ประวัติความเปนมาของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานปองกันและระงับอัคคีภัยสําหรับประเทศไทย ไดมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา กลาวคือ ในรัชสมัย
พระราชาธิราช ประมาณ พ.ศ. 2057 – 2071 ไดจัดใหมีหมูเวรยามรักษาการณ3ระวังภัย มีทั้งการสอดแนม
ระวังผูที่มารุกราน การกอวินาศกรรม และวางเพลิงเผาเมือง ประจักษ3พยานที่เห็นไดอยางชัดเจน ก็คือ การตั้ง
หอกลอง ขึ้นภายในกําแพงพระนคร สูงประมาณ 1 เสน หอกลองที่สรางขึ้นในสมัยนั้น มีอยู 3 ชนิด คือ
1. กองมหาฤกษ3 ใชตีเมื่อเวลามีขาศึกหรือเกิดจลาจล มีขบถขึ้นกลางเมือง
2. กลองพระมหาระงับดับเพลิง ใชตีเมื่อเวลาไฟไหมในกําแพงเมืองใหตี 3 รา ไหมนอกกําแพงเมืองพนักงานจะ
ตีกลองเป=นจังหวะสม่ําเสมอไปจนกวาไฟจะดับ
3. กลองพระทีพาราตรี ใชตีบอกเวลาย่ํารุงและย่ําค่ํา
กลองทั้ง 3 ชนิดนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร3 ไดเปลี่ยนเสียใหมเป=นกลองนําพระสุริยศรี กลองอัคคีพินาศ และกลอง
พิฆาตไพรี เพิ่งมาเลิกใชกลองในสมัยรัชกาลที่ 5 นี่เอง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2456) จอมพลพระเจาวรวงศ3เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุระเดช ขณะ นั้น
ดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชาการกรมยุทธนาธิการ ไดกราบบังคมทูลถวายรายงาน จัดวิธีการปกครอง และ
ระเบียบการทหารบกใหมตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ วาจะตองจัดตั้งขึ้นเป=นแผนกหนึ่งกรมหนึ่ง
ตางหากฝGกหัดคน ไดเฉพาะหนาที่ใหคลองแคลวและมีหนาที่เฉพาะการดับเพลิง และเตรียมการ การดับเพลิง
นั้นจะตองแยกกันเป=นกองรอยไปประจําในตําบลตางๆ อีกชั้นหนึ่งจึงจะไดผลจริง คุณมีมากคุมกับพระราช
ทรัพย3ที่จะเสียในการตั้ง “กรมดับเพลิง” นี้ โดยแทการดับเพลิงนี้จะอยูในกระทรวงนครบาล หรือในการ
ปกครองทหารนั้นแลวแตจะทรงพระราชดําริเห็นสมควรแตถาหากอยูในปกครองทหารแลวจะเป=นเหตุใหนานา
ประเทศสังเกตงบประมาณทหารมากขึ้น และเขาใจผิดไปเพราะการทั้งนี้ยอมไมใชเป=นหนาที่ของทหาร ตาม
สมมติเจาใจในเมืองตางประเทศการที่กราบบังคมทูลพระกรุณาเชนนี้ หาไดคิดหลีกเลี่ยงหนาที่โดยประการใด
ประการหนึ่งไมเห็นแกประโยชน3ของทางราชการเทานั้น แมมี “กรมดับเพลิง” เชนนี้แลว เมื่อเกิดเพลิงใหญ
ทหารก็จําใจตองไปชวยอยูเชนเดิมนั่นเอง แตไดกําลังของ “กรมดับเพลิง” นี้เป=นผูอํานวยการและวางแผน
จากเหตุผลดังกลาว เมื่อไดมีการจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง จึงได
ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหแยกหนาที่การดับเพลิงจากฝMายทหารใหมาขึ้นกับ “กรมตระเวน” ตอมาได
เปลี่ยนเป=น “กรมตํารวจนครบาล” มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและดับไฟอยางเต็มที่ ในสมัยที่กิจการ
ดับเพลิงไดโอนมาขึ้นอยูกับกรมตํารวจนี้ ตามหลักฐาน ปรากฏวาในปP พ.ศ.2451 พอคาประชาชนไดรวมใจกัน
บริจาคทรัพย3ซื้อรถดับเพลิงใหแกกรมตํารวจ 1 คัน และนับวาเป=นรถดับเพลิงคันแรกที่มีอยูในกรมตํารวจ จน
กระทั่งปP พ.ศ.2474 กรมตํารวจมีรถดับเพลิง 5 คัน เรือดับเพลิง 1 ลํา ซึ่งนับวาเป=นระยะที่กรมตํารวจมี
อุปกรณ3ดับเพลิงที่ทันสมัยขึ้น อํานาจหนาที่ในการดับเพลิงจึงตกมาเป=นของตํารวจโดยสมบูรณ3 ทหารและ
บริษัทฯ ที่เคยดําเนินการชวยเหลืออยูก็เลิกลมไป
ถึงแมวากรมตํารวจจะมีอุปกรณ3ในการดับเพลิงที่ทันสมัยขึ้นก็ตาม แตการปฏิบัติงานก็หาบรรลุตามเปา หมาย
เทาที่ควร ปรากฏวาสถิติเพลิงไหมและความเสียหายมีประมาณสูงขึ้น เพราะยังขัดของอยูที่จํานวนเจาหนาที่
และการติดตอสื่อสาร
นับวันที่ประเทศไทย ไดเปลี่ยนการปกครอง รัฐบาลไดพิจารณาแลวเห็นวากิจการดับเพลิงเป=นงานที่ตองเรง

ปรับปรุงเป=นเรื่องดวน และถือวาอัคคีภัยเป=นภัยที่รายแรงของประชาชน ที่ควรไดรับความคุมครองโดยเร็วที่
สุด จึงไดตรวจตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มกฎหมายลักษณะอาญาพุทธศักราช 2475 เพิ่มโทษผูทุจริต
วางเพลิงใหมากขึ้น โดยมีโทษอยางแรงที่สุด ถึงการประหารชีวิต ตอมาคณะรัฐประหารไดจัดตั้งกรรมการขึ้นมา
ชุดหนึ่งประกอบดวยผูแทนคณะรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนฝMายทหารและผูแทนฝMายตํารวจ
เพื่อพิจารณาทางแกไขกิจการดับเพลิงที่ปฏิบัติไมไดผลไดตามเปาหมายในขณะนั้นผลการพิจารณาหารือของ
กรรมการชุดนี้ มีความเห็นวาควรจะจัดตั้งกองดับเพลิงอาชีพหรือประจําขึ้น อยางที่นานาประเทศปฏิบัติกัน แต
เนื่องจากทางตํารวจยังขาดกําลังคนและงบประมาณ กระทรวงกลาโหม จึงไดสั่งโอนเงินเดือนและกําลังคนมา
ขึ้นกับกรมตํารวจ โดยจัดรวบรวมหนวยดับเพลิงที่กระจัดกระจายกันอยู มาเขาเป=นแผนกหนึ่ง ในความ
รับผิดชอบของหัวหนาแผนกดับเพลิง ขึ้นตรงตอกรมตํารวจ
ในปP พ.ศ. 2480 ดวยเหตุผลบางประการ กรมตํารวจไดจัดรูปสวนราชการใหมจึงเป=นผลใหตองโอนกิจ การ
บุคคลในแผนกดับเพลิง ไปสังกัดอยูกับเทศบาลนครกรุงเทพฯ บรรดาเจาหนาที่ตํารวจไดเปลี่ยนฐานะไปเป=น
พนักงานเทศบาล มีสิทธิและหนาที่ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาลสืบไป
แมหนวยดับเพลิง จะไดจัดตั้งขึ้นเป=นปGกแผนแลวในสมัยนั้น แตเหตุการณ3และอุปสรรคหลายประการ ไม
สามารถชวยกิจการดับเพลิง ใหวิวัฒนาการไปตามสมควร เจาหนาที่ดับเพลิงที่ไดรับการเอาใจใสสมัยแรกๆ
ตองประสบปUญหานานับประการ ยิ่งกวานั้นสถานการณ3สงคราม ทําใหเจาหนาที่ดับเพลิงตองปฏิบัติงานอยาง
หนัก เจาหนาที่ที่ไดออกปฏิบัติงานจนเสียชีวิต และไดรับบาดเจ็บไมเคยรับคาตอบแทนเป=นบําเหน็จพิเศษแต
อยางใดเลย
กิจการดับเพลิงในสมัยวิวัฒนาการ
บทเรียนที่ไดประสบทั้งในยามปกติ จลาจล และสถานการณ3สงคราม ทําใหเจาหนาที่ดับเพลิงเกิดความอดทน
ความมานะบากบั่นและหาทางปรับปรุงตนเอง ใหเขากับสถานการณ3และสิ่งแวดลอมอยูเสมอ โดยยึดถืออุดม
คติในการทํางานเพื่อรักษาไวซึ่งทรัพย3สินของประชาชนและประเทศชาติในปPพ.ศ. 2496 กระทรวงมหาดไทยได
ตระหนักถึงภาระหนาที่ดานนี้อยางมาก จึงไดสั่งโอนกิจการดับเพลิงจังหวัดพระนคร – ธนบุรี กลับเขามาขึ้น
สังกัดกรมตํารวจ ตามเดิม โดยกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีฐานะเป=นกองกํากับการ ในกองสวัสดิภาพ
ประชาชน เรียกวา “กองกํากับการดับเพลิง” แบงสวนราชการ เป=น 4 แผนก คือ
1. แผนกนครบาลพระนครเหนือ
2. แผนกนครบาลพระนครใต
3. แผนกนครบาลธนบุรี
4. แผนกชางและแผนการ
ในปP พ.ศ. 2501 ซึ่งอยูในสมัยการปฏิวัติ ไดเกิดเพลิงไหมทั่วราชอาณาจักร ประเมินคาความเสียหายถึง
124,190,663 บาท คณะปฏิวัติไดตระหนักถึงภัยพิบัติ ที่เกิดจากอัคคีภัยเป=นอยางมาก จึงไดพิจารณาใหมีการ
แกไขงานในดานปองกันและระงับอัคคีภัยขึ้น และผลการพิจารณาครั้งนี้ กองกํากับการดับเพลิงไดถูกยกฐานะ
ขึ้นเป=น “กองตํารวจดับเพลิง” ขึ้นตรงตอกองบัญชาการตํารวจนครบาล แบงสวนราชการออกเป=น 2 กอง
กํากับการ คือ

กองกํากับการ 1 มี 2 แผนก คือ
1. แผนกปองกันเพลิง
2. แผนกอบรมการดับเพลิง
กองกํากับการ 2 มี 2 แผนก คือ.
1. แผนกผจญเพลิง
2. แผนกชาง
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของกิจการดับเพลิง
แมวาหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการดับเพลิง จะไดรับการยกฐานะเป=น “กอง” ก็ตามแตสภาพ
เครื่องมือเครื่องใช ที่มีอยูสวนมาเป=นของเกาชํารุดทรุดโทรมเป=นอยางยิ่ง เมื่อเกิดเพลิงไหมแตละครั้ง เครื่องมือ
ที่มีอยูใชไมใครไดผลเพราะกองตํารวจดับเพลิง ยังขาดงบประมาณ ขาดเจาหนาที่จะซอมแซม การปฏิบัติงาน
แตละครั้งจึงไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควรแตก็ยังนับวาเป=นนิมิตที่ดีของกองตํารวจดับเพลิง และทรัพย3สินของ
ประชาชนที่พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ3 เมื่อครั้งดํารงตําแหนงเป=นรองอธิบดีกรมตํารวจ ไดมาตรวจราชการกอง
ตํารวจดับเพลิง เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2500 เวลาประมาณ 11.00 น. และผลของการตรวจราชการของทานครั้งนั้น
ทานไดพบสภาพชํารุดทรุดโทรม ของเครื่องมือเครื่องใชอาคารที่ทําการเป=นอยางมาก และไดสั่งการใหปรับปรุง
กิจการของ กองดับเพลิงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดจัดการใหเพิ่มทั้งจํานวนเจาหนาที่และงบประมาณ
ในการดับเพลิง ซึ่งถือไดวาเป=นจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญยิ่งของวงการดับเพลิงของประเทศไทย
ก็วาได เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงสภาพของกองตํารวจดับเพลิงตอนนั้น จึงขอยกบันทึกการตรวจราชการ
ของรองอธิบดีกรมตํารวจ มาเพื่อประกอบการพิจารณา คือ
“ 2 พ.ย. 2500 เวลา 11.00 น. ไดมาตรวจสถานีดับเพลิงพญาไท ไดตรวจสถานที่ตางๆ รถดับเพลิงอยูใน
สภาพเรียบรอย หองพัสดุควรจะไดจัดขาวของเครื่องใชใหเป=นที่เป=นแหงๆ และทําปายบอกจํานวนใหเรียบรอย
เมื่อของใดที่ไมใชก็ใหรายงานจําหนายเสีย โรงซอมยังไมสะอาดใหจัดการใหเรียบรอย หองสวมหองน้ําใหดูแล
ใหสะอาด สวนทั่วๆไปพอใช การตรวจขอใหตรวจกันจริง หองสมุดยังมีนอยไป ควรจะหามาอีกใหขอจากผูมีจิต
ศรัทธา ขาราชการที่ตามในการดับเพลิงใหทําสมุดประวัติไว จะไดให รุนหลังดูเป=นตัวอยาง จะไดมีกําลังใจใน
การดับเพลิง ในการปฎิบัติราชการประตูเขารูสึกยังคับแคบไป เวลาจะออกดับเพลิงคงจะไมเหมาะ เครื่องมือ
เครื่องซอมซึ่งมีไมเพียงพอ ใหรายงานขึ้นไป การเบิกของจาก พธ. ก็ยังไมไดใหเรงไปอีก ”
ลงชื่อ พล.ต.อ. ประเสริฐรุจิรวงศ3
รอง อ.ตร.
หลักจากที่ รองอธิบดีกรมตํารวจ มาตรวจราชการในครั้งนั้นแลว ก็ไดสั่งใหมีการปรับปรุงกิจการดับ เพลิงให
เจริญรุดหนาขึ้นเป=นลําดับ ไดจัดสรรงบประมาณใหซอมแซมรถเกา ที่ชํารุดใหใชการไดเป=นอยางมาก
จนกระทั่งในตนที พ.ศ. 2503 แผนกชางของกองตํารวจดับเพลิง ไดดัดแปลงรถแลนด3โรเวอร3ที่ชํารุด ของกอง
พลาธิการกรมตํารวจ เป=นรถดับเพลิงคันแรกที่ผลิตในประเทศไทย และไดใหชื่อวา “รถเสริมกําลัง 9”
หมายเลขโล 0471 ซึ่งนับวาไดประหยัดงบประมาณแผนดินเป=นจํานวนมาก

จากการมองการณ3ไกลของ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ3 ดังที่กลาวมาแลว กองตํารวจดับเพลิง จึงไดขยาย
แผนการปฏิบัติงานออกไปเพื่อใหบริการแกประชาชน และความเจริญรุงเรืองของบานเมือง ในการนี้กอง
ตํารวจดับเพลิง มีสภาพพรอมที่จะชวยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ไมเพียงแตดานไฟไหมอยางเดียว แมกระทั่ง
น้ําทวม พายุ การขาดแคลนน้ํา และอุบัติเหตุตางๆ ที่รายแรง ตํารวจดับเพลิงจะเขาไปชวยเหลือพรอมทั้ง
อพยพประชาชนและสัตว3เลี้ยง ตลอดจนชวยซอมแซมบานพัก และแจกจายเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ3
ใหแกผูประสบภัยทางธรรมชาติ
เพื่อใหการบริการดานการชวยเหลือกประชาชนไดประสบความสําเร็จ และเป=นไปอยางกวางขวาง กองตํารวจ
ดับเพลิง ไดจัดตั้งหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานนี้ขึ้นโดยเฉพาะเรียกวา “หนวยบรรเทาสาธารณภัย”หรือชื่อยอ
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จากแนวความคิดและความตั้งใจจริงอยางไมยอทอของ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร3 ประวิตร ผูบังคับการตํารวจ
ดับเพลิง ที่จะปฏิบัติงานดานการระงับอัคคีภัยใหมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น และประกอบกับการมองการณ3ไกล
ของคณะที่ปรึกษาฯ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้น จึงไดอนุมัติใหกองตํารวจดับเพลิง ขยายสวนราชการ
เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2514 กองตํารวจดับเพลิง จึงยกฐานะ เป=น กองบังคับการตํารวจดับเพลิง และปฏิบัติงานทางดานปองกัน
ระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย เจริญรุดหนามาโดยตลอด
จนกระทั้งไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเป=นหนวยงานตนสังกัดของ กอง
บังคับการตํารวจดับเพลิง ใหมีขนาดเล็กลง โดยมีแนวคิดที่จะโอนภารกิจที่ไมใชหนาที่ของตํารวจโดยตรงใหไป
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง งานดานดับเพลิงและกูภัย ถือเป=นภารกิจหนึ่ง
ที่มิใชหนาที่โดยตรงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงเห็นควรที่จะโอนภารกิจดังกลาวใหกรุงเทพมหานคร รับ
ไปดําเนินการ
ภารกิจดับเพลิงคืนสูกรุงเทพมหานคร
ในปP พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 มติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และมติ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 เรื่องการดําเนินการถายโอนภารกิจกองบังคับการตํารวจดับเพลิงสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไปอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยใหภารกิจกองบังคับการตํารวจดับเพลิง

สํานักงานตํารวจแหงชาติไปอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 และ
คณะรัฐ มนตรีมีความเห็นวาเมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติโอนยานพาหนะวัสดุ, อุปกรณ3 และอาคารสถานที่ให
กรุงเทพมหานครแลว กรุงเทพมหานครก็สามารถปฏิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัยแทนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดเป=นอยางดี
ตั้งสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อปฏิบัติตาม มติของคณะรัฐมนตรี ที่ใหโอนภารกิจดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย มาอยูในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ไดมีคําสั่งที่ กําหนดใหภารกิจดับเพลิงและบรรเทาสาธารณ
ภัย ที่รับโอนมาจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในความดูแลของหนวยงานใหมของกรุงเทพมหานคร มี
สถานะเป=นสํานักที่ชื่อวา “สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” และเนื่องจาก มีขาราชการตํารวจในสังกัด
กองบังคับการตํารวจดับเพลิง โอนไปสังกัดสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพียง 170นาย สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จึงไดมีหนังสือที่ ตช.0006.334/4719 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 อนุมัติใหขาราชการตํารวจใน
สังกัดของกองบังคับการตํารวจดับเพลิง สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 1,217 ราย ชวยราชการที่สํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายมีกําหนด 2 ปP นับ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 เป=นตนไป
กรุงเทพมหานครไดรับมอบภารกิจดับเพลิงจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 พรอม
ไดมีพิธีรับมอบภารกิจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2546
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือที่ ตช. 006.28/11825 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 และหนังสือที่
ตช.0006.28/3582 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เชิญประชุมหารือการประสานงานเกี่ยวกับการโอนภารกิจ
กองบังคับการตํารวจดับเพลิง สํานักงานตํารวจแหงชาติไปอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับภารกิจการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานที่ประทับ ซึ่งในคราว
การประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 นั้น ไดมีขอสรุปในเรื่องกําลังพล
อาคารสถานที่ วัสดุ – อุปกรณ3 และยานพาหนะ และในเรื่องการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขต
พระราชฐานที่ประทับทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งกรุงเทพมหานคร
จะตองดําเนินการตามมติคณะ รัฐมนตรี โดยจะตองปฎิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สําหรับพื้นที่ตางจังหวัดในระยะแรกของการรับโอนจะตองสนับสนุนกําลังเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยระยะหนึ่งจนกวากระทรวงมหาดไทยจะมีความพรอม
รายชื่อผูบังคับบัญชาที่เริ่มกอตั้ง ตั้งแตเริ่มแรก
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ต.ต.ชั้น รัศมิทัต
พล.ต.ต.ม.ร.ว.เกี่ยว ทินกร
พล.ต.ต.ม.ล.จเร สุทัศน3
พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร3 ประวิตร
พล.ต.ต.แวน สุขวัจน3

พุทธศักราช 2484 – 2490
พุทธศักราช 2490 – 2500
พุทธศักราช 2500 – 2511
พุทธศักราช 2511 – 2516
พุทธศักราช 2516 – 2517

6. พล.ต.ต.สุวิทย3 โสตถิทัต
7. พล.ต.ต.เฉลิมศักดิ์ โรจนประดิษฐ3
8. พล.ต.ต.ศักดิ์ระพี ปรักกมะกุล
9. พล.ต.ต.ทศ ธรรมกุล
10. พล.ต.ต.จงเสนห3 สุวรรณจินดา
11. พล.ต.ต.ไพบูลย3 สัมมาทัต
12. พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน3 ณ อยุธยา
13. พล.ต.ต.เอนก วองวานิช
14. พล.ต.ต.พีระพล สุนทรเกตุ
15. พล.ต.ต.สุพจน3 สิริโยธิน
16. พล.ต.ต.อธิลักษณ3 ตันชูเกียรติ

พุทธศักราช 2517 – 2518
พุทธศักราช 2518 – 2519
พุทธศักราช 2519 – 2525
พุทธศักราช 2525 – 2528
พุทธศักราช 2528 – 2533
พุทธศักราช 2533 – 2535
พุทธศักราช 2535 – 2537
พุทธศักราช 2537 – 2539
พุทธศักราช 2539 – 2541
พุทธศักราช 2541 – 2543
พุทธศักราช 2543 – 2546

รายชื่อผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแตไดรับโอนภารกิจ ถึงปUจจุบัน
17. พล.ต.ต.อธิลักษณ3 ตันชูเกียรติ
18. นายนิยม กรรณสูต
19. นายนิคม บุญพิทักษ3
20. นายยุทธศักดิ์ รมฉัตรทอง
21. พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ
22. นายชุมพล ชาวเกาะ

1 พ.ย. 2546 – 30 ก.ย. 2547
1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2552
18 พ.ค. 2552 – 28 ต.ค. 2552
28 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2555
24 ต.ค.2555 - 2558
2559 – มกราคม 2560

