายหรือตามคําสั่งของผูอํานวยการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู
ในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
จะเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือนแทนการดําเนินคดีก็ได
มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘
ถาคําสั่งอพยพนั้นเพื่อเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือฝาฝนคําสั่งตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย ผูใ ดแตงเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
อาสาสมั ค รหรื อ ขององค ก ารสาธารณกุ ศ ล และเข า ไปในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย โดยมิ ไ ด เ ป น
อาสาสมัครหรือสมาชิกองคการสาธารณกุศลดังกลาว เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลดังกลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใ ดเรี่ยไรหรือหาประโยชนอื่ น ใดสําหรั บตนเองหรือผูอื่น โดยมิชอบโดย
แสดงตนวาเปนอาสาสมัคร เจาพนักงานหรือผูดํารงตําแหนงอื่นใดในหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือใชชื่อของหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
ดําเนินการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนิน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระหวางที่ยังจัดทําแผนดังกลาวไมแลวเสร็จใหเปนไปตามแผนที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๕๗ ใหบรรดาศูนยปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เป น ศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบี ย บ ข อ บัง คั บ ประกาศ หรื อคํ า สั่ง ที่อ อกตาม
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใชบังคับอยูในวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขึ้นเปนสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดําเนินการปองกัน บรรเทา ฟนฟูสาธารณภัย
และอุบัติภัย ซึ่งมีผลทําใหงานดานสาธารณภัยและงานดานอุบัติภัย ที่เดิมดําเนินการโดยกองปองกันภัยฝาย
พลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานัก งานคณะกรรมการปองกัน อุบัติภัยแหงชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มารวมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานเดียวกัน
นอกจากนี้กฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในดานของอัคคีภัย รวมทั้ง หนวยงานที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาวก็เปน หนวยงานเดียวกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพและแนวทาง
เดียวกัน ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการอํานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จึงเห็น สมควรนํากฎหมายวาด ว ยการป องกัน ภัย ฝายพลเรือน และกฎหมายวาดว ย
การปองกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไวรวมกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

