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บทที่ 7
เขตเพลิงไหม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในสวนของการประกาศเขตเพลิงไหมไดมีการ
แกไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิบั ติใ หเ จา หน าที่ ตา งๆ ตลอดจนประชาชนผู เ กี่ ย วขอ งถื อ ปฏิ บั ติใ ห
สอดคลองกัน โดยออกเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติการควบคุมการกอสราง
ในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2543 กําหนดการดําเนินการกรณีเกิดเพลิงไหมที่เขาลักษณะจะตองประกาศ
เขตเพลิงไหม เพื่อดําเนินการเขาปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยการควบคุมการกอสรางอาคารที่จะ
ปลูก ขึ้นใหมใหมีความเปนระเบียบเรีย บรอยและคํานึงถึงประโยชนในการปองกั นและระงั บ
อั ค คี ภั ย ความปลอดภั ย แก ป ระชาชน การอํ านวยความสะดวกแก การจราจร การผั งเมื อง การ
สถาปตยกรรม การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข

7.1 การประกาศเขตเพลิงไหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองพิจารณาวาเหตุเพลิงไหมนั้นเขาขายตองดําเนินการ
ประกาศเขตเพลิงไหมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณา ดังนี้
(ก) มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือ
(ข) บริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
y ถาไมเขาขายใหดําเนินการตาม 7.1.1
y ถาเขาขายใหดําเนินการตาม 7.1.2
7.1.1 กรณีที่ไมเขาขายเปนเขตเพลิงไหม
ในกรณีที่เหตุเพลิงไหมไมเขาขายที่ตองดําเนินการประกาศเขตเพลิงไหม (อาคาร
ถูกเพลิงไหมนอยกวา 30 หลังคาเรือน หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหมมีเนื้อที่ไมถึง 1 ไร) ใหทองถิ่น
แจงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ ไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารแตอยางใด
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7.1.2 กรณีที่เขาขายเปนเขตเพลิงไหม
ถาเหตุเพลิงไหมนั้นเขาลักษณะที่จะตองดําเนินการประกาศเปนเขตเพลิงไหม
(ไมวาทองที่นั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวหรือไมก็ตาม)
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาหนาที่ตางๆ และประชาชนผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนที่ สั ง เขปแสดงแนวเขตเพลิ ง ไหม ตาม
ตัวอยางในรูปที่ 7-1 โดยมีรายละเอียดตาง ๆเชน ขอบเขตพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม ขอบเขตบริเวณระยะ
30 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม แนวถนน ตรอก ซอย คลอง แมน้ํา ตําแหนงของอาคารหรือ
สถานที่ตั้งที่สําคัญ ฯลฯ
สําหรับ เขตเพลิงไหม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดใหคํานิยาม
ไวดังนี้
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคา
เรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
ดังนั้น แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตามที่กลาวมาแลว จึงตองแสดงพื้นที่
ที่ถูกเพลิงไหมจริง รวมทั้งบริเวณในระยะ 30 เมตร ที่อยูโดยรอบพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหมนั้น
การทําแผนผังบริเวณเพลิงไหม อาจนําแผนผังที่ใชเก็บภาษีโรงเรือนหรือแผนที่ผัง
เมืองรวมที่กรรมการผังเมืองทําให (ถามี) โดยใหขยายเฉพาะบริเวณเพลิงไหม (มาตราสวน 1 : 500)
โดยในแผนผังใหระบายสี ดังนี้
- เขตเพลิงไหมใหระบายสีแดง
- บริเวณที่อยูตดิ ตอภายในระยะ 30 เมตรโดยรอบบริเวณเพลิงไหมใหระบายสีเหลือง
2) ใหเจาพนักงานทองถิ่นติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหมพรอมแผนที่สังเขป
ตาม 7.1.2 ขอ 1) ไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยใน
ประกาศนั้นใหระบุการกระทําอันตองหามไว ดังนี้
y หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขต
เพลิงไหมภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
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y ใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตเพลิงไหม ระงับการกระทํา
ตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่แจงไวภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
y หากผูใดฝาฝนขอหามที่กลาวมา จะตองถูกบังคับตามมาตรา 40 มาตรา
42 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เวนแต
เป นการกอสรางอาคารชั่ว คราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุก ข ที่
จัดทําหรือควบคุมโดยราชการ หรือการดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร
เพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัย หรือใชชั่วคราวเทานั้น
3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
หรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเสนอความเห็น
พรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมที่แสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ คือ สถานที่ วัน
เวลา ที่เกิดเพลิงไหม ลักษณะอาคาร จํานวนอาคารและเนื้อที่บริเวณที่ถูกเพลิงไหม เสนอตอ
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจะ
ไดแจงใหเจ าพนัก งานทองถิ่นเขารว มประชุมชี้แจงรายละเอียดตอคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม และคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ในกรณีเขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่
เจาพนักงานทองที่ที่มีพื้นที่เขตเพลิงไหมมากกวาเปนผูเสนอความเห็นภายใน 15 วัน นับแตวันที่
เกิดเพลิงไหม
คณะกรรมการควบคุมอาคาร จะพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น แลว
จึ ง เสนอความเห็ น พร อ มทั้ ง ข อ สั ง เกตต อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ สั่ ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ประกาศให
ประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ
สํานักงานราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ซึ่งในขั้นตอนนี้ตองใชเวลาในการ
ดําเนินการไมเกิน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
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7.2 การปรับปรุงเขตเพลิงไหม
สามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
7.2.1 กรณีที่ไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแลวมีมติไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมพรอมทั้งยกเลิกแผนผังแนวเขตเพลิงไหม
และการหามกอสรางกระทําการใดๆ ตาม 7.1.2 ขอ 2) ใหประชาชนทราบแลวสงสําเนาประกาศ
ยกเลิกไปที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
7.2.2 กรณีที่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงเขตเพลิงไหม
การประกาศหามตาม 7.1.2 ขอ 2) ยังมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลา 60 วัน นับแตวันที่มีประกาศ
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา
จะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม ภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
สํ า นั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม อาคาร จะประสานกั บ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม เพื่อประกาศจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา ภายในกําหนดเวลา 60
วัน นับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยเจาพนักงานทองถิ่นอํานวยความสะดวก
ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ในการดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารจะจัดสงเจาหนาที่เขาไปทําการสํารวจทําแผนผังบริเวณเขตเพลิงไหม พรอมทั้งเก็บ
ขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ดินทุกแปลง และอาจจะตองประสานงานรวมกับสวนราชการที่
เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานที่ดิน ราชพัสดุ ผังเมือง ตลอดจนใหคําแนะนํากับเจาพนักงานทองถิ่น
และประชาชนในเขตเพลิงไหม
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหม แลวเสร็จจะเชิญเจาพนักงานทองถิ่นเขาไปรวมพิจารณากับคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม และคณะกรรมการควบคุมอาคารอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแผนผังที่จะ
ปรับปรุงตามหลักวิชาการและเจตนารมณของกฎหมาย ดังตัวอยางในรูปที่ 2 เสร็จแลว จึงเสนอตอ
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รัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 60 วัน
นับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่
กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันที่ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุง
เขตเพลิงไหม ซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก และหากมีผูใดฝาฝนการหามดังกลาวนี้
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ภายใน 2 ป นับแตวันใชประกาศดังกลาว และแจงผลการ
ดําเนินการปรับปรุงตอสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร วาสามารถดําเนินการไดหรือไม มี
อุปสรรคปญหาอยางใด ฯลฯ
y การอนุญาตกอสราง เปนอํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
y การควบคุมการกอสราง เปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
y การชดเชยคาที่ดิน เปนหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
y การเวนคืนที่ดิน เปนหนาที่ของจังหวัด
y คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ทั้งหมด เชน การปรับปรุง
ระบบสาธารรูปโภค คาเวนคืนที่ดิน คากอสรางถนน ฯลฯ เปนหนาที่ของทองถิ่น
y ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น และประชาชนที่ อ ยู ใ นเขตเพลิ ง ไหม มี
ความเห็นวาควรจะปรับปรุงในบริเวณเขตเพลิงไหม ดวยการลดขนาดที่ดินของตนเองลง เพื่อการ
ตัด ขยายถนนใหมี ความสะดวกตอการจราจร และรถดับเพลิงเข าไประงับอั คคี ภัยไดนั้น ก็ ไ ม
จําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด
y ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใช
ประโยชน ต ามที่ กํ า หนดในแผนผั ง ปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม ให ดํ า เนิ น การเวนคื น ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขั้นตอนในการดําเนินการโดยสังเขป แสดงไวในรูปที่ 7-3
บทที่ 7 เขตเพลิงไหม
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เหนือ

บริเวณทีถ่ ูกเพลิงไหม
ระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณเขตเพลิงไหม

รูปที่ 7-1 แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนผังทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องใหใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมขึ้น
บริเวณ………………… ตําบล ………………….
อําเภอ…………………………. จังหวัด ……………………….
มาตราสวน …………………………

รูปที่ 7-2 แสดงแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
บทที่ 7 เขตเพลิงไหม

97

มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เกิดเหตุเพลิงไหม

ไมเขาขาย

ทองถิ่นตองตรวจสอบวาเขาขายที่ตองดําเนินการ
ประกาศเขตเพลิงไหมหรือไม

เขาขาย

แจงหนวยงานบังคับ
บัญชาเพื่อทราบ

จัดทําแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม

สิ้นสุดการดําเนินการ

ติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหมพรอมแผนที่สังเขปโดยแจง
การกระทําอันตองหามตางๆ ไว ณ สํานักงานของราชการ
สวนทองถิ่นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
พิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม
สงใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
สมควรปรับปรุง

ทองถิ่นประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม ณ สํานักงานของ
ราชการสวนทองถิ่น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงภายใน 2 ป
แจงผลการดําเนินการปรับปรุงตอกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา
แลวสงใหรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
ไมสมควรปรับปรุง
ทองถิ่นประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
พรอมทั้งยกเลิกแผนผังแนวเขตเพลิงไหม
สงสําเนาประกาศยกเลิกใหสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สิ้นสุดการดําเนินการ

สิ้นสุดการดําเนินการ

รูปที่ 7-3 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการของทองถิ่นโดยสังเขป เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
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