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ปองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๔๙๕
---------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
เปนปที่ ๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการ
สมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอ
ไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๙๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลทุกแหง และเมื่อเห็นสมควรจะใหใชในเขตทองที่อื่นใด เมื่อใด
ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการดับเพลิงไหม ร.ศ. ๑๑๗
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่ทองถิ่น” ในทองถิ่นที่ไดยกฐานะเปนเทศบาลแลว หมายความวา นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีซึ่ง
นายกเทศมนตรีไดมอบหมายสวนในทองถิ่นที่ยังมิไดยกฐานเปนเทศบาล หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมาย เวนแตในทองถิ่นซึ่งมีความจําเปน รัฐมนตรีจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรใหเปน “เจา
หนาที่ทองถิ่น” ตามความจําเปนนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“เจาพนักงานดับเพลิง” หมายความวา บุคคลซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ดับเพลิงตามบทแหงพระ
ราชบัญญัติดังนี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา หรือการมีไวซึ่งสิ่งที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
(๒) กําหนดใหผูที่ประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย มีไวซึ่งสิ่งที่จําเปนในการปองกันหรือ
ระงับอัคคีภัยตามสมควรแกสภาพแหงอาคาร หรือกิจการนั้น
(๓) กําหนดลักษณะของอาณัติสัญญาณ หรือเครื่องหมายเกี่ยวกับการปองกันหรือระงับอัคคีภัย
(๔) กําหนดเครื่องแบบ หรือเครื่องหมายประจําตัวเจาหนาที่ในการปองกันหรือระงับอัคคีภัย
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๗ ใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการปองกันและระงับอัคคีภัยและจัดใหมีไวซึ่ง
(๑) เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ วัตถุเคมีสําหรับดับเพลิง หรือเครื่องมือเครื่องใชอยางอื่น สําหรับดับเพลิง
ตามความจําเปนแหงทองถิ่น

(๒) สถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของตางๆ ดังกลาวใน (๑) โดยแยกเปนหนวยๆ ตามความจําเปน เพื่อใช
ดับเพลิงไดทันทวงที

หมาว ๑
การปองกันอัคคีภัย
มาตรา ๘ เจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตั้งแตชั้นตรีขึ้นไป ปลัด
อําเภอ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตชั้นตรีขึ้นไป หรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตนายรอย
ตํารวจตรีขึ้นไปใหเปนนายตํารวจ
มาตรา ๙ ใหนายตรวจมีหนาที่
(๑) ตรวจตราดูวามีสิ่งใดอยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
(๒) ตรวจตราดูบุคคลผูมีหนาที่ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายนี้ หรือ
กฎหมายอื่นวาไดปฏิบัติโดยถูกตองหรือไม
มาตรา ๑๐ ใหนายตรวจมีอํานาจ
(๑) เขาไปในอาคาร ในระหวางอาทิตยขึ้นถึงอาทิตยตกเมื่อมีเหตุผลอันแสดงใหเห็นวามีสิ่งใดอยูในภาวะ
อันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
(๒) แนะนําเจาของหรือผูครอบครองอาคารใหขนยาย ทําลายเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งซึ่งอาจทําใหเกิดอัคคีภัย
ไดงาย หรือจัดใหมีขึ้นซึ่งสิ้งที่จําเปนในการปองกันหรือระงับอัคคีภัยตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ใหนายตรวจแสดงเครื่องหมายประจําตัว หรือบัตรประจําตัวพนักงาน
และชี้แจงเหตุผลในการเขาไปในอาคารหรือการแนะนําการปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๒ ใหนายตรวจรายงานผลตอเจาหนาที่ทองถิ่นทุกครั้งเมื่อไดไปปฏิบัติการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐

เมื่อนายตํารวจไดแนะนําตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
นั้น ใหนายตรวจรายงานตอเจาหนาที่ทองถิ่นเพื่อพิจารณา
เมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นไดตรวจพบเหตุการณดวยตนเองก็ดี หรือเมื่อไดรับรายงานจากนายตรวจตามความในวรรค
กอนก็ดี ใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ กําหนดวันและเวลาอันสมควรใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ (๒)
ผูไดรับคําสั่งตามความในวรรคกอน อาจอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ทองถิ่นตอรัฐมนตรี โดยทําเปนหนังสือยื่นตอ
เจาหนาที่ทองถิ่นผูออกคําสั่งนี้ ใหรอการปฏิบัติการตามคําสั่งไวกอน ใหเจาหนาที่ทองถิ่นรีบรวบรวมหลักฐานและคําชี้แจง
ตางๆ เสนอตามลําดับจนถึงรัฐมนตรี คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๓ ใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับนายตรวจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๔ เมื่อเห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งขาราชการพลเรือนไมตํ่ากวาชั้นตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป
ใหเปนนายตรวจพิเศษ
นายตรวจพิเศษ มีอํานาจและหนาที่แนะนําการปฏิบัติแกเจาหนาที่ทองถิ่น และมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับนาย
ตรวจ ตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐

หมาวด ๒
การระงับอัคคีภัย
มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูอํานวยการ
ดับเพลิง มีอํานาจหนาที่อํานวยการดับเพลิง และซอมดับเพลิง และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาพนักงานดับเพลิงในขณะทําการ
ดับเพลิง
มาตรา ๑๖ ในการดับเพลิงใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานดับเพลิง เจาพนักงานตํารวจ และเจาหนาที่ทองถิ่น

มาตรา ๑๗ เจาของบานหรือผูครอบครอง หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาซึ่งอาศัยอยูในสถานที่ตนเหตุ
เกิดอัคคีภัยมีหนาที่ตองทําการดับเพลิง และตองแจงใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ ซึ่งอยูใกลเคียงทราบโดยดวน
การแจงนั้น จะแจงดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นไปแจงแทนก็ได แตถาไมมีการแจงเจาของผูครอบครอง
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลนั้นจะตองเปนผูรับผิดตามมาตรานี้
มาตรา ๑๘ ผูใดพบเพลิงเริ่มไหมใหผูนั้นแจงตอเจาของหรือผูครอบครองเพื่อทําการดับเพลิงถาไมปรากฎตัวเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร และเพลิงนั้นอยูในสภาพที่ตนสามารถทําการดับได ก็ใหทําการดับเพลิงนั้นทันที ถาเพลิงนั้นอยูใน
สภาพที่ไมสามารถทําการดับได ก็ใหรีบแจงเหตุตอเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ ซึ่งอยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหมนั้นให
ทราบ
มาตรา ๑๙ ใหเจาพนักงานดับเพลิง เจาพนักงานตํารวจและเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจใชเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ
วัตถุเคมีสําหรับดับเพลิง หรือเครื่องมือเครื่องใชอยางอื่นสําหรับดับเพลิงของเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกิดเพลิงนั้น
หรือของเจาของหรือผูครอบครองอาคารใกลเคียงไดเทาที่จําเปนเพื่อการดับเพลิงนั้น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการดับเพลิง ผูอํานวยการดับเพลิงมีอํานาจที่จะสั่งใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖
กระทําการดังตอไปนี้
(1) กําหนดสถานที่ชั่วคราวสําหรับรักษาทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย
(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราว ในบริเวณที่เห็นวาเปนประโยชน ในการดับเพลิง
(3) ปดกั้นมิใหผูซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
(4) จัดการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย
(5) เขาไปในอาคารที่เปนตนเพลิง และในที่ดินที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม เพื่อทําการดับเพลิง
ถาตองเขาไปในอาคารอื่นที่อยูใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหมเพื่อทําการดับเพลิง ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบ
ครองอาคารกอน เวนแตมีเจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลตั้งแตชั้นตรี หรือมียศตั้งแตนายรอย
ตํารวจตรี หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบในการเขาไปในอาคารนั้นอยูดวย

(6) เขาไปในอาคารหรือที่ดินที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม เพื่อชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย หรือ
ชวยขนยายทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย เมื่อเจาของหรือผูครอบครองหรือผูประสบอัคคีภัยรองขอ
(7) ใชบอนํ้า สระนํ้า ทอ ทางวางระบายนํ้า อันเปนของเอกชนเพื่อใหไดนํ้าใชในการดับเพลิง
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการที่จะมิใหเพลิงลุกลามตอไป ผูอํานวยการดับเพลิงมีอํานาจสั่งใหรื้อ ถอน ยาย
ทําลายทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนซึ่งอาคารหรือสิ่งที่จะเปนสื่อใหเพลิงลุกลามตอไปไดตามที่จําเปนอันไมสามารถหลีก
เลี่ยงได
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชนในการซอมดับเพลิง ใหผูอํานวยการดับเพลิงมีอํานาจกระทําการ หรือสั่งใหเจาพนักงาน
ดับเพลิงหรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกระทําการตามที่สมควรและจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดบริเวณและสถานที่สําหรับทําการซอมดับเพลิง
(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในบริเวรที่จะเปนประโยชนแกการซอมดับเพลิง
(๓) ปดกั้นมิใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่ซอมดับเพลิง

หมวด ๓
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๒๓ เมื่อเพลิงดับลงแลว ใหเจาหนาที่ทองถิ่นจัดการบรรเทาทุกขหรือจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว หรือจัด
การรักษาความสงบเรียบรอยตามที่รัฐมนตรีจะไดวางระเบียบไว
มาตรา ๒๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่จงใจทําใหเกิดเพลิงไหมโดยตนเองหรือใหผูอื่นกระทําซึ่งอาคารหรือ
ทรัพยสินที่ตนไดเอาประกันภัยไว ตองรับผิดชอบใชคาใชจายในการดับเพลิงเทาที่จําเปนใหแกเทศบาลหรือจังหวัด แลวแต
กรณี
มาตรา ๒๕ เจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนเจาพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา

เจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลที่ไดปฏิบัติการตามความในมาตรา ๑๘ ใหไดรับความคุม
ครองตามมาตรา ๔๕๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๖ บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ในทองถิ่นที่ไดยกฐานะเปนเทศบาลแลว ใหเปนรายไดของเทศ
บาล ในทองถิ่นที่ยังมิไดยกฐานะเปนเทศบาลใหมอบแกผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราช
การจังหวัด เพื่อบํารุงกิจการดับเพลิงของทองถิ่นนั้น

หมาวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๗ ผูใดขัดขืนไมยอมใหนายตรวจเขาไปในอาคารตามความในมาตรา ๑๐ (๑) มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาหนาที่ทองถิ่นตามมาตรา ๑๒ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดขนยาย เปลี่ยนแปลงแกไขหรือทําลายสิ่งที่อาจทําใหเกิดอัคคี
ภัยไดงาย ภายในระยะเวลาอันกําหนดใหก็ได ถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลเจาหนาที่ทองถิ่นจะรองขอใหศาล
อนุญาตใหกระทําการเหลานี้โดยใหผูกระทําผิดเปนผูออกคาใชจายใหก็ได
มาตรา ๒๙ ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มีความผิดระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๐ (๓) หรือมาตรา ๒๒ (๓) มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๓๒ ผูใดไมมีอํานาจที่จะทําไดตามกฎหมาย แตงเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายสําหรับเจาหนาที่ตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงก็ดี อวดอางวาเปนเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี แกลงแจงเหตุหรือแกลงใหอาณัติสัญญาณ
หรือเครื่องหมายที่ใชในการปองกันหรือระงับอัคคีภัยก็ดี มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิดหนึ่งป หรือปรับไมเกินหา
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

