
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง  การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํ างานส ําหรับลูกจาง

                                                                           

อาศยัอํ านาจตามความในขอ 2 (7)  และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี  103  ลงวันท่ี  16  
มีนาคม  2515  กระทรวงมหาดไทยจึงกํ าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํ างานสํ าหรับลูกจาง  โดยวางมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการไว  ดังตอไปน้ี

ขอ  1  ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนก ําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ  2  ในประกาศน้ี
“นายจาง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาท ํางานโดยจายคาจางให  และหมายความรวมถึงผู

ซึง่ไดรับมอบหมายใหทํ างานแทนนายจาง  ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอ ํานาจกระทํ าการ
แทนนิติบุคคลน้ัน  และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํ างานแทนผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติ
บุคคล

“ลูกจาง”  หมายความวา  ผูซึ่งตกลงท ํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตน
เองหรือไมก็ตาม

“อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“อาคารไม”  หมายความวา  โครงสรางของอาคารในสวนท่ีเปนผนัง พ้ืน หรือหลังคาท่ีทํ าดวยไม
“อาคารท่ีไหมไฟชา”  หมายความวา  โครงสรางของอาคารในสวนท่ีเปนกํ าแพงปูน  และเสาไมท่ีลุกไหม

ไดชา
“อาคารทนไฟ”  หมายความวา  โครงสรางของอาคารในสวนท่ีเปนผนัง  แผนก้ัน  บันได  หลังคา  ขอบ

โครง  หนาตาง  กรอกกระจก  ประตู  และสิ่งตกแตงภายในที่ไมพังทลายขณะเผาไหมในชวงเวลาหนึ่ง
“สถานทีซ่ึง่มสีภาพเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา”  หมายความวา  สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหมได

โดยเพลิงนัน้เกดิจากวัสดุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น  ซึง่ไหมไฟไดอยางปานกลาง  มีควนัปานกลาง
หรือมากแตไมเปนพิษหรือไมระเบิดได

“สถานทีซ่ึง่มสีภาพเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง”  หมายความวา  สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม
ไดโดยเพลิงนัน้เกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู  หรือใชในบริเวณนั้นซึ่งไหมไฟไดอยางรวดเร็ว  หรือมีควันซึ่งเปน
พิษหรือระเบิดได

“เพลิงประเภท เอ”  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เชน  ไม  ผา  กระดาษ  ยาง  
พลาสติก

“เพลิงประเภท บี”  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ  กาซ  และน้ํ ามันประเภทตางๆ
“เพลิงประเภท ซี”  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา  หรือวัตถุท่ีมีกระแสไฟฟา



“เพลิงประเภท ดี”  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากโลหะตางๆ ท่ีติดไฟ  แมกนีเซียม  เซอรโคเนียม  
ไทเทเนียม

“วตัถไุวไฟชนิดของเหลว”  หมายความวา  ของเหลวที่มีคุณสมบัติที่สามารถระเหยเปนไอที่อุณหภูมิไม
เกนิหน่ึงรอยองศาเซลเซียส  ไอระเหยนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศถาจุดไฟก็จะติดได

“วตัถรุะเบิด”  หมายความวา  วัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน  เครืองกระสุนปน  วัตถุระเบิด  
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน

“ระบบปองกนัและระงับอัคคีภัย”  หมายความวา  ส่ิงท่ีจะทํ าหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย

“แผนปองกนัและระงับอัคคีภัย”  หมายความวา  แนวทางปฏิบัติที่ใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย
“เคร่ืองดบัเพลิง”  หมายความวา  เครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงไดตามมาตรฐานที่ก ําหนดในมาตร

ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
“อธบิด”ี  หมายความวา  อธิบดีกรมแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หมวด  1
ขอก ําหนดทั่วไป

ขอ  3  ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ  เกี่ยวกับการจัด
อปุกรณดบัเพลิงการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด  การก ําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย  การปองกันฟาผา  การ
ตดิตัง้ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม  การจัดทํ าทางหนีไฟ  รวมถึงการกอสรางอาคารท่ีมีระบบปองกันอัคคีภัย

ขอ  4  ใหนายจางจัดใหมีแผนปองกันภัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการตรวจตรา  การอบรม  การ
ณรงคปองกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การบรรเทาทุกข  และการปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
แลว

ใหนายจางเก็บแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไว  ณ  สถานท่ีทํ างานพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบได

ขอ  5  อาคารที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู  ใหนายจางของแตละสถานประกอบการรวมกันจัดให
มรีะบบและแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสวนของอาคารที่ใชรวมกัน

หมวด  2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ

ขอ  6  ในกรณทีี่อาคารกอสรางดวยวัตถุซึ่งมีสภาพเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยดังตอไปนี้  นายจางจะให
ลูกจางทํ างานไดไมเกินจ ํานวนชั้นของอาคารตามที่ก ําหนด ดังนี้

(1)  สถานทีซ่ึง่มสีภาพเส่ียงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางเบา  สํ าหรับอาคารไมไม
เกนิสามชัน้  อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินเจ็ดชั้น  และอาคารทนไฟไมจํ ากัดจ ํานวนชั้น



(2)  สถานทีซ่ึง่มสีภาพเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง  สํ าหรับอาคารไมไมเกินสอง
ชัน้  อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินหกชั้น  และอาคารทนไฟไมจํ ากัดจ ํานวนชั้น

(3)  สถานทีซ่ึง่มสีภาพเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง  สํ าหรับอาคารไมไมเกินหนึ่งชั้น  
อาคารท่ีไหมไฟชาไมเกินส่ีช้ัน  และอาคารทนไฟไมจํ ากัดจ ํานวนชั้น

ในกรณีท่ีนายจางจัดใหมีระบบน้ํ าดับเพลิงอัตโนมัติหรือสารเคมีฉีดดับเพลิงอัตโนมัติไว  
จ ํานวนช้ันของอาคารท่ีใหลูกจางทํ างานตามวรรคหนึ่งสามารถเพิ่มขึ้นไดอีกสองชั้น

ขอ  7  ในกรณทีี่นายจางประกอบกิจการผลิตโดยมีหรือใชส่ิงใดที่อาจกอใหเกิดการระเบิดอยางรายแรง  
หรือตดิไฟไดงาย  นายจางตองปฏิบัติดังนี้

(1)   จดัแยกอาคารทีใ่ชเปนสถานประกอบกิจการผลิตดังกลาวออกตางหากจากอาคารอื่น
(2)  ใหมลูีกจางทํ างานในอาคารดังกลาวในจ ํานวนนอยที่สุดเฉพาะที่จํ าเปน

ขอ  8  นายจางตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออกซึ่งมีความกวางของชองทางไมนอยกวาหนึ่งเมตรสิบ
เซนตเิมตร  สํ าหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรตั้งอยูหรือมีกองวัสดุสิ่งของหรือผนังหรือสิ่งอื่น  นายจางตองจัดใหมีทาง
ผานสูทางออกซึ่งมีความกวางของชองทางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร

ในกรณทีีพ่นกังานตรวจแรงงานพบวาอาจเกิดอันตรายไดจากเครื่องจักร  ขนาดของชิ้นงาน  เศษวัสดุ  
การวางตัง้หรือกองวสัดส่ิุงของ  จะก ําหนดใหมีชองทางผานสูทางออกที่กวางกวาที่ก ําหนดในวรรคสองก็ไดตาม
ความเหมาะสม

ขอ  9  ใหนายจางจัดใหมีทางออกและทางออกสุดทาย  ดังตอไปน้ี
(1)  ใหมทีางออกทกุชั้นอยางนอยสองทางที่สามารถอพยพลูกจางทั้งหมดออกจากที่ทํ างาน

ออกสูทางออกสุดทายไดภายในเวลาไมเกินหานาทีโดยปลอดภัย
(2)  ชองทางผานไปสูทางออกหรือหองบันไดฉุกเฉิน  ตองมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํ างาน

ไมเกินสิบหาเมตร  สํ าหรับสถานท่ีซึ่งมีสภาพเส่ียงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางรายแรงและไมเกิน
สามสิบเมตร  สํ าหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเส่ียงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางปานกลางหรืออยางเบา

หองบันไดฉุกเฉินจะตองสามารถปองกันไฟและควนัหรือมีชองทางฉุกเฉินท่ีมีผนังทนไฟ
(3)   ชองทางผานสูประตูทางออกสุดทายภายนอกอาคารตองมีความกวางอยางนอยไมตํ ่า

กวาหน่ึงเมตรสิบเซนติเมตร  ในกรณีที่มีคนงานเกินหาสิบคนขึ้นไป  ขนาดของความกวางของทางออกสุดทาย
ตองกวางขึน้อีกหกสิบเซนติเมตร  หรือมีชองทางเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยหนึ่งชองทาง

(4)  ทางออกสุดทายตองไปสูบริเวณท่ีปลอดภัย  เชน  ถนน  สนาม

ขอ  10  บันไดสถานประกอบการ  ใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(1)  บนัไดและชานบันไดในอาคารตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปใหสรางดวยวัสดุทนไฟ
(2)  อาคารตัง้แตสามช้ันข้ึนไป  ถาหลังคามีความลาดเอียงหนึ่งในสี่หรือนอยกวา  จะตองมี

บันไดหนีไฟท่ีออกสูหลังคาท่ีสรางดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหน่ึงบันได
(3)  ใหทํ าเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณที่เห็นไดเดนชัดเจนจากบันไดสูทางออกภายนอก



ในกรณีท่ีใชปลองทางหนีไฟแทนบันได เสนทางลงสูปลองทางลงภายในปลองตลอดจนพ้ืนฐานของ
ปลองจะตองใชวัสดุทนไฟ  และประตูปลองตองสรางดวยวัสดุทนไฟและปลอดภัยจากควันไฟ  น้ํ า  หรือสิ่งอื่นใด
ทีใ่ชในการดับเพลิง

ขอ  11  ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟ  จะตองมีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1)  ตดิตัง้ในจดุที่เห็นชัดเจนโดยไมมีสิ่งของกีดขวาง
(2)  ตองเปนชนิดที่เปดเขาออกไดทั้งสองดานและปดไดเอง
(3)  ตองมิใชประตูเลื่อนแนวดิ่ง  ประตูมวน  และประตูหมุน
(4)  ประตบัูนไดจะตองมีความกวางไมนอยกวาความกวางของชองบันได
(5)  ประตท่ีูเปดสูบันไดจะตองไมเปดตรงบันได  และมีบานประตูอยางนอยเทากับความกวาง

ของประตูในทุกจุดที่ประตูเปดออกไป
(6)  ประตเูปดออกสูภายนอกอาคารตองเปนชนิดเปดออกภายนอก  หามปดผูกหรือลามโซ

ประตเูขาออกจากอาคารในขณะที่มีลูกจางปฏิบัติงาน
(7)  สวนของประตูตองสรางดวยวัตถุทนไฟ

ขอ  12  ใหนายจางจัดเก็บวัตถุตางๆ ดังตอไปน้ี
(1)  วตัถเุมือ่รวมกันแลวจะเกิดการลุกไหมใหแยกเก็บโดยมิใหปะปนกัน
(2)  วตัถซุึง่โดยสภาพสามารถอุมน้ํ าหรือซับน้ํ าไดมาก  ใหจัดเก็บไวบนพื้นของอาคารซึ่งรอง

รับน้ํ าหนักที่เพิ่มขึ้นได

ขอ  13  ใหนายจางจัดใหมีเสนทางหนีไฟที่ปราศจากส่ิงกีดขวาง  จากจุดที่ลูกจางทํ างานในแตละหนวย
งานไปสูสถานท่ีท่ีปลอดภัย

หมวด  3
การดับเพลิง

ขอ  14  ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง  ดังตอไปน้ี
(1)  ระบบดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
(2)  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ขอ  15  ใหนายจางจัดระบบน้ํ าดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพื่อใชในการดับเพลิง  ดังตอไปน้ี
(1)  จัดเตรียมน้ํ าสํ ารองไวใชในการดับเพลิงโดยมีอัตราสวนปริมาณน้ํ าท่ีสํ ารองตอเน้ือท่ี

อาคารตามตารางตอไปน้ี  ในกรณีที่ไมมีทอนํ ้าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบการตั้งอยูหรือ
มแีตปริมาณนํ้ าไมเพียงพอ



เนื้อที่ ปริมาณนํ ้าส ํารอง
ไมเกิน 250 ตารางเมตร
เกิน  250  ตารางเมตรแตไมเกิน 500 ตารางเมตร
เกิน  500  ตารางเมตรแตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
เกิน 1,000 ตารางเมตร

9,000  ลิตร
15,000  ลิตร
27,000  ลิตร
36,000  ลิตร

(2)   ระบบการสงน้ํ า  ที่เก็บกักนํ ้า   ปมน้ํ าและการติดตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบและรับ
รองจากวศิวกรโยธา   ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมรับรอง  และ
ตองมกีารปองกันไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม

(3)  ขอตอสายสงน้ํ าดับเพลิงเขาอาคารและภายในอาคารจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาด
เทากบัท่ีใชในหนวยดบัเพลิงของทางราชการในทองถิ่นน้ัน  การติดตั้งตองมีส่ิงปองกันความเสียหายที่จะเกิดจาก
ยานพาหนะหรือส่ิงอ่ืน

(4)  ขอตอสายสงน้ํ าดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใชฉีดเพลิงโดยทั่วไป  จะตองเปนแบบเดียวกัน
หรือขนาดเทากันกบัท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินน้ัน  ซึ่งสามารถตอเขากันไดและตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี

(5)  สายสงน้ํ าดับเพลิงตองมีตองความยาวหรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอที่จะควบคุม
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม

ขอ  16  การใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ  นายจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)  ใหนายจางจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามประเภทของเพลิงดังตอไปน้ี

ก.  ใหใชเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือท่ีใชน้ํ าสะสมแรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่
สามารถดับเพลิงประเภท เอ

ข.  ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด 
หรือโฟม  หรือผงเคมีแหง  หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

ค.  ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด  
หรือผงเคมีแหง  หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

ง.  ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีที่สามารถดับเพลิงประเภท 
ดี

จ.  หามใชเครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ  เชน  คารบอนเตตราคลอ
ไรด

(2)  ใหนายจางจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงตามชนิด  จํ านวน  และใหทํ าการติดตั้งดังตอไปนี้
ก.  เครือ่งดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท เอ  ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ท่ีใชใหค ํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่กํ าหนดตามตาราง ดังตอไปน้ี



ชนิดของ
เครื่องดับเพลิง

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยอยางเบาตอ
เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
อยางปานกลางตอ
เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
อยางรายแรงตอ

เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
1-เอ
2-เอ
3-เอ
4-เอ
5-เอ
10-เอ
20-เอ
40-เอ

   200  ตร.ม.
   560  ตร.ม.
   840  ตร.ม.
1,050  ตร.ม.
1,050  ตร.ม.

       1,050 ตร.ม.
       1,050  ตร.ม.
       1,050  ตร.ม.

ไมอนุญาตใหใช
200  ตร.ม.
420  ตร.ม.
560  ตร.ม.
840  ตร.ม.
1,050  ตร.ม.

          1,050 ตร.ม.
          1,050  ตร.ม.

ไมอนุญาตใหใช
ไมอนุญาตใหใช

200  ตร.ม.
370  ตร.ม.
560  ตร.ม.
840  ตร.ม.
840  ตร.ม.

         1,050  ตร.ม.

นายจางจะใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดสูงกวาความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนท่ีท่ี
กํ าหนดในตารางตามวรรคหน่ึงก็ได  แตในกรณีที่ใชเครื่องดับเพลิงชนิดที่ตํ ่ากวาความสามารถในการดับเพลิง
ตามพ้ืนท่ีท่ีก ําหนดในวรรคหน่ึง   ใหเพิ่มจ ํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดนั้นใหไดสัดสวนกับพื้นที่ที่ก ําหนด

การคํ านวณใชชนิดเคร่ืองดับเพลิงตามสัดสวนพ้ืนท่ีของสถานท่ีท่ีกํ าหนดในวรรค
หน่ึงและวรรคสอง  ถามีเศษของพื้นที่ใหนับเปนพื้นที่เต็มสวนที่ตองเพิ่มจ ํานวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง

ในกรณทีีส่ถานท่ีมพีื้นที่เกินกวากํ าหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึง  นายจางจะตอง
เพ่ิมเคร่ืองดบัเพลิงโดยคํ านวณตามสัดสวนของพื้นที่ตามที่กํ าหนดไวในตารางดังกลาว

ในกรณทีีน่ายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป  เครื่องดับเพลิงแตละ
เครือ่งตองมีระยะหางกันไมเกินยี่สิบเมตร

ข.  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท บี  ชนิดของเครื่องดับเพลิง
ทีใ่ชตดิตัง้โดยมีระยะหางจากวัสดุที่จะกอใหเกิดเพลิงประเภท บี  ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
ตามท่ีกํ าหนดในตารางตอไปน้ี

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียง
ตอการเกิดอัคคีภัย

ชนิดของเครื่อง
ดับเพลิง

ระยะหางจากวัสดุท่ีกอใหเกิดเพลิง
ประเภท บี

อยางเบา 5-บี
10-บี

9 เมตร
15 เมตร

อยางปานกลาง 10-บี
20-บี

9 เมตร
15 เมตร

อยางรายแรง 20-บี
40-บี

9 เมตร
15 เมตร

ค.   เครือ่งดับเพลิงที่กํ าหนดไวใน (2)  ตองมีมาตรฐานที่ทางราชการก ําหนดหรือ
ยอมรับ



ง.  เครือ่งดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ  แสดงวา
เปนชนิดใดใชดบัไฟประเภทใด  เครื่องหมายหรือสัญลักษณตองมีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา
หน่ึงเมตรหาสิบเซนติเมตร

(3)  ขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ก.  ตองมีการซอมบํ ารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่

ทางราชการกํ าหนดตามชนิดของเครื่อง
ข.  ตองจดัใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่ง

คร้ัง  และเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจไดตลอดเวลา
ค.  เครือ่งดับเพลิงแตละเครื่องตองมีนํ ้าหนักสุทธิไมเกินย่ีสิบกิโลกรัม  ติดตั้งสูงจาก

พ้ืนท่ีทํ างานไมนอยกวาหนึ่งเมตร  แตไมเกินหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตร
ง.  ตองมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยู ในสภาพท่ีดีอยู เสมอ
จ.  ตองมรีายละเอียดเกี่ยวกับชนิด  และวิธีใชเปนภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจนติดไว 

ณ จุดติดตั้ง

ขอ  17  ในกรณีท่ีนายจางจัดใหมีระบบน้ํ าดับเพลิงอัตโนมัต ิ ตองปฏิบัติดังนี้
(1)  ระบบดบัเพลิงอัตโนมัติตองไดมาตรฐานที่ทางราชการก ําหนดหรือยอมรับ
(2)  ตองเปดวาลวประธานท่ีควบคุมระบบจายน้ํ าเขาอยูตลอดเวลา  และจัดใหมีผูควบคุมดู

แลใหใชงานไดตลอดเวลาที่มีการทํ างาน
(3)  ตองติดตัง้สัญญาณเพ่ือเตือนภัยในขณะท่ีระบบน้ํ าดับเพลิงอัตโนมัติก ําลังทํ างาน  หรือ

กรณีอุปกรณตัวหน่ึงตัวใดในระบบผิดปกติ
(4)  ตองไมมส่ิีงกดีขวางทางน้ํ าจากหัวฉีดน้ํ าดับเพลิงของระบบนี้อยางนอยหกสิบเซนติเมตร

โดยรอบ

ขอ  18  ในสถานที่ท ํางานที่มีการติดตั้งระบบนํ้ าดับเพลิงโดยอัตโนมัต ิหรือระบบสารเคมีอัตโนมัติ ให
นายจางจดัใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามที่ก ําหนดในขอ 16 ดวย

ขอ  19  ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้
(1)  ตดิตัง้อุปกรณดับเพลิงในที่เห็นไดชัดเจนและสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมีส่ิง

กดีขวาง
(2)  จดัใหมกีารดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง  และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยาง

นอยเดอืนละหนึ่งครั้ง  หรือตามระยะเวลาท่ีผูผลิตอุปกรณน้ันกํ าหนด  เวนแตเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหตรวจ
สอบตามระยะเวลาท่ีกํ าหนดในขอ 16 (3)  ข. และติดปายแสดงผลการตรวจสอบ  วันท่ีทํ าการตรวจสอบครั้งสุด
ทายไวท่ีอปุกรณดังกลาวและเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา

(3)  จัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกํ าหนด  
หรือยอมรับไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํ านวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ



ขอ  20  ใหนายจางจัดลูกจางเพื่อทํ าหนาที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยูตลอดเวลาที่มีการทํ างาน

ขอ  21  ใหนายจางจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใชในการดับเพลิงและการฝกซอมดับ
เพลิงโดยเฉพาะ  เชน  เส้ือผา  รองเทา  ถุงมือ  หมวก  หนากากปองกันความรอน  หรือควันพิษ  เปนตน  ไวให
ลกูจางใชในการดับเพลิง

หมวด 4
การปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน

ขอ  22  ใหนายจางปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตวัของความรอนดังตอไปนี้
(1)  ปองกนัมใิหเกดิกระแสไฟฟาลัดวงจรตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
(2)  ปองกันอัคคีภัยจากเครื่องยนตหรือปลองไฟเพื่อมิใหเกิดลูกไฟหรือเขมาไฟกระเด็นถูก

วัตถุท่ีติดไฟได  เชน  นํ าวัตถุติดไฟออกจากบริเวณน้ัน  หรือจัดทํ าท่ีครอบปองกันลูกไฟหรือเขมาไฟ
(3)  ปองกนัอัคคภัียท่ีเกิดจากการแผรังสี  การน ําหรือการพาความรอนจากแหลงก ําเนิดความ

รอนสูงไปสูวัสดุท่ีติดไฟไดงาย เชน จัดทํ าฉนวนหุมหรือปดก้ัน
(4)  ปองกนัอัคคภัียจากการท ํางานที่เกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องจักร  เครื่องมือที่

เกดิประกายไฟหรือความรอนสูงท่ีอาจทํ าใหเกิดการลุกไหมได  เชน  การซอมบ ํารุง  หรือหยุดพักการใชงาน
(5)  เพ่ือปองกันการสะสมของไฟฟาสถติยใหตอสายดินกับถังหรือทอนํ ้ามัน  เชื้อเพลิง  สาร

เคมหีรือของเหลวไวไฟ  โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

หมวด 5
วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด

ขอ  23  ใหกรณีท่ีนายจางมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไวในสถานประกอบการใหปฏิบัติดัง
ตอไปน้ี

(1)  วตัถไุวไฟหรอืวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยูรวมกันแลวจะเกิดปฏิกิริยา  หรือการ
หมักหมมทํ าใหกลายเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด  ใหแยกเก็บโดยไมใหปะปนกันและตองเก็บในหองที่มีผนังทน
ไฟและประตูทนไฟท่ีปดไดเอง  และปดกุญแจหองทุกครั้งเมื่อไมมีการปฏิบัติงานในหองนั้นแลว

(2)  วตัถท่ีุเปนตวัเติมออกซิเจน  หรือวัตถุที่ไวตอการปฏิกิริยาแลวเกิดการลุกไหม  ใหแยก
เกบ็ไวตางหากในอาคารทนไฟ  ซึ่งอยูหางจากอาคารหรือวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย

(3)  ภาชนะท่ีใชบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมท้ังอุปกรณประกอบตองมีสภาพท่ีแข็งแรง
ทนทานไดรับการดูแลใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตอการใชงานอยูเสมอ

(4)  ภาชนะท่ีใชในการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองเปนแบบท่ีเคล่ือนยายไดดวย
ความปลอดภัย

(5)  หามเกบ็วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวที่บริเวณประตูเขา-ออก บันไดหรือทางเดิน



(6)  จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในหองเก็บและหอง
ปฏิบัตงิานเกีย่วกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ  และตองปองกันมิใหอากาศที่ระบายออกเปนอันตรายตอผูอื่น

(7)  ควบคมุมใิหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่จะเปนสาเหตุให
เกิดการติดไฟ

(8)  ตองจัดทํ าปาย “วัตถุระเบิดหามสูบบุหร่ี” หรือ “วตัถุไวไฟหามสูบบุหรี”่  แลวแตกรณี
ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมตํ่ ากวายี่สิบเซนติเมตรบนพื้นสีขาวติดไวใหเห็นไดชัดเจนที่หนาหองเก็บวัตถุดังกลาว  
และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไป

(9)  ตองจดัใหลกูจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด  ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอ
การปฏิบตังิานในหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยตามความเหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้นๆ

(10)  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยตางๆ ตองเปนชนิด
ไมกอใหเกิดประกายไฟ  หรือเปนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมได

ขอ  24  ในกรณีที่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเปนของเหลว  นอกจากการปฏิบัติตามขอ 23 แลว  นายจาง
ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี

(1)  การเกบ็รักษาและขนถายนํ ้ามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษานํ้ า
มนัเชื้อเพลิง

(2)  การเกบ็รักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไวในอาคาร
ก.  ตองเก็บไวในหองที่มีประตูชนิดที่ปด-เปดไดเอง  ประตูและผนังหองตองสราง

ดวยวตัถทุนไฟและสามารถกักของเหลวมิใหไหลออกภายนอกได  พื้นตองมีความลาดเอียงหรือเปนรางระบาย
ของเหลวที่ซึ่งออกไปยังที่ปลอดภัยได

ข.  การเกบ็วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวในหองเก็บภายในอาคาร  จะ
ตองมปีริมาณ ขนาด ความทนไฟและพื้นที่ของหองเปนอัตราสวนตอปริมาณวัตถุดังกลาว  ดังตอไปน้ี

1.  หองทีม่ขีนาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็บตารางเมตร  ซึ่ง
ไมมกีารจัดระบบปองกันอัคคีภัยไว  หองนั้นตองทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือ
วตัถไุวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินแปดสิบสี่ลิตรตอหนึ่งตารางเมตร

2.  หองท่ีมีขนาดตั้งแตสิบส่ีตารางเมตรแตไมถึงส่ีสิบเจ็บตารางเมตร  
และมกีารจัดระบบปองกันอัคคีภัยไว  หองนั้นตองทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือ
วตัถไุวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินสองรอยสี่ลิตรตอหนึ่งตารางเมตร

3.  หองทีม่ขีนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร  ซึ่งไมมีการจัดระบบปองกันอัคคี
ภัยไว  หองนั้นตองสามารทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง จงึสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลว
ไดไมเกินหนึ่งรอยหกสิบสามลิตรตอหนึ่งตารางเมตร

4. หองทีม่ขีนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร  และมีการจัดระบบปองกันอัคคีภัย
ไว  สามารถเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดไมเกินส่ีรอยแปดลิตรตอตารางเมตร

ค.  ภายในหองเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองจัดใหมีทางเดินสู
ประตทูางออกกวางอยางนอยหนึ่งเมตร  และหามมิใหมีสิ่งกีดขวางทาง



ง.  วตัถไุวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวที่มีปริมาณมากกวาที่อนุญาตใหเก็บในหอง
เกบ็ของภายในอาคาร  ตองนํ าไปเก็บไวนอกอาคารโดยใหปฏิบัติตามขอ 24 (3)

(3)  การเกบ็วตัถไุวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดเหลวที่บรรจุในภาชนะแตละใบ  จะตองไมเกินสอง
รอยส่ีสิบลิตร

ก.  ปริมาณวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่บรรจุในภาชนแตละใบ  จะตอง
ไมเกินสองรอยส่ีสิบลิตร

ข.  ในกรณีที่ภาชนะที่ใชบรรจุเปนชนิดยกเคล่ือนยายได  และสามารถบรรจุวัตถุไว
ไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดเกินสองรอยส่ีสิบลิตร  ตองมีชองระบายอากาศฉุกเฉินและมีเครื่องดูดถาย
วตัถไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดชนิดของเหลวจากขางบนของภาชนะ  หรือใชทอปดที่มีกอกปดไดเองจะใชความดันจาก
ภาชนะหรืออุปกรณอื่นในการถายเทไมได

ค.  กองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันไมเกินสี่พันสี่รอยลิตร  แตละ
กองตองหางกันไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบเซนติเมตร

ง.  หามกองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันเกินแปดพันแปดรอยลิตร
จ.  ตองมชีองทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสูกองวัตถ ุ  ซึ่งมีความกวางไม

นอยกวาส่ีเมตรและไมมีส่ิงกีดขวางทาง
ฉ.  บริเวณพื้นที่ใชวางภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองมี

ลักษณะลาดเอียงหรือมีรางนํ ้า  หรือเข่ือนก้ันท่ีสามารถระบายส่ิงท่ีร่ัวไหล  หรือระบายน้ํ าบนดิน  หรือน้ํ าฝนได  
ปลายทางท่ีระบายออกตองเปนท่ีปลอดภัยจากอัคคีภัย

ช.  บริเวณที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองไมปลอยใหมีหญาขึ้นรก  มีขยะ
หรือวตัถุติดไฟประเภทอื่นๆ ที่อาจทํ าใหเกดอัคคีภัยได

(4)  การปองกนัอัคคีภัยบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
ก.  นายจางตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดไมตํ ่ากวา 20-บี  ไมนอยกวา

หน่ึงเคร่ือง  บริเวณหนาหองที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว  โดยมีระยะหางจากประตูหองนั้นไม
นอยกวาสามเมตร

ข.  ในกรณีที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวไวภายนอกอาคาร  ตองจัดใหมี
เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือชนิด 20-บี  ไมนอยกวาหนึ่งเครื่อง  โดยมีระยะหางจากบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดชนิดของเหลวไมนอยกวาแปดเมตรและไมเกินยี่สิบส่ีเมตร

(5)  การปองกนัอนัตรายจากการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
ก.  บริเวณที่มีการถายเทวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่มีปริมาณตั้งแต

ยีสิ่บลิตรขึน้ไป  ตองหางจากบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ ไมนอยกวาแปดเมตร  หรือมีผนังปดกั้นที่สรางดวยวัตถุทน
ไฟอยางนอยหน่ึงชัว่โมง  และตองจัดใหมีการระบายอากาศเพื่อมิใหมีความเขมขนของไอระเหยที่สามารถติดไฟ
ได

ข.  การขนถายจากภาชนะหรือถังท่ีอยูภายในหรือนอกอาคารชนิดติดตรึงกับท่ี  
ตองใชระบบทอปดในกรณีที่ใชภาชนะขนาดเล็กชนิดที่เคลื่อนยายได  อาจเลือกใชวิธีกาลักนํ้ า  หรือปมที่มีวาลว
ซึง่สามารถปดไดเองในการขนถาย หามใชวิธีอัดอากาศ



ค.  ตองปองกันมิใหมีการรั่วไหลหรือหกของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว  
ถามกีารรั่วไหลหรือหกตองขจัดโดยการดูด  ซับ  หรือระบายใหออกในท่ีปลอดภัย

ง.  วตัถไุวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่น ําไปใชในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  ตอง
หางจากแหลงก ําเนิดความรอนไมนอยกวาสิบเมตร  เวนแตจะมีการปองกันไวอยางปลอดภัย

จ.  วตัถไุวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวเมื่อยังไมตองการใชงาน  ตองเก็บไวใน
ภาชนะที่ปดอยางมิดชิด

ฉ.  ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดไมตํ่ ากวา 20-บี  ไมนอยกวาหนึ่งเครื่องไวบน
ยานพาหนะที่ใชในการขนสงหรือขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด

ขอ  25  การเก็บถังกาซชนิดเคลื่อนยายได  ชนิดของเหลว  ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)  ในกรณทีีเ่กบ็ถงักาซไวภายนอกอาคารตองเก็บไวในที่เปดโลง  ที่มีการปองกันความรอน

มิใหมีอุณหภูมิสูงกวาท่ีผูผลิตกํ าหนดไว
(2)  ถาเก็บถงักาซไวภายในอาคารตองแยกเก็บไวในหองท่ีมีผนังทนไฟ
(3)  หามเกบ็ถังกาซไวใกลวัตถุที่ลุกไหมไดงาย

ขอ  26  การปองกันอันตรายจากถานหิน  เซลลูลอยด  หรือของแข็งที่ติดไฟงายใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(1)  การเก็บถานหินในท่ีโลงแจงตองพรมน้ํ าใหเปยกชื้นตลอดเวลา  และอัดทับใหแนนเพ่ือ

ปองกนัการลุกไหมเอง  และหามกองสูงเกินสามเมตร
(2)  ถานหนิท่ีบดแลงหรือชนิดผงที่มีอุณหภูมิสูงกวาหกสิบหาองศาเซลเซียส  ตองทํ าใหเย็น

กอนนํ าไปเก็บใสไวในถังหรือภาชนะทนไฟ
(3)  ถังหรือภาชนะท่ีใชเก็บถานหินหรือผงแรท่ีลุกไหมไดงาย  ตองสรางดวยวัตถุทนไฟที่มีฝา

ปดมดิชดิและตองเก็บไวใหหางไกลจากแหลงความรอน
(4)  การเกบ็เซลลูลอยดหรือของแข็งที่ติดไฟไดงายในไซโล  ถัง  หรือภาชนะ  ตองทํ าการปอง

กนัการผสมกบัอากาศที่จะลุกไหมได  เชน  การระบายอากาศ  และการปองกันการลุกไหมจากแหลงความรอน

ขอ  27  การเก็บวัตถุที่ติดไฟไดงาย  เชน  ไม  กระดาษ  ขนสัตว  ฟาง  หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกนั  ในกรณีท่ีมีจํ านวนมากใหนายจางแยกเก็บไวในอาคารตางหาก  หรือเก็บในหองทนไฟ  หลังคา
หรือฝาหองตองไมทํ าดวยแกวหรือวัตถุโปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได  ถามีจํ านวนนอยใหเก็บไวในภาชนะ
ทนไฟ  หรือถังโลหะท่ีมีฝาปด

ขอ  28  ใหนายจางจัดใหลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด  สวมใสอุปกรณคุม
ครองความปลอดภัยสวนบุคคล  เชน  ถุงมือ  หนากาก  เส้ือผา  รองเทา  ที่สามารถปองกันวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดชนิดนั้นได



หมวด  6
การก ําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย

ขอ  29  ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟงายตามขั้นตอน  ดังตอไปน้ี
(1)  ตองเกบ็รวบรวมของเสียที่ติดไฟไดงายไวในภาชนะปดที่เปนโลหะ
(2)  จดัใหมกีารทํ าความสะอาดมิใหมีการสะสมหรือตกคางของของเสียที่ติดไฟไดงายไมนอย

กวาวนัละหน่ึงคร้ัง  ถาเปนงานกะไมนอยกวากะละหนึ่งครั้ง  เวนแต  วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหมไดเอง   
ตองจดัใหมีการท ําความสะอาดทันที

(3)  ใหนํ าของเสียที่เก็บรวบรวมตาม (1)  ออกไปจากบริเวณที่ลูกจางทํ างานไมนอยกวาวัน
ละคร้ังหน่ึง  ในกรณีที่ยังไมไดก ําจดัทันทีใหนํ าไปเก็บไวในหองหรืออาคารทนไฟ  และตองนํ าไปก ําจัดใหหมด
อยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง  โดยวิธีการท่ีปลอดภัย  เชน  การเผา  การฝง  หรือการใชสารเคมีเพื่อใหของเสียนั้น
สลายตัว

ขอ  30  การก ําจัดของเสียโดยการเผาใหนายจางปฏิบัติ  ดังตอไปน้ี
(1)  ใหเผาในเตาท่ีออกแบบสํ าหรับการเผาโดยเฉพาะ  ถาเผาในที่โลงแจงตองหางจากที่ลูก

จางทํ างานในระยะที่ปลอดภัยและอยูใตลม
(2)  ลูกจางท่ีทํ าหนาที่เผาตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  เชน  หนา

กาก   ถุงมือ  เปนตน
(3)  ใหนายจางจดัเก็บเถาถานที่เหลือจากการเผาของเสียนั้นไวในภาชนะ  หอง  สถานท่ี

ปลอดภัย  หรือเก็บไวในภาชนะที่ปดมิดชิดเพื่อปองกันการรั่วไหล  หรือนํ าไปฝงในสถานท่ีปลอดภัย

หมวด  7
การปองกันอันตรายจากฟาผา

ขอ  31  ใหนายจางจัดใหมีสายลอฟาเพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาสํ าหรับอาคาร  ส่ิงกอสรางหรือ
ภาชนะดังตอไปนี้

(1)  อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
(2)  อาคารท่ีมไิดอยูในรัศมีการปองกันของสายลอฟาจากอาคารอื่น
(3)  ส่ิงกอสรางหรือภาชนะท่ีมีสวนสูง  เชน  ปลองไฟ  หอคอย  เสาธง  ถังเก็บนํ ้า  หรือสาร

เคม ี การตดิตัง้สายลอฟา  ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

ขอ  32  ใหนายจางจัดใหมีการปองกันไมใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาจากสายไฟฟาแรงสูง  สาย
โทรเลข  เสาวิทยุสื่อสาร  หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติคลายกันสูสายลอฟา  โดยติดตั้งสายลอฟาใหมีระยะหางที่
ปลอดภัยหรือปดก้ันมิใหมีการร่ัวไหลของกระแสไฟฟา



หมวด  8
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง

ขอ  33  ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบการ  โดยใหปฏิบัติดังตอ
ไปน้ี

(1)  สถานประกอบการตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิด
เปลงเสียงใหลูกจางท่ีทํ างานภายในอาคารไดยินอยางทั่วถึง  โดยมีระดับความดังของเสียงไมนอยกวาหนึ่งรอยเด
ซิเบล (เอ)  วัดหางจุดก ําเนิดของเสียงหนึ่งเมตรโดยรอบ

(2)  อุปกรณท่ีทํ าใหเสียงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทํ างาน  ตองอยูในที่เดนชัดเขาไปถึงงาย
หรือยูในเสนทางหนีไฟ  โดยตองติดตั้งทุกชั้นและมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํ างานไมเกินสามสิบเมตร

(3)  สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองมีเสียงที่แตกตางไปจากเสียงที่ใชในสถานประกอบ
การท่ัวไป  และหามใชเสียงดังกลาวในกรณีอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

(4)  ตองจัดใหมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํ างานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

(5)  สํ าหรับกจิการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีไมตองการใหใชเสียง  จะตองจัดใหมีอุปกรณ 
หรือมาตรการอ่ืนใด  เชน  สัญญาณไฟ  รหัสที่สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ  34  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง  ดังตอไปน้ี
(1)  สถานประกอบการที่มีสภาพเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลางหรืออยางรายแรง  

ตองจดัใหมกีลุมพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  และมีผูอํ านายการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเปนผูอํ านวยการในการด ําเนินงานท้ังระบบประจํ าสถานประกอบการตลอดเวลา

(2)  ตองจดัใหมผีูที่หนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การปองกนัและระงับอัคคีภัย  การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือกรณีฉุก
เฉิน

ขอ  35  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมอพยพลูกจางออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟตามที่กํ าหนด
ในขอ  13

ขอ  36  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในกรณทีีน่ายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงหรือฝกซอมหนีไฟเอง  ใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับ

การฝกซอมตออธิบด ี เพื่อใหความเห็นชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบวัน
ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเองใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลิงทองถิ่น  

หรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรองชวยด ําเนินการฝกซอม
ใหนายจางจัดทํ ารายงานผลการฝกซอมตามแบบท่ีอธิบดีกํ าหนดยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ีภายใน

สามสิบวันนับแตวันเสร็จส้ินการฝกซอม



หมวด  9
เบ็ดเตล็ด

ขอ  37  ลูกจางตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่นายจางจัดใหตามประกาศนี้

ขอ  38  ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายในการปฏิบัติตามประกาศนี้

ขอ  39  เมือ่ปรากฎวานายจางหรือลูกจางฝาฝนประกาศน้ี  พนักงานเจาหนาที่อาจใหคํ าเตือนเพื่อให
ปฏิบัตใิหถกูตองภายในเวลาที่ก ําหนดไวในคํ าเตือนเสียกอนก็ได

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2534

นายเจริญจิตต  ณ  สงขลา
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย



แบบรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การปองกันและระงับอัคคีภัย)
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการท ํางานสํ าหรับลูกจาง ขอ 36

                                                                           

ช่ือสถานประกอบการ                                                                                                                                   
ท่ีอยู  เลขที ่                          หมูท่ี                       ซอย                                      ถนน                                      
แขวง/ต ําบล                                         เขต/อํ าเภอ                                           จังหวัด                                  
รหัสไปรษณีย                        โทรศพัท                                               
จ ํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น                    คน
1.  รายงานการฝกดับเพลิง
1.1  ชือ่หนวยงานที่ฝกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ
(ใหแนบหนังสือรับรองของทางราชการมาดวย)

1.2  วนัท่ีท ําการฝกซอม                                      สถานท่ีฝกซอม                                                    
                                                                                                                                                                     

1.3  จ ํานวนพนักงานที่ผานการอบรมการฝกซอมดับเพลิงในปที่รายงาน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน จ ํานวน                   คน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรง จ ํานวน                   คน
(ใหแนบรายชื่อผูเขารับการอบรมการฝกซอมดับเพลิงมาดวย)

2.  รายงานการฝกซอมหนีไฟ                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

2.1   ชือ่หนวยงานที่ฝกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ                                                        
                                                                                             (ใหแนบหนังสือรับรองของทางราชการมาดวย)

2.2   วนัที่ท ําการฝกซอม                                     สถานท่ีฝกซอม                                                    
                                                                                                                                                                     

2.3   จ ํานวนพนักงานที่เขารวมในการฝกซอมในปที่รายงาน             คน
(ใหแนบรายชื่อผูเขารวมการฝกซอมมาดวย)

3.  ผลการด ําเนินงานการฝกซอมดับเพลิงและการซอมหนีไฟ
❒   ไมดี ❒   พอใช
❒    ดี ❒   ดมีาก

ลงชื่อ                                                   
ผูรายงาน

ตํ าแหนง                                               
วันท่ี_____/_____/_____


	¢éÍ¡ÓË¹´·ÑèÇä»
	¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áËÅè§¡èÍà¡Ô´¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂµÑÇ¢Í§¤ÇÒÁÃéÍ¹
	ÇÑµ¶ØäÇä¿áÅÐÇÑµ¶ØÃÐàºÔ´

