ภาคผนวก ก-25
พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยค าแนะน าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สาธารณ ภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาด
สัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม
ด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
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“การ ก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทาใดๆ อันเป็นการมุ่งทาลายทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจน
การประทุษ ร้า ยต่ อ บุค คลอัน เป็ นการก่ อให้เ กิด ความปั่ นป่ วนทางการเมือ ง การเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“หน่วย งานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่น
ของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลเมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
“ผู้ บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการกลาง ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออก กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้ มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.”
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
ให้ อ ธิ บ ดี เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ ให้ กปภ.ช. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑
(๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
(๔) ให้คาแนะนา ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใน การปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบ หมายก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูล
ก็ได้
มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
ใน กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่าง ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้u3623 .ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ
อยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

3

เมื่อ ครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น
จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ใน การประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รอง ประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน
ในที่ประชุมสาหรับการประชุมคราวนั้น
การ วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทาแผนการป้ อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ ง ชาติเ สนอ กปภ.ช. เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี
(๒) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หามาตรการในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
4

(๔) แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในแต่ละระดับ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตาม ที่ผู้บัญชาการ
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อ คณะรัฐมนตรีอนุมั ติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้วให้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
ใน การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องและตัว แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมา
ปรึกษาหารือและจัดทา ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาใน
การ จัดทาแผนด้วยก็ได้
เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น ในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่
ใกล้เคียง กันได้ตามความจาเป็น และจะให้มีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อกากับดูแลและ
สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด หรือตามที่ผู้อานวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้
มาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้า
และระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดู แลเกี่ ยวกับ การสาธารณสุข และการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกั บการสื่อสารและ
การสาธารณูปโภค
(๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดาเนินการตาม (๑)
และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการดาเนินการดังกล่าว
(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัด ระบบ
การปฏิบัติการในการดาเนินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน
(๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัย
สิ้นสุด
การ กาหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องกาหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่างๆ
โดยอาจก าหนดตามความจ าเป็ น แห่ ง ความรุ น แรงและความเสี่ ย งในสาธารณภั ย ด้ า นนั้ น และในกรณี ที่ มี
ความจาเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย
5

มาตรา ๑๓ ให้ รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอานาจควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระ ราชบัญญัตินี้
ในการนี้ ให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และ
อาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่ง การตาม
วรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ
มาตรา ๑๔ ให้ อธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ อ านวยการกลางมี ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทั่ ว
ราช อาณาจั กร และมีอานาจควบคุมและก ากับ การปฏิ บัติห น้าที่ ของผู้อานวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ ช่ว ย
ผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) กากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ
และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กาหนดในแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
(๔) ดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ การสงเคราะห์ เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบ เรียบร้อยและ
การปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ดาเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด และมีอานาจสั่งการ ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสาคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอานาจสั่งการ
ด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่ง
อื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
มาตรา ๑๗ ในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน
กรรมการ
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนหน่ วยงานของรั ฐที่ป ระจ าอยู่ ในพื้ นที่จั งหวั ดตามจานวนที่ผู้ว่ าราชการจัง หวั ด
เห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาล
จานวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน ห้าคน
(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจัง หวัดตามจา นวนที่ผู้ว่าราชการจังหวั ดเห็นสมควร
แต่งตั้ง
(๖) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ใน กรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร
ของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาหนด
ใน กรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
เพื่อดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสาม สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๑๘ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อานวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการจังหวัดมอบหมาย
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มาตรา ๑๙ ห้น ายอาเภอเป็นผู้อานวยการอาเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
ใน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการอาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการอาเภอ มีอานาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง อยู่ในเขตอาเภอให้ดาเนิ นการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอานาจสั่งการควบคุม และกากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระ ราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
ใน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจสั่งการ
ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระ ราชบัญญัตินี้
ให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เป็นผู้ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและ
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๒
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรา ๒๑ เมื่อ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมี หน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อานวยการ จังหวัด
ทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงาน
อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติการ อย่างหนึ่ง
อย่างใดตามความจาเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จาเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กาหนด
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(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
มาตรา ๒๒ เมื่อ มีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการจังหวัด
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อานวยการอาเภอ ให้สั่ งการได้สาหรับในเขตอาเภอ
ของตน และในกรณีผู้อานวยการจังหวัด ให้สั่งการได้สาหรับในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี
ใน กรณีที่ผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้า หน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอหรือ
ผู้อานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
ใน กรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อานวยการจังหวัดจะสั่ง
การให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทาหรืองดเว้นการกระทาใดที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ คาสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดใน
คาสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องให้คาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็น
อานาจของผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจาเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ด วัน
ใน กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้อานวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๓ เมื่อ เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใดให้
เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
มาตรา ๒๔ เมื่อ เกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าดาเนินการ
เบื้องต้นเพื่อ ระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป และ
ในกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตราย
ที่จะเกิดแก่บุคคลได้
มาตรา ๒๕ ใน กรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึงผู้อานวยการ
มี อานาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ทาลาย หรือเคลื่ อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น
อุปสรรคแก่การบาบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อป้องกันภั ยต่อส่วนรวม
ด้วยโดยอนุโลม
ใน กรณีที่การดัดแปลง ทาลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลทาให้เกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือก่อให้เกิด ความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น ผู้อานวยการท้องถิ่นจะใช้อานาจ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการจังหวัด
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มาตรา ๒๖ เมื่อ มีกรณีที่เจ้าพนักงานจาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การ ควบคุม
ของผู้อานวยการ ก็ให้กระทาได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต
ใน กรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย
ให้เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออก จากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
ใน กรณี ที่ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานตามวรรคสอง
ให้เจ้า พนักงานมีอานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ ตามความจาเป็นแก่การป้ องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยโดย
เจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจาก การกระทาดังกล่าว
มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อานวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่ อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย
(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ
ผู้ อานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการจะจัดให้มีเครื่อง หมายหรือ
อาณัติสัญญาณเพื่อใช้ในการกาหนดสถานที่หรือการดาเนินการใดตามวรรค หนึ่งก็ได้
ใน การดาเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานจะดาเนินการเองหรือ
มอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการ หรือช่วยดาเนินการก็ได้และในกรณีตาม (๕)
จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ดาเนินการหรือช่วยดาเนินการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ เมื่อ เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ภยั น ตรายหรื อ กี ด ขวางต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งาน ให้ ผู้บั ญ ชาการรองผู้ บั ญ ชาการ
ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้น ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้
เฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๙ เมื่อ เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือดาเนิน กิจการ
ใดๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการกลางผู้อานวยการจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อานวยการอาเภอ จะประกาศห้ามมิให้
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บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดาเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ประกาศดังกล่าวให้ กาหนดระยะเวลาการห้าม
และเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จาเป็นไว้ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิด
ขึ้นและทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการ สงเคราะห์และฟื้นฟู
หนังสือ รับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูที่ ผู้ประสบภัย
มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ จากทางราชการ พร้ อ มทั้ ง ระบุ ห น่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารสงเคราะห์ ห รื อ ฟื้ น ฟู แ ละสถานที่ ติ ด ต่ อ
ของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
บรรดา เอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นเมื่อ
ผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภั ย หรือที่เป็นภูมิลาเนาของผู้ประสบภัย
ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นแจ้งให้หน่วยงาน ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทาง ราชการดังกล่าว
ให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้ แจ้ง ทั้งนี้โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะกาหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม
ใน กรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์
หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
มาตรา ๓๑ ใน กรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมายมีอานาจสั่ งการผู้บัญ ชาการ ผู้ อานวยการ หน่วยงานของรั ฐและองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนใน พื้นที่ที่กาหนดก็ได้ โดยให้มีอานาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อานวยการตาม
มาตรา ๒๑ และมีอานาจกากับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานในการดาเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
ด้วย
เจ้า หน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
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หมวด ๓
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๒ ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกั บแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) กากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามที่กา หนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(๔) ดาเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหายจาก
สาธารณภั ย รวมตลอดทั้ง การรัก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และการปฏิบั ติ การใดๆ ในการป้ อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ ติดต่อหรือใกล้เคียง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อานวยการกลางมอบหมาย
เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมี
อานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุ ง เทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑)
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสาคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอานาจสั่งการ
ด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้
ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
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มาตรา ๓๔ ในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้ แ ทนส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของกรุ ง เทพมหานครตามจ านวนที่ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ค) ผู้ แ ทนองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลในเขตกรุ ง เทพมหานครตามจ านวนที่ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ง) ผู้ แ ทนชุ ม ชนในเขตกรุ ง เทพมหานครตามจ านวนที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ ปรึกษาหรือ
กรรมการตามจานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุ มของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกาหนด
มาตรา ๓๕ ให้ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ อานวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครด้วย โดยอนุโลม
ความ รับ ผิด ชอบ และอานาจหน้าที่ ของปลั ดกรุง เทพมหานครในฐานะรองผู้ อานวยการ
กรุงเทพมหานครตาม วรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วย
ก็ได้
มาตรา ๓๖ ให้ ผู้อานวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
ใน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานคร มีอานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่ ให้ช่วยเหลือหรือ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และ
มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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ความ รั บ ผิ ด ชอบ และอ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ อ านวยการเขตในฐานะผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อานวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ ได้
มาตรา ๓๗ เมื่อ เกิด หรือ คาดว่า จะเกิด สาธารณภัย ขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่ว ย
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครและรองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครทราบ ทันที
ให้ นาความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตกรุงเทพมหานครด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ใน กรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด หรือ
หน่ วยงานของรั ฐใดในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่เ กิ ดขึ้ นใน เขตกรุ งเทพมหานครให้ผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณีได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว
หมวด ๔
เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร

มาตรา ๓๙ ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการกลาง มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผู้อานวยการจังหวัด มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด
(๓) ผู้อานวยการอาเภอ มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอาเภอ
(๔) ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(๕) ผู้ อ านวยการกรุ ง เทพมหานคร มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
หลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๐ ใน กรณีที่ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจ
ก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุ หรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอานาจ หน้าที่ต่อไป
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มาตรา ๔๑ ให้ผู้อานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การ บริหารและกากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของ
อาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๒ ใน กรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจมอบหมายภารกิจ
หรือจัด สถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตาม ที่เห็นสมควร
เพื่อ ให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อานวยการแจ้งให้
องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รับ ผิดชอบ
ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให้ ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ดาเนินการไปตามอานาจ
หน้าที่ และได้กระทาไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทาการนั้นพ้นจากความผิด
และความรับผิดทั้งปวง
ใน การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จาก การบาบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธี การที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ใน กรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ ได้
กาหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่
ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทาแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ให้ มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจาตัว สาหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
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เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจ าตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ใน กรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการประสงค์จะแต่ง
เครื่องแบบ ก็ให้กระทาได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๖ การ ดาเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือ
ร่วมกันระหว่าง ผู้อานวยการจังหวัดหรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารใน เขตพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๔๗ บรรดาค่ าปรับ ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ให้ เป็ นรายได้ข องท้อ งถิ่ น เพื่อ นาไปใช้ จ่า ย
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๘ ห้าม มิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นาเอาความลับ
ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้นๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วย
กฎหมายในประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๔๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการตามมาตรา
๒๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ ใดขัดขวางการดาเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้อานวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือตามคาสั่งของผู้อานวยการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ใน กรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ สถานที่ที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการจะเรียกบุคคลดัง
กล่าวมาตักเตือนแทนการดาเนินคดีก็ได้
มาตรา ๕๒ ผู้ ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบั ติตามค าสั่งอพยพบุค คลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘
ถ้าคาสั่งอพยพนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือฝ่าฝืน
คาสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๕๓ ใน ขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัคร
หรือขององค์การสาธารณ กุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การ
สาธารณกุศลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสาม เดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยแสดงตนว่า
เป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดในหน่ วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ ดาเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๖ ให้ หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระ ราชบัญญัตินี้ ดาเนินการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยัง
จัดทาแผนดังกล่าวไม่ แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๗ ให้ บรรดาศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราช บัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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