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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1    ความเปนมา 
 อัคคีภัยเปนสาธารณภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางสูง 
โดยมูลคาความเสียหายสงผลสําคัญตอความสูญเสียในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง        
การดําเนินการปองกัน และการเขาระงับเหตุอัคคีภัย ตลอดจนการชวยเหลือผูประสบภัย เปนบริการ
สาธารณะ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   
  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้   
   (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
  “มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 
   (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง” 
  “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50” 
  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”                 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542   
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี

ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”   
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  “มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

   (22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
 การปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนการชวยลดอัตราการเกิดอัคคีภัย หรือทํา
ใหภัยท่ีเกิดข้ึนมีระดับความรุนแรงต่ําลง  เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด หรือไมมีความ
เสียหายเกิดข้ึนเลย ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ี
ดังกลาวไดอยางมีมาตรฐาน อันจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะขั้นต่ําอยางเทาเทียมกัน จึงได
จัดทํามาตรฐานนี้ข้ึน 

1.2    ขอบเขตมาตรฐาน 

 1.2.1 มาตรฐานนี้กําหนดแนวทางขั้นต่ํา เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันอัคคีภัย การระงับ
อัคคีภัย และการดําเนินงานภายหลังระงับอัคคีภัย ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล  
 1.2.2 กรณีท่ีมีการแกไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใหพิจารณาปรับใชมาตรฐาน โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หากไมสามารถดําเนินการได 
ใหรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตอไป 

1.3    วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นใชเปนเครื่องมือ และแนวทางประกอบการตัดสินใจ สําหรับการ
ดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 
 1.3.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

1.4    คํานิยาม 

 1.4.1 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด 
 1.4.2 “ปองกันอัคคีภัย” หมายความวา การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และให        
หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย 
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 1.4.3 “ระงับอัคคีภัย” หมายความวา การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิตรางกายและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม 
 1.4.4 “สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย” หมายความวา เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใด ไมวาจะ
มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ท่ีอยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือ
การสันดาปเอง ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 1.4.5 “หนวยดับเพลิง” หมายถึง หนวยงานดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.4.6 “ มอก.” หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1.5    มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 1.5.1 พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 
  1.5.1.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2495 (กําหนดหลักเกณฑวิธีการเก็บรักษาสิ่งท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย) 
  1.5.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน
และระงับอัคคีภัย  พ.ศ. 2495  (กําหนดเครื่องหมายประจําตัวและหนังสือสําคัญของเจาหนาท่ีปองกัน
อัคคีภัย เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย) 
  1.5.1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดสิ่งท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ลงวันที่ 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
  1.5.1.4 ระเบียบการ เรื่องการเรี่ยไรเงินเพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงไวปองกันอัคคีภัย    
พ.ศ. 2495 
  1.5.1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดตั้งยามทองถิ่น พ.ศ. 2497 
  1.5.1.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาและการใชเครื่องเคมีดับเพลิง 
พ.ศ. 2500 
 1.5.2 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
  1.5.2.1 กฎกระทรวง (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 
พ.ศ. 2522 (กําหนดเครื่องหมาย หนังสือสําคัญ เจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน พนักงานปองกันภัย)  
  1.5.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน    
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  1.5.2.3 แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ภาคการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
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 1.5.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 
 1.5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 
 1.5.5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 1.5.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
 1.5.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
 1.5.8    พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 1.5.9    พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
  1.5.9.1 ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการใชไฟสัญญาณ
วับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน     
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
  1.5.9.2 ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ    เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต
ใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 1.5.10 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ  
  1.5.10.1 มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม พ.ศ. 2546 E.I.T. Standard 2002-43 
  1.5.10.2 มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง E.I.T. Standard 3003-43 
  1.5.10.3 มาตรฐานระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉินและปายทางออกฉุกเฉิน E.I.T. 
Standard 2004-44 
  1.5.10.4 มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย E.I.T. Standard 3002-45 
  1.5.10.5 มาตรฐานการควบคุมควันไฟ E.I.T. Standard 3009-45 
 1.5.11 คูมือการปฏิบัติงานกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น: สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี: 
2546           
 1.5.12 หนวยงานหรือสถาบันตางประเทศ ท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับมาตรฐานและ      
การดําเนินงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
  1.5.12.1 “NFPA” หมายถึง สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติในสหรัฐอเมริกา 
(National Fire Protection Association) 
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  1.5.12.2 “FM” หมายถึง หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
ของกลุมประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global)  
  1.5.12.3 “UL” หมายถึง หนวยงานเอกชนที่ตรวจรับรองอุปกรณในสหรัฐอเมริกา 
(Underwriters Laboratories Inc.) 
  1.5.12.4 “ANSI” หมายถึง สถาบันมาตรฐานแหงชาติอเมริกา (American National 
Standard Institute) 
  1.5.12.5 “EN” หมายถึง สถาบันมาตรฐานยุโรป (European Norm) 
  1.5.12.6 “BS” หมายถึง สถาบันมาตรฐานแหงสหราชอาณาจักร (British Standard) 


