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คำ�นำ�
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดให้
ผูอ้ �ำ นวยการทุกระดับมีอ�ำ นาจแต่งตัง้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กฎหมายกำ�หนด กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการ
ป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำ�คู่มือ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยยึดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีเนื้อหา
เกีย่ วกับความหมายทัว่ ไปของคำ�ว่าเจ้าพนักงาน คุณสมบัตขิ องเจ้าพนักงาน
ผูม้ อี �ำ นาจแต่งตัง้ อำ�นาจหน้าที่ และผลของการเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทำ�ความเข้าใจบทบาทอำ�นาจหน้าที่ และอำ�นวยประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๑
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๑. ความเป็นมา
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีบทบัญญัติให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔
ได้กำ�หนดให้มีเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

๒. ความหมาย
คำ�ว่า “เจ้าพนักงาน” พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
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ตามความหมายดังกล่าว จึงวางหลักเกณฑ์การเป็นเจ้าพนักงานได้
๒ ประการ ดังนี้
๑.) ต้องมีการแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
๒.) เป็นการแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนัน้ หากไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแล้ว แม้จะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ก็ไม่เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. คุณสมบัติของเจ้าพนักงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ได้กำ�หนดไว้ว่า ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ�  พนักงาน
ราชการ กำ�นัน ผู้ใหญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผู้ใหญ่บา้ น แพทย์ประจำ�ตำ�บล หรือสารวัตร
กำ�นัน
(๒) เป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ าน หรือเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเป็นผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรตามทีก่ รมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกำ�หนด หรือหลักสูตรอื่นที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้การรับรอง
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ในกรณีที่ไม่มบี คุ คลตาม (๑) หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และมีความจำ�เป็น
เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำ�นวยการอาจ
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ดังนัน้ บุคคลซึง่ มีคณุ สมบัตทิ จี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าพนักงานได้
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๕ ครบทั้ง (๑) (๒) และ (๓) จะขาดข้อใด
ข้อหนึ่งไม่ได้
ตามที่ระเบียบฯ ข้อ ๕ (๒) กำ�หนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรตามทีก่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำ�หนด หรือ
หลักสูตรอืน่ ทีก่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การรับรองนัน้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ดำ�เนินการออกประกาศกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เรือ่ ง การกำ�หนดหลักสูตรและการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม
เพือ่ แต่งตัง้ เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ ณ วันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและให้การรับรอง
หลักสูตรอืน่ แล้ว โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมทีก่ รมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกำ�หนด และหลักสูตรทีก่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การ
รับรอง (ภาคผนวก ๒)
ส่วนกรณีตามวรรคสองซึ่งกำ�หนดไว้ว่า กรณีซึ่งไม่มีบุคคลตาม (๑)
หรือมีแต่ไม่เพียงพอนั้น เจตนารมณ์ ในการร่างระเบียบฯ ดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า
ในการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจมีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงให้
ดุ ล พิ นิ จ ผู้ อำ � นวยการในการพิ จารณาถึ ง ความจำ � เป็ น เพื่ อ ประโยชน์
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ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่บคุ คลตาม (๑)
แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกำ�หนด หรือหลักสูตรอื่นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้การรับรอง เป็นผู้มีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้

๔. ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ได้แก่ ผู้อำ�นวยการ ดังต่อไปนี้
๑.) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอ้ ำ�นวยการกลาง
มีอำ�นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
๒.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผูอ้ ำ�นวยการจังหวัด มีอำ�นาจแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด
๓.) นายอำ�เภอในฐานะผูอ้ �ำ นวยการอำ�เภอ มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ เจ้าพนักงานให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอำ�เภอ
๔.) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น มีอำ�นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
๕.) ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำ�นวยการ
กรุงเทพมหานคร มีอำ�นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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๕. การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ได้กำ�หนดไว้ว่า ให้ผู้อำ�นวยการมีคำ�สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ดังนั้น
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานจึงต้องมีการออกคำ�สั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้
จัดทำ�ตัวอย่างคำ�สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีสาระสำ�คัญเกีย่ วกับรูปแบบของคำ�สัง่ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ที่ให้อ�ำ นาจในการแต่งตัง้ เขตอำ�นาจในการปฏิบตั หิ น้าที่ และผูม้ อี �ำ นาจแต่งตัง้
(ภาคผนวก ๓)

๖. การสิ้นสุดลงของความเป็นเจ้าพนักงาน
๑.) ขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๑)
๒.) ผู้อำ�นวยการมีคำ�สั่งให้พ้นจากหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๒)

ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทที่ ๒
อำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำ�นาจหน้าที่ในการ
ดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำ�หนดไว้ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้กำ�หนดเงื่อนไขรายละเอียด การใช้อำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละ
เรื่องมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะต้องกระทำ�ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ บัญญัติให้อำ�นาจไว้ จึงจะทำ�ให้การกระทำ�ต่าง ๆ ของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการรับรอง คุ้มครอง และไม่เป็นการ
กระทำ�ที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ในการใช้อ�ำ นาจและการปฏิบตั หิ น้าที่ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต้องแต่งเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมาย และแสดง
บัตรประจำ�ตัวทุกครัง้ เว้นแต่มเี หตุจ�ำ เป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ทัง้ นี้
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำ�ตัวเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปตามแบบที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำ�หนด

๑. อำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
อำ�นาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดไว้
มีดังต่อไปนี้
๑.๑ การเข้าดำ�เนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัย (มาตรา ๒๔
และระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๑))
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสบเหตุ
สาธารณภัยมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าดำ�เนินการเบือ้ งต้นเพือ่ ระงับสาธารณภัย แล้วรีบ
รายงานให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป
ในการเข้าดำ�เนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำ�นาจดำ�เนินการใด ๆ เพื่อ
คุม้ ครองชีวติ หรือป้องกันภยันตรายทีจ่ ะเกิดแก่บคุ คลได้ ในกรณีมเี หตุจ�ำ เป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูป้ ระสบเหตุมอี �ำ นาจดำ�เนินการใด ๆ เพือ่ คุม้ ครองชีวติ หรือป้องกันภยันตราย
ทีจ่ ะเกิดแก่บคุ คลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ที่จำ�เป็นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยนั้น และอาจเรียกอาสาสมัคร หรือร้องขอพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำ�รวจในพื้นที่ช่วยเหลือในการดำ�เนินการดังกล่าวด้วยก็ได้
เนื่องจากสาธารณภัยอาจเกิดได้ทุกเวลาและสถานที่ การที่
กำ�หนดให้ผู้อำ�นวยการต่าง ๆ เป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการเข้าดำ�เนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสียทุกกรณี ในข้อเท็จจริงไม่อาจจะดำ�เนินการได้
และในแต่ละพื้นที่ย่อมจะมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่
เพือ่ ประโยชน์ในการเข้าดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบือ้ งต้น
ก่อนที่ผู้อำ�นวยการจะเข้าดำ�เนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จึงกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
ประสบสาธารณภัย ทีจ่ ะต้องเข้าดำ�เนินการเบือ้ งต้นเพือ่ ระงับสาธารณภัยนัน้
๑.๒ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ (มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และ
ระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๒))
เมือ่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความจำ�เป็น
ต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
เพื่อทำ�การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
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(๑) แสดงเจตนาในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจึงเข้าไปได้ เว้นแต่
(๑.๑) กรณีไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานทีอ่ ยู่ในเวลานัน้ และปรากฏว่าไม่มที างเลือกอืน่ ใดทีจ่ ะลดความสูญเสีย
ในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอันเนื่องจากเหตุสาธารณภัยนั้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปในอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าวได้
(๑.๒) กรณีเมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อนุญาตให้
เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ แต่หากผูอ้ �ำ นวยการซึง่ ได้ควบคุมหรือร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น เห็นว่ามีความจำ�เป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าว เพือ่ ทำ�การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสัง่ การให้เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปในอาคารหรือสถานที่นั้นได้
(๒) กระทำ�การเท่าที่จำ�เป็นแห่งการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพือ่ การยับยัง้ แก้ไขความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยใช้ความระมัดระวัง
(๓) เมื่อดำ�เนินการแล้ว ให้รายงานผู้อำ�นวยการในเขตพื้นที่
ที่เกิดสาธารณภัยนั้นทราบโดยเร็ว
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางกรณีอาจต้องเข้าไปใน
อาคารหรือสถานทีท่ บี่ คุ คลอืน่ มีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองอยู่ ซึง่ ตามปกติ
ไม่อาจเข้าไปได้เพราะจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้นั้น เพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำ หนดให้ในกรณีจ�ำ เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพื่อทำ�การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ แต่การเข้าไป
นัน้ จะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือ
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่ออยู่
ภายใต้การควบคุมของผูอ้ �ำ นวยการ ก็ให้กระทำ�ได้แม้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองจะ
ไม่ได้อนุญาต โดยยังคงถือหลักการในเรือ่ งของกรรมสิทธิแ์ ละสิทธิครอบครองใน
อาคารหรือสถานที่นั้นอยู่ และการที่จะเข้าไปได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตนั้น
ก็จะมีได้เฉพาะกรณีจำ�เป็นหรือกระทำ�การภายใต้คำ�สั่งของผู้อำ�นวยการที่มี
อำ�นาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปหรือใช้อาคารหรือสถานที่ใดเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๑.๓ การสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สิน หรือการ
ขนย้ายทรัพย์สินนั้นเอง (มาตรา ๒๖ วรรคสอง วรรคสาม และระเบียบฯ
ข้อ ๑๐ (๓))
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำ�นาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย
ออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งให้
ขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ดังกล่าว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีอ�ำ นาจขนย้ายทรัพย์สนิ นัน้ ได้  ตามความจำ�เป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ�ดังกล่าว
ในการขนย้ายทรัพย์สินนั้น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต้องขนย้ายทรัพย์สนิ ไปไว้ยงั สถานทีท่ ปี่ ลอดภัย เมือ่ ได้ด�ำ เนินการแล้ว
และทรัพย์สินดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ให้ประสานเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อดำ�เนินการต่อไป
การใช้อำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
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สาธารณภัยตามข้อนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ทรัพย์สิน
ในอาคารหรือสถานที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จึงได้กำ�หนดให้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำ�เนินการดังกล่าวได้ โดย
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ�ดังกล่าว เนือ่ งจาก
ได้มีการแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ทราบเพื่อดำ�เนินการแล้ว
๑.๔ การแจ้งให้ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ (มาตรา ๔๐)
ในกรณีที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบเห็น
ว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย หรือ
มีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใด ที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้
ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบ
ตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไป เช่น ตรวจสอบว่า อาคารใดไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่
ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ก็ให้มีอำ�นาจแจ้ง
เจ้าพนักงานควบคุมอาคารเพือ่ ทำ�การตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เป็นต้น
๑.๕ การปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้อำ�นวยการท้องถิ่น (มาตรา ๒๑)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ าม
คำ�สั่งของผู้อ�ำ นวยการท้องถิน่ ในกรณีเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นสั่งให้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย ให้ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดตามความจำ�เป็น
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ การดัดแปลง ทำ�ลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือ
ทรัพย์สิน (มาตรา ๒๕ และระเบียบฯ ข้อ ๑๑)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอ�ำ นาจดัดแปลง
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ทำ�ลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น
อุปสรรคแก่การบำ�บัดปัดป้องภยันตรายได้ตามทีผ่ อู้ �ำ นวยการสัง่ เฉพาะเท่าที่
จำ�เป็นแก่การยับยั้ง หรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง
การดัดแปลง ทำ�ลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลใดทีเ่ ป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัดปัดป้องภยันตรายดังกล่าวนัน้
หากกระทำ�ภายในอาคารหรือสถานที่ของบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑.๒ โดยอนุโลม และให้กระทำ�เท่าที่จำ�เป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไข
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย
๑.๗ การจัดให้มสี ถานทีช่ วั่ คราว/การจัดระเบียบการจราจรชัว่ คราว/
การปิดกัน้ มิให้เข้าไปในพืน้ ที/่ การจัดให้มกี ารรักษาความสงบเรียบร้อย (มาตรา
๒๗ (๑) - (๔) และระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๒))
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั มอบหมาย
จากผู้อำ�นวยการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการ
(๑) จัดให้มสี ถานทีช่ วั่ คราวเพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัยอยูอ่ าศัยหรือรับ
การปฐมพยาบาล และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปิดกัน้ มิให้ผไู้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าไปในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง
โจรผู้ร้าย
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ในการดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จะดำ�เนินการเองหรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำ�รวจในพื้นที่เป็นผู้ดำ�เนินการ หรือช่วยดำ�เนินการก็ได้
๑.๘ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยขนย้ายทรัพย์สิน (มาตรา
๒๗ (๕) และระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๒))
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั มอบหมาย
จากผู้อำ�นวยการ มีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วย
ขนย้ายทรัพย์สิน ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองทรัพย์สนิ ร้องขอ โดยประสานกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตำ�รวจในเขตพืน้ ที่ให้รว่ มปฏิบตั กิ ารด้วย สำ�หรับกรณีการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ให้ประสานกับองค์การสาธารณกุศลให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย
๑.๙ การจัดให้มีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณ (มาตรา ๒๗
วรรคสอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั มอบหมาย
จากผู้อำ�นวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณเพื่อใช้ในการ
กำ�หนดสถานที่หรือการดำ�เนินการจัดให้มีสถานที่ชั่วคราว การจัดระเบียบ
การจราจรชั่วคราว การปิดกั้นมิให้เข้าไปในพื้นที่ การจัดให้มีการรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามข้อ ๑.๗ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยขนย้าย
ทรัพย์สินตามข้อ ๑.๘ ก็ได้
๑.๑๐ การสั่งอพยพ (มาตรา ๒๘)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั มอบหมาย
มีอำ�นาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย และการที่
ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกไปจากพื้นที่
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ดังกล่าวได้ เฉพาะเท่าที่จำ�เป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย
ออกไปจากพื้นที่ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำ�เนินการโดย
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี
ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อน และต้องคำ�นึงถึงการจัดให้มีสถานที่
ปลอดภัยและทีอ่ ยูอ่ าศัยชัว่ คราวแก่ผปู้ ระสบภัยและเจ้าหน้าที่ การจัดระเบียบ
พืน้ ทีอ่ พยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน การจัดระเบียบการจราจรในพืน้ ทีร่ องรับ
การอพยพด้วย รวมทั้งการนำ�ผู้อพยพกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมหากสถานการณ์ภัย
ได้สิ้นสุดลงแล้ว
๑.๑๑ การมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้ (มาตรา ๔๒)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รบั มอบหมาย
มีอ�ำ นาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคล
ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระหว่างเกิดสาธารณภัย ได้ตามที่เห็นสมควร

๒. เขตอำ�นาจของเจ้าพนักงาน
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำ�หนดให้มีผู้รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
ต่าง ๆ เพือ่ ให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพืน้ ทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบ
ในการดำ�เนินการที่ชัดเจนและสามารถเข้าดำ�เนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งจะทำ�ให้
เกิดการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ และได้มีการกำ�หนดเขตอำ�นาจของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้
จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำ�นวยการกลาง
14

คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
(๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ได้ในเขตจังหวัด
(๓) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
นายอำ�เภอ ในฐานะผู้อำ�นวยการอำ�เภอ ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอำ�เภอ
(๔) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการท้องถิน่
ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(๕) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
แต่ในกรณีทเี่ ป็นการดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
เขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหาร
ต้องเป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อำ�นวยการจังหวัด
หรือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รัฐมนตรีในกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทที่ ๓
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาสัง่ การ และการควบคุมกำ�กับดูแลของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่เกิดความซ้ำ�ซ้อน รวมทั้ง ลดขั้นตอนที่ไม่จำ�เป็น
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้น อำ�นาจบังคับบัญชาสั่งการ และ
ควบคุมกำ�กับดูแล ตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการกำ�หนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ใดบ้างมีอำ�นาจในการบัญชาการสั่งการและสั่งการผู้ใดได้บ้าง ขอบเขตของ
อำ�นาจในการสัง่ การมีมากน้อยเพียงใด โดยมีการนำ�ระบบบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System : ICS) มาใช้เพื่อประโยชน์ในการสั่งการ
ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน และเพื่อระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ ภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึน้ เป็นประจำ�ทุกวัน การจัดเตรียม
อัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เพียงพอสำ�หรับระงับภัย
ขนาดใหญ่ไว้ตลอดเวลา จะเป็นการสิน้ เปลืองงบประมาณค่าใช้จา่ ยของประเทศ
ไปโดยใช่เหตุ ด้วยเหตุนี้ การมีผู้ ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การดำ�เนินการจัดการสาธารณภัย จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญและช่วยลดค่าใช้จา่ ยใน
เรือ่ งนีล้ งได้มาก พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงได้กำ�หนดให้มีการดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนผู้ที่
ทำ�หน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ดว้ ย
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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๑. ผู้บังคับบัญชาสั่งการ และควบคุมกำ�กับดูแล
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
กำ�หนดให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำ�นวยการกลาง
ผู้อำ�นวยการจังหวัด ผู้อำ�นวยการอำ�เภอ ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น มีอำ�นาจ
ในการบังคับบัญชาสัง่ การ และควบคุมกำ�กับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
๑.๑ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง มีอำ�นาจในการ
(๑) บังคับบัญชาสั่งการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สัง่ การเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามความจำ�เป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ควบคุมกำ�กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในการดำ�เนินการ ดังนี้
(๓.๑) การดัดแปลง ทำ�ลาย เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ
หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัดปัดป้องภยันตราย
เท่าทีจ่ �ำ เป็นแก่การยับยัง้ หรือแก้ไขความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากสาธารณภัยนัน้
(๓.๒) การสัง่ อพยพผูท้ อี่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย
ซึง่ จะก่อให้เกิดภยันตราย หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓.๓) การป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดหรือ
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ใกล้จะเกิดสาธารณภัย ตามคำ�สั่งของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำ�นวย
การกลาง ผู้อำ�นวยการจังหวัด ผู้อำ�นวยการอำ�เภอและผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการ
มีอำ�นาจดังนี้
(๑) ควบคุมและกำ�กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทัว่ ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) บังคับบัญชาและสั่งการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ทั่วราชอาณาจักร
๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการ มีอำ�นาจ
บังคับบัญชาและสัง่ การเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทวั่ ราช
อาณาจักร รองจากผู้บัญชาการ
๑.๔ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอ้ �ำ นวยการ
กลาง มีอำ�นาจดังนี้
(๑) ควบคุมและกำ�กับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สั่งการให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี
อำ�นาจในพื้นที่ ดัดแปลง ทำ�ลาย เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัด   ปัดป้องภยันตราย เท่าที่จำ�เป็น
แก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น
๑.๕ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะผูอ้ ำ�นวยการจังหวัด และผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร มีอำ�นาจดังนี้
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(๑) สั่งการ ควบคุม และกำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดของตนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) สั่งการให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตจังหวัด ดัดแปลง ทำ�ลาย เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัด ปัดป้องภยันตราย เท่าที่จำ�เป็นแก่การ
ยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น
(๓) สั่งให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
จังหวัดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดตามความจำ�เป็นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๑.๖ นายอำ�เภอในฐานะผู้อำ�นวยการอำ�เภอ มีอำ�นาจดังนี้
(๑) สั่งการ ควบคุม และกำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำ�เภอของตนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) สั่งการให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตอำ�เภอ ดัดแปลง ทำ�ลาย เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัด ปัดป้องภยันตราย เท่าที่จำ�เป็นแก่การ
ยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น
(๓) สั่งให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
อำ�เภอปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดตามความจำ�เป็นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๑.๗ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น มีอำ�นาจดังนี้
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(๑) สั่งการ ควบคุม และกำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) สั่งการให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิน่ ดัดแปลง ทำ�ลาย เคลือ่ นย้ายสิง่ ก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สนิ ของ
บุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัด ปัดป้องภยันตราย เท่าที่จำ�เป็นแก่
การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น
(๓) สั่งให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ความจำ�เป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ผู้ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
กำ�หนดให้มีผู้ที่ทำ�หน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้
๒.๑ อาสาสมัคร
อาสาสมัคร มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนัน้
บางพืน้ ทีด่ ว้ ยจำ�นวนอัตรากำ�ลังของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีม่ ไี ม่เพียงพอ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือของประชาชน
ในพื้นที่ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้
กำ�หนดให้ผู้อำ�นวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกำ�หนดให้การบริหารและ
กำ�กับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งหมาย บัตรประจำ�ตัว
สิทธิ หน้าที่ และวินยั ของอาสาสมัคร เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทย
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กำ�หนด และกระทรวงมหาดไทยได้ก�ำ หนดเรือ่ งดังกล่าวไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒ องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลซึง่ เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ได้รับมอบหมาย มีอำ�นาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้
องค์การสาธารณกุศลและบุคคลซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งได้แก่ การดำ�เนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่
ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ
๒.๓ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจในพื้นที่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจมอบหมายให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจในพืน้ ทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการ หรือช่วยดำ�เนินการ
ในกรณีดังต่อไปนี้ได้
(๑) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปิดกัน้ มิให้ผไู้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าไปในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง
(๓) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุ
โจรผู้ร้าย
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บทที่ ๔
ความคุ้มครอง และบทกำ�หนดโทษ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎหมายได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒
ซึ่งในการใช้อำ�นาจหน้าที่จะต้องกระทำ�ตามอำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้ จึงจะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
และควบคุมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ ดังนี้

๑. ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๔๓ ได้กำ�หนดให้ เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ดำ�เนินการไปตามอำ�นาจหน้าที่ และ
ได้กระทำ�ไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ให้ผู้กระทำ�การนั้นพ้นจากความรับผิดทั้งปวง และในการดำ�เนินการดังกล่าว
หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก
การบำ�บัดภยันตรายจากสาธารณภัยนัน้ ให้ทางราชการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
๑.๑ การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
คำ�ว่า “เจ้าพนักงาน” นั้น กฎหมายมิได้กำ�หนดคำ�นิยามไว้
แต่บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานนั้นมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดา
บางประการเนื่องจากผลของอำ�นาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งผลในทาง
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คุ้มครองและผลในทางควบคุมบุคคลผู้เป็นเจ้าพนักงานนั้น ผลที่ว่านี้จะ
เกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ เป็นกรณีเกีย่ วเนือ่ งอยู่ในหน้าทีก่ ารงานของผูน้ นั้ บทกฎหมาย
ที่คุ้มครองหรือควบคุมเจ้าพนักงานจึงมีความหมายเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เกี่ยวไปถึงการกระทำ�ในเรื่องส่วนตัวบุคคลนั้น
โดยเฉพาะ
(๑) ผลในทางคุ้มครองเจ้าพนักงาน คือ เจ้าพนักงานจะได้รับ
ความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา หากมีบุคคลใดมากระทำ�กับ
เจ้าพนักงานก็จะได้รับโทษทางอาญา เช่น
- การกล่าวดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำ�การตามหน้าที่
หรือเพราะได้กระทำ�การตามหน้าที่ เป็นความผิดฐานดูหมิน่ เจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๖ ตัวอย่างเช่น พูดว่าตำ�รวจผู้จับว่า
“ตำ�รวจเฮงซวย ถือว่ามีอำ�นาจก็ทำ�ไปตามอำ�นาจ จะต้องให้เจอดีเสียบ้าง”
(ฎีกาที่ ๘๖๒/๒๕๐๘) จำ�เลยพูดด่าร้อยตำ�รวจโท ป. ร้อยตำ�รวจโท ส. และ
ร้อยตำ�รวจตรี ซ กับพวกว่า “ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้มือปืน”
ขณะที่ตำ�รวจเหล่านั้นจะเข้าตรวจค้นบ้านจำ�เลยตามหมายค้น (ฎีกาที่
๕๔๗๙/๓๕๓๖)
- การแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำ�การเป็น
เจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำ�นาจกระทำ�การนั้น เป็น
ความผิดฐานแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๑๔๕ ตัวอย่างเช่น นุ่งกางเกงกากี เสื้อคอกลมขาว คาดเข็มขัดหนัง
แต่งอย่างตำ�รวจนอกเครื่องแบบยืนเรียกให้รถบรรทุกหยุดตรวจ มีตำ�รวจ
ในเครื่องแบบในรถยนต์ตำ�รวจทางหลวงใกล้ ๆ กัน เป็นการแสดงตนและ
ทำ�การเป็นตำ�รวจทางหลวง (ฎีกาที่ ๒๐๙๙/๒๕๒๗)
(๒) ผลในทางควบคุมเจ้าพนักงาน บทบัญญัติของกฎหมาย
ทางอาญาได้กำ�หนดการกระทำ�ของเจ้าพนักงานไว้เช่นกันว่า การกระทำ�ใด
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เป็นความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการซึ่งจะต้องรับโทษทางอาญา เช่น
- เจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำ�การใดหรือ
ไม่กระทำ�การอย่างใดในตำ�แหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๙ ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานจับคนร้ายลักทรัพย์ ได้ เรียกเงินจาก
คนร้ายและปล่อยคนร้ายไป (ฎีกาที่ ๑๕๔/๒๕๐๓) เจ้าพนักงานตำ�รวจ
พบ อ.ขับรถยนต์บรรทุกเกินน้�ำ หนักตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ได้จบั กุมคนขับรถ
ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามตำ�แหน่งโดยชอบแล้ว เมื่อรับเงินจาก อ.
ก็ละเว้นไม่แจ้งข้อความแก่ อ. การกระทำ�ดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา
๑๔๙ (ฎีกาที่ ๒๓๔๕/๒๕๓๖)
- เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบตั หิ น้าที่โดยทุจริต เป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๑๕๗ ตัวอย่างเช่น เป็นเจ้าพนักงานมีอ�ำ นาจหน้าทีส่ บื สวนสอบสวนคดีอาญา
ในระหว่างสอบสวนโจทก์ ได้ทำ�ร้ายโจทก์ เพราะโจทก์ ไม่ยอมรับสารภาพ
ไม่ยอมลงลายชือ่ ตามทีต่ อ้ งการจึงเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิชอบเพือ่ ให้เกิด
ความเสียหายแก่โจทก์ (ฎีกาที่ ๑๓๙๙/๒๕๐๘) เป็นประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นเจ้าพนักงาน การทีน่ �ำ งบประมาณมาจัดประมูล
ให้ผู้รับเหมาตามที่ตนเองต้องการ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต (ฎีกาที่
๔๕๓๒/๒๕๓๔)
ทั้งนี้ ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ตามปกติจะมีความผิดแต่
เฉพาะบุคคลผู้เป็นเจ้าพนักงานเท่านั้น บุคคลธรรมดาซึ่งกระทำ�การเช่น
เดียวกันโดยลำ�พังไม่มีความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าบุคคลธรรมดา
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กระทำ�ร่วมกับเจ้าพนักงาน บุคคลธรรมดาก็เป็นได้แต่ผสู้ นับสนุนเจ้าพนักงาน
๑.๒ ผลของการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
หากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำ�เนินการ
ไปตามอำ�นาจหน้าที่ กระทำ�ไปพอสมควรแก่เหตุ และมิได้ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เจ้าพนักงานผู้นั้นพ้นจากความรับผิดทั้งปวง และในการ
ดำ�เนินการดังกล่าว หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ซึ่งมิได้เป็น
ผู้ได้รับประโยชน์จากการบำ�บัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ทางราชการ
จะต้องเป็นผู้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

๒. บทกำ�หนดโทษ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบท
กำ�หนดโทษเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายประการ
ซึ่งบางประการเป็นบทกำ�หนดโทษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
๒.๑ บทกำ�หนดโทษสำ�หรับบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงาน
มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการดำ�เนินการของเจ้าพนักงานตาม
มาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้อำ�นวยการตามมาตรา ๒๕ หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
ความผิดตามมาตรานีเ้ กิดขึน้ เมือ่ มีผขู้ ดั ขวางการดำ�เนินการของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเจ้าพนักงานทีป่ ระสบเหตุสาธารณภัย เข้าไปดำ�เนินการ
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เบือ้ งต้นเพือ่ ระงับสาธารณภัย หรือเจ้าพนักงานดำ�เนินการใด ๆ เพือ่ คุม้ ครอง
ชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล ในกรณีจำ�เป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ (มาตรา ๒๔)
(๒) กรณีเจ้าพนักงานปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ของผูอ้ �ำ นวยการในการ
ดัดแปลง ทำ�ลาย หรือเคลือ่ นย้ายสิง่ ก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใด
ที่เป็นอุปสรรคแก่การบำ�บัดปัดป้องภยันตรายเท่าที่จำ�เป็นแก่การยับยั้งหรือ
แก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยและ
ภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง (มาตรา ๒๕)
(๓) กรณีเจ้าพนักงานขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือ
สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ตามความจำ�เป็นแก่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนือ่ งจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองไม่ปฏิบตั ิ
ตามคำ�สัง่ ของเจ้าพนักงานซึง่ สัง่ ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองขนย้ายทรัพย์สนิ   
(มาตรา ๒๖)
คำ�ว่า “ขัดขวาง” มีความหมายถึง การกระทำ�ให้เจ้าพนักงาน
ได้รับความยากยิ่งขึ้นในการกระทำ�หน้าที่ ทำ�ให้การปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่
ไม่ด�ำ เนินต่อไปเนือ่ งจากเหตุทมี่ กี ารขัดขวางเช่นนัน้ แต่ไม่ตอ้ งถึงขนาดขัดขืน
ไม่ให้บรรลุผลทีเดียว เช่น การที่ ก. ใช้มือผลักและใช้ตัวดันเจ้าพนักงาน
ตำ�รวจ เพือ่ แย่งถุงพลาสติกทีม่ เี มทแอมเฟตามีนบรรจุอยูอ่ อกจากมือตำ�รวจ
ไปใส่ปากเคี้ยวเพื่อทำ�ลายหลักฐานนั้น ถือได้ว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องเจ้าพนักงานตำ�รวจผูม้ หี น้าทีแ่ ละกำ�ลังตรวจค้น เพือ่ รวบรวมสิง่ ของ
ทีจ่ ะใช้เป็นพยานหลักฐาน การกระทำ�ความผิดตามทีม่ กี ารกล่าวหา การกระทำ�
ของจำ�เลยจึงเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบตั กิ ารตามหน้าที่ (ฎีกา
ที่ ๓๘๕๐/๒๕๔๓) การยิงปืนขึน้ ฟ้าขูไ่ ม่ให้ตามจับเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงาน
แม้ตำ�รวจยังคงตามจับจนได้ก็เป็นความผิด (ฎีกาที่ ๒๔๓/๒๕๐๙) ธ. ใช้มือ
ผลักร้อยตำ�รวจโท ป ในขณะที่จะเข้าตรวจค้นบ้าน ธ. ตามหมายค้นที่ออก
โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตาม
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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หน้าที่ (ฎีกาที่ ๕๔๗๙/๒๕๓๖)
๒.๒ บทกำ�หนดโทษสำ�หรับบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่ปิดกั้นโดยไม่มี
อำ�นาจหน้าที่
มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพืน้ ทีท่ ปี่ ดิ กัน้ ตามมาตรา ๒๗ (๓) โดย
ไม่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำ�สั่งของผู้อำ�นวยการ ต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทำ�ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓)
ผู้อำ�นวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำ�นวยการจะเรียก
บุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการดำ�เนินคดีก็ได้
ความผิดตามมาตรานีเ้ กิดขึน้ เมือ่ ผูอ้ �ำ นวยการและเจ้าพนักงาน
ซึง่ ได้รบั มอบหมายจากผูอ้ �ำ นวยการ ดำ�เนินการปิดกัน้ มิให้ผไู้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
เข้าไปในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัยและพืน้ ที่ใกล้เคียงในการบรรเทาสาธารณภัย
แล้วมีผู้เข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นโดยไม่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตาม
คำ�สั่งของผู้อำ�นวยการ แต่หากการกระทำ�ความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำ�
ความผิดของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสถานทีท่ อี่ ยู่ในพืน้ ทีท่ ปี่ ดิ กัน้
ผู้อำ�นวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบจากผู้อำ�นวยการจะเรียกบุคคล
ดังกล่าวมาตักเตือนแทนการดำ�เนินคดีได้
๒.๓ บทกำ�หนดโทษสำ�หรับบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง
อพยพบุคคลออกจากพื้นที่
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ อพยพบุคคลออก
จากพืน้ ทีต่ ามมาตรา ๒๘ ถ้าคำ�สัง่ อพยพนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันการกีดขวาง
การปฏิบตั หิ น้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนคำ�สัง่ ตาม
มาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
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หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้แยกเป็น ๒ กรณีดังนี้
(๑) กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งอพยพบุคคล
ออกจากพืน้ ที่ เมือ่ ผูบ้ ญั ชาการ รองผูบ้ ญั ชาการ ผูอ้ �ำ นวยการ และเจ้าพนักงาน
ซึง่ ได้รบั มอบหมาย มีค�ำ สัง่ อพยพผูซ้ งึ่ อยู่ในพืน้ ทีเ่ กิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย
และการทีผ่ ู้ใดอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีน่ นั้ จะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน โดยคำ�สั่งอพยพนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการ
กีดขวางการปฏิบตั หิ น้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เท่าทีจ่ �ำ เป็น
แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเป็นการฝ่าฝืนคำ�สัง่ ของผูบ้ ญั ชาการ รองผูบ้ ญั ชาการ
ผูอ้ �ำ นวยการกลาง  ผูอ้ �ำ นวยการจังหวัด ผูอ้ �ำ นวยการอำ�เภอ และผูอ้ �ำ นวยการ
ท้องถิน่ โดยความเห็นชอบของผูอ้ �ำ นวยการอำ�เภอ ซึง่ ประกาศห้ามมิให้บคุ คล
ใด ๆ เข้าไปอยูอ่ าศัยหรือดำ�เนินกิจการใดในพืน้ ทีเ่ กิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือดำ�เนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง  
๒.๔ บทกำ�หนดโทษสำ�หรับผูซ้ งึ่ เรีย่ ไรหรือหาประโยชน์อนื่ ใดสำ�หรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรีย่ ไรหรือหาประโยชน์อนื่ ใดสำ�หรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ โดยแสดงตนว่าเป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งอื่นใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือใช้ชอื่ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
ดำ�เนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ผู้กระทำ�ความผิดตามมาตรานี้อาจเป็น
เจ้าพนักงานหรือผู้ที่มิได้เป็นเจ้าพนักงานก็ได้
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คำ�ว่า “เรี่ยไร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ขอร้องให้ช่วยออกเงินทำ�บุญตามสมัครใจ เช่น
เรี่ยไรสงเคราะห์เด็กกำ�พร้า เป็นต้น
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งอื่นที่เป็นคุณแก่ผู้รับ ไม่จำ�กัดเฉพาะ
ในทางทรัพย์สิน แต่ไม่หมายความกว้างจนถึงสิ่งที่ให้แก่กันเพียงอัธยาศัยใน
สมาคม การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือประโยชน์ เช่น ให้ตำ�แหน่งการงาน
ให้บริการ ให้ยืมเงินหรือให้ได้รับผลอย่างอื่นตามความปรารถนา เป็นต้น
๒.๕ บทกำ�หนดโทษสำ�หรับบุคคลที่นำ�เอาความลับซึ่งตนได้มา
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอำ�นาจ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้ผู้กระทำ�ความผิดอาจเป็นเจ้าพนักงาน
หรือบุคคลอืน่ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ โดย
ได้กระทำ�การฝ่าฝืน กรณีห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยนำ�เอาความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้           
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอำ�นาจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ในประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผู้ใด หรือแก่
การประกอบอาชีพของผู้นั้น
“ในประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผู้ใด” เป็นพฤติการณ์
ทีป่ ระกอบการกระทำ�ทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายได้ แม้จะไม่เกิดความเสียหาย
ขึ้นจริงก็เป็นองค์ประกอบความผิดที่พิจารณาได้จากความคิดธรรมดาของ
บุคคลทั่วไปในลักษณะเกี่ยวกับผู้กระทำ�ผิด (ฎีกาที่ ๗๖๙/๒๕๔๐) เมื่อเป็น
พฤติการณ์ที่ประกอบการกระทำ�  จึงไม่ต้องการผล เพียงแต่น่าจะเกิด
ความเสียหายก็เป็นความผิดสำ�เร็จ (ฎีกาที่ ๓๗/๒๕๔๓, ๗๖๙/๒๕๔๐)
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(ตัวอย่าง)
คำ�สั่ง ...(ชื่อส่วนราชการ)...
ที่ .......... /..................
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------------------อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขต ....(ชื่อส่วนราชการ)....
๑. .....................
๒. .....................
๓. .....................
๔. .....................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ -- เดือน ................... พ.ศ. ---ลงชื่อ ..........................................
(                                )
ตำ�แหน่ง .......................................
ผู้อำ�นวยการ ..........................
ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บรรณาณุกรม
• คณิต  น นคร. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. ครั่งที่ ๓.
บริษัท สำ�นักพิมพ์วิญญูชน จำ�กัด, ๒๕๕๑.

• จิตติ  ติงศภัทิย์. กฎหมายอาญา ภาค ๒ ตอน ๑. ครั้งที่ ๗.
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๓.

• รชฏ  เจริญฉ่ำ�, กฎหมายอาญา (พิสดาร) ภาคความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน.
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด พิมพ์อักษร, ๒๕๔๕.

• บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ ๙๑/๒๕๕๐

ส่วนกฎหมาย สำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นายวิบูลย์
นายฉัตรป้อง
นายศรีสมบัติ
นายประทีป

สงวนพงศ์
ฉัตรภูติ
พรประสิทธิ์
กีรติเรขา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้จัดทำ�
๑. นายสุรพล  เล็กขาว
๒. นายโชติ  เชื้อโชติ
๓. นางวรนุช  พรมอนันต์
๔. นายบูรณะ  สมุทระกพงศ์
๕. นางสาวณฐธนา  คงรัตนชาติ
๖. นายปกรณ์  กิจพิทักษ์
๗. นางกัลยาณี  บุญธรรม
๘. นางสาวสุณีย์  วัชรสิริกุล
๙. นางสาวพจณิชา  ตังวีระสิงห์
๑๐. นางสาวกชพร  ศริตวรรธน์
๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์  ชุมแก้ว
๑๒. นางสาวพรพรรณ  หรรษนันท์
๑๓. นางเนตรประวีณ์  สุขธรานนท์
๑๔. นายบรรจบ  กลิ่นไธสง
42

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ผู้อำ�นวยการส่วนกฎหมาย
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
นิติกรชำ�นาญการ
นิติกรชำ�นาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๑
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