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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการปฏิบัติในการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
---------- 

 
  โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติในการควบคุมการกอสราง 
ในเขตเพลิงไหม พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ขอกําหนดบางประการจึงไมสอด 
คลองกับกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียว 
กับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ วรรค 
หน่ึง และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติในการ 
ควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ.๒๕๔๓" 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยปฏิบัติในการควบคุมการ 
กอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ.๒๕๐๗ 
  ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 
  "เขตเพลิงไหม" หมายความวา บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมอาคารต้ังแตสามสิบหลัง 
คาเรือนขึ้นไป หรือมีเน้ือท่ีต้ังแตหน่ึงไรข้ึนไป รวมท้ังบริเวณท่ีอยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดย 
รอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 
  "เริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม" หมายความวา การเริ่มตนดําเนินการ 
จายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันมี
ลักษณะ 
เปนการแสดงอยางชัดแจงวาจะดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยการดําเนินงานดังกลาวตอง 
เปนงานในลักษณะที่เห็นเปนรูปธรรมเดนชัด 
  ขอ  ๕  เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมในบริเวณใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศเขต 
เพลิงไหมพรอมท้ังหามมิใหผูใด กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิง
ไหม 
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เวนแตการดัดแปลง หรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว 
  ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาและมีความเห็นวาสมควรจะมีการปรับ 
ปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร 
และภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นดังกลาว 
พรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ณ กรมโยธาธิ
การ  
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่ง 
ทองท่ีใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น 
  ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดทําขอมูลและรายละเอียดประกอบการเสนอ 
ความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ดังน้ี 
  (๑)  วัน เวลา และสถานท่ีท่ีเกิดเพลิงไหม ลักษณะอาคาร จํานวนอาคาร และ 
เน้ือท่ีบริเวณท่ีถูกเพลิงไหม สภาพและขนาดของถนนท่ีสามารถเขาไประงับอัคคีภัยพรอมท้ังระบ ุ
ใหชัดเจนวาสมควรจะปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม ตามแนบทายระเบียบนี้ 
  (๒)  ในแผนท่ีบริเวณเพลิงไหมใหระบายดวยสีแดง สวนบริเวณที่อยูติดตอภาย 
ในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณเพลิงไหมใหระบายดวยสีเหลือง และใหขยายบริเวณเพลิง
ไหม 
ใหมีมาตราสวนไมเล็กกวา ๑:๕๐๐ โดยการดําเนินการดังกลาว อาจนําแผนผังที่ใชในการเก็บภาษี 
โรงเรือน หรือแผนที่ผังเมืองรวมของราชการสวนทองถิ่นนั้นมาเปนแบบ 
  ขอ  ๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจา 
พนักงานทองถิ่นแลว มีมติไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารเสนอความ
เห็น 
ดังกลาวพรอมท้ังขอสังเกตตอรัฐมนตรี เพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขต 
เพลิงไหมทราบวาจะไมมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศไมปรับ
ปรุง 
เขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามขอ ๕ เปนอันยกเลิก 
  ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และ 
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม 
  ขอ  ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณาความเห็นของเจา 
พนักงานทองถิ่นแลว มีมติใหปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารเสนอความ
เห็น 
ดังกลาว พรอมท้ังขอสังเกตตอรัฐมนตรี เพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขต 
เพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศปรับปรุงเขต 
เพลิงไหมแลว ใหการหามตามขอ ๕ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวัน นับแตวันท่ีมี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และใหเจาพนักงานทองถิ่นสงสําเนาประกาศปรับปรุงเขตเพลิง 
ไหมไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารดวย 
  ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และ 
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมภายในส่ีสิบหาวัน นับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม 
  ขอ ๑๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขต 
เพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรี เพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบก
ษา 
ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตลอดจนใหคําแนะนํา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติแกเจาพนักงานทองถิ่นและประชาชนในเขตเพลิงไหม 
  การดําเนินการในเรื่องดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นจะตองอํานวยความสะดวก 
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามสมควรและตองรวมประชุมชี้แจงแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ดวย 
  ขอ ๑๑ เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหเจา 
พนักงานทองถิ่นประกาศแจงใหทราบวา หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย 
อาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดา
ใบ 
อนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรอืใบรับแจงตามมาตรา ๓๙  
ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ไดออกไวกอนวันที่ประกาศใชบังคับแผนผัง 
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม ซ่ึงขัดกับแผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก 
  ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม 
ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามขอ ๑๑ ภายในสองป นับแตวันใชบังคับ
ประกาศ 
ดังกลาว 
  ในกรณีมีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรือสังหาริมทรัพยใดเพื่อใช 
ประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถิ่นจายเงินคาทด
แทน 
ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตาม 
ราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขต
เพลิง 
ไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ให 
กําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ ๑ มกราคม ของปท่ีมีการจายเงิน 
ทดแทน 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายใน 
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 
  ขอ ๑๓ ในกรณีมีความจําเปนตองจัดใหไดมาซ่ึงท่ีดิน หรืออสังหาริมทรัพยใด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่อใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรือ 
อสังหาริมทรัพยน้ัน โดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามวรรคหน่ึงใหเปนหนาท่ีของจังหวัด โดยเจาพนักงานทองถิ่น
ท่ี 
เกี่ยวของเปนผูมีหนาที่ติดตอประสานงาน 
  ขอ ๑๔ ในการปกหมุด วางแนว ตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหเปนหนาท่ี 
ของเจาพนักงานทองถิ่น โดยอยูในการกํากับดูแลของกรมโยธาธิการ 
  ขอ ๑๕ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมท้ังการ 
จายเงินคาทดแทนท่ีดินตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหเปนอํานาจและหนาท่ีของเจา
พนักงาน 
ทองถิ่นและหรือเจาหนาที่เวนคืนแลวแตกรณ ี
  หากทองถ่ินไมมีเงินทดแทนตามวรรคหน่ึง ใหกรมการปกครองตั้งงบประมาณใน 
สวนน้ีใหแกทองถ่ิน เวนแตกรุงเทพมหานครใหตั้งงบประมาณในสวนนี้เอง 
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