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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาต ิ

พ.ศ. 2538 

   

 

โดยท่ีในปจจุบันคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติซึ่งมีอํานาจหนาท่ี 

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานท่ีเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยไมสามารถ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังน้ัน เพ่ือให

คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สมควร

ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2526 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ .ศ .  2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน

อุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538” 

 

ขอ 2 0

๑  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 112/ตอนท่ี 95 ง/หนา 34/28 พฤศจิกายน 2538 



ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2526 

 

ขอ 4  ในระเบียบน้ี 

“อุบัติภัย” หมายความวา ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุเน่ืองจากการจราจร

ทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ อุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน หรือุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น 

ในบานหรือในท่ีสาธารณะ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการ 

สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

“นโยบาย” หมายความวา หลักการสําคัญท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือเปน

แนวทางในการปองกันอุบัติภัย 

“แผนหลัก” หมายความวา แผนการปองกันอุบั ติภัยเพ่ือเปน

แนวทางสําหรับหนวยงานของรัฐปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

นโยบาย 

 

ขอ 5 1

๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการปองกัน

อุบัติภัยแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กปอ.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือ 

รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง

                                                 
๒ ขอ 5 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 



วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสั งคมแห งชา ติ  เลขาธิการคณะกรรมการ วิ จัยแห งชา ติ  ผู อํ านวยการ 

สํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้า  

และพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศ  

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดี 

กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปาไมอธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการบริหาร

มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ นายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทา 

สาธารณภัย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงต้ังจากผูมีประสบการณ 

ดานการปองกันอุบัติภัย หรือมีผลงานเปนท่ียอมรับของ กปอ. จํานวนไมเกินสี่คน 

เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

และใหขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสองคน เปนกรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 

 

ขอ 6 2

๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงต้ังตามขอ 5  

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

                                                 
๓ ขอ 6 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 



ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงต้ังพนจาก

ตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีท่ีประธานกรรมการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง 

ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ

น้ันอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ัง

ใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 

ขอ 7 3

๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 6 กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ประธานกรรมการใหออก 

(4) เปนบุคคลลมละลาย 

(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

                                                 
๔ ขอ 7 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 



ขอ 8  องคประชุมและระเบียบการประชุมของ กปอ. ใหเปนไปตามท่ี 

กปอ. กําหนด 

ขอ 9  จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา ใหคําปรึกษา

และปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ี กปอ. มอบหมายก็ได 

ใหนําบทบัญญัติขอ 8 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการดวย

โดยอนุโลม 

ใหท่ีปรึกษาซึ่ง กปอ. แตงต้ังไดรับคาตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด 

 

ขอ 104

๕  ให กปอ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1 )  เสนอนโยบายและแผนหลักเกี่ ยวกับการปองกันอุบั ติภัยตอ

คณะรัฐมนตรี 

(2) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ 

ซึ่งรับนโยบายและแผนหลักท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวไปดําเนินการ 

(3) จัดทําขอเสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานของรัฐและปญหาขอขัดของตางๆ เกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยเสนอตอ

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

(4) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย 

                                                 
๕ ขอ 11 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 



(5) ประสานงานและติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศในการ

ปองกันอุบัติภัย 

(6) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม การประชุม หรือสัมมนา

เกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย 

(7) ประชาสัมพันธดานการปองกันอุบัติภัยและดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(8) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก 

(9) ปฏิบัติการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยหรือสาธารณภัยตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

อํานาจหนาท่ีตามวรรคหน่ึง กปอ. อาจมอบหมายใหสํานักงาน กปอ. เปน 

ผูปฏิบัติหรือดําเนินการแทนได 

 

ขอ 11  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาตินํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรียกโดยยอวา “สํานักงาน กปอ.” ทําหนาท่ีสํานักงาน

เลขานุการของ กปอ. 

ใหสํานักงาน กปอ. มีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) เปนหนวยงานกลางดานกําหนดนโยบายและวางแผนหลักรวมท้ัง

การประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติท้ังภาครัฐและ

เอกชน ประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวรายงานตอ กปอ. 

(2) สนับสนุนและสงเสริมงานวิชาการ และเผยแพรงานฝกอบรมและ

พัฒนาเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย 

(3) เปนศูนยกลางขอมูลและสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัย 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกัน

อุบัติภัยของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 



 

ขอ 12  ให กปอ. กําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ในสวนภูมิภาคตามท่ีเห็นสมควรเปนศูนยประสานงานทางวิชาการดานการปองกัน

อุบัติภัยประจําภาค 

 

ขอ 13  ใหจังหวัดเปนศูนยประสานงานการปฏิบัติดานการปองกัน

อุบัติภัยในสวนภูมิภาค โดยใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กปอ. 

และสํานักงาน กปอ. 

 

ขอ 14  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 

บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 25435

๖ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 25466

๗ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 25487

๘ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 25518

๙ 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 117/ตอนพิเศษ 131 ง/หนา 8/26 ธันวาคม 2543 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม 121/ตอนพิเศษ 34 ง/หนา 14/19 มีนาคม 2546 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนพิเศษ 122 ง/หนา 8/31 ตุลาคม 2548 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนพิเศษ 83 ง/หนา 1/11 กรกฎาคม 2551 


