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บทที่  3 
การดําเนินงานระงับอัคคีภัย 

 
3.1    การรับแจงเหตุ 
 3.1.1 เจาหนาที่รับแจงเหตุ 
  (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับแจงเหตุ ท่ีไดรับการ
ฝกอบรมและทดสอบแลววาสามารถใชระบบสื่อสารและมีใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
กฎหมายวาดวยไปรษณียโทรเลข 
  (2) เจาหนาท่ีรับแจงเหตุประจําการตลอดเวลา และใหบันทึกเหตุการณประจําวันลงใน 
สมุดบันทึก 
  3.1.2 ขอมูลขาวสาร 
  (1) สถานีรับแจงเหตุจะตองมีคูมือการติดตอ สมุดหมายเลขโทรศัพท ผูบริหารและ
บุคคลที่เกี่ยวของ นามเรียกขาน และรายละเอียดตาง ๆ รวมท้ังคูมือการปฏิบัติงาน  
  (2) หนวยดับเพลิงจะตองแจงขอมูลขาวสารสถานีดับเพลิงและสถานีรับแจงเหตุของ
ตนเองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง ไดทราบเพื่อประโยชนในการติดตอประสานงาน 
  (3) หนวยดับเพลิงจะตองเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธใหประชาชนผูอาศัยอยูในที่
เกิดเหตุและบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ ทราบถึงการดําเนินการของเจาหนาท่ี การใหความชวยเหลือ 
ฯลฯ เพื่อลดความสับสนและสรางขวัญกําลังใจแกผูประสบภัย รวมท้ังการใหขาวตอสื่อมวลชน 
 3.1.3 ขั้นตอนการรับแจงเหตุ 
  (1) ขณะรับแจงเหตุจะตองจดบันทึกรายละเอียดตางๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ 
สถานที่เกิดเหตุ ความรุนแรง ผูบาดเจ็บ ช่ือและที่ติดตอของผูรายงานเหตุ 
  (2) เจาหนาท่ีรับแจงเหตุอาจตรวจทานเหตุกับผูท่ีอยูใกลเคียง จุดเฝาตรวจหรือสายตรวจ 
เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม 
  (3) เมื่อเจาหนาท่ีรับแจงเหตุแลวใหแจงตอผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นหรือ    
ผูไดรับมอบหมายเพื่อสั่งการ 
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  (4) เมื่อผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นหรือผูมีอํานาจรับทราบและสั่งการแลว ให
เจาหนาท่ีรับแจงเหตุใหสัญญาณฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานดับเพลิงออกเดินทางเพื่อปฏิบัติงานและ         
แจงขอมูลใหพนักงานดับเพลิงทราบทางเครื่องขยายเสียงหรือวิทยุสื่อสาร 
  (5) เจาหนาท่ีรับแจงเหตุจะตองติดตามขอมูลตาง ๆเพิ่มเติม เชน ระดับความรุนแรงที่
เพิ่มข้ึน ขอแนะนํา ขอมูลวัตถุอันตราย ติดตอผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ หรือประสานงานกับหนวยดับเพลิง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง หรืออาสาดับเพลิง และแจงใหรถดับเพลิงทราบตลอดเวลา 

3.2    ผูมีอํานาจระงับอัคคีภัย 
 ไดแก ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และ         
เจาพนักงานตํารวจ ซึ่งบุคคลดังกลาว อาจขอใหอาสาดับเพลิงเขาชวยดําเนินการ โดยใหอาสาดับเพลิงมี
อํานาจดําเนินการตามที่ไดรองขอ โดยในการปฏิบัติหนาท่ี บุคคลดังกลาวจะตองติดเครื่องหมาย และ
แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ 

3.3    การดําเนินการเมื่อถึงท่ีเกิดเหตุอัคคีภัย 
 เมื่อถึงท่ีเกิดเหตุ หัวหนาหนวยดับเพลิงจะตองดําเนินการ ประสานงานกับหนวยงานที่
รับผิดชอบในการใหบริการไฟฟา เพื่อตัดกระแสไฟฟา และหนวยงานที่ใหบริการน้ําประปา เพื่อขอการ
สนับสนุน น้ําดับเพลิง รวมถึงเจาพนักงานจากหนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้ 
 3.3.1 ประเมินสถานการณในเบื้องตน โดยเฉพาะระดับความรุนแรง ผูท่ีตกคาง วิธีการดับเพลิง 
 3.3.2 หากเห็นวาไมสามารถดําเนินการดับเพลิงได ใหขอกําลังสนับสนุนกอน 
 3.3.3  เตรียมระบบสูบน้ํา หรือสารดับเพลิง 
 3.3.4 เตรียมแหลงน้ําสํารอง  
 3.3.5 จัดเตรียมเครื่องแบบ เครื่องแตงกายหรืออุปกรณเขาดับเพลิง 
 3.3.6 ประเมินเวลาเขาดับเพลิง หรือผจญเพลิง 
 3.3.7 ปดกั้นพื้นที่ 
 3.3.8  ตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
 3.3.9 วางแผนแบงหนาท่ีและแจงแผนตอผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น 
 3.3.10 รับคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นและเขาดับเพลิง หรือผจญเพลิง   
   



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   การดําเนินงานระงับอัคคีภัย 37 

3.4    การดับเพลิง การผจญเพลิง 
 การสั่งการเขาดับเพลิงจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูประสบภัย และการรักษาทรัพยสิน  
ตามลําดับ โดยพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 การดับเพลิงท่ัวไปที่ไมตองเขาไปในอาคารที่เกิดเหตุ พนักงานดับเพลิงจะตองแตงกาย
ดวยชุดดับเพลิง 
 3.4.2 การดับเพลิงหรือการชวยผูท่ีติดคางที่ตองเขาไปในอาคารที่เกิดเหตุ หรือการดับเพลิงท่ีมี 
สารไวไฟ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซไวไฟ หรือวัตถุอันตราย พนักงานดับเพลิงจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบ
ดับเพลิงเต็มชุด (เครื่องแบบผจญเพลิง) และจะตองประเมินเวลาที่โครงสรางอาคารอาจพังทลายอัน
เนื่องจากความรอนหรือการระเบิด หรือประเมินเวลาที่ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตรายจะ
พังทลายหรือระเบิด รวมท้ังปริมาณอากาศที่มีอยูในถังอากาศ 
 3.4.3 การเขาดับเพลิงหรือผจญเพลิงจะตองเขาเปนชุด ๆ ละ 2 คน 
 3.4.4 การเขาดับเพลิงหรือผจญเพลิงจะตองจัดแบงหนาท่ีพนักงานดับเพลิง ดังนี้ 
  1) ชุดฉีดน้ําหรือสารดับเพลิง 
  2) ชุดทําลายสิ่งกีดขวาง 
  3) ชุดอพยพผูท่ีตกคาง 
  4) ชุดกูภัยหรือชุดดับเพลิงสํารอง 
  5) ชุดสนับสนุน 
  6) ชุดชวยชีวิต 
 3.4.5 เขาดับเพลิงดานเหนือลม 
 3.4.6 ฉีดน้ําหรือสารดับเพลิงตรงบริเวณฐานของไฟ 
 3.4.7 สับเปลี่ยนเจาหนาท่ี เขาดับเพลิงเมื่อเกิดความลาอันเนื่องจากความรอน หรือปริมาณ
อากาศในเครื่องชวยหายใจนอยลง 

3.5    อํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อระงับอัคคีภัย 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อระงับอัคคีภัย ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 
พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ใชเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือยานพาหนะของเจาของหรือ    
ผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ท่ีเกิดเพลิงไหม หรือของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี      
ท่ีอยูใกลเคียงไดเทาท่ีจําเปน 
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 2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ ท่ีเกิดเพลิงไหม เพื่อทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบ
อัคคีภัย การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ ท่ีอยูใกลเคียงบริเวณเกิดเพลิงไหม เพื่อทําการดับเพลิงหรือ
ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่กอน เวน
แตเมื่อมีผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งเปน
ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป หรือ
ขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป เปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบ  
 3) ขนยายทรัพยสินออกนอกอาคารหรือสถานที่ ท่ีเกิดเพลิงไหม หรือสถานที่ ท่ีอยูใกลเคียง
บริเวณเกิดเพลิงไหมได เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นรองขอ เวนแตในกรณีท่ีเปนสิ่งท่ีทําให
เกิดอัคคีภัยไดงายใหมีอํานาจขนยายไดตามความจําเปนแกการระงับอัคคีภัย 
 4) เปนอํานาจเฉพาะของผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ในการสั่งรื้อถอน ยาย ทําลาย
ท้ังหมด หรือแตเพียงบางสวนของอาคาร หรือสิ่งท่ีจะเปนสื่อใหเพลิงลุกลามตอไปได ตามที่จําเปนและ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

3.6    การดําเนินงานในเรื่องอ่ืนๆ 
 3.6.1 การปดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ 
  พื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่ ท่ีคาดวาจะมีอันตราย จะตองปดกั้นหามผูไมเกี่ยวของเขาไปใน
บริเวณที่เกิดเหตุ และใหจัดระเบียบจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ กําหนดพื้นที่หามเขา โดยประสานเจาหนาท่ี
ตํารวจ ดูแลความสงบเรียบรอย ปองกันเหตุโจรผูรายและจัดกําลังอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเขา
ชวยเหลือการปฏิบัติงาน 
 3.6.2 การตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
  การตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ควรตั้งอยูในสถานที่ ท่ีปลอดภัย  เชน อยูเหนือลม และ
มีระดับความสูงอยูเหนือกวาพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อใชเปนที่สังเกตการณ และเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร 
นอกจากนี้ยังใชเปนที่รายงานตัว รวมพลเจาหนาท่ี เพื่อควบคุมเหตุ และประสานงานกับหัวหนา
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ และเปนสถานที่เตรียมพรอมอุปกรณปฐมพยาบาล และ จัดเตรียมเครื่อง
อุปโภค  และบริโภคที่จําเปน โดยมีผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นเปนผูอํานวยการศูนย    
 3.6.3 การอพยพ 
  ในกรณีท่ีเพลิงไหมลุกลามในวงกวาง ใหพิจารณาประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีการแพทย แลวแตกรณีเพื่ออพยพผูบาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัย  
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 3.6.4 การขอรับการสนับสนุน 
          หลังจากประเมินสถานการณแลวเห็นวาเกินขีดความสามารถจะระงับเหตุไดโดยลําพัง 
ใหผูอํานวยการดับเพลิงพิจารณา สิ่งท่ีจะขอการสนับสนุน เชน การดับเพลิง การแพทย การอพยพ 
เครื่องมือกูภัย  จากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยอาจขอรับการสนับสนุนจาก 
  (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
  (2) อาสาดับเพลิง และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
  (3) เจาหนาท่ีฝายปกครอง เจาหนาท่ีตํารวจ  
  (4) หนวยงานราชการอื่น ๆ เชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หนวยทหาร
ในพื้นที่ รวมถึงหนวยงานที่มีเครื่องจักรกลหนัก เชน รถเครน รถแทร็กเตอร 
  (5) องคกรเอกชน เชน เหลากาชาด  สมาคม มูลนิธิ 
  (6) ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่มีความชํานาญเฉพาะ กรณีเปนการระงับอัคคีภัย    
เฉพาะดาน เชน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
  หัวหนาชุดปฏิบัติการของอาสาดับเพลิงหรือหนวยสนับสนุนเมื่อเขาทําการสนับสนุน           
ใหรายงานตัวตอผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น โดยใหแจงจํานวนพนักงานดับเพลิงหรืออาสาสมัคร 
ระดับความสามารถ เครื่องมือและอุปกรณท่ีนําเขามาสนับสนุน รวมถึงระยะเวลาที่จะเขาชวยสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

40 บทที่ 3   การดําเนินงานระงับอัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการปองกันและระงับอคัคีภัย 

นายตรวจ 
วางแผน ตรวจตรา 
กําหนดพื้นที่ช้ีบง 
ใหคําแนะนํา 

พนักงานดับเพลิง 
เตรียมเครื่องมือ 

จัดตั้งอาสาดับเพลิง 
ฝกซอม ฝกทบทวน 

ปองกันอัคคีภัย 

กอนเกิดเหตุ 

ไมได   ระงับอัคคีภัย   ได 

ขณะเกิดเหตุ 

ขอการ 
สนับสนุน 

ระงับอัคคีภัย 
ดวยตัวเอง 

หาสาเหตุ             ฟนฟู 

หลังเกิดเหตุ 

สาเหตุ 
บันทึกขอมูล 
รายงานผล 

ฟนฟูที่เกิดเหตุ
ผูปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ 

การตรวจประเมินผลขั้นตอน 
กอนเกิดเหตุ / ขณะเกิดเหตุ / หลังเกิดเหตุ 


