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(H.M. the King signet) 

 

Disaster Prevention and Mitigation Act  

B.E. 2550 [A.D. 2007] 

________________________________________________________ 

BHUMIPOL ADULYADEJ, REX: 
Given on the 28 Day of August, B.E. 2550 [2007] 

Being the 62nd Year of the Present Reign. 
 
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that;  
Whereas, it is expedient to have the law on Disaster Prevention and Mitigation.  
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National 

Legislative Assembly as follows; 
 Section 1: This act is called “Disaster Prevention and Mitigation Act, B.E. 2550 [A.D. 2007]” 

Section 2: This act shall come into force as from the day following the date of its publication in 
the Royal Gazette1. 

Section 3: These following acts shall be repealed and replaced by this act; 
(1) Civil Defense Act, B.E. 2522 [A.D. 1979] 
(2) Fire Defense Act, B.E. 2542 [A.D. 1999] 
Section 4: Herein the act; 
“Disaster” means any of these disasters; fire, storm, strong wind, flood, drought, epidemic in 

human, epidemic in animals, epidemic in aquaculture, and epidemic in plants and other public disaster 
either natural disasters or human-made disasters, accidents or all other incidents that effect to life, body 
or properties of the people, of the government. And in this regards, air threats and sabotages are also 
included. 

“Air threat” means any disasters affected from strikes or attacks in the air by terrorists or alien 
nations. 

“Sabotage” means any disasters affected from any activities aim to destroy to private or 
government properties, public utilities, or activities of offensive, deterrence, delay to any operations 
including of any harmful actions toward persons which will create a political, economical and social 
disturbance or damage to national security as a whole. 

“Government agency” means any government services, state enterprises, national public 
organizations, or other government units; excludes local administrations or municipal governments. 

“Local administration” means any Tambon2 administrations, municipalities, Pattaya city 
government, or other local administrations by law; excludes provincial governments and Bangkok 
Metropolitan government. 

“Province” means any provinces throughout the Kingdom of Thailand; excludes Bangkok. 

                                                             
1 Published in the Royal Gazette Vol. 124, Part 52 A (ก), dated on 7 September B.E. 2550 [A.D. 2007] 
2 There is also mentioned as “sub-district” 
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“District” means any districts and minor districts3 throughout the Kingdom of Thailand; excludes 
districts in Bangkok. 

“District governor” means any district governors and any assistant district governors who are in 
charge to all minor districts are also included. 

“Local governor” mean any governors in Tambons, municipality governors, Governor of Pattaya, 
and other chiefs or governors of other local administrations. 

“Commander in chief” means the chief who is in charge on National Disaster Prevention and 
Mitigation Operation. 

“Director” means any directors in central, provinces, districts, local administrations and Bangkok 
is also included. 

“Officer” mean any designated officials for disaster prevention and mitigation operation in any 
relevant area of works by this law. 

“Volunteer” means any Disaster Prevention and Mitigation volunteers. 
“Director-General” means Director-General of Department of Disaster Prevention and Mitigation. 
“Minister” means respective minister who has been authorized by this law. 
Section 5: Minister of Interior shall be having authorities to define relevant ministerial 

regulations, regulations, and other announcements to be enforced by this law, but not before those 
regulations or announcements have been published in the Royal Gazette.  

 
CHAPTER 1 

General Provisions 
________________________________ 

Section 6: There shall be a National Disaster Prevention and Mitigation Committee (NDPMC)4, 
consisting of Prime Minister or designated Deputy Prime Minister as a chairperson, Ministry of Interior as 
first vice chairperson, Permanent Secretary for Interior as second vice chairperson, and Permanent 
Secretary for Defense, Permanent Secretary for Social Development and Human Security, Permanent 
Secretary for Agriculture and Cooperatives, Permanent Secretary for Transportation and 
Communications, Permanent Secretary for National Resources and Environment, Permanent Secretary 
for Information and Communication Technology, Permanent Secretary for Public Health, Direct-General 
of The Bureau of Budget, Commissioner-General of Royal Thai Police, Supreme Commander, Commandant 
of Royal Thai Army, Commandant of Royal Thai Navy, Commandant of Royal Thai Air Force, Director-
General of National Security Council, and together with others but not more than five intellectuals who 
are experienced in city planning, and disaster prevention and mitigation shall be appointed by the Cabinet 
as members. 

Director-General of Department of Disaster Prevention and Mitigation as the secretariat of the 
committee, and not more than other two officials in Department Disaster Prevention and Mitigation shall 
be appointed as an assistant secretary. 

Section 7: The committee shall have the powers and duties as follows; 
(1) Propose the policy to formulate the National Disaster Prevention and Mitigation plan. 
(2) Determine and preapproval the plan under Section 11 (1) before submitting the plan to the 

Cabinet. 
                                                             
3 There is also mentioned as “King Amphoe” in Thai 
4 Thai Abbreviation of the committee is “กปภ.ช” 
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(3) To integrate the development on disaster prevention and mitigation mechanism among 
Government agencies, Local administrations, and other relevant private sectors effectively. 

(4) To recommend, support and promote on any disaster prevention and mitigation activities. 
(5) To propose regulations on remuneration, recompenses, and other expenses related to 

disaster prevention and mitigation operations, and those regulations shall be in accordance 
to rules and regulations of Ministry of Finance. 

(6) To perform other duties according to this and other laws as may be required by the Minister. 
Regarding to the operations of the committee in paragraph one, the committee shall have their 

rights to appoint a sub-committee to perform tasks on their behalf, and the sub-committee shall adapt 
Section 10 to regulate their meetings. 

  To have more benefit from the committee according to paragraph one, the committee shall have 
authority to demand other government services, local administrations, or other private agencies to 
provide, to illuminate any relevant information to their meetings. 

Section 8: The appointed intellectual members of the committee shall be performing their duties 
for a term of four years. 

In case of any appointed intellectual members vacate before their term, or a new or an additional 
member appointed by the Cabinet, the appointee shall be resumed in their duties not more than the 
remaining of the term. 

Any members who vacate office upon termination of the term shall maintain their duties until the 
newly appointed members take their office. 

The appointed intellectual members could be reappointed but they are not allowed to be in their 
office more than two terms continuously. 

Section 9: In addition the vacation of their office upon termination of the term according to 
Section 8, the appointed members would vacate their office upon; 

(1) Death 
(2) Resignation by proposing the resignation letter to the chairperson 
(3) Being dismissed by the Minister 
(4) Being a bankrupt 
(5) Being an incompetent or a quasi-incompetent person 
(6) Being imprisoned by a final judgment or a lawful order to a term of imprisonment, except for 

an offence committed through negligence or petty offence. 
Section 10: The constituted quorum meeting of the committee shall have not less than one-half 

of the total members. 
For any meetings, the chairperson of the committee shall preside over the meeting. If the 

chairperson absence, or unable to perform his or her duties, the vice chairperson shall be resumed the 
function as the chairperson respectively. Otherwise, one of the present members shall be selected as the 
chairperson. 

Any decisions of meeting shall be judged by majority of the votes, based on one member one vote 
basis. In case of equality of votes, the chairperson who is presiding over the meeting shall have an 
additional vote as a casting vote. 

Section 11: Department of Disaster Prevention and Mitigation shall be the central government 
unit to operate any related activities on national disaster prevention and mitigation, and shall have 
powers and authorities as follows; 

(1) Formulates the National Disaster Prevention and Mitigation Plan for the committee to seek 
for an approval by the Cabinet 
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(2) Organizes and researches on procedures and measures to prevent and mitigate all impacts of 
disasters effectively 

(3)  Operates, cooperates, supports and assists other government services, local administrations, 
and other relevant private sectors on disaster prevention and mitigation. And provides aids 
to disaster effected people 

(4) Guides, and provides consultancy, and train other government services, local administrations 
and other private sectors on disaster prevention and mitigation 

(5) Follow-up, assesses and evaluates all activities related to disaster prevention and mitigation 
at all levels 

(6) Perform other duties in accordance to this and other law or as may required by Commander 
in Chief, Prime Minister, the Committee or the Cabinet 

After the plan in paragraph one has been approved, other related government services and local 
administrations shall operate all of their activities according to the plan. 

During the process of formulating the prevention and mitigation plan in paragraph one, 
Department of Disaster Prevention and Mitigation shall confer with relevant government agencies, local 
administrations. In this regards, private sectors shall be able to be included into this conferring for their 
opinions. 

For benefit of any operations under Section 10 (3), (4), (5) and (6), there shall be Disaster 
Prevention and Mitigation Center in some provinces. Those centers shall operate in the area of province 
and neighboring provinces as necessary. And there shall be Disaster Prevention and Mitigation Offices to 
oversee and support any disaster prevention and mitigation activities at provinces level or as required by 
Director. 

Section 12: The Disaster Prevention and Mitigation Plan under Section 11 (1) shall have 
substantial parts as follows; 

(1) Guide lines, measures and adequate budget to support disaster prevention and mitigation 
operations systemically and continuously 

(2) Guide lines and methods for providing aids and mitigate the impacts of disasters in both 
short and long term, together with evacuation procedures of effected people, government 
services, and other local administrations, supports effected people on their public health, 
public utilities and communication system 

(3) Relevant government agencies and local administrations shall proceed all operations under 
(1) and (2), and shall seek for availability and mobility of fund 

(4) Preparedness perspectives on support personnel, equipments and other materials to deploy 
upon disaster prevention and mitigation operations, and capacity building of those personnel 
and other people shall be included 

(5) Guide line on fixing, recovery and restoration to community right after disaster 
Those activities on paragraph one shall be preceded based on prioritization of hazard risks and 

vulnerabilities of disasters. And if there is any necessities to update, to correct laws or regulations or 
propositions of the Cabinet, those necessities shall be included into the National Disaster Prevention and 
Mitigation Plan. 

Section 13: Designated Minister as Commander in Chief shall have power to control and oversee 
on disaster prevention and mitigation throughout the Kingdom according to this law. And the minister 
shall have power to command or demand to Directors, Deputy Directors, Assistant Directors, Officers, and 
Volunteers throughout the Kingdom. 

The Permanent Secretary for Interior as Deputy Commander in Chief assists the Commander, 
shall perform any duties as my required by the Commander. He or she shall have delegated power to 
command the operations under paragraph one. 
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Section 14: The Director-General as Central Director, shall have power to control and oversee 
operations of other Directors, Deputy Directors, Assistant Directors, Officers, and Volunteers on disaster 
prevention and mitigation throughout the Kingdom. 

Section 15: Provincial Governor as Provincial Director shall responsible for disaster prevention 
and mitigation of their own province. He or she shall have power as follows; 

(1) Formulate the Provincial Disaster Prevention and Mitigation Plan in accordance to the 
national plan 

(2) Oversee and train all volunteers of local administration in the province 
(3) Oversee and investigate all local administrations on preparing of disaster prevention and 

mitigation equipments, materials, vehicles and other related hardware for their own use in 
accordance to Provincial plan 

(4) Operate as a government service unit at local administration level to provide basic support to 
disasters affected people, and other activities related to disaster prevention and mitigation 

(5) Support local administrations on any related activities of disaster prevention and mitigation 
(6) Perform other duties as may be required by the Commander in Chief or the Central Director 
For benefit of operations under Section 15 (3), (4), and (5), Provincial Director shall have power 

to demand other government agencies and other local administrations in their own province to cooperate 
to Provincial Disaster Prevention and Mitigation Plan and shall have power to control and oversee 
activities of Officers and Volunteers in according to this law. 

Section 16: Provincial Disaster Prevention and Mitigation Plan under Section 15 (1) shall have 
substantial parts as follow; 

(1) The setting up of Special Command Center when ever disasters strike, that center shall be 
constructed and has authorities to command and oversee disaster prevention and mitigation 
operations and activities 

(2) Plan and procedures for local administrations for procuring tools, equipments, materials, 
hardware and vehicles in disaster prevention and mitigation operations 

(3) Plan and procedures for local administrations for procuring an early warning system and 
other equipments to inform people and communities on incoming disasters 

(4) Operation plan for disaster prevention and mitigation at local administrations 
(5) Cooperation plan to other relevant public charities. 
Section 17: For formulating Provincial Disaster Prevention and Mitigation Plan, Provincial 

Governor shall appoint a committee. That committee shall be consisted of these following members; 
(1) Provincial Governor as chairperson 
(2) Designated Deputy Provincial Governor as a vice chairperson 
(3) Commander of Army Circle, or Commander of Provincial Army base or their representative 

as a vice chairperson 
(4) Provincial Administrator as a vice chairperson 
(5) Other members shall be consisted of these following; 

(a) Representatives from provincial government services appointed by Provincial 
Governor at any appropriated numbers as members 

(b) Seven representatives from local administrations consisting of two persons from 
municipalities and other five persons from Tambon Administrations as members 

(c) Representatives from public charities shall be appointed by Provincial Governor in 
any appropriated numbers as member 

(6) Chief Officer of Disaster Prevention and Mitigation Office or representative from Department 
of Disaster Prevention and Mitigation as secretary 

In case of higher education institutes or universities located in that province, president or rector 
of each institute shall be appointed by Provincial Governor at any appropriated numbers as members or 
consultants. 
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The committee under paragraph one shall formulate their Disaster Prevention and Mitigation 
Plan and propose to their Provincial Governor for executing of the plan. 

Responsibilities and meeting procedures of committee under paragraph one shall be assigned by 
Provincial Governor. 

Section 18: Provincial Administrator as Deputy Provincial Director shall assist Provincial 
Director on disaster prevention and mitigation operations, and shall perform other duties as may be 
required by Provincial Director.  

Section 19: District governor as District Director, shall perform duties on disaster prevention 
and mitigation in their home-land and shall perform other duties as may be required by Provincial 
director. 

For any operations of District Director under paragraph one, the director shall have power to 
demand other government agencies, relevant local administrations in their area of works to operate the 
Provincial Disaster Prevention and Mitigation Plan, and shall have power to command, control and 
oversee all activities of relevant Officers and Volunteers on their operations in accordance to this law. 

Section 20: Local Administration as Local Director shall perform their duties on disaster 
prevention and mitigation in their areas of works. Local administrators shall perform duties as Local 
Director, and shall assist Provincial Director and District Director in performing other duties as 
requested. 

For any operations of Local Director under paragraph one, the director shall have power to 
control, and oversee local Officers, local Volunteers activities according to this law. 

The Administrative assistants shall perform their duties as Assistant Local Director on disaster 
prevention and mitigation and other duties as may be required by Local Director. 

 
CHAPTER 2 

Disaster Prevention and Mitigation 
____________________________________________ 

Section 21: In any occurrence or expected to occur of disasters in local administration area, that 
Local Director has to proceed the disaster prevention and mitigation operation at once, and he or she 
shall report to District Director, and Provincial Director immediately. 

For the operations on paragraph one, the Local Director shall have power to; 
(1) Demand any local civil servants, local government employee, local government service 

servants, local government officers, volunteers, and other relevant personnel to perform any 
necessity actions for prevention and mitigation of that disasters  

(2) Utilize any materials, tools, equipments, and vehicles of the government, or of private sectors 
in affected areas as necessary to prevent and mitigate that disasters 

(3) Utilize communication devices of the government, or of private sectors in affected area or 
neighboring areas  

(4) Request other local administrations to support that disaster prevention and mitigation 
operation 

(5) Order any people to enter or leave the areas, buildings or any specific locations 
(6) Provide aid and support to effected people radically and expeditiously 
Section 22: If there is an incident or event in paragraph one, District Director and Provincial 

Director shall have their authorities equal to Local Director. District Directors shall oversee in their 
district, and Provincial Directors shall function in their provinces respectively. 
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In case of that Local Director require a support from other government agencies or other 
government agents outside the areas, he or she has to request to District Director or Provincial Director 
to demand other relevant agencies to response rapidly. 

Section 23: When a disaster occurs in any local administrations, other neighboring Local 
Directors shall have to support to that Local Director on the prevention and mitigation operations. 

Section 24: When a disaster occurs, local Officers in those affected area shall have to deploy the 
mitigation operation at once, and report to Local Director in their area of works for further operation 
immediately. And in some unavoidable cases, those Officers shall have power to implement any 
operations to protect or save life of those effected people. 

Section 25: In any occurring disasters or expected to occur, the Director shall have authorities to 
command other Offices to modify, destroy, move or remove any obstacle, structures, materials of any 
private properties to mitigate the impacts of disaster. But any actions shall be limited to protect or to 
resolve any damages from disasters. 

Any actions in paragraph one shall be allowed to operate upon necessities to community 
relatively. 

If there is any modifications, destroying, or talking out of structures, materials or properties that 
will lead to more disaster dilation to other neighboring areas that Local Director shall not allow operating 
under paragraph one or two, except that operation is under supervision of Provincial Director. 

Section 26: When any Officers shall be able to enter into private own buildings or properties or 
places near to area of disaster for prevention and mitigation purpose, those Officers shall get permitted 
by the owner before taking any actions or operations, except that operation is under supervision of 
Directors, even there is no owner presenting over, those Officer shall be granted. 

In some cases under paragraph one; some belongings or materials inside those properties shall 
be able to active a disaster, those Officers shall have power to order the owner to bring their belongings 
out of that building. 

If the owner or proprietor ignore or unable to compile the order, those Officers under paragraph 
two shall have authority to take those belongings out of the properties or building. However, those 
authorizations shall be limited to any necessity for disaster prevention and mitigation only. And those 
Officers shall not be blamed to any damages. 

Section 27: In the disaster mitigation operations, Director or designated Officers shall have 
power to; 

(1) Build some temporary shelters for living or getting first aid, and properties care taking to 
effected people 

(2) Manage the traffic arrangement in the disaster impact areas and neighboring areas  
(3) Keep out the disaster impact areas and neighboring areas for preventing unauthorized 

people 
(4) Provide security measures to prevent plunderers or thief to through the area 
(5) Support effected people to move their moveable properties and belongings from disaster 

impact area to secured neighboring areas as requested 
The Director or designated Officers shall prepare tools or signals for displaying working status or 

purpose on specific locations or actions under paragraph one 
In any operation under (2), (3), (4), and (5), either Director or Officer shall be proceeding by 

themselves or shall be able to delegate their authorities to other appropriated government official or local 
police department to assist or proceed on their behalf. Under (5), other public charities shall be included 
to assist this operation. 
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Section 28: When disaster occur or expected to occur, in any local areas and people in that area 
shall be affected by disaster, or will be obstacles to disaster prevention and mitigation. Commander in 
Chief, Deputy Commander in Chief, Central Director, Director, District Director and Local Director shall be 
able to order those effected people to evacuate to other areas as necessary to disaster prevention and 
mitigation operations. 

Section 29: When disaster occurs or expected to occur in any areas, and there shall raise more 
violent for staying or continuing normal living activities. Commander in Chief, Deputy Commander in 
Chief, Provincial Director, District Director and, Local Administration Director under the approval from 
District Director shall be able to make an announcement to disallow any people to entry, or to do other 
business in that area. That announcement shall be in specific period of time as necessary. 

Section 30: Local Director shall responsible for damaged assessment of disaster, and those 
effected people, and properties shall be recorded or certified on that assessment. A proof of affected or a 
certificate shall be given to those people for recovering and compensation. 

Proof of affected under paragraph one shall have entitlement details to get restoration and 
compensation from the government, name and contact information of relevant government agency. 
Anyhow, the required information shall be defined by the Director-General. 

If those effected people lost their official or legal documents, those people shall request or inform 
their local administration at effected area or at their homeland. That local administration shall notify to 
other relevant government agencies. Those relevant government agencies shall renew and delivery that 
documents to effected people or the local administration. All charges and fees shall be waived for these 
renewing services, even there shall be charged legally. 

When those affected people or owner of damages properties request other support or services, 
that Local Director shall issue assessment certificate in accordance the regulations of Ministry of Interior. 

Section 31: In case of severe drought occurring, Prime Minister or designated Minister shall have 
power to demand the Commander in Chief, Directors, government agencies and related local 
administrations to deploy disaster prevention and mitigation, including of providing supports to the 
people in affected areas. The Commander in Chief shall have power further to Section 13 and Directors 
shall have power further to Section 21 and other duties under Section 25, 28 and 29 shall be granted to 
the Commander in Chief, Deputy Command in Chief, Directors, Deputy Director, Assistant Director and 
other Officers respectively. 

If any government employees abandon their duties, deny compiling any commands from Prime 
Minister or designated Deputy Prime Minister, shall be charged as highest disciplinary violation or 
improperly operation at highest degree.    

CHAPTER 3 
Disaster Prevention and Mitigation in Bangkok Metropolitan 

_________________________________________________________________________ 
Section 32: Bangkok Metropolitan Governor as Bangkok Director shall be responsible for 

Bangkok Disaster Prevention and Mitigation shall have power as follows; 
(1) Formulate the Disaster Prevention and Mitigation Plan for Bangkok, which shall be 

consistence to the National Disaster Prevention and Mitigation Plan 
(2) Oversee and train Volunteers in Bangkok 
(3) Procure materials, equipments, tools, vehicles and others, as necessary to Disaster 

Prevention and Mitigation as stated in Disaster Prevention and Mitigation Plan for Bangkok 
(4) Provide basic recovery to disaster effected people or victims, and shall provide security and 

any disaster prevention and mitigation actions 
(5) Support and assist local administrations and their neighboring in disaster prevention and 

mitigation 
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(6) Perform any related duties as may required by the Central Director 
For most benefits from conforming (3) (4) and (5), Bangkok Director shall have power to 

command government services and Bangkok services, and coordinate other government agencies and 
other relevant local administration in disaster prevention and mitigation operation in Bangkok in 
accordance to Bangkok Disaster Prevention and Mitigation Plan, and shall have power to command, 
control and oversee all operations of Bangkok Officers and Volunteer in accordance to this law. 

Section 33: Bangkok Disaster Prevention and Mitigation Plan. As stated under Section 32 (1) 
there shall be substantial subjects according to Section 12 as follows: 

(1) Establish Command Center where disaster occurred, there shall be constructed and 
authorized for disaster prevention and mitigation operations 

(2) Plan and process to procure materials, equipments tools  and vehicles for disaster prevention 
and mitigation operation 

(3) Plan and process to procure signaling devices or others for notifying the occurrence or 
expectation of a disaster 

(4) Bangkok Disaster Prevention and Mitigation Action Operation Plan 
(5) Coordination plan with public charity organizations in Bangkok 
Section 34: For formulating the Bangkok Disaster Prevention and Mitigation Plan, Bangkok 

Governor shall appoint a committee that consisting of: 
(1) Bangkok Governor as chairperson 
(2) Permanent Secretary for Bangkok as vice chairperson 
(3) Other members of the committee consisting of: 

(a) Appropriate number of delegates from government agencies or offices in Bangkok 
(b) Representatives from Department of Disaster Prevention and Mitigation 
(c) Appropriate number of delegates from public charities in Bangkok 
(d) Appropriate number of delegates from communities in Bangkok 

The Bangkok Governor shall appoint appropriate number of representatives from Ministry of 
Defense and universities as consultants or committee members. 

The committee in paragraph one shall formulate the Bangkok Disaster Prevention and Mitigation 
Plan and propose to Bangkok Governor for further promulgation. 

The committee in paragraph one shall perform and arrange meetings as defined by Bangkok 
Governor accordingly. 

Section 35: Permanent Secretary for Bangkok as vice chairperson to assist Bangkok Director in 
disaster prevention and mitigation operations and others duties as my required by Bangkok Director. The 
powers and authorities as described under Section 32, paragraph 2 shall be adapted to his or her duties, if 
appreciable.  

Responsibilities and authorities of Permanent Secretary for Bangkok as Bangkok Deputy Director 
shall be described under paragraph one. Permanent Secretary for Bangkok’s authorities and duties shall 
be able to be delegated to Assistant Permanent Secretary. 

Section 36: Each Bangkok District Directors as Assistant Bangkok Director to assist Bangkok 
Director in responsible and perform duties on disaster prevention and mitigation in each districts and 
other duties as may be required by Bangkok Director. 

As described under paragraph one, the Assistant Bangkok Director shall be authorized to 
command government services and Bangkok services to assist or cooperate on disaster prevention and 
mitigation over affected areas in Bangkok where those authorities appreciable for controlling and 
supervision to Officers and Volunteers to perform their duties to this law accordingly. 
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Responsibilities and authorities of District Director as Assistant Bangkok Director as described in 
paragraph one and two shall be able to be delegated to Assistant District Directors to perform duties on 
their behalf, if appreciable. 

Section 37: In any occurrences or expected to occur of disasters, Assistant Bangkok Director 
shall immediately proceed the disaster prevention and mitigation operation, and notify the Bangkok 
Director and Assistant Bangkok Director at once. 

The prescription under Section 21 paragraph two, Section 22 paragraph three and four, Section 
24, Section 25, Section 26, Section 27, Section 28, Section 29 and Section 30 shall be adapted for Bangkok 
disaster prevention and mitigation accordingly. 

Section 38: In case of further assistance from other government services is required to perform 
disaster prevention and mitigation in Bangkok, the Bangkok Director shall request those agencies. And 
depending on the requests, those informed government officials shall immediately perform their duties as 
requested over disaster prevention and mitigation operation in Bangkok. 

CHAPTER 4 
Officers and Volunteers 

______________________________ 
Section 39: Directors shall have powers and authorities to appoint Officers as follows: 

(1) Central Director shall has authority to appoint Officers for performing their duties 
throughout the Kingdom 

(2) Province Director shall has authority to appoint Officers for performing their duties at  
province level 

(3) District Director shall has authority to appoint Officers for performing their duties at district 
level 

(4) Local Director shall has authority to appoint Officers for performing their duties at local 
region 

(5) Bangkok Director shall has authority to appoint Officers for performing their duties 
throughout Bangkok Metropolitan 

Rules and regulations of Ministry of Interior shall be applied for appointing and operations of 
Officers at each level. 

Section 40: If there are any places or buildings, or materials or parts inside or outside of 
buildings or places, could be a cause of a disaster easily. Those Directors or Officers who know shall 
inform relevant authorities for further investigation. 

Section 41: Directors shall conduct to set up Volunteer unit in their responsible area to perform 
duty as follows: 

(1) Assist Officers in disaster prevention and mitigation operations 
(2) Perform other duties as my required by Director and according to rules and regulations of 

Ministry of Interior 
The administration and management, selection, training, rights, duties and disciplines of 

Volunteers shall be followed rules and regulation of Ministry of Interior accordingly. 
Section 42: In the case of any public charities or persons assist the Officers during disaster event, 

Director or designated Officer shall delegate their duties or area of work to those persons appropriately.  
For efficiency disaster recovery, the Director shall notify relevant public charities, and person in 

that affected area. They shall be informed on coordination procedures and operation details of Provincial 
Disaster Prevention and Mitigation plan or Bangkok Disaster Prevention and Mitigation plan. 
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CHAPTER 5 

Miscellaneous 
_____________________________________ 

Section 43: Commander in Chief, Deputy Commander in Chief, Director, Deputy Director, and 
other Officers who perform their duties in accordance to this Disaster Prevention and Mitigation Act shall 
be designated officials under Criminal Laws.  And any those performed operations with properness and 
carefulness upon their authorities and functions according to this act; there shall be no guilty and shall be 
acquitted. 
 Any actions under paragraph one, if there are any direct damages to properties of one, except 
that disaster itself. The government shall compensate to that damages subject to ministerial regulations 
and procedures. 

Section 44: In case of any changes of disaster prevention and mitigation facts as specified in 
disaster prevention and mitigation plans under this act, or if those plans have been used for five years. 
Those responsible persons who oversee the formulating of plan shall have to revise or review that plan 
rapidly. 

Section 45: There shall be a uniform, badge and identify card for Officers and Volunteers to 
declare themselves whilst disaster prevention and mitigation operation. 

That uniform, badge and identify card shall be specified by Ministry of Interior. 
In the case of the Commander in Chief, Deputy Commander in Chief, Director or Deputy Director 

prefer to attire in uniform, and shall be specified by Ministry of Interior accordingly. 
Section 46: Any operations under Section (21), (22), (25), (28) or (29), if there would be 

executed in military areas, related to military missions and personnel, or affected to military properties 
and assets. Those operations shall be an agreement between the military commandant in that area and 
Provincial Director or Bangkok Director. 

Section 47: All fines according to this act shall be settled into local administration for spending 
on their local disaster prevention and mitigation operation. 

Section 48: Those personal and officials who related to disaster prevention and mitigation 
operation shall not use any confidential information for their own interests, or shall not expose the 
information that would be able to effect to other persons or their professions without an authority.  

 
CHAPTER 6 

Penalties 
______________________________ 

Section 49: Any persons who are not observance or impede to any official operations of Director 
under Section 21 shall be imprisoned not more than three months or shall be fined not more than six 
thousand Baht or both. 

Section 50: Any persons who impede any operations of the Officers under Section 24 or violate 
to any commands of Director under Section 25, or impede any operations of the Officers under Section 26, 
shall be imprisoned not more than one year or fined not more than twenty thousand Baht or both. 

Section 51: Unauthorized entry to keep out disaster area under Section 37 (3) shall be 
imprisoned not more than three months or fined not more than six thousand Baht or both. 
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 In the case of the violation under paragraph one has been made by the owner or holder of those 
properties under Section 27 (3). Director or designated Officer shall state a warning instead of 
prosecution. 

Section 52: Any persons who violate to an evacuation order under Section 28, if that order 
would be prevent the interfering of disaster prevention and mitigation operations, or behave against 
Section 29 shall be imprisoned not more than one month or fined not more than two thousand Baht or 
both. 

Section 53: Whilst the occurrence of public disaster, any persons who wear uniform or badge of 
the Volunteer or the public charity in order to belie others shall be imprisoned not more than three 
months or fined not more than six thousand Baht or both. 

Section 54: Any persons who dishonestly collect or look for themselves or others by appearing 
to be a Volunteer, Officer or any related services concerning to disaster prevention and mitigation 
operation shall be imprisoned not more than one year or fined not more than twenty thousand Bath or 
both. 

Section 55: Any persons who violent to Section 48 shall imprisoned not more than six months or 
fined not more than two thousand Baht or both. 

Transitory Provisions 
___________________________________ 

Section 56: All related personal or government agencies shall finish the formulating of their 
Disaster Prevention and Mitigation Plan in accordance to this Act within two years after this Act is 
enforced. Until the formulating of the plan finish, all disaster prevention and mitigation activities shall be 
operated in accordance to the existing plans. 

Section 57: All Disaster Prevention and Mitigation Regional Centers in Department of Disaster 
Prevention and Mitigation shall be Disaster Prevention and Mitigation Centers established under Section 
22 paragraph 11 of this Act. 

Section 58: All ministerial regulations, disciplines, notices or orders of Civil Defense Act B.E. 
2522 [1979] and Fire Defense Act B.E. 2542 [1999] shall be enforced upon acquiesce to this Act. 
 
Countersigned by 
General Surayuth Chulanont, 
Prime Minister of Thailand 

 

Remarks:  The reasons for promulgation of this act is follows; in reference to the establishment of Department of Disaster 
Prevention and Mitigation under Ministry of Interior according to Bureaucracy Improvement for Ministries, Bureaus, Departments 
Act B.E. 2545 [A.D. 1998] The main mission of the department is for oversee disaster prevention, mitigation and recovery, and 
including of accidents. As of this, all disasters and accidents related administrations that used to be under supervision by two 
agencies, The Civil Defense Division in Department of Local Administration, Ministry of Interior and The National Safety Council, 
Office of Permanent Secretary for Prime Minister Office shall be in charged by a single department. Moreover, the law of Fire 
Defense is described in details on fire prevention and mitigation, and the responsible agency of both Fire Defense Act and Civil 
Defense Act is the same, then for the effective, consistency and unity of disaster risk reduction management and operations, these 
two laws shall be aggregated into this Disaster Prevention and Mitigation Act. 

 

 

 

(Unofficial translated by Khun Usa BANYEN, Khun Sirikorn KITIWONG, DDPM and Khun Pairach HOMTONG, UNDP) 
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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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เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

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 


