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พระราชบัญญัติ 
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติปองกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ปองกันอัคคีภัย” หมายความวา การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และให

หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย 
                                                 

๑ รก.๒๕๔๒/๒๘ก/๑/๑๙ เมษายน ๒๕๔๒  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ระงับอัคคีภัย” หมายความวา การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต รางกาย
และทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม 

“ส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย” หมายความวา เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใด
ไมวาจะมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลวหรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุด
ติดใด ๆ หรือการสันดาปเอง  ท้ังน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) นายกเทศมนตร ีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๔) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๕) ประธานกรรมการสุขาภบิาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๖) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 
(๗) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
ในทองถิ่นที่มีความจําเปนรัฐมนตรีจะแตงตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรใหเปนเจา

พนักงานทองถิ่นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น” หมายความวา ผูอํานวยการปองกันภัย

ฝายพลเรือนเขตทองท่ีตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีหนาท่ีอํานวยการปองกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัยและซอม
ระงับอัคคีภัย 

“พนักงานดับเพลิง” หมายความวา ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหมีหนาที่
ปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 

“อาสาดับเพลิง” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหทําหนาที่
ชวยเหลือพนักงานดับเพลิงในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยใหผูอํานวยการดับเพลิง

ประจําทองถิ่น และเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และยานพาหนะ

สําหรับปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 
(๒) จัดใหมีสถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของดังกลาวใน (๑) โดยแยกเปนหนวย 

ตามความจําเปน เพ่ือใชปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยไดทันทวงที 
(๓) จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
(๔) จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
(๕) จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 
(๖) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสา

ดับเพลิง 
(๗) แตงตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิงตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
(๑) เง่ือนไขในการใช การเก็บรักษาและการมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิด

อัคคีภัยไดงาย 
(๒) กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกําหนดใหผูประกอบกิจการ

ดังกลาวมีไวซึ่งบุคคลและส่ิงจําเปนในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยตามสมควรแกสภาพ
แหงอาคารหรือกิจการนั้น 

(๓) อาณัติสัญญาณหรือเครื่องหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับ
อัคคีภัย 

(๔) เครื่องหมายของผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น
นายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 

(๕) เครื่องแบบและบัตรประจําตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสา
ดับเพลิง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และให
รัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมวด ๑ 

การปองกันอัคคีภัย 
   

 
มาตรา ๗  ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น หรือเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

แตงตั้งเทศมนตร ีกรรมการสุขาภิบาล ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น หรือพนักงาน
สวนทองถิ่นตั้งแตระดับสามขึ้นไปหรือขาราชการตํารวจซึง่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปใหเปน
นายตรวจ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ภายในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๘  เพื่อประโยชนในการปองกันอัคคีภัยตามหมวดนี้ ใหนายตรวจมี

อํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) ตรวจตราสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือสิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัคคีภัยไดงาย 
(๒) ตรวจตราบุคคลผูมีหนาที่ในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยที่บัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัตินี้ วาปฏบิัติหนาที่โดยถูกตองหรือไม 
(๓) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตย

ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจตราการเกบ็รักษาสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 
หรือในเวลาอื่นกรณีมีเหตุฉุกเฉินอยางยิ่งที่แสดงใหเห็นวาสถานที่นั้นอยูในภาวะที่จะเกิดอัคคีภัย 

(๔) ใหคําแนะนําแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใหขนยาย 
ทําลาย เปลี่ยนแปลง หรือแกไขส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงท่ีอยูในภาวะอันอาจทําใหเกิด
อัคคีภัยไดงาย 

(๕) เคล่ือนยายหรือทําลายส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงท่ีอยูในภาวะอัน
อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย กรณีมีเหตุฉุกเฉินอยางย่ิง 

ใหนายตรวจรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกครั้งเม่ือไดปฏิบัติการตามความใน
วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๙  เม่ือไดรับรายงานจากนายตรวจวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถานท่ีไมปฏิบัติตามคําแนะนําของนายตรวจตามมาตรา ๘ (๔) หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพบดวยตนเองวามีส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย สิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยได
งาย หรือการกระทําที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและกําหนด
ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติใหแลวเสร็จตามคําสั่งไวตามสมควร แตตองไมเกินสามสิบวัน เวนแต
เปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง คร้ังละไม
เกินสิบหาวัน 

การสงคําส่ังตามมาตรานี ้ใหนาํสง ณ ภูมิลําเนาหรืออาคารหรือสถานท่ีของบุคคล
ซึ่งระบุไวในคําสั่งในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือจะสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับก็ได 

ในกรณีที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่ง ใหผูนําสง
ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคล
ซึ่งระบุไวในคําสั่งจะสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูในอาคารหรือสถานที่นั้นกได 
และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดคําส่ังน้ันไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย
ตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีไปเปนพยาน 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามหรือวรรคสี่แลว ใหถือวาบคุคลซ่ึงระบุไวในคําส่ัง
ไดรับคําสั่งนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปดคําสั่ง ให
ถือวาไดรับคําสั่งนั้นเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่พนักงานไปรษณียไดสงหรือวันที่ไดปด
คําสั่งนั้นไว แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐  ผูไดรับคําสั่งตามมาตรา ๙ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงาน

ทองถิ่นตอรัฐมนตรีไดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออก

คําส่ังดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไป
ยังรัฐมนตรีภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

ใหรัฐมนตรีมีคําสั่งวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลว
แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น 

ในระหวางอุทธรณใหรอการปฏิบัติการตามคําสั่งไวกอน เวนแตเจาพนักงาน
ทองถ่ินเห็นวาส่ิงทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงท่ีอยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายน้ันมี
ลักษณะจะเปนอันตรายซึ่งไมอาจรอได 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๑๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของรฐัมนตรี

หรือไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการ
หรือจัดใหมีการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้นได เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรอื
สถานที่ตองเปนผูเสียคาใชจายในการจัดการนั้นตามจํานวนที่จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอย
ละยี่สิบหาตอปของเงินจํานวนดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายตรวจติดเครื่องหมายและใหแสดงบัตร

ประจําตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวของรองขอ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในการเขาไปในอาคารหรือสถานที่ 
 
มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชนในการปองกันอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี

อํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายตรวจตามมาตรา ๘ ดวย 
การเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมใหเจา

พนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการหรือส่ังใหพนักงานดับเพลิงหรืออาสาดับเพลิงดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดบริเวณหรือสถานท่ีท่ีอาจเกิดเพลิงไหม 
(๒) จัดระเบียบการจราจรชัว่คราวในบริเวณที่เปนประโยชนในการปองกัน

อัคคีภัย 
(๓) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณหรือสถานที่ที่กําหนด 
(๔) เคล่ือนยายหรือทําลายส่ิงท่ีอาจกอใหเกิดเพลิงไหม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การระงับอัคคีภัย 
   

 
มาตรา ๑๕  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 

พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ มีหนาท่ีระงับอัคคีภัย โดยใหติดเคร่ืองหมายและให
แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 

 
มาตรา ๑๖  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นมีอํานาจบังคับบัญชา เจา

พนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจในขณะเกิดเพลิงไหม 
ในกรณีที่มีผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปปฏิบัติ

หนาที่อํานวยการระงับอัคคีภัยพรอมกัน อํานาจในการบังคับบัญชาใหเปนไปตามประกาศท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ในการดําเนินการตามหมวดนี้ ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น 

เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจอาจขอใหอาสาดับเพลิงเขาชวยใน
การดําเนินการดังกลาวของตนได ในการนี้ใหอาสาดับเพลิงมีอํานาจดําเนินการตามท่ีไดรับการ
ขอใหชวย 

ในขณะปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง อาสาดับเพลิงตองแตงเครื่องแบบและติด
เคร่ืองหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวของรองขอ 

 
มาตรา ๑๘  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 

พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจใชเครื่องดับเพลิง วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เครื่องใชหรือยานพาหนะสําหรับระงับอัคคีภัยของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่
เกิดเพลิงไหม หรอืของเจาของ หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงไดเทาที่จําเปน
เพื่อระงับอัคคีภัย 

 
มาตรา ๑๙  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 

พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม 
เพื่อทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 

การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหมเพื่อทําการ
ดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือสถานที่กอน เวนแตเมื่อมีเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งซึ่งเปนขาราชการพลเรือน ขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอย
ตํารวจตรีขึ้นไป เปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบในการเขาไปในอาคารหรือสถานที่นั้นอยูดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
กระทําไดเมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นรองขอ เวนแตในกรณีเปนสิ่งที่ทําใหเกิด
อัคคีภัยไดงายใหผูมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอํานาจขน
ยายไดตามความจําเปนแกการระงับอัคคีภัย 

 
มาตรา ๒๐  เพื่อประโยชนในการระงับอัคคีภัย ผูอํานวยการดับเพลิงประจํา

ทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการหรือส่ังใหเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๕ ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดสถานที่ชั่วคราวสําหรับการเคลื่อนยายหรือการปฐมพยาบาลผู

ประสบอัคคีภัยและการรักษาทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย 
(๒) จัดระเบียบการจราจรชัว่คราวในบริเวณที่เปนประโยชนในการระงับอัคคีภัย 
(๓) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเพลิงไหมและบริเวณ

ใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหม 
(๔) จัดการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย 
(๕) ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 
(๖) ชวยขนยายทรัพยสินในบริเวณเพลิงไหมและบริเวณใกลเคียงกับบริเวณ

เพลิงไหม เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ 
(๗) ใชบอน้ํา สระน้ํา ทอน้ํา ทางระบายน้ํา และแหลงน้ําอื่นใด ไมวาจะเปนของ

บุคคลใด 
 
มาตรา ๒๑  เพ่ือประโยชนในการควบคุมมิใหเพลิงลุกลามตอไป ผูอํานวยการ

ดับเพลิงประจําทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอน ยาย ทําลายทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนซึ่งอาคาร
หรือสิ่งที่จะเปนสื่อใหเพลิงลุกลามตอไปได ตามที่จําเปนและไมสามารถหลีกเล่ียงได 

 
มาตรา ๒๒  เจาของ ผูครอบครอง หรือบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาท่ี

อยูในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีเปนตนเพลิงในขณะท่ีเกิดเพลิงไหมมีหนาท่ีดับเพลิงเทาท่ีสามารถ
กระทําได และตองแจงใหเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๕ ทราบโดยดวน 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดพบเพลิงเริ่มไหมใหแจงตอเจาของ ผูครอบครอง หรือบุคคลซ่ึง

ไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาอาคารหรือสถานที่ที่เปนตนเพลิง เพื่อทําการดับเพลิง ถาไมปรากฏ
ตัวบุคคลดังกลาว และเพลิงนั้นอยูในสภาพที่ตนสามารถดับได ก็ใหทําการดับเพลิงนั้นทันที ถา
เพลิงน้ันอยูในสภาพท่ีตนไมสามารถดับได ใหรีบแจงใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๕ ทราบโดยดวน 

 
มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการซอมระงับอัคคีภัย ใหผูอํานวยการดับเพลิง

ประจําทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการหรือสั่งใหพนักงานดับเพลิงหรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามที่สมควรและจําเปน ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดบริเวณและสถานท่ีสําหรับทําการซอมระงับอัคคีภัย 
(๒) จัดระเบียบการจราจรชัว่คราวในบริเวณที่เปนประโยชนในการซอมระงับ

อัคคีภัย 
(๓) ปดก้ันมิใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขาไปในบริเวณท่ีซอมระงับอัคคีภัย 
 

หมวด ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

   
 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น

นายตรวจ ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น และพนักงานดับเพลิงเปนเจาพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๖  บรรดาเบี้ยปรับและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของ

ทองถิ่นเพื่อนําไปใชจายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของทองถิ่นนั้น 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ (๑)

หรอื (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๘  ผูใดขัดขวางไมยอมใหนายตรวจ หรือเจาพนักงานทองถิ่นเขาไปใน

อาคารหรือสถานที่ตามมาตรา ๘ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๐  ผูใดเขาไปในบริเวณที่เจาหนาที่ปดกั้นตามมาตรา ๑๔ (๓) หรอื

มาตรา ๒๐ (๓) โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย

บาท 
 
มาตรา ๓๓  ผูใดเขาไปในบริเวณที่เจาหนาที่ปดกั้นตามมาตรา ๒๔ (๓) โดย

ไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที ่ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๔  ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือติดเครื่องหมายสําหรับผูอํานวยการ

ดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิงหรืออาสาดับเพลิงโดย
ไมมีสิทธิ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลดังกลาว หรือแสดงตนเปนบุคคลดังกลาว และ
กระทําการตามพระราชบญัญัตินี ้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดแจงเหตุหรือใหอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอันเปนเท็จ

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๖  ผูใดไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ทําลาย เคลื่อนยายกีดขวาง

หรือทําใหเกิดอุปสรรคตอการใชอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เคร่ืองดับเพลิงหรือทอสงนํ้า
ดับเพลิง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่ออก

ตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดประกาศใชบังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไม
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย มาตรการในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทั้งโทษและอัตราโทษใหชัดเจนครบถวนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 

๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

พชร  สุขสุเมฆ 
อรดา เชาวนวโรดม 
หทัยชนก ทรัพยัย 

จัดทํา 
๒๑/๐๕/๔๖ 

 
 


