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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ. 2542  
เปนปท่ี 54  ในรัชกาลปจจุบัน  

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ  
วา   
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย  
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา   
29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย  
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดัง  
ตอไปน้ี  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542”  
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป*  
 (*ประกาศใน รจ. 116 ก  ตอนที่ 28  หนา 1  วันลง รจ. 19 เมษายน  2542  )  
 
 
 



 มาตรา 3  ใหยกเลิก  
 (1)  พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495  
 (2)  พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499  
 
 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “ปองกันอัคคีภัย”  หมายความวา  การดําเนินการเพ่ือมิใหเกิดเพลิงไหม และใหหมายความรวมถึง  
การเตรียมการเพ่ือรองรับเหตุการณเม่ือเกิดเพลิงไหมดวย  
 “ระงับอัคคีภัย”  หมายความวา  การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต รางกายและทรัพยสินอัน  
เนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม  
 “สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย”  หมายความวา  เช้ือเพลิง สารเคม ี หรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมีสถานะ  
เปนของแข็ง  ของเหลวหรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือการสันดาป  
เอง ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา  
 (1)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร   
 (2)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  
 (3)  นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล  
 (4)  ปลัดเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา  
 (5)  ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล  
 (6)  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
 (7)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนราชการ  
สวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิน่  
 ในทองถ่ินท่ีมีความจําเปนรัฐมนตรีจะแตงต้ังบุคคลซ่ึงเห็นสมควรใหเปนเจาพนักงานทองถ่ินได  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 “ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น”  หมายความวา ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน  
เขตทองที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยประกาศในราชกิจจา  
นุเบกษาใหมีหนาที่อํานวยการปองกันอัคคีภัย  ระงับอัคคีภัยและซอมระงับอัคคีภัย  
 “พนักงานดับเพลิง”  หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหทําหนาที่ชวยเหลือพนักงาน  
ดับเพลิงในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ด ู“CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล) 
 
 



 มาตรา 5  ในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นและเจา  
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี  
 (1)  จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิง วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และยานพาหนะสําหรับปองกันอัคคีภัย  
และระงับอัคคีภัย  
 (2)   จัดใหมีสถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของดังกลาวใน (1) โดยแยกเปนหนวยตามความจําเปนเพ่ือ  
ใชปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยไดทันทวงท ี 
 (3)  จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม  
 (4)  จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหม ตามระเบียบที ่ 
รัฐมนตรีกําหนด  
 (5)  จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย  
 (6)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสาดับเพลิง  
 (7)  แตงตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิงตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  
 (8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี  
 
 มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ  
ออกกฎกระทรวงกําหนด  
 (1)  เงื่อนไขในการใช การเก็บรักษาและการมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  
 (2)  กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกําหนดใหผูประกอบกิจการดังกลาวมีไวซึ่งบุคคล  
และสิ่งจําเปนในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยตามสมควรแกสภาพแหงอาคารหรือกิจการนั้น  
 (3)  อาณัติสัญญาณหรือเคร่ืองหมายเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย  
 (4)  เครื่องหมายของผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น นายตรวจ พนักงาน  
ดับเพลิงและอาสาดับเพลิง  
 (5)  เคร่ืองแบบและบัตรประจําตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง  
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  และใหรัฐมนตรีมีอํานาจ  
ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
 

หมวด  1  
การปองกันอัคคีภัย  

---------------- 
 
 มาตรา 7  ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังเทศมนตรี  
กรรมการสขุาภิบาล ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ต้ังแตระดับสาม  



ข้ึนไปหรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไปใหเปนนายตรวจ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ภายใน   
เขตราชการสวนทองถ่ินน้ัน  
 
 มาตรา 8  เพ่ือประโยชนในการปองกันอัคคีภัยตามหมวดน้ี ใหนายตรวจมีอํานาจและหนาท่ีดังตอ  
ไปนี ้ 
 (1)  ตรวจตราสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือสิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  
  (2)  ตรวจตราบุคคลผูมีหนาท่ีในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ  
น้ี วาปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองหรือไม  
 (3)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ี ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทํา  
การของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจตราการเก็บรักษาส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หรือในเวลาอ่ืนกรณีมีเหตุฉุก  
เฉินอยางยิ่งที่แสดงใหเห็นวาสถานที่นั้นอยูในภาวะที่จะเกิดอัคคีภัย  
 (4)  ใหคําแนะนําแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใหขนยาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง  
หรือแกไขสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือสิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  
  (5)  เคลื่อนยายหรือทําลายสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือสิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัย  
ไดงาย กรณีมีเหตุฉุกเฉินอยางยิ่ง  
  ใหนายตรวจรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกคร้ังเม่ือไดปฏิบัติการตามความในวรรคหน่ึง  
 
 มาตรา 9  เม่ือไดรับรายงานจากนายตรวจวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีไมปฏิบัติ  
ตามคําแนะนําของนายตรวจตามมาตรา 8 (4)  หรือเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบดวยตนเองวามีส่ิงท่ีทําให  
เกิดอัคคีภัยไดงาย สิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  หรือการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดอัคคีภัยได  
งาย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแกไขปรับปรุงหรือ  
ปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมได  
 คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัต ิ  
ใหแลวเสร็จตามคําสั่งไวตามสมควร  แตตองไมเกินสามสิบวัน เวนแตเปนกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจา  
พนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  
 การสงคําสั่งตามมาตรานี ้ใหนําสง ณ ภูมิลําเนาหรืออาคารหรือสถานที่ของบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง  
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได  
 ในกรณีที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่ง ใหผูนําสงขอใหพนักงาน  
ฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพ่ือวางคําส่ัง ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง จะสงให  
กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูในอาคารหรือสถานที่นั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไม  
มีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดคําส่ังน้ันไวในท่ีท่ีเห็นงายตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีไป  
เปนพยาน  



 เม่ือไดดําเนินการตามวรรคสามหรือวรรคส่ีแลว  ใหถือวาบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งไดรับคําสั่งนั้น  
แลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปดคําสั่ง ใหถือวาไดรับคําสั่งนั้น เม่ือ  
ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนักงานไปรษณียไดสงหรือวันท่ีไดปดคําส่ังน้ันไว แลวแตกรณี  
 
 มาตรา 10  ผูไดรับคําสั่งตามมาตรา 9  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตอรัฐมนตรีได  
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง  
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่งดังกลาว และ  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังรัฐมนตรีภายในสิบวันนับ  
แตวันท่ีไดรับอุทธรณ  
 ใหรัฐมนตรีมีคําสั่งวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลวแจงคําสั่งพรอม  
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น  
 ในระหวางอุทธรณใหรอการปฏิบัติการตามคําสั่งไวกอน เวนแตเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาส่ิงทําให  
เกิดอัคคีภัยไดงายหรือสิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายนั้นมีลักษณะจะเปนอันตรายซึ่งไมอาจ  
รอได  
 คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด  
 
 มาตรา11  ภายใตบังคับมาตรา 10 ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีหรือไมมีการปฏิบัติตาม  
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการหรือจัดใหมีการดําเนินการเพ่ือให  
เปนไปตามคําสั่งนั้นได  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ตองเปนผูเสียคาใชจายในการจัดการ  
น้ันตามจํานวนท่ีจายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตรารอยละย่ีสิบหาตอปของเงินจํานวนดังกลาว  
 
  มาตรา 12  ในการปฏิบัติหนาที ่ใหนายตรวจติดเคร่ืองหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลท่ี  
เก่ียวของรองขอ พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลในการเขาไปในอาคารหรือสถานท่ี  
 
 มาตรา 13  เพ่ือประโยชนในการปองกันอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ  
นายตรวจตามมาตรา 8 ดวย  
 การเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 14  ในกรณีฉุกเฉินเม่ือมีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดเพลิงไหมใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ  
ดําเนินการหรือส่ังใหพนักงานดับเพลิงหรืออาสาดับเพลิงดําเนินการ ดังตอไปน้ี  
 (1)  กําหนดบริเวณหรือสถานท่ีท่ีอาจเกิดเพลิงไหม  
 (2)  จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในบริเวณท่ีเปนประโยชนในการปองกันอัคคีภัย  



 (3)  ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณหรือสถานที่ที่กําหนด  
 (4)  เคลื่อนยายหรือทําลายสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม  
 

หมวด  2  
การระงับอัคคีภัย  

----------------- 
 
 มาตรา 15  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจา  
พนักงานตํารวจ มีหนาที่ระงับอัคคีภัย โดยใหติดเครื่องหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยว  
ของรองขอ  
 
 มาตรา 16  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นมีอํานาจบังคับบัญชา  เจาพนักงานทองถิ่น  
พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตําตรวจในขณะเกิดเพลิงไหม  
 ในกรณีที่มีผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปปฏิบัติหนาที่อํานวยการระงับ  
อัคคีภัยพรอมกัน อํานาจในการบังคับบัญชาใหเปนไปตามประกาศท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
 
 มาตรา 17  ในการดําเนินการตามหมวดน้ี ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น   
พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจอาจขอใหอาสาดับเพลิงเขาชวยในการดําเนินการดังกลาวของตน  
ได ในการน้ีใหอาสาดับเพลิงมีอํานาจดําเนินการตามท่ีไดรับการขอใหชวย  
 ในขณะปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง อาสาดับเพลิงตองแตงเคร่ืองแบบและติดเคร่ืองหมายและให  
แสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวของรองขอ  
 
 มาตรา 18   ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจา  
พนักงานตํารวจ  มีอํานาจใชเคร่ืองดับเพลิง วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือยานพาหนะสําหรับระงับ  
อัคคีภัยของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีท่ีเกิดเพลิงไหม หรือของเจาของหรือผูครอบครอง  
อาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงไดเทาที่จําเปนเพื่อระงับอัคคีภัย  
 
 มาตรา 19  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิงและเจา  
พนักงานตํารวจมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม เพ่ือทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผู  
ประสบอัคคีภัย  
 การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหมเพื่อทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือ  
ผูประสบอัคคีภัย ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีกอน เวนแตเม่ือมีเจา  



หนาท่ีตามวรรคหน่ึงซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ินต้ังแต  
ระดับสามขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป เปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบใน  
การเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีน้ันอยูดวย  
  การขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหกระทําไดเม่ือเจา  
ของหรือผูครอบครองทรัพยสนิน้ันรองขอ  เวนแตในกรณีเปนสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายใหผูมีอํานาจเขา  
ไปในอาคารหรือสถานท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองมีอํานาจขนยายไดตามความจําเปนแกการระงับ  
อัคคีภัย  
 
 มาตรา 20  เพ่ือประโยชนในการระงับอัคคีภัย ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินมีอํานาจดําเนิน  
การหรือส่ังใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 15 ดําเนินการ ดังตอไปน้ี  
 (1)  กําหนดสถานที่ชั่วคราวสําหรับการเคลื่อนยายหรือการปฐมพยาบาลผูประสบอัคคีภัย และการ  
รักษาทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย  
 (2)  จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในบริเวณท่ีเปนประโยชนในการระงับอัคคีภัย  
 (3)  ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเพลิงไหมและบริเวณใกลเคียงกับบริเวณเพลิง  
ไหม  
 (4)  จัดการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย  
 (5)  ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย  
 (6)  ชวยขนยายทรัพยสินในบริเวณเพลิงไหมและบริเวณใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหม เม่ือเจาของ  
หรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ  
 (7)  ใชบอน้ํา สระน้ํา ทอนํ้า ทางระบายน้ํา และแหลงน้ําอื่นใด ไมวาจะเปนของบุคคลใด  
 
 มาตรา 21  เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหเพลิงลุกลามตอไป ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทอง  
ถ่ินมีอํานาจส่ังใหร้ือถอน ยาย ทําลายทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนซึ่งอาคารหรือสิ่งที่จะเปนสื่อใหเพลิงลุก  
ลามตอไปได ตามที่จําเปนและไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
 
 มาตรา 22  เจาของ  ผูครอบครอง  หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาที่อยูในอาคารหรือ  
สถานที่ที่เปนตนเพลิงในขณะที่เกิดเพลิงไหมมีหนาที่ดับเพลิงเทาที่สามารถกระทําได และตองแจงใหเจา  
หนาท่ีตามมาตรา 15 ทราบโดยดวน  
 
 มาตรา 23  ผูใดพบเพลิงเร่ิมไหมใหแจงตอเจาของ ผูครอบครอง หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายให  
ดูแลรักษาอาคารหรือสถานท่ีท่ีเปนตนเพลิง เพื่อทําการดับเพลิง ถาไมปรากฏตัวบุคคลดังกลาว และเพลิงนั้น  
อยูในสภาพที่ตนสามารถดับได ก็ใหทําการดับเพลิงนั้นทันท ีถาเพลิงนั้นอยูในสภาพที่ตนไมสามารถดับได  



ใหรีบแจงใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 15 ทราบโดยดวน  
 
 มาตรา 24  เพ่ือประโยชนในการซอมระงับอัคคีภัย ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นมีอํานาจ  
ดําเนินการหรือส่ังใหพนักงานดับเพลิงหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรละจําเปน ดัง  
ตอไปน้ี  
 (1)  กําหนดบริเวณและสถานที่สําหรับทําการซอมระงับอัคคีภัย  
 (2)  จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในบริเวณท่ีเปนประโยชนในการซอมระงับอัคคีภัย  
 (3)  ปดกั้นมิใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่ซอมระงับอัคคีภัย  
 

หมวด  3  
บทเบ็ดเตล็ด  
------------- 

 
 มาตรา 25  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานทองถิ่น นายตรวจ ผูอํานวย  
การดับเพลิงประจําทองถิ่น และพนักงานดับเพลิงเปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
 
 มาตรา 26  บรรดาเบ้ียปรับและคาปรับตามพระราชบัญญัติน้ีใหเปนรายไดของทองถ่ินเพ่ือนําไปใช  
จายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของทองถิ่นนั้น  
 

หมวด  4  
บทกําหนดโทษ  

--------------- 
 
 มาตรา 27  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ันออกตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ตองระวาง  
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 มาตรา 28  ผูใดขัดขวางไมยอมใหนายตรวจ  หรือเจาพนักงานทองถ่ินเขาไปในอาคารหรือสถานท่ี  
ตามมาตรา 8 (3)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 มาตรา 29  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง หรือ  
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา 10 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ  



ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 มาตรา 30  ผูใดเขาไปในบริเวณท่ีเจาหนาท่ีปดก้ันตามมาตรา 14 (3) หรือมาตรา 20 (3) โดยไมได  
รับอนุญาตจากเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  
 
 มาตรา 31  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึง  
หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 มาตรา 32  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  
 
 มาตรา 33  ผูใดเขาไปในบริเวณท่ีเจาหนาท่ีปดก้ันตามมาตรา 24 (3) โดยไมไดรับอนุญาตจากเจา  
หนาที ่ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  
 
 มาตรา 34  ผูใดแตงเคร่ืองแบบ  หรือติดเคร่ืองหมายสําหรับผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน เจา  
พนักงานทองถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิงหรืออาสาดับเพลิงโดยไมมีสิทธ ิเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนเปน  
บุคคลดังกลาว หรือแสดงตนเปนบุคคลดังกลาว และกระทําการตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุก  
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ  
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําทังปรับ  
 
 มาตรา 35  ผูใดแจงเหตุหรือใหอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไม  
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 มาตรา 36  ผูใดไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ทําลาย เคลื่อนยายกีดขวางหรือทําใหเกิด  
อุปสรรคตอการใชอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เคร่ืองดับเพลิงหรือทอสงนํ้าดับเพลิง ตองระวางโทษจํา  
คุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอ่ืน ผูกระทําตองระวาง  
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล  
------------- 

 
 มาตรา 37  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  
ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไป  
เทาท่ีไมขัดรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีจนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
และคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 ชวน   หลีกภัย  
 นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติปองกันและ  
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495  ไดประกาศใชบังคับมานาน  บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับ  
สภาพการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการปองกัน  
และระงับอัคคีภัย มาตรการในการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังโทษและอัตราโทษใหชัดเจนครบถวน  
และเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  
 
 
 
 


