
พระราชบัญญัติ 
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. 2542 
------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2542 
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง 

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542" 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

*[รก.2542/28ก/1/19 เมษายน 2542] 
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 
(2) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ปองกันอัคคีภัย" หมายความวา การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และใหหมายความรวมถึงการ

เตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย 
"ระงับอัคคีภัย" หมายความวา การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต รางกายและทรัพยสินอันเนื่อง

มาจากการเกิดเพลิงไหม 
"ส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย" หมายความวา เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมีสถานะเปน

ของแข็ง ของเหลวหรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือการสันดาปเอง  ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

"เจาพนักงานทองถ่ิน" หมายความวา  
(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(3) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(4) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(5) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(6) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(7) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวน

ทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 



ในทองถ่ินที่มีความจําเปนรัฐมนตรีจะแตงตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรใหเปนเจาพนักงานทองถ่ินไดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

"ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน" หมายความวา ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีหนาที่
อํานวยการปองกันภัย ระงับอัคคีภัยและซอมระงับอัคคีภัย 

"พนักงานดับเพลิง" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหมีหนาที่ปองกันอัคคีภัยและ
ระงับอัคคีภัย 

"อาสาดับเพลิง" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหทําหนาที่ชวยเหลือพนักงานดับเพลิง
ในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5  ในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน และ 

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะสําหรับปองกันอัคคีภัย

และระงับอัคคีภัย 
(2) จัดใหมีสถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของดังกลาวใน (1) โดยแยกเปนหนวยตามความจําเปนเพ่ือใช

ปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยไดทันทวงที 
(3) จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
(4) จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหมตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนด 
(5) จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 
(6) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสาดับเพลิง 
(7) แตงตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิงตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนด 
(1) เง่ือนไขในการใช การเก็บรักษาและการมีไวในครอบครองซึ่งส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 
(2) กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกําหนดใหผูประกอบกิจการดังกลาวมีไวซึ่งบุคคลและ

ส่ิงจําเปนในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยตามสมควรแกสภาพแหงอาคารหรือกิจการนั้น 
(3) อาณัติสัญญาณหรือเครื่องหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 
(4) เครื่องหมายของผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินนายตรวจพนักงาน- 

ดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 
(5) เครื่องแบบและบัตรประจําตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก

ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
การปองกันอัคคีภัย 

มาตรา 7  ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน หรือเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งเทศมนตรี 
กรรมการสุขาภิบาล ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามขึ้นไปหรือ 
ขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปใหเปนนายตรวจ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ภายในเขตราชการสวนทองถ่ิน
นั้น 



มาตรา 8  เพ่ือประโยชนในการปองกันอัคคีภัยตามหมวดนี้ ใหนายตรวจมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) ตรวจตราสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 
(2) ตรวจตราบุคคลผูมีหนาที่ในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

วาการปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองหรือไม 
(3) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ

ของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจตราการเก็บรักษาสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หรือในเวลาอื่นกรณีมีเหตุฉุกเฉินอยางยิ่งที่
แสดงใหเห็นวาสถานที่นั้นอยูในภาวะที่จะเกิดอัคคีภัย 

(4) ใหคําแนะนําแกเจาของหรือผูครองครองอาคารหรือสถานที่ใหขนยาย ทําลายเปลี่ยนแปลงหรือ 
แกไขส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 

(5) เคล่ือนยายหรือทําลายสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัย
ไดงาย กรณีมีเหตุฉุกเฉินอยางยิ่ง 

ใหนายตรวจรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกครั้งเมื่อไดปฏิบัติการตามความในวรรคหนึ่ง 
มาตรา 9  เมื่อไดรับรายงานจากนายตรวจวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ไมปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของนายตรวจตามมาตรา 8 (4) หรือเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบดวยตนเองวามีส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัย 
ไดงาย ส่ิงที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายหรือการกระทําที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ใหเจาพนักงาน- 
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติให
แลวเสร็จตามคําส่ังไวตามสมควร แตตองไมเกินสามสิบวัน เวนแตเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถ่ินจะ
ขยายเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

การสงคําส่ังตามมาตรานี้ ใหนําสง ณ ภูมิลําเนาหรืออาคารหรือสถานที่ของบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ัง
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 

ในกรณีที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ังปฏิเสธไมยอมรับคําส่ัง   ใหผูนําสงขอใหพนักงาน- 
ฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําส่ังไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ังจะสงใหกับบุคคลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูในอาคารหรือสถานที่นั้นกไดและถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน 
ใหปดคําส่ังนั้นไวในที่ที่เห็นไดงายตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามหรือวรรคสี่แลว ใหถือวาบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ังไดรับคําส่ังนั้นแลว 
แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปดคําส่ังใหถือวาไดรับคําส่ังนั้นเมื่อครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันที่พนักงานไปรษณียไดสงหรือวันที่ไดปดคําส่ังนั้นไว แลวแตกรณี 

มาตรา 10  ผูไดรับคําส่ังตามมาตรา 9 มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตอรัฐมนตรีได
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินผูออกคําส่ังดังกลาวและให
เจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังรัฐมนตรีภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ 

ใหรัฐมนตรีมีคําส่ังวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลวแจงคําส่ังพรอมดวย
เหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ิน 

ในระหวางอุทธรณใหรอการปฏิบัติการตามคําส่ังไวกอน เวนแตเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาส่ิงทําให
เกิดอัคคีภัยไดงายหรือส่ิงที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายนั้นมีลักษณะจะเปนอันตรายซึ่งไมอาจรอได 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
 
 



มาตรา 11  ภายใตบังคับมาตรา 10 ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีหรือไมมีการปฏิบัติ
ตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการหรือจัดใหมีการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามคําส่ังนั้นได เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ตองเปนผูเสียคาใชจายในการจัดการนั้นตามจํานวนที่จาย
จริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของเงินจํานวนดังกลาว 

มาตรา 12  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายตรวจติดเครื่องหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่
เกี่ยวของรองขอ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลในการเขาไปในอาคารหรือสถานที่ 

มาตรา 13  เพ่ือประโยชนในการปองกันอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
นายตรวจตามมาตรา 8 ดวย  

การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 14  ในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ

ดําเนินการหรือส่ังใหพนักงานดับเพลิงหรืออาสาดับเพลิงดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดบริเวณหรือสถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม 
(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในบริเวณที่เปนประโยชนในการปองกันอัคคีภัย 
(3) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณหรือสถานที่ที่กําหนด 
(4) เคล่ือนยายหรือทําลายสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

หมวด 2 
การระงับอัคคีภัย 

มาตรา 15  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานดับเพลิงและ 
เจาพนักงานตํารวจ มีหนาที่ระงับอัคคีภัย โดยใหติดเครื่องหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 

มาตรา 16  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินมีอํานาจบังคับบัญชาเจาพนักงานทองถ่ิน 
พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจในขณะเกิดเพลิงไหม 

ในกรณีที่มีผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปปฏิบัติหนาที่อํานวยการระงับ
อัคคีภัยพรอมกัน อํานาจในการบังคับบัญชาใหเปนไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 17  ในการดําเนินการตามหมวดนี้ ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินเจาพนักงานทองถ่ิน 
พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจอาจขอใหอาสาดับเพลิงเขาชวยในการดําเนินการดังกลาวของตนได ในการนี้
ใหอาสาดับเพลิงมีอํานาจดําเนินการตามที่ไดรับการขอใหชวย 

ในขณะปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง อาสาดับเพลิงตองแตงเครื่องแบบและติดเครื่องหมายและใหแสดง
บัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 

มาตรา 18  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานดับเพลิงและ 
เจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจใชเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือยานพาหนะสําหรับระงับอัคคีภัย
ของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่เกิดเพลิงไหมหรือของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู
ใกลเคียงไดเทาที่จําเปนเพ่ือระงับอัคคีภัย 

มาตรา 19  ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานดับเพลิงและ 
เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม เพ่ือทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 

การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหมเพ่ือทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือ 
ผูประสบอัคคีภัย ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่กอน  เวนแตเมื่อมีเจาหนาที่ตามวรรค
หนึ่งซึ่งเปนขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรือขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป เปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบในการเขาไปในอาคารหรือสถานที่นั้นอยูดวย 



การขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหกระทําไดเมื่อเจาของ
หรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นรองขอ เวนแตในกรณีเปนส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายใหผูมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือ
สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอํานาจขนยายไดตามความจําเปนแกการระงับอัคคีภัย 

มาตรา 20  เพ่ือประโยชนในการระงับอัคคีภัย ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินมีอํานาจดําเนิน
การหรือส่ังใหเจาหนาที่ตามมาตรา 15 ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดสถานที่ชั่วคราวสําหรับการเคลื่อนยายหรือการปฐมพยาบาลผูประสบอัคคีภัยและการ
รักษาทรัพยสินของผูประสบอัคคีภัย 

(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในบริเวณที่เปนประโยชนในการระงับอัคคีภัย 
(3) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเพลิงไหมและบริเวณใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหม 
(4) จัดการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย 
(5) ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 
(6) ชวยขนยายทรัพยสินในบริเวณเพลิงไหมและบริเวณใกลเคียงกับบริเวณเพลิงไหม เมื่อเจาของ

หรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ 
(7) ใชบอน้ํา สระน้ํา ทอน้ํา ทางระบายน้ํา และแหลงน้ําอื่นใด ไมวาจะเปนของบุคคลใด 
มาตรา 21  เพ่ือประโยชนในการควบคุมมิใหเพลิงลุกลามตอไป ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน

มีอํานาจสั่งใหรื้อถอน ยาย ทําลายทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนซึ่งอาคารหรือส่ิงที่จะเปนส่ือใหเพลิงลุกลามตอไปได 
ตามที่จําเปนและไมสามารถหลีกเล่ียงได 

มาตรา 22  เจาของ ผูครอบครอง หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาที่อยูในอาคารหรือ
สถานที่ที่เปนตนเพลิงในขณะที่เกิดเพลิงไหมมีหนาที่ดับเพลิงเทาที่สามารถกระทําได และตองแจงใหเจาหนาที่ตาม
มาตรา 15 ทราบโดยดวน 

มาตรา 23  ผูใดพบเพลิงเริ่มไหมใหแจงตอเจาของ ผูครอบครอง หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหดู
แลรักษาอาคารหรือสถานที่ที่เปนตนเพลิง เพ่ือทําการดับเพลิง ถาไมปรากฏตัวบุคคลดังกลาวและเพลิงนั้นอยูในสภาพที่
ตนสามารถดับได ก็ใหทําการดับเพลิงนั้นทันที ถาเพลิงนั้นอยูในสภาพที่ตนไมสามารถดับได ใหรีบแจงใหเจาหนาที่ตาม
มาตรา 15 ทราบโดยดวน 

มาตรา 24  เพ่ือประโยชนในการซอมระงับอัคคีภัย ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ินมีอํานาจ
ดําเนินการหรือส่ังใหพนักงานดับเพลิงหรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่สมควรและจําเปน ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดบริเวณและสถานที่สําหรับทําการซอมระงับอัคคีภัย 
(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในบริเวณที่เปนประโยชนในการซอมระงับอัคคีภัย 
(3) ปดกั้นมิใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่ซอมระงับอัคคีภัย 

หมวด 3 
บทเบ็ดเตล็ด 

มาตรา 25  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินนายตรวจ ผูอํานวยการ
ดับเพลิงประจําทองถ่ิน และพนักงานดับเพลิงเปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 26  บรรดาเบี้ยปรับและคาปรับตามพระราชบัญญัติใหเปนรายไดของทองถ่ินเพ่ือนําไปใช
จายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของทองถ่ินนั้น 

หมวด 4 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา 27  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 



มาตรา 28  ผูใดขัดขวางไมยอมใหนายตรวจ หรือเจาพนักงานทองถ่ินเขาไปในอาคารหรือสถานที่
ตามมาตรา 8 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 29  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง หรือ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา 10 วรรคสามตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 30  ผูใดเขาไปในบริเวณที่เจาหนาที่ปดกั้นตามมาตรา 14 (3) หรือมาตรา 20 (3) โดยไมได
รับอนุญาตจากเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา 31  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 32  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
มาตรา 33  ผูใดเขาไปในบริเวณที่เจาหนาที่ปดกั้นตามมาตรา 24 (3) โดยไมไดรับอนุญาตจาก 

เจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
มาตรา 34  ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือติดเครื่องหมายสําหรับผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน  

เจาพนักงานทองถ่ิน นายตรวจ พนักงานดับเพลิงหรืออาสาดับเพลิงโดยไมมีสิทธิเพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคล 
ดังกลาว หรือแสดงตนเปนบุคคลดังกลาว และกระทําการตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 35  ผูใดแจงเหตุหรือใหอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา 36  ผูใดไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ทําลาย เคล่ือนยายกีดขวางหรือทําใหเกิด
อุปสรรคตอการใชอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เครื่องดับเพลิงหรือทอสงน้ําดับเพลิงตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่นผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา 37  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตาม 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495  ไดประกาศ
ใชบังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน   สมควรปรับปรุงอํานาจหนาที่ของพนักงาน-  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย มาตรการในการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งโทษและอัตราโทษใหชัดเจน
ครบถวนและเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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