
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

_____________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละ
เสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑  
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตัง้และ  
การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๓" 

ขอ้ ๒๑ ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่หรอืแนวปฏบิตัอิื่นใดซึ่งมกี าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

ขอ้ ๔ ในระเบยีบนี้ 
"ผู้อ านวยการ" หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจงัหวดั ผู้อ านวยการอ าเภอ  

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร 
"เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" หมายถึง เจ้าพนักงานที่ผู้อ านวยการแต่งตัง้  

ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ้ ๕๒ ใหผู้อ้ านวยการมคี าสัง่แต่งตัง้เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากผูม้สีุขภาพ
ดี ร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีคุณสมบัติ 
ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นผู้ที่ปฏบิตัิงาน หรอืเป็นผู้มปีระสบการณ์ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยและ 
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรตามที่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัก าหนด หรอืหลกัสูตรอื่น 
ทีก่รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหก้ารรบัรอง และ 
 (๒) เป็นขา้ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล หรอืสารวตัรก านนั 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ /ตอนพเิศษ  ๕๑ ง /หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๕๓  

  ๒ ขอ้ ๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องเจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒ 

 

 ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (๒) หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม (๑)  
ใหเ้ป็นเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักไ็ด้ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้อ านวยการอ าเภอจะแต่งตัง้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
แพทยป์ระจ าต าบล หรอืสารวตัรก านัน เป็นเจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหป้ฏบิตัหิน้าที่ได้
เฉพาะในเขตท้องที่ต าบลหรือหมู่บ้านที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  
ก่อนการฝึกอบรมตาม (๑) กไ็ด้ ทัง้นี้ ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจดัใหม้กีารฝึกอบรมผูไ้ดร้บั
การแต่งตัง้ทีย่งัไม่ผ่านการอบรมดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ ๖ การเป็นเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสิน้สุดลงเมื่อ 
(๑) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ ๕ 
(๒) ผูอ้ านวยการมคี าสัง่ใหพ้น้จากหน้าที่ 

ข้อ ๗ เมื่อเกิดสาธารณภยัในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ มหีน้าทีเ่ขา้ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และแจง้ใหผู้อ้ านวยการอ าเภอ
ทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ทีน่ัน้และผูอ้ านวยการจงัหวดัทราบทนัท ีเพื่อด าเนินการตามแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ข้อ ๘ เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
มหีน้าที่เข้าด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และแจ้งให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและ 
รองผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทนัท ีเพื่อด าเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ข้อ ๙ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งเครื่องแบบ ประดบัเครื่องหมายและ 
แสดงบตัรประจ าตวัทุกครัง้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นเร่งด่วนอนัไม่อาจหลกีเลีย่งได้ 

ขอ้ ๑๐ การปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามมาตรา ๒๔  และ 
มาตรา ๒6 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 

(๑) กรณีมเีหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ผู้ประสบเหตุมีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์  
ที่จ าเป็นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันัน้ เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัผู้นัน้ 
อาจเรยีกอาสาสมคัร หรอืร้องขอพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจในพื้นที่ช่วยเหลอืในการด าเนินการ
ดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้



๓ 

 

(๒) เมื่อเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยมคีวามจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือ
สถานที่ใกล้เคยีงกบัพื้นที่ที่เกิดสาธารณภยั เพื่อท าการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้ด าเนินการ 
ดงันี้ 

(๒.๑) แสดงเจตนาในการเขา้ปฏบิตัหิน้าทีต่่อเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีก่่อน  
เมื่อไดร้บัอนุญาตจงึเขา้ไปได ้เวน้แต่ 

(ก) กรณีไม่มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีอ่ยู่ในเวลานัน้และปรากฏว่า 
ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะลดความสูญเสียในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอันเนื่องจากเหตุ  
สาธารณภยันัน้ ใหเ้จา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารฌภยัเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีด่งักล่าวได้ 

(ข) กรณีเมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารหรือสถานที่  
แต่หากผู้อ านวยการซึ่งได้ควบคุมหรือร่วมในการปฏิบัติหน้าที่นัน้ เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเข้าไป  
ในอาคารหรอืสถานที่ดงักล่าวเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและสัง่การให้เจ้าพนักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีน่ัน้ได ้

(๒.๒) กระท าการเท่าทีจ่ าเป็นแห่งการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อการยบัยัง้แกไ้ข
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้โดยใชค้วามระมดัระวงั 

(๒.๓) เมื่อด าเนินการแล้ว ให้รายงานผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่เกดิสาธารณภยันัน้ทราบ
โดยเรว็ 

(๓) กรณีการขนยา้ยทรพัยส์นิทีเ่ป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิสาธารณภยัไดง้่ายออกจากอาคารหรอืสถานที่
ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนย้าย 
ไปไว้ยงัสถานที่ที่ปลอดภัย เมื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ด าเนินการแล้ว  และ
ทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นวตัถุอนัตรายหรอืสารเคม ีใหป้ระสานเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐัอื่น ๆ ทีม่หีน้าที่
โดยตรงเพือ่ด าเนินการต่อไป 

ขอ้ ๑๑ การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามทีไ่ด้รบัค าสัง่ตาม
มาตรา ๒๕ หรอืไดร้บัมอบหมายจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘  แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหป้ฏบิตั ิดงันี้  

(๑) การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใด 
ทีเ่ป็นอุปสรรคแก่การบ าบดัปัดป้องภยนัตรายตามค าสัง่ของผูอ้ านวยการ หากกระท าภายในอาคารหรอื
สถานที่ของบุคคลอื่นให้น าหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ (๒) มาใช้โดยอนุโลม ทัง้นี้ ให้กระท าเท่าที่จ าเป็น 
แก่การยบัยัง้หรอืแกไ้ขความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากสาธารณภยั 

(๒) การจดัสถานที่พกัอาศยัชัว่คราว การปฐมพยาบาล การรกัษาทรพัย์สนิของผู้ประสบภัย  
การจัดระเบียบจราจร การปิดกัน้พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เ คียง การจัดให้มีการรักษา 
ความสงบเรยีบรอ้ย การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั การขนขา้ยทรพัยส์นิในทีเ่กดิเหตุ การจดัใหม้เีครื่องหมาย
อาณัติสัญญาณเพื่อก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการข้างต้น ให้ด าเนินการโดยประสานกับ  



๔ 

 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในเขตพื้นที่ให้ร่วมปฏิบัติการด้วย ส าหรับกรณีการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัใหป้ระสานกบัองคก์ารสาธารณกุศลใหช้่วยเหลอือกีทางหนึ่งดว้ย 

(๓) การสัง่อพยพผูซ้ึง่อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่กดิหรอืใกลจ้ะเกดิสาธารณภยัออกไปจากพืน้ที ่เพือ่การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัตามค าสัง่ของผูอ้ านวยการ ใหด้ าเนินการโดยจดัล าดบัความส าคญัของกลุ่มผู้ป่วย
ทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รบัการพิจารณาให้อพยพไปก่อน และต้องค านึงถึง 
การจัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชัว่คราวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่  การจัดระเบียบ 
พืน้ทีอ่พยพใหเ้หมาะสมเป็นสดัสว่น การจดัระเบยีบการจราจรในพืน้ทีร่องรบัการอพยพดว้ย รวมทัง้การน า
ผูอ้พยพกลบัไปสูท่ีต่ ัง้เดมิหากสถานการณ์ภยัไดส้ิน้สุดลงแลว้ 

ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ร ักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ 
วนิิจฉยัปัญหา ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

ประกาศ ณ วนัที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชวรตัน์ ชาญวรีกูล 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และการปฏบิตัหิน้าที่ของเจา้พนักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔๓ 
 
 ขอ้ ๒ ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ /ตอนพเิศษ ๘๗ ง /หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 


