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    ส ำหรับชุดคู่มือเตรียมสอบส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยปฏิบัติกำร กทม. เล่มนี้ ทำงสถำบัน  THE BEST CENTER และฝำ่ยวิชำกำรของสถำบัน
ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้ส ำหรับเตรียมสอบในกำรสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ 
 
                        ทำงสถำบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญจึงได้จัดท ำหนังสือ 
เล่มนี้ขึ้นมำ ภำยในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนท่ีก ำหนดในกำรสอบ เจำะข้อสอบทุกส่วน พร้อม 
ค ำเฉลยอธิบำย มำจัดท ำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่ำนล่วงหน้ำ มีควำม 
พร้อมในกำรท ำข้อสอบ 
 
                         ท้ำยนี้ คณะผู้จัดท ำขอขอบคุณทำงสถำบัน THE BEST CENTER ท่ีได้ให้กำร 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำต้นฉบับ ท ำให้หนังสือเล่มนี้สำมำรถส ำเร็จขึ้นมำเป็น 
เล่มได้  พร้อมกันนี้คณะผูจ้ัดท ำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังควำม 
คิดเห็นจำกทุกๆท่ำน เพื่อที่จะน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
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------------------------------------------------------------------------------ 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_______________ 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปทีี่ ๖๒ ในรัชกาลปจัจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ดังต่อไปนี ้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวนันบัแต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เป็นตน้ไป  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค

ระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภยัอืน่ ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อบุัติเหตุ หรือเหตุอืน่ใด ซึ่งก่อใหเ้กิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถงึภัยทางอากาศ และการก่อวนิาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของ

รัฐ หรือสิ่งอนัเปน็สาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขดัขวางหนว่งเหนี่ยวระบบการปฏิบัตงิานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้าย
ต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปัน่ป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ความมั่นคงของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหนว่ยงานอื่นของรัฐ แต่
ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารสว่น
จังหวัด เมืองพัทยา กรงุเทพมหานคร และองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นทีม่ีกฎหมายจัดตั้ง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่พื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ที่มกีฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด และ 
กรุงเทพมหานคร 
____________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb46/%bb46-20-2550-a0001.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb46/%bb46-20-2550-a0001.htm#_ftnref1
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 “จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“อ าเภอ” หมายความรวมถงึกิ่งอ าเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอ 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมอืงพทัยา และ

หัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งพื้นทีอ่ื่น 
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการ

ท้องถิน่ และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

พื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มอี านาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคบัและประกาศเพื่อปฏบิัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_______________ 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมาย เปน็ประธานกรรมการ รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย เปน็รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้
บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒอิีก
ไม่เกนิห้าคนซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตัง้ข้าราชการในกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
จ านวนไมเ่กินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๗  ให้ กปภ.ช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๑) ก่อน

เสนอคณะรัฐมนตร ี
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร 
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ส่วนทอ้งถิน่ และหนว่ยงานภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนนุการปฏบิัติหน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภัย โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรอืตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัตกิารตามอ านาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดแทนหรอืตามทีม่อบหมายก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึง่ กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหนว่ยงานของภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งมาร่วมประชุมหรือช้ีแจงหรือใหข้้อมูลก็ได ้ 

มาตรา ๘  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒเิพิ่มขึน้ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้
แต่งตั้งไว้แลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดม้ีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อยู่ในต าแหน่งเพือ่ด าเนนิงานตอ่ไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอกีได้  ทั้งนี้ ไม่เกนิสองวาระ
ติดต่อกัน  

มาตรา ๙  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรบัความผิดที่ไดก้ระท าโดย

ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  
มาตรา ๑๐  การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง

ประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไมอ่ยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเปน็ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเปน็ประธานในทีป่ระชุมส าหรับ 
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การประชุมคราวนัน้ 
การวินจิฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้ือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึ่งเปน็เสยีงช้ีขาด  
มาตรา ๑๑  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหนว่ยงานกลางของรัฐ ในการด าเนนิการเกี่ยวกบั

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนมุัติต่อคณะรัฐมนตร ี
(๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสทิธิภาพ 
(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏบิัติ ให้การสนับสนนุ และช่วยเหลอืหนว่ยงานของรัฐ องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิน่ และหนว่ยงานภาคเอกชน ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องตน้แก่ผู้ประสบภัย ผู้
ได้รับภยนัตราย หรือผู้ได้รบัความเสียหายจากสาธารณภัย 

(๔) แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนนิการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่
ละระดับ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ผู้บัญชาการ 
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้หน่วยงานของ
รัฐและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ที่เกี่ยวข้องปฏิบตัิการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภทมาปรกึษาหารือและ
จัดท า  ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอขอ้มูลหรอืความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจดัท าแผนด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้
มีศูนย์ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอืน่ที่อยู่ใกล้เคยีงกนัได้ตาม
ความจ าเปน็ และจะใหม้ีส านักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อก ากับดูแลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจงัหวัดหรือตามที่ผู้อ านวยการจงัหวัดมอบหมายด้วยก็ได้  

มาตรา ๑๒  แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อยตอ้งมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี ้

(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง 

(๒) แนวทางและวิธีการในการใหค้วามช่วยเหลอืและบรรเทาความเดือดรอ้นที่เกิดขึน้เฉพาะหน้าและระยะ
ยาวเมือ่เกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ การสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสือ่สารและการสาธารณูปโภค 

(๓) หน่วยงานของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่รบัผิดชอบในการด าเนนิการตาม (๑) และ (๒) 
และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพือ่การด าเนินการดังกล่าว 

(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบคุลากร อปุกรณ์ และเครื่องมอืเครือ่งใช้และจัดระบบการปฏิบัตกิาร
ในการด าเนนิการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถงึการฝึกบุคลากรและประชาชน 
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(๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟืน้ฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัยสิ้นสดุ 
การก าหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ โดย

อาจก าหนดตามความจ าเปน็แห่งความรนุแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนัน้ และในกรณีที่มคีวามจ าเปน็ต้องมีการ
แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั หรือมติของคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง ให้ 
ระบุไว้ในแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย 

 มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากบัการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ ให้มีอ านาจ
บังคับบัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครไดท้ั่วราชอาณาจักร 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน็รองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลอืผู้บัญชาการในการปอ้งกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอ านาจบังคบับัญชาและสั่งการตามวรรคหนึ่งรอง
จากผู้บัญชาการ  

มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีเป็นผู้อ านวยการกลางมีหน้าทีป่้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมี
อ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร 
ได้ทั่วราชอาณาจักร  

มาตรา ๑๕  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจงัหวัด รับผิดชอบในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตจังหวัด โดยมอี านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

(๑) จัดท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(๒) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(๓) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหจ้ัดใหม้ีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือเครือ่งใช้ ยานพาหนะ และสิ่ง

อื่น เพือ่ใช้ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(๔) ด าเนินการให้หนว่ยงานของรัฐและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นให้การสงเคราะห์เบือ้งต้นแก่

ผู้ประสบภัย หรือผู้ไดร้ับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและการปฏิบัติการ
ใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการจงัหวัดมีอ านาจสัง่การหนว่ยงาน

ของรัฐและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ด าเนินการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมอี านาจสั่งการ ควบคมุ และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๖  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระส าคญั
ตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอื่นดังต่อไปนี ้

(๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมือ่เกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสัง่การด้านต่าง ๆ 
ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 



คู่มือสอบเจา้พนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติัการ ส านกังาน ก.ก. 6  

------------------------------------------------------------------------------ 

(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือเครื่องใช้ และ
ยานพาหนะ เพือ่ใช้ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดใหม้ีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด 
ในการแจ้งใหป้ระชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรอืจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล  
มาตรา ๑๗  ในการจัดท าแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ ประกอบดว้ย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เปน็รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรอืผู้บังคับการจงัหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปน็รองประธานกรรมการ 
(๕) กรรมการอืน่ ประกอบดว้ย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในพืน้ที่จงัหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจงัหวัดเหน็สมควร
แต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแห่งพื้นทีจ่ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลจ านวน
สองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
(๖) หัวหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรอืผู้แทนกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีทีจ่ังหวัดใดเปน็ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ

สถาบันการศึกษานัน้ เป็นที่ปรกึษาหรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจงัหวัดเหน็สมควร 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าทีจ่ัดท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ก าหนด 
ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพือ่ 
ด าเนินการแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไดร้ับแจ้ง  

มาตรา ๑๘  ให้นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดเป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลอื
ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ผู้อ านวยการจงัหวดัมอบหมาย  

มาตรา ๑๙  ให้นายอ าเภอเปน็ผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตอ าเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจสั่งการหน่วยงาน
ของรัฐและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้งซึง่อยู่ในเขตอ าเภอให้ด าเนินการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสัง่การ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏบิตัิหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัครให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิน่ของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพื้นที่นัน้เปน็ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิน่ และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการทอ้งถิน่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสัง่การ ควบคุม 
และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งพืน้ทีน่ั้นเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ท้องถิน่ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทอ้งถิน่ของตนและมหีน้าที่ช่วยเหลอื
ผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมวด ๒ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

_____________ 
มาตรา ๒๑  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่พื้นทีใ่ด 

ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นทีน่ั้นมีหน้าทีเ่ข้าด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเรว็ และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพืน้ที่นัน้และผู้อ านวยการจังหวัดทราบทนัที 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการทอ้งถิน่มอี านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานสว่นท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน 

อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ที่ทีเ่กิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามความจ าเปน็ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งพื้นที่ทีเ่กิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเปน็เพื่อการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ใช้เครื่องมอืสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนทุกระบบทีอ่ยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งพื้นที่ทีเ่กิดสาธารณภัยหรือทอ้งทีท่ี่เกีย่วเนื่อง 

(๔) ขอความช่วยเหลือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอืน่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพืน้ที่ อาคารหรอืสถานที่ที่ก าหนด 
(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถงึและรวดเร็ว  
มาตรา ๒๒  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดมอี านาจ

หน้าที่เช่นเดยีวกบัผู้อ านวยการทอ้งถิน่ โดยในกรณผู้ีอ านวยการอ าเภอ ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตอ าเภอของตน และในกรณี
ผู้อ านวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผูอ้ านวยการท้องถิน่มีความจ าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐทีอ่ยู่นอกเขตขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอหรอืผู้อ านวยการจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เพื่อสัง่การโดยเร็วต่อไป 

ในกรณจี าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะสัง่การให้ 
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หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระท าหรืองดเวน้การกระท าใดที่มีผลกระทบ
ต่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลบงัคับเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดในค าสั่ง แต่ต้องไม่
เกินยี่สบิสี่ช่ัวโมง ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นตอ้งให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลบงัคับเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ให้เปน็อ านาจของผู้บัญชาการที่
จะสั่งการได้ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่เกนิเจด็วัน 

ในกรณีทีพ่ื้นทีท่ี่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้อ านวยการทอ้งถิน่
หลายคน ผู้อ านวยการท้องถิน่คนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏบิัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้ง
ผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว  

มาตรา ๒๓  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่พื้นที่ใด ให้เป็นหนา้ที่
ของผู้อ านวยการทอ้งถิ่นซึง่มีพืน้ที่ติดต่อหรือใกล้เคยีงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพื้นที่นัน้ ที่จะสนับสนนุการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  

มาตรา ๒๔  เมือ่เกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจา้พนักงานทีป่ระสบเหตุต้องเข้าด าเนนิการเบื้องตน้เพื่อ
ระงับสาธารณภัยนั้น แลว้รีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิน่ทีร่ับผิดชอบในพื้นทีน่ั้นเพื่อสัง่การต่อไป และในกรณีจ าเปน็อนั
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือปอ้งกันภยนัตรายทีจ่ะเกิดแก่บุคคลได้  

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยนัตรายจากสาธารณภัยนั้นใกลจ้ะถงึ ผู้อ านวยการมีอ านาจสัง่
ให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งกอ่สร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สนิของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัด
ป้องภยนัตรายได ้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแกก่ารยับยั้งหรือแกไ้ขความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณมีีความจ าเปน็ต้องด าเนินการเพือ่ป้องกนัภัยต่อสว่นรวมดว้ยโดย
อนุโลม 

ในกรณีทีก่ารดัดแปลง ท าลาย หรอืเคลื่อนย้ายสิ่งกอ่สร้าง วัสดุ หรือทรพัย์สินจะมีผลท าให้เกิดสาธารณภัย
ขึ้นในเขตพื้นที่อืน่หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายเพิ่มขึน้แก่เขตพืน้ที่อืน่ ผู้อ านวยการท้องถิน่จะใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองมิได้ เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด  

มาตรา ๒๖  เมื่อมีกรณีทีเ่จ้าพนักงานจ าเปน็ต้องเข้าไปในอาคารหรอืสถานที่ที่อยู่ใกลเ้คียงกับพืน้ที่ที่เกิดสา
ธารณภัยเพื่อท าการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้เมื่อไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารหรอื
สถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มเีจ้าของหรือผู้ครอบครองอยูใ่นเวลานั้นหรือเมือ่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้
แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได ้
ง่าย ให้เจ้าพนักงานมอี านาจสั่งใหเ้จ้าของหรอืผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สนินัน้ออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 

ในกรณีทีเ่จ้าของหรอืผู้ครอบครองไมป่ฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนกังานตามวรรคสอง ใหเ้จ้าพนกังานมี
อ านาจขนย้ายทรัพย์สนินั้นได้ตามความจ าเป็นแกก่ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนกังานไม่ต้องรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอนัเกิดจากการกระท าดังกล่าว  

มาตรา ๒๗  ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการและเจ้าพนกังานซึง่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการมี
อ านาจหน้าที่ด าเนนิการดงัต่อไปนี ้

(๑) จัดให้มีสถานที่ช่ัวคราวเพือ่ให้ผู้ประสบภยัอยูอ่าศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษาทรพัย์สิน
ของผู้ประสบภัย 

(๒) จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการ 
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ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไมม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งเข้าไปในพื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกนัเหตุโจรผู้ร้าย 
(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคยีง เมือ่

เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สนิรอ้งขอ 
ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรอือาณัติ

สัญญาณเพื่อใช้ในการก าหนดสถานที่หรอืการด าเนนิการใดตามวรรคหนึ่งกไ็ด้ 
ในการด าเนนิการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนกังานจะด าเนนิการเองหรือมอบหมาย

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจในพืน้ที่เป็นผู้ด าเนินการ หรอืช่วยด าเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้
องค์การสาธารณกุศลเปน็ผู้ด าเนนิการหรอืช่วยด าเนนิการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๘  เมื่อเกิดหรอืใกลจ้ะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นทีใ่ด และการที่ผู้ใดอยูอ่าศัยในพืน้ทีน่ั้นจะ
ก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนกังาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้า
พนักงานซึ่งได้รบัมอบหมายมีอ านาจสัง่อพยพผู้ซึ่งอยู่ในพืน้ที่นัน้ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแกก่าร
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

มาตรา ๒๙  เมือ่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นทีใ่ดและการอยู่อาศัยหรอืด าเนนิกิจการใด ๆ ใน
พื้นที่นัน้จะเปน็อนัตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวดั ผู้อ านวยการอ าเภอ 
และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเหน็ชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรอื
ด าเนินกจิการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกลา่วให้ก าหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นทีท่ี่ห้ามตามที่จ าเป็นไว้ดว้ย  

มาตรา ๓๐  ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและ
ท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สนิที่เสยีหายไว้เปน็หลักฐาน พรอ้มทัง้ออกหนงัสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไวเ้ป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟทูี่ผู้ประสบภัยมีสิทธิ
ได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหนว่ยงานที่เปน็ผู้ให้การสงเคราะห์หรอืฟื้นฟูและสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนัน้ไว้
ด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบทีอ่ธิบดีก าหนด 

บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรอืเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึน้ เมือ่
ผู้ประสบภัยรอ้งขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัย หรือทีเ่ป็นภมูิล าเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็น
หน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ที่นัน้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตาม
หลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบใหแ้ก่ผู้ประสบภัยหรอืส่งมอบผ่านทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่ง
พื้นที่ทีเ่ป็นผู้แจง้  ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมหรอืค่าบริการ แมว้่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสาร
ราชการดังกล่าวจะก าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สนิร้องขอหลักฐานเพือ่รับการสงเคราะห์หรอื
บริการอืน่ใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบยีบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

มาตรา ๓๑  ในกรณีทีเ่กิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรมีอบหมายมอี านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หนว่ยงานของรัฐ และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้



คู่มือสอบเจา้พนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติัการ ส านกังาน ก.ก. 10  

------------------------------------------------------------------------------ 

ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพือ่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทัง้ให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนในพื้นที่ที่
ก าหนดก็ได้ โดยใหม้ีอ านาจเช่นเดยีวกบัผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอ านาจก ากับและ
ควบคมุการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงาน
ในการด าเนนิการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรฐัมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรค 
หนึ่ง ให้ถือว่าเปน็การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณ ี

หมวด ๓ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

_____________ 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปน็ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครรบัผิดชอบในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรงุเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคลอ้งกับแผนการปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(๒) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
(๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอืน่ เพือ่ใช้ในการปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
(๔) ด าเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องตน้แก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรอืเสียหายจาก 

สาธารณภัย รวมตลอดทัง้การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และการปฏบิัติการใด ๆ ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นซึ่งมีพืน้ที่ติดต่อหรือใกล้เคยีงในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมอี านาจสั่งการ

ส่วนราชการและหน่วยงานของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งประสานกบัหนว่ยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
เกี่ยวข้องในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
และมีอ านาจสัง่การ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏบิตัิหน้าที่ของเจ้าพนกังานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้ 

มาตรา ๓๓  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอื่นดังตอ่ไปนี ้

(๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมือ่เกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสัง่การด้านต่าง ๆ 
ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดใหม้ีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงการเกิดหรอืจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรงุเทพมหานคร 



คู่มือสอบเจา้พนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติัการ ส านกังาน ก.ก. 11  

------------------------------------------------------------------------------ 

(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร  
มาตรา ๓๔  ในการจัดท าแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปน็ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรอืหนว่ยงานของกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตัง้ 

(ข) ผู้แทนกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรงุเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรแต่งตัง้ 
(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรงุเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหน็สมควรแต่งตัง้ 

ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน็ที่ปรึกษาหรือ
กรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตัง้ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าทีจ่ัดท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก าหนด  

มาตรา ๓๕  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่ผู้อ านวยการกรงุเทพมหานครมอบหมาย 
และให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครดว้ยโดย
อนุโลม 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกรงุเทพมหานครในฐานะรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
ตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรงุเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรงุเทพมหานครเปน็ผู้ช่วยปฏบิัติด้วยก็ได้  

มาตรา ๓๖  ให้ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เปน็ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลอืผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร มอี านาจสั่งการสว่นราชการและหน่วยงานของกรงุเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยเหลอืหรอืร่วมมอื
ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่งการ 
ควบคมุ และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนกังานและอาสาสมัครของกรงุเทพมหานครให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติ
นี ้

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเปน็ผู้ช่วยปฏิบัติดว้ยกไ็ด้  

มาตรา ๓๗  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้ในเขตกรงุเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
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กรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจง้ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและ 
รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทนัที 

ให้น าความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยโดยอนโุลม 

มาตรา ๓๘  ในกรณีทีม่ีความจ าเปน็ทีจ่ะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือหนว่ยงาน
ของรัฐใดในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิขึ้นในเขตกรงุเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการกรงุเทพมหานครแจง้ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนัน้ทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรอืหนว่ยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี 
ได้รับแจ้งแลว้ ให้เปน็หน้าที่ทีจ่ะต้องด าเนนิการให้ความช่วยเหลือในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ในเขต
กรุงเทพมหานครตามทีไ่ด้รับแจง้โดยเร็ว 

หมวด ๔ 
เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 

_______________ 
มาตรา ๓๙  ให้ผู้อ านวยการมอี านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการกลาง มอี านาจแต่งตั้งเจ้าพนกังานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทัว่ราชอาณาจักร 
(๒) ผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 
(๓) ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ าเภอ 
(๔) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น

แห่งพื้นที ่
(๕) ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มอี านาจแต่งตั้งเจา้พนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานใหเ้ปน็ไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู้อ านวยการหรอืเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจกอ่ให้เกิด

สาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรอืสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจกอ่ให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นทราบเพือ่ตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๔๑  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มอีาสาสมัครในพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความช่วยเหลอืเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
การบริหารและก ากบัดูแลอาสาสมัคร การคัดเลอืก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของอาสาสมัคร ให้

เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
มาตรา ๔๒  ในกรณทีี่องค์การสาธารณกุศลหรือบคุคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมอี านาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้
องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เหน็สมควร 

เพื่อให้การช่วยเหลอืหรอืบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการแจ้งให้องค์การสา
ธารณกุศลและบุคคล ที่มวีัตถุประสงค์ในการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการ
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ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรอืแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

__________ 
มาตรา ๔๓  ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้า

พนักงานซึ่งปฏบิัติการตามหน้าที่ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ และไดก้ระท าไปพอสมควร
แก่เหตุและมิไดป้ระมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระท าการนัน้พ้นจากความผิดและความรบัผิดทั้งปวง 

ในการด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของผู้ใดซึง่มิใช่เปน็ผู้ได้รับประโยชน์
จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดงักล่าวไดใ้ช้มาครบห้าปีแล้ว ใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดท าแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเรว็ 

มาตรา ๔๕  ให้มีเครือ่งแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพือ่แสดง
ตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องแบบ เครือ่งหมาย และบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เปน็ไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการประสงคจ์ะแต่ง 
เครื่องแบบ ก็ให้กระท าได้ตามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด  

มาตรา ๔๖  การด าเนนิการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขต
ทหารหรือทีเ่กี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สนิในราชการทหารให้เปน็ไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกนัระหว่าง
ผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพืน้ที่ทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่เปน็กรณี
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑  

มาตรา ๔๗  บรรดาค่าปรบัตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของทอ้งถิ่น เพือ่น าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิน่นัน้  

มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏบิัติหน้าที่ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย น าเอาความลับ ซึ่งตน
ได้มาในฐานะนัน้ ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนัน้แก่ผู้อื่นโดยไม่มอี านาจโดยชอบด้วยกฎหมายใน
ประการทีน่่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นัน้ 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 
____________ 

มาตรา ๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรอืขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๑ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหกพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรบั  
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มาตรา ๕๐  ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏบิัติตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าพนกังานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึง่ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทั้งปรับ  

มาตรา ๕๑  ผู้ใดเข้าไปในพืน้ที่ทีป่ิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มอี านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสามเดือน หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเปน็เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ทีอ่ยู่ 
ในพื้นที่ที่ปิดกัน้ตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งไดร้ับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะเรียก 
บุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการด าเนนิคดีก็ได้  

มาตรา ๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้าค าสั่งอพยพ
นั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา ๒๙ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๕๓  ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัครหรอืของ
องค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพืน้ที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิไดเ้ปน็อาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว 
เพื่อให้บุคคลอืน่เช่ือว่าตนเป็นบคุคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้จ าทั้ง
ปรับ  

มาตรา ๕๔  ผู้ใดเรี่ยไรหรอืหาประโยชน์อืน่ใดส าหรับตนเองหรือผู้อืน่โดยมิชอบโดยแสดงตนว่าเปน็
อาสาสมัคร เจ้าพนกังานหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใดในหน่วยงานทีเ่กี่ยวกับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย หรือใช้ช่ือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด าเนินการดงักล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึง่ปี หรือ
ปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ  

มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรอื
ทั้งจ าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

มาตรา ๕๖  ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ด าเนินการจัดท าแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนนิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดท าแผน 

ดังกล่าวไม่แล้วเสรจ็ให้เปน็ไปตามแผนทีเ่กี่ยวข้องทีใ่ช้บังคับอยู่ในวนักอ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั  
มาตรา ๕๗  ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เป็น

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึน้ตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๕๘  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งทีอ่อกตามพระราชบัญญัติป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกนัและระงับอคัคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยงัใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏริูประบบราชการตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึน้เปน็ส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกจิหลักในการด าเนินการป้องกนั บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัยและอบุัติภัย ซึ่งมผีลท าให้งานด้านสา
ธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ทีเ่ดิมด าเนินการโดยกองปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัอบุัติภัยแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดยีวกนั นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกนัและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญ
และรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หนว่ยงานที่จะตอ้งปฏิบัตเิพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวกเ็ป็นหน่วยงานเดียวกนั เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน 
ตลอดจนเพือ่ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ านวยการและบริหารจัดการเกีย่วกบัการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย จึง
เห็นสมควรน ากฎหมายว่าด้วยการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกนัและระงับอัคคภีัย มาบัญญัติไว้
รวมกัน  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตินี้ 
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แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
1. สาธารณภัย หมายความว่า 
 ก.  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง   ข.  โรคระบาดในมนุษย์  โรคระบาดสัตว ์
 ค.  ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม   ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง.  ตามมาตรา  4   
2. ข้อใดมิใช่ความหมายของหนว่ยงานของรัฐ ตาม พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 ก.  กรุงเทพมหานคร    ข.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 ค.  องค์การมหาชน     ง.  กรมการปกครอง 
ตอบข้อ  ก.ตามมาตรา  4 
3. คณะกรรมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า 
 ก.  กปภ.   ข.  กปภ.ช.  ค.  กปท.ช.  ง.  ปปภ.ช. 
ตอบข้อ  ข. ตามมาตรา 6  
4. ข้อใดมิใช่ อ านาจหน้าที่ของ กปภ.ช. 
 ก.  จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 ข.  ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 ค.  ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ก.  ตามมาตรา  7   
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กปภ.ช. อยู่ในต าแหน่งคราวละกีป่ี 
 ก.  2  ปี   ข.  4  ปี   ค.  6  ปี   ง.  8 ปี 
ตอบข้อ  ข. ตามมาตรา  8   
6. กรณี นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแล้ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อใด 
 ก.  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลช้ันตน้ 
 ข.  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษส าหรับความผิดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 ค.  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ค. ตามมาตรา  9    
7. การประชุม กปภ.ช.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไมน่อ้ยกว่าเท่าไรจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ข.   ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 ค.  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ง.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ตอบข้อ  ง. ตามมาตรา  10  
8. ข้อใดเปน็อ านาจหน้าที่ของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 ก.  จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติตอ่คณะรัฐมนตรี 
 ข.  ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ค.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 
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 ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค. 
ตอบข้อ  ง.ตามมาตรา 11   
9. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติที่น าเสนอ กปภ.ช. ต้องมีสาระส าคัญตามข้อใด 
 ก.  แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัยสิ้นสุด 
 ข.  วางแนวทางการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
 ค.  แนวทางมาตรการและงบประมาณที่จ าเปน็ต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ  ค. 
ตอบข้อ  ง ตามมาตรา 12   
10. ใครเปน็ผู้บัญชาการ มีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 ก.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.  นายกรัฐมนตร ี
ตอบข้อ  ค.ตามมาตรา 13   
11. ใครเปน็รองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลอืผู้บัญชาการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ก.  อธิบดีกรมการปกครอง    ข.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ตอบข้อ  ง.ตามมาตรา  13  วรรคสอง   
12. ใครเปน็ผู้อ านวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.  ปลัดกระทาวงมหาดไทย 
 ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ง.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น 
ตอบข้อ  ค.ตามมาตรา 14   
 13. ข้อใดเปน็อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจงัหวัด 
 ก.  ก ากับดูแลฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 ข.  แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟืน้ฟูและให้ความช่วยเหลอืประชาชน 
 ค.  สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก และ ค. 
ตอบข้อ  ง.ตามมาตรา 15   
14. ในกรณีทีก่รมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเห็นวา่แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไมส่อดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อด าเนนิการแก้ไขให้เสร็จภายในกี่วนั 
 ก.  ภายใน  15 วัน นับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้ง  ข.  ภายใน  30 วัน นับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้ง 
 ค.  ภายใน  60 วัน นับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้ง  ง.  ภายใน  90  วัน นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง 
ตอบข้อ  ข.ตามมาตรา  17 วรรคท้าย   
15. ใครเปน็รองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  ปลัด กทม. 
 ค.  ปลัดจังหวัด     ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ตอบข้อ  ง.ตามมาตรา 18   
16. ในการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อ านวยท้องถิน่ มอี านาจหน้าที่อย่างไร 
 ก.  สั่งให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงานอาสาสมคัรและบุคคล
ใด ๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ที่ทีเ่กิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเปน็ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 ข.  ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้และยายพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่พื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเปน็เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ค.  สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพืน้ที่อาคารหรอืสถานที่ที่ก าหนด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง.ตามมาตรา  21  
17. ในกรณจี าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะสัง่การใหห้น่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืบุคคลใดกระท าหรืองดเวน้การกระท าใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้  ค าสั่งดังกล่าวให้มผีลบังคับเป็นระยะเวลาตามทีก่ าหนดในค าสั่งแต่ต้องไม่เกินกี่ช่ัวโมง 
 ก.  12 ช่ัวโมง  ข.  24  ช่ัวโมง  ค.  30  ช่ัวโมง  ง.  36 ช่ัวโมง 
ตอบข้อ  ข.  ตามมาตรา  22 วรรคสาม   
18. จากข้อ 17 ข้างต้น ในกรณีทีม่ีความจ าเปน็ต้องให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลบงัคับเกิน 24 ช่ัวโมง ให้เป็นอ านาจของผู้
บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่เกินกีว่ัน 
 ก.  7  วัน   ข.  10 วัน  ค.  12 วัน  ง.  15  วัน 
ตอบข้อ  ก.  ตามมาตรา  22 วรรคสาม  ดูค าอธิบายในข้อที่ผ่านมา 
19. เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ที่ใดให้เป็นหน้าทีข่องบุคคลใด ซึ่งมีพื้นที่
ติดต่อหรือใกล้เคยีงกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งพื้นทีน่ั้น ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึน้ 
 ก.  ผู้อ านวยการท้องถิ่น    ข.  ผู้อ านวยการอ าเภอ 
 ค.  ผู้อ านวยจังหวัด     ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตอบข้อ  ก.  มาตรา  23   
20. เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานทีป่ระสบเหตุตอ้งเข้าด าเนินการเบือ้งตน้เพือ่ระงบัสาธารณภัยนั้น 
แล้วรีบรายงานให้บุคคลใดเพื่อสั่งการต่อไป 
 ก.  นายก อ.บ.ต. ท้องที่นั้น    ข.  ผู้อ านวยการท้องถิ่นทีร่ับผิดชอบในพื้นที่นัน้ 
 ค.  ผู้อ านวยการอ าเภอ    ง.  ผู้อ านวยการจังหวัด 
ตอบข้อ  ข.มาตรา  24   
21. ในกรณีทีม่ีการดัดแปลง ท าลายหรอืเคลือ่นย้ายสิ่งกอ่สร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สนิจะมีผลท าให้เกิดสาธารณาภัยในเขต
พื้นที่อืน่หรอืก่อใหเ้กิดความเสยีหายเพิม่ขึ้นแกเ่ขตพืน้ที่อืน่ ผู้อ านวยการท้องถิน่จะสั่งให้เจ้าพนักงานกระท าการดังกล่าวได้ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลใด 
 ก.  ผู้อ านวยการอ าเภอ    ข.  ผู้อ านวยการจังหวัด 
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ง.  รองผู้อ านวยการจังหวัด 
ตอบข้อ  ข. มาตรา 25 วรรคท้าย   
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22. เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ าเปน็ต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกลเ้คียงกับพืน้ที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท าได้เมื่อไดร้บัอนุญาตจากบุคคลใด 
 ก.  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  ข.  ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
 ค.  ผู้อ านวยการอ าเภอ    ง.  ผู้อ านวยการจังหวัด 
ตอบข้อ  ก.  มาตรา  26   
23. ในกรณีทีเ่จ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนกังาน ให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือ
สถานที่ ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติอย่างไร 
 ก.  ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สนินัน้ได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ข.  แจ้งเตือนให้เจ้าของอาคารหรือสถานที่ขนย้ายภายใน 24 ช่ัวโมง 
 ค.  แจ้งเตือนให้เจ้าของอาคารหรือสถานที่ขนย้ายภายใน 7 วัน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ก.ตามมาตรา 26  วรรคท้าย   
24. ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รบัหมายจากผู้อ านวยการมอี านาจหน้าที่ด าเนินการ
อย่างไร 
 ก.  จัดให้มีสถานที่ช่ัวคราวเพือ่ให้ผู้ประสบภัยอยูอ่าศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษาทรพัย์สินของ
ผู้ประสบภัย 
 ข.  จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเ้คียงเพือ่ประโยชน์ในการปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ค.  ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพืน้ที่ทีเ่กิดสาธารณะภัยและพื้นที่ใกล้เคยีง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง.ตามมาตร  27 
25. เมื่อเกิดหรอืใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยูอ่าศัยในพืน้ที่นัน้จะก่อให้เกิดภยนัตรายหรือกีด
ขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนกังาน ให้บุคคลใดมีอ านาจสัง่อพยพผู้ซึ่งอยู่ในพืน้ที่นัน้ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว 
 ก.  ผู้บัญชาการ     ข.  รองผู้บัญชาการ 
 ค.  ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึง่ได้รบัมอบหมาย ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง.มาตรา  28   
26. เมื่อเกิดหรอืใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยูอ่าศัยหรือด าเนินกจิการใด ๆ ในพืน้ที่นัน้จะเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรง  ให้บุคคลใดโดยความเหน็ชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ จะประกาศห้ามมิใหบุ้คคลใด ๆ เข้าไปอยูอ่าศัยหรือ
ด าเนินกจิการใด ในพืน้ที่ดงักล่าวก็ได้ 
 ก.  ผู้อ านวยการกลาง    ข.  ผู้อ านวยการจังหวัด 
 ค.  ผู้อ านวยการอ าเภอ    ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง. มาตรา  29   
27. ให้บุคคลใดส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกดิขึ้นและท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สนิทีเ่สียหายไว้
เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไวเ้ป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
 ก.  ผู้อ านวยการในเขตพื้นทีท่ี่รับผิดชอบ  ข.  ผู้อ านวยการอ าเภอ 
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 ค.  ผู้อ านวยการจังหวัด    ง.  ผู้บัญชาการ 
ตอบข้อ  ก.มาตรา  30 
28. หนังสือรับรองผู้ประสบภัย ต้องมีรายละเอยีดเกีย่วกบัการสงเคราะห์และการฟืน้ฟูที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทาง
ราชการ  พร้อมทั้งระบุหนว่ยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟืน้ฟูและสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนัน้ไว้ด้วย  ตามแบบที่
หน่วยงานใดก าหนด 
 ก.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข.  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 ค.  ผู้อ านวยการกลาง    ง.  ผู้อ านวยการจังหวัด 
ตอบข้อ  ก. มาตรา 30 วรรคสอง  
29. ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สนิร้องขอหลักฐานเพือ่รับการสงเคราะห์หรอืบริการอืน่ใด 
ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นทีท่ี่รับผิดชอบออกหนังสอืรับรองให้ตามที่หน่วยงานใดก าหนด 
 ก.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข.  กระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ผู้อ านวยการอ าเภอ    ง.  ผู้อ านวยการจังหวัด 
ตอบข้อ  ข.ตามมาตรา 30 วรรคท้าย   
30. ในกรณีทีเ่กิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่  บุคคลใดมอี านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดทั้งให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ประชาชนในพืน้ที่ทีก่ าหนดก็ได้ 
 ก.  นายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรี  ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ก. มาตรา  31   
31. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของบุคคลตามข้อ 30  จะมีโทษอย่างไร 
 ก.  ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ  ข.  เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง 
 ค.  ให้ถือว่าบกพร่องในหน้าที ่   ง.  ถูกข้อ ก. และ ข. 
ตอบข้อ  ง.ตามมาตรา  31 วรรคสอง 
 32. ข้อใดเปน็สาระส าคัญของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
 ก.  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมือ่เกิดสาธารณภัยขึ้น 
 ข.  แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมือเครือ่งใช้ และยานพาหนะเพือ่ใช้ในการปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ค.  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง.มาตรา  33   
33. ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้บุคคลใดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที ่
 ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ข.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.  นายกรัฐมนตร ี
ตอบข้อ  ก.มาตรา  34   
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34. บรรดาค่าปรับตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้เป็นรายได้ของหน่วยงานใด เพือ่น าไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ก.  ท้องถิ่น  ข.  อ าเภอ  ค.  จังหวัด  ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ  ก.มาตรา 47 
35. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอ ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 ข.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท 
 ค.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 6,000 บาท 
 ง.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
ตอบข้อ  ค. มาตรา  49   
36. ผู้ใดขัดขวางการด าเนนิการของเจ้าพนักงานเพื่อระงับสาธารณภัย ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ค.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1  ปี หรือปรับไมเ่กิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
 ง.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3  ปี  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
ตอบข้อ  ค.มาตรา  50   
37. ผู้ใดเข้าไปในพืน้ที่ที่ปิดกั้นมิให้ผู้ไมม่ีส่วนเกีย่วขอ้งเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยไม่มอี านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 ข.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท 
 ค.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 6,000 บาท 
 ง.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 
ตอบข้อ  ค.  มาตรา 51   
38.   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ หรอืฝ่าฝืนค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรอื
ด าเนินกจิการใดในพื้นที่เกิดสาธารณภัย ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ค.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ง.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
ตอบข้อ  ก.มาตรา  52   
39. ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครือ่งหมายของอาสาสมัครหรอืขององค์การสาธารณกุศล  
และเข้าไปในพื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัย โดยมไิด้เปน็อาสาสมัครหรือสมาชิกองคก์ารสาธารณสุข เพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตน 
เป็นบคุคลดังกล่าว ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 ค.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ง.  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตอบข้อ  ง.มาตรา  53   
40. ผู้ใดน าเอาความลบั หรือเปิดเผยความลับซึง่ตนได้มาในฐานะเปน็บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่น โดยไมม่ีอ านาจ ต้องระวางโทษจ าคุกอย่างไร 
 ก.  จ าคุกไม่เกนิ  3  เดือน  หรือปรับไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข.  จ าคุกไม่เกิน  3  เดือน  หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ค.  จ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ง.  จ าคุกไม่เกนิ  6  เดือน  หรือปรบัไมเ่กิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 
ตอบข้อ  ค.มาตรา  55   
41. ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจา้พนักงานซึง่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยตาม พ.ร.บ. นี้เป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมายใด 
 ก.  กฎหมายปกครอง    ข.  ประมวลกฎหมายอาญา 
 ค.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ง.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
ตอบข้อ  ข.มาตรา 43  วรรคหนึ่ง   
42. ความเสียหายแกท่รัพย์สนิของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ไดร้บัประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัย ให้ทาง
ราชการชดเชยความเสียหายทีเ่กิดขึน้ให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อใด 
 ก.  ข้อระเบียบ     ข.  ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 ค.  กฎกระทรวง     ง.  ประกาศ 
ตอบข้อ  ค.มาตรา 43 วรรคสอง   
43. เครื่องแบบ เครือ่งหมาย  และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงาน ให้เปน็ไปตามแบบที่หนว่ยงานใดก าหนด 
 ก.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข.  กระทรวงมหาดไทย 
 ค.  กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่  ง.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตอบข้อ  ข. ตามมาตรา 45   
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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

______________ 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปทีี่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคมุการกอ่สร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใช้

บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเปน็พระราชกฤษฎีกา 
ส าหรับเขตท้องที่ที่ไดม้ีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรอืเขตทอ้งที่

ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
[๒] 

ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้บังคบัไมว่่าท้องที่ทีอ่าคารนั้นตัง้อยู่จะไดม้ีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคบัพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม [๓]  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอ่สร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลงิไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลงิไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอืน่ซึ่ง

บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถงึ 
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึน้อย่างอื่นเพื่อใช้เป็นทีชุ่มนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรอืท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรอื ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง หรือประตู ที่

สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึน้ส าหรับติดหรอืตั้งป้าย 

_____________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
[๒] มาตรา ๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๓] มาตรา ๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมขีนาดเกนิหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนกัรวมทัง้โครงสร้าง
เกินสิบกิโลกรมั 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมือ่วัดในทางราบแลว้ ระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกว่าความสงูของป้ายนัน้เมื่อวัดจากพืน้ดิน และมีขนาดหรอืมนี้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึน้เพือ่ใช้เปน็ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารทีก่ าหนด
ตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 
“อาคารสูง”[๔] หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ทีม่ีความสงูตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้น

ไป การวัดความสูงของอาคารใหว้ัดจากระดบัพื้นดนิที่กอ่สร้างถงึพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจัว่ หรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดนิทีก่่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสงูสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”[๕] หมายความว่า อาคารทีก่่อสร้างขึน้เพือ่ใช้พื้นทีอ่าคาร หรือส่วนใดของอาคาร
เป็นทีอ่ยูอ่าศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรอืหลายประเภท โดยมีพืน้ที่รวมกนัทุกช้ันในหลงัเดยีวกันตัง้แต่หนึ่งหมื่น
ตารางเมตรขึน้ไป 

“อาคารชุมนุมคน”[๖] หมายความถงึ อาคารหรือสว่นใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์
ในการชุมนมุคนที่มพีื้นที่ตัง้แต่หนึ่งพนัตารางเมตรขึน้ไป หรือชุมนุมคนได้ตัง้แต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ”[๗] หมายความว่า อาคารหรอืส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมวีัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชม 
การแสดงนั้นเปน็ปกติธุระ โดยจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยนิยอมให้ประชาชนเข้าไปหรอืใช้เป็นทางสัญจรได ้ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการเรียกเกบ็ค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่กอ่สร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่นการใช้ รวมทัง้แสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ และอาคารในบริเวณ
ที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปดว้ย 

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพือ่ประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสว่นส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่าง
ชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนนิการได้ 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ และชนิดของวสัดุ 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรอืวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคารเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามแบบแปลน 

“รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณก าลงัของวัสดุการรับน้ าหนักและก าลัง
ต้านทานของสว่นต่าง ๆ ของอาคาร 
__________ 
[๔] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อาคารสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๕] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๖] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อาคารชุมนุมคน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๗] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “โรงมหรสพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทัง้หมด ไม่ว่าจะเปน็การสร้างขึน้แทนของเดิมหรือไม่ 
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลีย่นแปลง ต่อเตมิ เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง 

สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่ง ได้กอ่สร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดมิ และ
มิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลีย่นสว่นต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดมิ 
“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อสว่นอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอืน่ของ

โครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลงิไหม”้ หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลงิไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลงัคาเรอืนขึน้ไปหรือมีเนื้อที่

ตั้งแต่หนึ่งไรข่ึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดตอ่ภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย 
“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรอืควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ

ถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 
“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ

เคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถงึผู้ซึ่งตกลงรบักระท าการดังกล่าวไมว่่าจะมีค่าตอบแทนหรอืไมก่็ตาม และ
ผู้รับจ้างช่วง 

“ผู้ครอบครองอาคาร”[๘] หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิตบิุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์ 
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 
“ผู้ตรวจสอบ”[๙] หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ หรือผู้ซึ่งได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานทอ้งถิน่แต่งตั้งให้เปน็นายตรวจ 
“นายช่าง”[๑๐] หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*แต่งตั้งใหเ้ปน็นายช่าง 
“ราชการส่วนทอ้งถิน่” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา และองค์การปกครองทอ้งถิ่นอื่นทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติของราชการส่วนท้องถิ่น เช่น 

เทศบัญญัติ ข้อบังคบัสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร หรอืข้อบัญญัติเมอืงพัทยา เป็นต้น 
“เจ้าพนักงานทอ้งถิน่”[๑๑] หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรงุเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

__________ 
[๘] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้ครอบครองอาคาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้ตรวจสอบ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๑๐] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “นายช่าง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๑๑] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ส าหรับในเขตองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มอี านาจออก

กฎกระทรวง 
(๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอัตราท้ายพระราชบญัญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(๒) ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของค าสั่งหรือ 

แบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) ก าหนดกิจการอืน่เพือ่ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคบัได้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_______________ 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคบัแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีมอี านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรอืก าหนดเงื่อนไขในการปฏบิัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกีย่วกบัอาคาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนทอ้งถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน ์
(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพือ่

สาธารณประโยชน ์
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคมุการกอ่สร้างไว้

แล้วโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรอือาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึน้ตามความตกลง

ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(๖) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(๗) อาคารช่ัวคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพือ่ใช้ประโยชน์เปน็การ

ช่ัวคราวที่มกี าหนดเวลาการรือ้ถอน 
(๘)[๑๒] อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐทีจ่ัดตั้งขึน้ตาม

กฎหมาย หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรอืพัฒนาเพื่อเป็นที่อยูอ่าศัยส าหรับผู้มีรายไดน้้อย  ทั้งนี้ ต้องมิใช่การยกเว้น 
หรือผ่อนผันเงือ่นไขเกีย่วกบัความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรอืใช้
อาคาร  

มาตรา ๘[๑๓]  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การผังเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอืน่ที ่
_______________ 
[๑๒] มาตรา ๗ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๓] มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การผังเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอืน่ที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตัง้ของอาคาร 
(๒) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 
(๓) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินทีร่องรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตัง้ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

หรือภัยพิบัตอิย่างอื่น และการปอ้งกันอันตรายเมือ่มีเหตุชุลมุนวุน่วาย 
(๕) แบบและจ านวนของห้องน้ าและหอ้งส้วม 
(๖) ระบบการจัดการเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การ

ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า การบ าบดัน้ าเสีย และการก าจัดขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรอืระหว่างอาคารกับถนน ตรอก 

ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพืน้ที่หรอืสิ่งที่สร้างขึ้นดงักล่าว 
(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคารชนิดใดหรือ

ประเภทใด 
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้

อาคาร 
(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนญุาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน

ใบอนุญาต การออกใบรบัรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการผู้ครอบครองอาคาร 

และเจ้าของอาคาร 
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขใน

การขอขึน้ทะเบียน และการเพิกถอนการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอปุกรณ์ประกอบของ

อาคาร 
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรอืผู้ด าเนินการต้องท าการ 

ประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิของบุคคลภายนอก 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดใหเ้รื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกีย่วกับการกอ่สร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร ทีม่ีการเปลีย่นแปลงรวดเรว็เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคมุอาคารประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษาก็ได้[๑๔] 

มาตรา ๘ ทวิ[๑๕]  เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ 
_______________ 
[๑๔] มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๕] มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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คู่มือสอบเจา้พนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติัการ ส านกังาน ก.ก. 28  

------------------------------------------------------------------------------ 

คณะกรรมการควบคมุอาคารมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึน้เพือ่ใช้ใน 
การขนส่งบุคคลในบรเิวณใดในลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอืน่ใดที่สร้างขึ้นโดยมวีัตถุประสงคอ์ย่างเดียวกนั หรือออก
กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรอืลักษณะของสิง่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เปน็เครื่องเลน่ในสวนสนุก หรอืในสถานที่อื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัเปน็อาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตอ้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอ่สร้าง การอนุญาตให้ใช้ 
การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ าหนกั ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ หรอือุปกรณ์ทีจ่ าเป็นเกี่ยวเนือ่งกบัสิ่ง
นั้น  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างขึน้แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ โดยอาจก าหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัตินี้ได ้ 

มาตรา ๙[๑๖]  ในกรณทีี่ได้มกีารออกกฎกระทรวงก าหนดเรือ่งใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีทีย่ังมิได้มกีารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ให้ราชการส่วนท้องถิน่มอี านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นได้ 

ในกรณีทีไ่ด้มีการออกข้อบัญญัติทอ้งถิ่นก าหนดเรือ่งใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดเรือ่งนัน้ ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติทอ้งถิน่ในสว่นที่ขัดหรือแยง้กับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลกิ และให้ข้อก าหนด
ของขอ้บัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคบัต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกนิหนึง่ปีนบัแต่วันทีก่ฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ 

การยกเลิกขอ้บัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามยอ่มไม่กระทบกระเทอืนตอ่การด าเนินการที่ได้กระท าไปแลว้
โดยถูกตอ้งตามขอ้บัญญัติท้องถิน่นัน้  

มาตรา ๑๐[๑๗]  ในกรณีที่ไดม้ีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการส่วน
ท้องถิน่มอี านาจออกขอ้บัญญัติท้องถิน่ในเรื่องนัน้ได้ในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เป็นการออกขอ้บัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอยีดในเรือ่งนั้นเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
โดยไม่ขัดหรือแยง้กับกฎกระทรวงดงักล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรือ่งนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความ
จ าเป็น หรอืมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถิน่ 

การออกข้อบัญญัติทอ้งถิน่ตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคบัได้เมือ่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารและได้รับอนมุัติจากรัฐมนตร ี

คณะกรรมการควบคมุอาคารจะตอ้งพจิารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเหน็ชอบในข้อบัญญัติ 
ท้องถิน่ตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วันที่ได้รับขอ้บัญญัติท้องถิน่นัน้ ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้
ราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ทราบดว้ยถ้าคณะกรรมการควบคมุอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสรจ็ภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคมุอาคารได้ให้ความเหน็ชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแลว้ และให้ราชการส่วน
ท้องถิน่เสนอรัฐมนตรีเพือ่สั่งการตอ่ไป ถ้ารัฐมนตรไีม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่ได้รบัข้อบัญญัติท้องถิน่นัน้ ให้ถือ
ว่ารัฐมนตรไีด้อนุมัติตามวรรคสอง  

มาตรา ๑๐ ทวิ[๑๘]  ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุอาคารเหน็ว่าข้อบัญญัติ 
___________ 
[๑๖] มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๗] มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๘] มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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คู่มือสอบเจา้พนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติัการ ส านกังาน ก.ก. 29  

------------------------------------------------------------------------------ 

ท้องถิน่ใดทีอ่อกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทีอ่อกตามมาตรา 
๑๐ (๒) มีข้อก าหนดที่กอ่ภาระหรอืความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกนิความจ าเปน็ หรือกอ่ให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิของประชาชน ให้รัฐมนตรีมอี านาจแจ้งให้ราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ด าเนนิการยกเลิกหรือแกไ้ข
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดงักล่าวเสียใหม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนทอ้งถิน่ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในหนึง่รอ้ยยี่สิบวันนับแต่วนัรับ
แจ้งจากรัฐมนตรี ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนทอ้งถิ่นนั้น 

การยกเลิกหรอืแก้ไขขอ้บัญญัติท้องถิน่ตามวรรคหนึง่ย่อมไมก่ระทบกระเทอืนต่อการด าเนนิการที่ได้
กระท าไปแลว้โดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น  

มาตรา ๑๑  ข้อบัญญัติทอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได ้ 

มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอ้บัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถ้า
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงให้บงัคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืง  

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรห้ามการกอ่สร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่นย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบรเิวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มกีฎกระทรวงหรือขอ้บัญญัติท้องถิ่นก าหนดการตามมาตรา 
๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานทอ้งถิน่ แล้วแต่กรณี มีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่นย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณนัน้
เป็นการช่ัวคราวได้ และให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บัญญัติท้องถิ่นภายในหนึง่ปีนบัแต่วันทีป่ระกาศนั้นมีผลใช้
บังคับ 

ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้งถิน่ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกลา่ว
เป็นอันยกเลกิ  

มาตรา ๑๓ ทวิ[๑๙]  เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี ้

(๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม  ข้อจ ากัด หรอื
ข้อมูลอื่นที่เกีย่วขอ้งกบัการกอ่สร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรอืการด าเนนิการอย่างอืน่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ราชการส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนนิการตาม (๒) 

(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิน่จัดใหม้ีเอกสารเผยแพรห่ลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตด าเนนิการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลทีไ่ด้รับแจง้ตาม (๑) ไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่ง
จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจง้ค าเตือนไว้ในใบอนญุาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และหรือขอ้บัญญัติท้องถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 

 มาตรา ๑๓ ตรี[๒๐]  ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกีย่วกับ 
___________ 
[๑๙] มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๐] มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๑) การก าหนดระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดนิของผู้อื่นหรือระหว่างอาคารกับถนน  
ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ หรือ 

(๒) การก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่นย้าย และใช้หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใด 

ผู้นั้นมีสิทธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยท าเป็นหนงัสือ และให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่ตอบข้อหารือ
นั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วันทีไ่ด้รับหนังสอื แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่เห็นว่ามีความจ าเปน็ต้องขอค าปรึกษาจาก
คณะกรรมการควบคมุอาคารเสียก่อนหรือมีเหตจุ าเป็นอืน่ใด ก็ให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปไดอ้กีไม่เกินสองคราว 
คราวละไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึง่ได้ด าเนนิการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารโดยถอื
ปฏิบัติตามค าตอบขอ้หารือของเจ้าพนักงานทอ้งถิน่ ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนกังานทอ้งถิ่นได้ตอบขอ้หารือไปโดยผิดพลาด
เป็นเหตุให้ผู้หารือได้ด าเนนิการดังกล่าวไปโดยไม่ถกูต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรอืข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ที่เกีย่วขอ้ง ผู้นั้นไม่ตอ้งรบัโทษ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

___________ 
มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง[๒๑]*เป็น

ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค า
ว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด[๒๒]* 
ผู้แทนส านักผังเมือง[๒๓] ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมแห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒอิีกไม่เกนิสี่คนซึง่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และใหห้ัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการควบคมุอาคาร เปน็กรรมการและเลขานุการ  

มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามป ี
ในกรณมีีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น

การแต่งตั้งเพิม่ขึ้นหรือแต่งตัง้ซ่อม ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้
แล้วนัน้ 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจได้รบัแต่งตั้งอกีได้ แต่ต้องไมเ่กินสองคราวติดต่อกนั  
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

____________ 
[๒๑] มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป 
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 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรอืค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดจึงเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการทีม่า
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธานในที่ประชุม 

การวินจิฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้ือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง

เพิ่มขึน้อกีเสียงหนึ่งเปน็เสียงช้ีขาด  
มาตรา ๑๘[๒๔]  ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนนิการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
 (๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)[๒๕] ให้ค าปรึกษาแนะน าแกเ่จ้าพนกังานทอ้งถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
(๔)[๒๖] ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัตกิารตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๕)[๒๗] รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
(๖)[๒๘] ปฏิบัติการอืน่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคมุอาคารอาจตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรอืปฏิบัตกิารอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคมุอาคารมอบหมายได้ 
ให้น ามาตรา ๑๗  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนโุลม  
มาตรา ๒๐[๒๙]  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ในกรมโยธาธิการและผังเมอืง[๓๐]* มี

หน้าที่ดังนี ้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคมุอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

___________ 
[๒๒] ข้อ ๖ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก าหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใดอ้างถึงกรมอัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธบิดีกรมอัยการ ให้ถือว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคบั ระเบียบ หรือ
ค าสั่งนั้นอ้างถึงส านักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และรองอยัการสูงสุด 
[๒๓] “ส านักผังเมือง” ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “กรมการผังเมือง” เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ซึ่งมาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้แก้ไขถ้อยค า ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้ตัดค าว่า “ผู้อ านวยการ
ส านักผังเมือง” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง แต่ไมป่รากฏว่ามีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารที่เป็นผู้แทนส านักผังเมือง 
[๒๔] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๕] มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๖] มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๗] มาตรา ๑๘ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๘] มาตรา ๑๘ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๙] มาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแกร่าชการส่วนทอ้งถิน่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ภาคเอกชน 

(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
หมวด ๓ 

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

มาตรา ๒๑[๓๑]  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารต้องไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ หรือแจง้ต่อเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น และด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ 

มาตรา ๒๑ ทวิ[๓๒]  การก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรอืประเภทที่กฎกระทรวง
ก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนญุาต หรือผู้แจ้งตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มกีารตรวจสอบงานออกแบบ และค านวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๒๒[๓๓]  ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังตอ่ไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น หรือแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานทอ้งถิน่และด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

 (๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 
(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอืน่หรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร  
มาตรา ๒๓[๓๔]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๒๔[๓๕]  (ยกเลิก)  
มาตรา ๒๕[๓๖]  ในกรณทีี่เปน็การยืน่ค าขอรบัใบอนญุาต ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออก

ใบอนุญาต หรือมีหนังสอืแจ้งค าสั่งไมอ่นุญาตพรอ้มด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้
รับค าขอ 

ในกรณมีีเหตุจ าเป็นทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไมเ่กนิสี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสอื
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเปน็แต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นัน้ แล้วแต่กรณ ี

ในกรณีทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมคี าสั่งไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า  

มาตรา ๒๖ [๓๗]  ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนั้นมี 
_____________ 
[๓๐] เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” 
[๓๑] มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๒] มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๓๓] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๔] มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๕] มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๖] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๗] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในค าขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาค าขอนั้น 
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 ลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม หรอืเปน็วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิก  

มาตรา ๒๗[๓๘]  ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณที่ได้
ยื่นไว้ เพื่อให้ถกูต้องและเปน็ไปตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทีอ่อกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา 
๑๐ และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอื
รายการค านวณตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายใน
สามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรบัใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญผิดจากค าสั่งของเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น ในกรณนีี้ให้ถือว่า
เป็นการยื่นค าขอใหม ่และให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป  

มาตรา ๒๘[๓๙]  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่ได้ยืน่มาพรอ้มกบั
ค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้
เจ้าพนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการค านวณ  

มาตรา ๒๘ ทวิ[๔๐]  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม
ของอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ทีไ่ด้ยื่นมาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผู้ทีไ่ด้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่ตรวจพิจารณาแต่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ  

มาตรา ๒๙[๔๑]  เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งช่ือ ผู้ควบคุม 
งานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนงัสือแสดง
ความยนิยอมของผู้ควบคมุงานมาด้วย 

ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแตจ่ะเปน็การต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

มาตรา ๓๐[๔๒]  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งช่ือไว้ หรือผู้ควบคุม  
งานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสทิธิและ
หน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคมุงานนั้น 

ในกรณีทีม่ีการบอกเลิกตามวรรคหนึง่ ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องระงับการด าเนนิการตามที่ไดร้ับอนุญาตไว้
ก่อนจนกว่าจะไดม้ีหนงัสือแจง้ช่ือและส่งหนังสอืแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว  

มาตรา ๓๑[๔๓]  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดใหม้ีหรือด าเนนิการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารใหผิ้ด
ไปจากแผนผังบรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดร้ับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจง้ไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวน้แต่ 

(๑) เจ้าของอาคารนัน้ได้ยืน่ค าขออนุญาตและไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถิน่ให้ท าการแก้ไข 
__________ 
[๓๘] มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๙] มาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๐] มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๑] มาตรา ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๒] มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 เปลี่ยนแปลงได ้
(๒) เจ้าของอาคารนัน้ได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่ทราบแล้ว หรือ 
(๓) การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรอืข้อบัญญัติทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้น ามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดย

อนุโลม 
ในกรณีทีม่ีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร เปน็การฝ่าฝืนความในวรรคหนึง่ ให้ถือว่า

เป็นการกระท าของผู้ควบคุมงาน เวน้แต่ผู้ควบคมุงานจะพิสจูน์ไดว้่าเปน็การกระท าของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ด าเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอม
ปฏิบัติตาม  

มาตรา ๓๒[๔๔]  อาคารประเภทควบคมุการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
(๑)[๔๕] อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น  ทั้งนี้ 

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตาม

มาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่ทราบตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่
วันที่ไดร้ับแจ้ง 

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพือ่กิจการดังทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าเจ้าพนักงานทอ้งถิน่ได้ท าการตรวจสอบแลว้เห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารนัน้
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ไดร้ับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองใหแ้ก่ผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพือ่ให้มกีารใช้อาคารนั้นตามทีไ่ด้รับใบอนุญาตหรอืที่ได้แจง้ไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมิได้ท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรอื
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพื่อกจิการดังที่ระบไุว้ในใบอนุญาตหรอืที่ได้แจง้ไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได ้

ห้ามมิให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรอืยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพือ่
กิจการอืน่นอกจากที่ระบไุว้ในใบอนุญาตหรือทีไ่ด้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ 

มาตรา ๓๒ ทวิ[๔๖]  เจ้าของอาคารดังต่อไปนี ้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

___________ 
[๔๓] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๔] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๕] มาตรา ๓๒ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๖] มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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