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เปนปที่  ๗  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวาโดยที่เปนการ
สมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว  โดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร  ดังตอ

ไปนี้
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๙๔”
มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓  ใหใชพระราชบัญญัติน้ีในเขตเทศบาลทุกแหง  และเมื่อเห็นสมควรจะใหใชในเขตทองที่อ่ืนใด  เมื่อใด

ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา



มาตรา  ๔  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการดับเพลิงไหม  ร.ศ.  ๑๑๗
มาตรา  ๕  พระราชบัญญัติน้ี
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
“เจาหนาท่ีทองถิ่น”  ในทองถิ่นที่ไดยกฐานะเปนเทศบาลแลว  หมายความวา  นายกเทศมนตรี  หรือเทศมนตรีซึ่ง

นายกเทศมนตรีไดมอบหมายสวนในทองถิ่นที่ยังมิไดยกฐานเปนเทศบาล  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัด  หรือนายอํ าเภอ
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมาย  เวนแตในทองถิ่นซึ่งมีความจํ าเปน รัฐมนตรีจะแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควรใหเปน  “เจา
หนาที่ทองถิ่น”  ตามความจํ าเปนนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“เจาพนักงานดับเพลิง”  หมายความวา  บุคคลซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นแตงต้ังใหมีอํ านาจหนาที่ดับเพลิงตามบทแหงพระ
ราชบัญญัติดังนี้

มาตรา  ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวง
เพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้

(๑)    กํ าหนดเงื่อนไขในการใช  การเก็บรักษา  หรือการมีไวซึ่งสิ่งที่อาจทํ าใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
(๒) กํ าหนดใหผูที่ประกอบกิจการอันอาจทํ าใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  มีไวซึ่งสิ่งที่จํ าเปนในการปองกันหรือ

ระงับอัคคีภัยตามสมควรแกสภาพแหงอาคาร  หรือกิจการนั้น
(๓)   กํ าหนดลักษณะของอาณัติสัญญาณ  หรือเคร่ืองหมายเกี่ยวกับการปองกันหรือระงับอัคคีภัย
(๔)   กํ าหนดเครื่องแบบ  หรือเคร่ืองหมายประจํ าตัวเจาหนาที่ในการปองกันหรือระงับอัคคีภัย

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา  ๗  ใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํ านาจและหนาที่ในการปองกันและระงับอัคคีภัยและจัดใหมีไวซึ่ง

(๑)  เคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณ  วัตถุเคมีสํ าหรับดับเพลิง  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอยางอ่ืน  สํ าหรับดับเพลิง
ตามความจํ าเปนแหงทองถิ่น



(๒)  สถานที่สํ าหรับเก็บรักษาสิ่งของตางๆ  ดังกลาวใน  (๑)  โดยแยกเปนหนวยๆ ตามความจํ าเปน  เพื่อใช
ดับเพลิงไดทันทวงที

หมาว  ๑
การปองกันอัคคีภัย

มาตรา  ๘   เจาหนาที่ทองถิ่นมีอํ านาจแตงต้ังเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาลตั้งแตชั้นตรีขึ้นไป  ปลัด
อํ าเภอ  หัวหนาสวนราชการประจํ าอํ าเภอ  ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตชั้นตรีขึ้นไป  หรือนายตํ ารวจซึ่งมียศต้ังแตนายรอย
ตํ ารวจตรีขึ้นไปใหเปนนายตํ ารวจ

มาตรา  ๙  ใหนายตรวจมีหนาที่
(๑)    ตรวจตราดูวามีสิ่งใดอยูในภาวะอันอาจทํ าใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
(๒)  ตรวจตราดูบุคคลผูมีหนาที่ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายนี้  หรือ

กฎหมายอื่นวาไดปฏิบัติโดยถูกตองหรือไม
มาตรา  ๑๐  ใหนายตรวจมีอํ านาจ

(๑)  เขาไปในอาคาร  ในระหวางอาทิตยขึ้นถึงอาทิตยตกเมื่อมีเหตุผลอันแสดงใหเห็นวามีสิ่งใดอยูในภาวะ
อันอาจทํ าใหเกิดอัคคีภัยไดงาย

(๒)  แนะนํ าเจาของหรือผูครอบครองอาคารใหขนยาย  ทํ าลายเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งซึ่งอาจทํ าใหเกิดอัคคีภัย
ไดงาย  หรือจัดใหมีขึ้นซึ่งสิ้งที่จํ าเปนในการปองกันหรือระงับอัคคีภัยตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง

มาตรา  ๑๑  ในการปฏิบัติตามอํ านาจหนาที่  ใหนายตรวจแสดงเครื่องหมายประจํ าตัว  หรือบัตรประจํ าตัวพนักงาน
และชี้แจงเหตุผลในการเขาไปในอาคารหรือการแนะนํ าการปฏิบัติตามความในมาตรา  ๑๐

มาตรา  ๑๒  ใหนายตรวจรายงานผลตอเจาหนาที่ทองถิ่นทุกคร้ังเมื่อไดไปปฏิบัติการตามมาตรา  ๙  และมาตรา ๑๐



เมื่อนายตํ ารวจไดแนะนํ าตามความในมาตรา ๑๐ (๒)  แลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารไมปฏิบัติตามคํ าแนะนํ า
น้ัน  ใหนายตรวจรายงานตอเจาหนาที่ทองถิ่นเพื่อพิจารณา

เมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นไดตรวจพบเหตุการณดวยตนเองก็ดี  หรือเมื่อไดรับรายงานจากนายตรวจตามความในวรรค
กอนก็ดี  ใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํ านาจสั่งเปนหนังสือ  กํ าหนดวันและเวลาอันสมควรใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ (๒)

ผูไดรับคํ าสั่งตามความในวรรคกอน  อาจอุทธรณคํ าสั่งของเจาหนาที่ทองถิ่นตอรัฐมนตรี  โดยทํ าเปนหนังสือยื่นตอ
เจาหนาที่ทองถิ่นผูออกคํ าสั่งนี้  ใหรอการปฏิบัติการตามคํ าสั่งไวกอน  ใหเจาหนาที่ทองถิ่นรีบรวบรวมหลักฐานและคํ าชี้แจง
ตางๆ  เสนอตามลํ าดับจนถึงรัฐมนตรี  คํ าสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

มาตรา  ๑๓  ใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํ านาจและหนาที่เชนเดียวกับนายตรวจตามความในมาตรา ๙  และมาตรา ๑๐
มาตรา  ๑๔  เมื่อเห็นเปนการสมควร  รัฐมนตรีมีอํ านาจแตงต้ังขาราชการพลเรือนไมต่ํ ากวาชั้นตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป

ใหเปนนายตรวจพิเศษ
นายตรวจพิเศษ  มีอํ านาจและหนาที่แนะนํ าการปฏิบัติแกเจาหนาที่ทองถิ่น  และมีอํ านาจและหนาที่เชนเดียวกับนาย

ตรวจ  ตามความในมาตรา ๙  และมาตรา ๑๐

หมาวด  ๒
การระงับอัคคีภัย

มาตรา  ๑๕  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอํ านวยการดับเพลิงประจํ าทองถิ่น  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ผูอํ านวยการ
ดับเพลิง  มีอํ านาจหนาที่อํ านวยการดับเพลิง  และซอมดับเพลิง  และมีอํ านาจบังคับบัญชาเจาพนักงานดับเพลิงในขณะทํ าการ
ดับเพลิง

มาตรา  ๑๖   ในการดับเพลิงใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานดับเพลิง  เจาพนักงานตํ ารวจ  และเจาหนาที่ทองถิ่น



มาตรา  ๑๗  เจาของบานหรือผูครอบครอง  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาซึ่งอาศัยอยูในสถานที่ตนเหตุ
เกิดอัคคีภัยมีหนาที่ตองทํ าการดับเพลิง  และตองแจงใหเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๖  ซึ่งอยูใกลเคียงทราบโดยดวน

การแจงนั้น  จะแจงดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนไปแจงแทนก็ได  แตถาไมมีการแจงเจาของผูครอบครอง
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลนั้นจะตองเปนผูรับผิดตามมาตรานี้

มาตรา  ๑๘  ผูใดพบเพลิงเร่ิมไหมใหผูน้ันแจงตอเจาของหรือผูครอบครองเพื่อทํ าการดับเพลิงถาไมปรากฎตัวเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร  และเพลิงนั้นอยูในสภาพที่ตนสามารถทํ าการดับได  ก็ใหทํ าการดับเพลิงนั้นทันที  ถาเพลิงนั้นอยูใน
สภาพที่ไมสามารถทํ าการดับได  ก็ใหรีบแจงเหตุตอเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๖  ซึ่งอยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหมน้ันให
ทราบ

มาตรา  ๑๙  ใหเจาพนักงานดับเพลิง  เจาพนักงานตํ ารวจและเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํ านาจใชเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณ
วัตถุเคมีสํ าหรับดับเพลิง  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอยางอ่ืนสํ าหรับดับเพลิงของเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกิดเพลิงนั้น
หรือของเจาของหรือผูครอบครองอาคารใกลเคียงไดเทาที่จํ าเปนเพื่อการดับเพลิงนั้น

มาตรา  ๒๐   เพื่อประโยชนในการดับเพลิง  ผูอํ านวยการดับเพลิงมีอํ านาจที่จะสั่งใหเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๖
กระทํ าการดังตอไปนี้

(1) กํ าหนดสถานที่ชั่วคราวสํ าหรับรักษาทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย
(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราว  ในบริเวณที่เห็นวาเปนประโยชน ในการดับเพลิง
(3) ปดกั้นมิใหผูซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
(4) จัดการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย
(5) เขาไปในอาคารที่เปนตนเพลิง และในที่ดินที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม เพื่อทํ าการดับเพลิง

ถาตองเขาไปในอาคารอื่นที่อยูใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหมเพื่อทํ าการดับเพลิง  ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบ
ครองอาคารกอน  เวนแตมีเจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลตั้งแตชั้นตรี  หรือมียศต้ังแตนายรอย
ตํ ารวจตรี  หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบในการเขาไปในอาคารนั้นอยูดวย



(6)  เขาไปในอาคารหรือที่ดินที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม  เพื่อชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย  หรือ
ชวยขนยายทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย  เมื่อเจาของหรือผูครอบครองหรือผูประสบอัคคีภัยรองขอ

(7) ใชบอน้ํ า  สระนํ้ า  ทอ  ทางวางระบายนํ้ า  อันเปนของเอกชนเพื่อใหไดน้ํ าใชในการดับเพลิง
มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนในการที่จะมิใหเพลิงลุกลามตอไป  ผูอํ านวยการดับเพลิงมีอํ านาจสั่งใหร้ือ ถอน  ยาย

ทํ าลายทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนซึ่งอาคารหรือสิ่งที่จะเปนสื่อใหเพลิงลุกลามตอไปไดตามที่จํ าเปนอันไมสามารถหลีก
เลี่ยงได

มาตรา  ๒๒  เพื่อประโยชนในการซอมดับเพลิง  ใหผูอํ านวยการดับเพลิงมีอํ านาจกระทํ าการ  หรือสั่งใหเจาพนักงาน
ดับเพลิงหรือเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของกระทํ าการตามที่สมควรและจํ าเปน  ดังตอไปนี้

(๑)  กํ าหนดบริเวณและสถานที่สํ าหรับทํ าการซอมดับเพลิง
(๒)  จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในบริเวรที่จะเปนประโยชนแกการซอมดับเพลิง
(๓)  ปดกั้นมิใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่ซอมดับเพลิง

หมวด  ๓
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา  ๒๓  เมื่อเพลิงดับลงแลว  ใหเจาหนาที่ทองถิ่นจัดการบรรเทาทุกขหรือจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว  หรือจัด
การรักษาความสงบเรียบรอยตามที่รัฐมนตรีจะไดวางระเบียบไว

มาตรา  ๒๔  เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่จงใจทํ าใหเกิดเพลิงไหมโดยตนเองหรือใหผูอ่ืนกระทํ าซึ่งอาคารหรือ
ทรัพยสินที่ตนไดเอาประกันภัยไว  ตองรับผิดชอบใชคาใชจายในการดับเพลิงเทาที่จํ าเปนใหแกเทศบาลหรือจังหวัด  แลวแต
กรณี

มาตรา  ๒๕  เจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหถือวาเปนเจาพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา



เจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือบุคคลที่ไดปฏิบัติการตามความในมาตรา ๑๘  ใหไดรับความคุม
ครองตามมาตรา  ๔๕๐  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา  ๒๖  บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัติน้ี  ในทองถิ่นที่ไดยกฐานะเปนเทศบาลแลว  ใหเปนรายไดของเทศ
บาล  ในทองถิ่นที่ยังมิไดยกฐานะเปนเทศบาลใหมอบแกผูวาราชการจังหวัดหรือนายอํ าเภอ  ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราช
การจังหวัด  เพื่อบํ ารุงกิจการดับเพลิงของทองถิ่นนั้น

หมาวด  ๔
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา  ๒๗  ผูใดขัดขืนไมยอมใหนายตรวจเขาไปในอาคารตามความในมาตรา  ๑๐ (๑)  มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท

มาตรา  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไมปฏิบัติ
ตามคํ าสั่งของเจาหนาที่ทองถิ่นตามมาตรา ๑๒  มีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

เมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นรองขอ  ศาลอาจสั่งใหผูกระทํ าผิดขนยาย  เปลี่ยนแปลงแกไขหรือทํ าลายสิ่งที่อาจทํ าใหเกิดอัคคี
ภัยไดงาย  ภายในระยะเวลาอันกํ าหนดใหก็ได  ถาผูกระทํ าผิดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของศาลเจาหนาที่ทองถิ่นจะรองขอใหศาล
อนุญาตใหกระทํ าการเหลานี้โดยใหผูกระทํ าผิดเปนผูออกคาใชจายใหก็ได

มาตรา  ๒๙  ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๗  มีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หน่ึงพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา  ๓๐    ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  มีความผิดระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาหนาที่ตามมาตรา  ๒๐ (๓)  หรือมาตรา ๒๒ (๓)  มีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท



มาตรา  ๓๒  ผูใดไมมีอํ านาจที่จะทํ าไดตามกฎหมาย  แตงเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายสํ าหรับเจาหนาที่ตามที่
กํ าหนดไวในกฎกระทรวงก็ดี  อวดอางวาเปนเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีก็ดี  แกลงแจงเหตุหรือแกลงใหอาณัติสัญญาณ
หรือเคร่ืองหมายที่ใชในการปองกันหรือระงับอัคคีภัยก็ดี  มีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิดหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหา
รอยบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม
         นายกรัฐมนตรี
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