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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  ผลใชบังคับ การแกไขเพิ่มเติม และการปรับปรุง กฎหมายลําดับรองที่ออกตาม 

พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคภัีย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/

๘๗๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ (๑๑) แหงกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา และการมีไวในครอบครอง ซึ่งส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยได
งาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และการจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
ใหผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย มีไวซึ่งอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจาก
อาคารที่ประกอบกิจการ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยมีเนื้อหาเปนการกําหนดใหผูประกอบ
กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายบางกิจการ ตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจาก
อาคารหรือสถานประกอบกิจการ แตโดยที่พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซึ่งใชบังคับในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และมีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติปองกัน
ภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น 
มิไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวง หรือ
กฎหมายลําดับรองอื่นใด เพ่ือกําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา และการมีไวในครอบครอง 
ซึ่งส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และการจัดใหมีบุคคล
และสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย ดังเชนพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และไมมีบทบัญญัติใดที่ใหอํานาจในการกําหนดใหผูประกอบกิจการอันอาจ
กอใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ตองจัดใหมีไวซึ่งอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบ
กิจการ  จะมีก็เพียงแตบทเฉพาะกาลในมาตรา ๕๘ ที่บัญญัติใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  

 
 
 
 

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๒๐๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ซึ่ง

สํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอหารือในประเด็นดังตอไปนี้ 
๑. กฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา และการมีไวใน

ครอบครอง ซึ่งส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และการ
จัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ใหผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย มีไวซึ่ง
อุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงดังกลาว ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันจะทําใหกฎหมายลําดับรองทั้งสองฉบับสิ้นผลบังคับในวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หรือไม 

๒. หากกฎหมายลําดับรองทั้งสองฉบับยังใชบังคับไดตอไป ในกรณีที่ผูประกอบ
กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาว จะใชกฎหมายใดพิจารณาความผิดและลงโทษแกผูกระทํา เพราะ
พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีบทกําหนดโทษกรณีมีผูฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตาม ถูกยกเลิกตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป อีกประการหนึ่งในกรณีที่
เห็นสมควรปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับรองดังกลาว จะอาศัยอํานาจตามกฎหมายใด 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟง

คําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) แลว มีความเห็น
ดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง  เห็นวา บรรดากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยบทบัญญัติที่
ถูกแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไปแลว จะยังมีผลใชบังคับไดตอไปหรือไมนั้น  จะตองพิจารณาวา
บทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมหรือบทบัญญัติที่ตราขึ้นใหมไดบัญญัติในหลักการเดิมหรือเปล่ียนแปลง
แกไขหลักการเดิมเสียใหม ถาปรากฏวาไมไดเปลี่ยนแปลงแกไขหลักการเดิม บรรดากฎหมาย
ลําดับรองที่ไดใชอยูแลวนั้นก็ยังมีผลใชได ไมจําเปนจะตองออกหรือตราขึ้นใหม แตถาหากวาได
บัญญัติเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมหลักการขึ้นใหมแลว กฎหมายลําดับรองที่ไดตราขึ้นโดย
อาศัยบทบัญญัติมาตรานั้นก็เปนอันใชไมได จําเปนจะตองออกและตราขึ้นใหม โดยการตรา
กฎหมายลําดับรองขึ้นใหมนั้น รัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายจะตองอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติวาดวยผูรักษาการตามกฎหมายประกอบกับบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายลําดับรองเรื่องนั้นๆ ไว แตถาหากวาเร่ืองใดไมมีบทบัญญัติโดยชัดแจงใหตรา
กฎหมายลําดับรองได รัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายจะอาศัยแตเพียงอํานาจตาม
บทบัญญัติวาดวยผูรักษาการตามกฎหมายอันเปนบทบัญญัติที่กําหนดผูมีอํานาจตรากฎหมาย
ลําดับรองเพื่อตรากฎหมายลําดับรองไมได 



 ๓

สําหรับกรณีนี้ เมื่อปรากฏวามาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการ
ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา และการมีไวในครอบครอง ซึ่งส่ิงที่
ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และการจัดใหมีบุคคลและ
ส่ิงจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย ไดถูกยกเลิกโดยผลของมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมมีการบัญญัติหลักการเรื่องนี้ไวในมาตราใดอีก 
ซึ่งการไมไดบัญญัติหลักการนี้ไว ก็เนื่องมาจากพระราชบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือ
กําหนดการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเพ่ิงจะ
เกิดขึ้น ซึ่งไมใชเปนการกําหนดมาตรการปองกันสาธารณภัยในระยะยาวเหมือนดังเชนกฎหมาย
อ่ืนที่บัญญัติเก่ียวกับเรื่องการปองกันสาธารณภัยไวเปนการเฉพาะ เชน กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยโรงแรม และกฎหมายวาดวยหอพัก เปนตน ดังนั้น เมื่อ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ไมมีหลักการดังกลาว กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับจึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จึงไมมีผลใชบังคับอีกตอไป 

ประเด็นที่สอง  เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยไวในประเด็นที่หนึ่งแลววา พระราชบัญญัติ
ปองกันและระงับอัคคีภัยฯ ไดถูกยกเลิกแลว และกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาวไมมีผลใชบังคับอีกตอไป จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้อีก 

 
(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 

                                                 
๑ มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑)  เงื่อนไขในการใช การเก็บรักษาและการมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 

(๒)  กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกําหนดใหผูประกอบกิจการดังกลาวมีไวซึ่ง
บุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยตามสมควรแกสภาพแหงอาคารหรือกิจการนั้น 

(๓)  อาณัติสัญญาณหรือเครื่องหมายเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 

(๔)  เครื่องหมายของผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินนายตรวจ 
พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 

(๕)  เครื่องแบบและบัตรประจําตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหรัฐมนตรีมี

อํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
๒ มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 


