ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับลูกจาง โดยวางมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 2 ในประกาศนี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผู
ซึง่ ไดรบั มอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอานาจกระทํ
ํ
าการ
แทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตน
เองหรือไมก็ตาม
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“อาคารไม” หมายความวา โครงสรางของอาคารในสวนทีเ่ ปนผนัง พืน้ หรือหลังคาทีท่ ําดวยไม
“อาคารทีไ่ หมไฟชา” หมายความวา โครงสรางของอาคารในสวนทีเ่ ปนกําแพงปูน และเสาไมทล่ี กุ ไหม
ไดชา
“อาคารทนไฟ” หมายความวา โครงสรางของอาคารในสวนทีเ่ ปนผนัง แผนกัน้ บันได หลังคา ขอบ
โครง หนาตาง กรอกกระจก ประตู และสิ่งตกแตงภายในที่ไมพังทลายขณะเผาไหมในชวงเวลาหนึ่ง
“สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสีย่ งตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา” หมายความวา สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหมได
โดยเพลิงนัน้ เกิดจากวัสดุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น ซึง่ ไหมไฟไดอยางปานกลาง มีควันปานกลาง
หรือมากแตไมเปนพิษหรือไมระเบิดได
“สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสีย่ งตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง” หมายความวา สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม
ไดโดยเพลิงนัน้ เกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู หรือใชในบริเวณนั้นซึ่งไหมไฟไดอยางรวดเร็ว หรือมีควันซึ่งเปน
พิษหรือระเบิดได
“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยาง
พลาสติก
“เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ กาซ และนํามั
้ นประเภทตางๆ
“เพลิงประเภท ซี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา หรือวัตถุทม่ี กี ระแสไฟฟา

“เพลิงประเภท ดี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากโลหะตางๆ ทีต่ ดิ ไฟ แมกนีเซียม เซอรโคเนียม
ไทเทเนียม
“วัตถุไวไฟชนิดของเหลว” หมายความวา ของเหลวที่มีคุณสมบัติที่สามารถระเหยเปนไอที่อุณหภูมิไม
เกินหนึง่ รอยองศาเซลเซียส ไอระเหยนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศถาจุดไฟก็จะติดได
“วัตถุระเบิด” หมายความวา วัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครืองกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน
“ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย” หมายความวา สิง่ ทีจ่ ะทําหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการปองกัน
และระงับอัคคีภยั
“แผนปองกันและระงับอัคคีภัย” หมายความวา แนวทางปฏิบัติที่ใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย
“เครือ่ งดับเพลิง” หมายความวา เครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงไดตามมาตรฐานที่กาหนดในมาตร
ํ
ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมรี ะบบปองกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการจัด
อุปกรณดบั เพลิงการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย การปองกันฟาผา การ
ติดตัง้ ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารทีม่ รี ะบบปองกันอัคคีภยั
ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีแผนปองกันภัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการตรวจตรา การอบรม การ
ณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
แลว
ใหนายจางเก็บแผนปองกันและระงับอัคคีภยั ไว ณ สถานทีท่ ํางานพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบได
ขอ 5 อาคารที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู ใหนายจางของแตละสถานประกอบการรวมกันจัดให
มีระบบและแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสวนของอาคารที่ใชรวมกัน

หมวด 2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
ขอ 6 ในกรณีที่อาคารกอสรางดวยวัตถุซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยดังตอไปนี้ นายจางจะให
ลูกจางทํางานไดไมเกินจํานวนชั้นของอาคารตามที่กาหนด
ํ
ดังนี้
(1) สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางเบา สําหรับอาคารไมไม
เกินสามชัน้ อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินเจ็ดชั้น และอาคารทนไฟไมจากั
ํ ดจํานวนชั้น

(2) สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง สําหรับอาคารไมไมเกินสอง
ชัน้ อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินหกชั้น และอาคารทนไฟไมจากั
ํ ดจํานวนชั้น
(3) สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง สําหรับอาคารไมไมเกินหนึ่งชั้น
อาคารทีไ่ หมไฟชาไมเกินสีช่ น้ั และอาคารทนไฟไมจากั
ํ ดจํานวนชั้น
ในกรณี ที่ นายจางจัดใหมีระบบนํ้ าดับเพลิงอัตโนมัติหรือสารเคมีฉีดดับเพลิงอัตโนมัติไว
จํานวนชัน้ ของอาคารทีใ่ หลกู จางทํางานตามวรรคหนึ่งสามารถเพิ่มขึ้นไดอีกสองชั้น
ขอ 7 ในกรณีที่นายจางประกอบกิจการผลิตโดยมีหรือใชสิ่งใดที่อาจกอใหเกิดการระเบิดอยางรายแรง
หรือติดไฟไดงาย นายจางตองปฏิบัติดังนี้
(1) จัดแยกอาคารทีใ่ ชเปนสถานประกอบกิจการผลิตดังกลาวออกตางหากจากอาคารอื่น
(2) ใหมลี กู จางทํางานในอาคารดังกลาวในจํานวนนอยที่สุดเฉพาะที่จําเปน
ขอ 8 นายจางตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออกซึ่งมีความกวางของชองทางไมนอยกวาหนึ่งเมตรสิบ
เซนติเมตร สําหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรตั้งอยูหรือมีกองวัสดุสิ่งของหรือผนังหรือสิ่งอื่น นายจางตองจัดใหมีทาง
ผานสูท างออกซึ่งมีความกวางของชองทางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร
ในกรณีทพี่ นักงานตรวจแรงงานพบวาอาจเกิดอันตรายไดจากเครื่องจักร ขนาดของชิ้นงาน เศษวัสดุ
การวางตัง้ หรือกองวัสดุสิ่งของ จะกําหนดใหมีชองทางผานสูทางออกที่กวางกวาที่กาหนดในวรรคสองก็
ํ
ไดตาม
ความเหมาะสม
ขอ 9 ใหนายจางจัดใหมีทางออกและทางออกสุดทาย ดังตอไปนี้
(1) ใหมที างออกทุกชั้นอยางนอยสองทางที่สามารถอพยพลูกจางทั้งหมดออกจากที่ทํางาน
ออกสูท างออกสุดทายไดภายในเวลาไมเกินหานาทีโดยปลอดภัย
(2) ชองทางผานไปสูท างออกหรือหองบันไดฉุกเฉิน ตองมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํางาน
ไมเกินสิบหาเมตร สํ าหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางรายแรงและไมเกิน
สามสิบเมตร สําหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางปานกลางหรืออยางเบา
หองบันไดฉุกเฉินจะตองสามารถปองกันไฟและควันหรือมีชอ งทางฉุกเฉินทีม่ ผี นังทนไฟ
(3) ชองทางผานสูประตูทางออกสุดทายภายนอกอาคารตองมีความกวางอยางนอยไมตาํ่
กวาหนึง่ เมตรสิบเซนติเมตร ในกรณีที่มีคนงานเกินหาสิบคนขึ้นไป ขนาดของความกวางของทางออกสุดทาย
ตองกวางขึน้ อีกหกสิบเซนติเมตร หรือมีชองทางเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยหนึ่งชองทาง
(4) ทางออกสุดทายตองไปสูบ ริเวณทีป่ ลอดภัย เชน ถนน สนาม
ขอ 10 บันไดสถานประกอบการ ใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(1) บันไดและชานบันไดในอาคารตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปใหสรางดวยวัสดุทนไฟ
(2) อาคารตัง้ แตสามชัน้ ขึน้ ไป ถาหลังคามีความลาดเอียงหนึ่งในสี่หรือนอยกวา จะตองมี
บันไดหนีไฟทีอ่ อกสูห ลังคาทีส่ รางดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึง่ บันได
(3) ใหทาเครื
ํ อ่ งหมายหรือสัญลักษณที่เห็นไดเดนชัดเจนจากบันไดสูทางออกภายนอก

ในกรณีที่ใชปลองทางหนีไฟแทนบันได เสนทางลงสูปลองทางลงภายในปลองตลอดจนพื้นฐานของ
ปลองจะตองใชวัสดุทนไฟ และประตูปลองตองสรางดวยวัสดุทนไฟและปลอดภัยจากควันไฟ นํ้า หรือสิ่งอื่นใด
ทีใ่ ชในการดับเพลิง
ขอ 11 ประตูท ใ่ี ชในเสนทางหนีไฟ จะตองมีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ติดตัง้ ในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไมมีสิ่งของกีดขวาง
(2) ตองเปนชนิดที่เปดเขาออกไดทั้งสองดานและปดไดเอง
(3) ตองมิใชประตูเลื่อนแนวดิ่ง ประตูมวน และประตูหมุน
(4) ประตูบนั ไดจะตองมีความกวางไมนอยกวาความกวางของชองบันได
(5) ประตูทเ่ี ปดสูบ นั ไดจะตองไมเปดตรงบันได และมีบานประตูอยางนอยเทากับความกวาง
ของประตูในทุกจุดที่ประตูเปดออกไป
(6) ประตูเปดออกสูภายนอกอาคารตองเปนชนิดเปดออกภายนอก หามปดผูกหรือลามโซ
ประตูเขาออกจากอาคารในขณะที่มีลูกจางปฏิบัติงาน
(7) สวนของประตูตองสรางดวยวัตถุทนไฟ
ขอ 12 ใหนายจางจัดเก็บวัตถุตางๆ ดังตอไปนี้
(1) วัตถุเมือ่ รวมกันแลวจะเกิดการลุกไหมใหแยกเก็บโดยมิใหปะปนกัน
(2) วัตถุซงึ่ โดยสภาพสามารถอุมนําหรื
้ อซับนําได
้ มาก ใหจัดเก็บไวบนพื้นของอาคารซึ่งรอง
รับนําหนั
้ กที่เพิ่มขึ้นได
ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีเสนทางหนีไฟที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง จากจุดที่ลูกจางทํางานในแตละหนวย
งานไปสูส ถานทีท่ ป่ี ลอดภัย

หมวด 3
การดับเพลิง
ขอ 14 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) ระบบดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ขอ 15 ใหนายจางจัดระบบนําดั
้ บเพลิงและอุปกรณประกอบเพื่อใชในการดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) จัดเตรียมนํ้าสํารองไวใชในการดับเพลิงโดยมีอัตราสวนปริมาณนํ้าที่สํารองตอเนื้อที่
อาคารตามตารางตอไปนี้ ในกรณีที่ไมมีทอนําดั
้ บเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบการตั้งอยูหรือ
มีแตปริมาณนํ้าไมเพียงพอ

เนื้อที่
ไมเกิน 250 ตารางเมตร
เกิน 250 ตารางเมตรแตไมเกิน 500 ตารางเมตร
เกิน 500 ตารางเมตรแตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
เกิน 1,000 ตารางเมตร

ปริมาณนําสํ
้ ารอง
9,000 ลิตร
15,000 ลิตร
27,000 ลิตร
36,000 ลิตร

(2) ระบบการสงนํา้ ที่เก็บกักนํา้ ปม นําและการติ
้
ดตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบและรับ
รองจากวิศวกรโยธา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมรับรอง และ
ตองมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม
(3) ขอตอสายสงนําดั
้ บเพลิงเขาอาคารและภายในอาคารจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาด
เทากับทีใ่ ชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถิ่นนั้น การติดตั้งตองมีสิ่งปองกันความเสียหายที่จะเกิดจาก
ยานพาหนะหรือสิง่ อืน่
(4) ขอตอสายสงนําดั
้ บเพลิงและกระบอกฉีดที่ใชฉีดเพลิงโดยทั่วไป จะตองเปนแบบเดียวกัน
หรือขนาดเทากันกับทีใ่ ชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถิน่ นัน้ ซึ่งสามารถตอเขากันไดและตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี
(5) สายสงนํ้าดับเพลิงตองมีตองความยาวหรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอที่จะควบคุม
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม
ขอ 16 การใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ นายจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหนายจางจัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือตามประเภทของเพลิงดังตอไปนี้
ก. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชนํ้ าสะสมแรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่
สามารถดับเพลิงประเภท เอ
ข. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด
หรือโฟม หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี
ค. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด
หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี
ง. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีที่สามารถดับเพลิงประเภท
ดี
จ. หามใชเครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชน คารบอนเตตราคลอ
ไรด
(2) ใหนายจางจัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิงตามชนิด จํานวน และใหทําการติดตั้งดังตอไปนี้
ก. เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิง
ทีใ่ ชใหคานวณตามพื
ํ
้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี้

พื้นทีข่ องสถานทีซ่ ง่ึ มี พื้นทีข่ องสถานทีซ่ ง่ึ มีสภาพ พื้นทีข่ องสถานทีซ่ ง่ึ มีสภาพ
ชนิดของ
สภาพเสี่ยงตอการเกิด
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
เครื่องดับเพลิง อัคคีภัยอยางเบาตอ
อยางปานกลางตอ
อยางรายแรงตอ
เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
1-เอ
200 ตร.ม.
ไมอนุญาตใหใช
ไมอนุญาตใหใช
2-เอ
560 ตร.ม.
200 ตร.ม.
ไมอนุญาตใหใช
3-เอ
840 ตร.ม.
420 ตร.ม.
200 ตร.ม.
4-เอ
1,050 ตร.ม.
560 ตร.ม.
370 ตร.ม.
5-เอ
1,050 ตร.ม.
840 ตร.ม.
560 ตร.ม.
10-เอ
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
840 ตร.ม.
20-เอ
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
840 ตร.ม.
40-เอ
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.

นายจางจะใชเครื่องดับเพลิงชนิดสูงกวาความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่
กําหนดในตารางตามวรรคหนึง่ ก็ได แตในกรณีที่ใชเครื่องดับเพลิงชนิดที่ตากว
ํ่ าความสามารถในการดับเพลิง
ตามพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดในวรรคหนึ
ํ
ง่ ใหเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดนั้นใหไดสัดสวนกับพื้นที่ที่กาหนด
ํ
การคํ านวณใชชนิดเครื่องดับเพลิงตามสัดสวนพื้นที่ของสถานที่ที่กําหนดในวรรค
หนึง่ และวรรคสอง ถามีเศษของพื้นที่ใหนับเปนพื้นที่เต็มสวนที่ตองเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง
ในกรณีทสี่ ถานทีม่ พี ื้นที่เกินกวากําหนดไวในตารางตามวรรคหนึง่ นายจางจะตอง
เพิม่ เครือ่ งดับเพลิงโดยคํานวณตามสัดสวนของพื้นที่ตามที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ในกรณีทนี่ ายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป เครื่องดับเพลิงแตละ
เครือ่ งตองมีระยะหางกันไมเกินยี่สิบเมตร
ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิง
ทีใ่ ชตดิ ตัง้ โดยมีระยะหางจากวัสดุที่จะกอใหเกิดเพลิงประเภท บี ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
ตามทีก่ ําหนดในตารางตอไปนี้
สถานทีซ่ ง่ึ มีสภาพเสีย่ ง
ตอการเกิดอัคคีภัย
อยางเบา
อยางปานกลาง
อยางรายแรง

ชนิดของเครื่อง
ดับเพลิง
5-บี
10-บี
10-บี
20-บี
20-บี
40-บี

ระยะหางจากวัสดุทก่ี อ ใหเกิดเพลิง
ประเภท บี
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร

ค. เครือ่ งดับเพลิงที่กําหนดไวใน (2) ตองมีมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือ
ยอมรับ

ง. เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ แสดงวา
เปนชนิดใดใชดบั ไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือสัญลักษณตองมีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา
หนึง่ เมตรหาสิบเซนติเมตร
(3) ขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ก. ตองมีการซอมบํารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่
ทางราชการกําหนดตามชนิดของเครื่อง
ข. ตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่ง
ครัง้ และเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจไดตลอดเวลา
ค. เครือ่ งดับเพลิงแตละเครื่องตองมีนาหนั
ํ้ กสุทธิไมเกินยีส่ บิ กิโลกรัม ติดตั้งสูงจาก
พืน้ ทีท่ างานไม
ํ
นอยกวาหนึ่งเมตร แตไมเกินหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตร
ง. ต อ งมี ก ารตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
จ. ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใชเปนภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจนติดไว
ณ จุดติดตั้ง
ขอ 17 ในกรณีทน่ี ายจางจัดใหมรี ะบบนําดั
้ บเพลิงอัตโนมัติ ตองปฏิบัติดังนี้
(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตองไดมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
(2) ตองเปดวาลวประธานทีค่ วบคุมระบบจายนํ้าเขาอยูตลอดเวลา และจัดใหมีผูควบคุมดู
แลใหใชงานไดตลอดเวลาที่มีการทํางาน
(3) ตองติดตัง้ สัญญาณเพือ่ เตือนภัยในขณะทีร่ ะบบนําดั
้ บเพลิงอัตโนมัติกาลั
ํ งทํางาน หรือ
กรณีอปุ กรณตวั หนึง่ ตัวใดในระบบผิดปกติ
(4) ตองไมมสี งิ่ กีดขวางทางนําจากหั
้
วฉีดนําดั
้ บเพลิงของระบบนี้อยางนอยหกสิบเซนติเมตร
โดยรอบ
ขอ 18 ในสถานที่ทางานที
ํ
่มีการติดตั้งระบบนํ้าดับเพลิงโดยอัตโนมัติ หรือระบบสารเคมีอตั โนมัติ ให
นายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามที่กาหนดในข
ํ
อ 16 ดวย
ขอ 19 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้
(1) ติดตัง้ อุปกรณดับเพลิงในที่เห็นไดชัดเจนและสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมีสิ่ง
กีดขวาง
(2) จัดใหมกี ารดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาทีผ่ ผู ลิตอุปกรณนน้ั กําหนด เวนแตเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหตรวจ
สอบตามระยะเวลาทีก่ ําหนดในขอ 16 (3) ข. และติดปายแสดงผลการตรวจสอบ วันทีท่ าการตรวจสอบครั
ํ
้งสุด
ทายไวทอี่ ปุ กรณดังกลาวและเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา
(3) จัดใหลกู จางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขัน้ ตนจากหนวยงานทีท่ างราชการกําหนด
หรือยอมรับไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ

ขอ 20 ใหนายจางจัดลูกจางเพื่อทําหนาที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยูตลอดเวลาที่มีการทํางาน
ขอ 21 ใหนายจางจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใชในการดับเพลิงและการฝกซอมดับ
เพลิงโดยเฉพาะ เชน เสือ้ ผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอน หรือควันพิษ เปนตน ไวให
ลูกจางใชในการดับเพลิง

หมวด 4
การปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน
ขอ 22 ใหนายจางปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอนดังตอไปนี้
(1) ปองกันมิใหเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
(2) ปองกันอัคคีภัยจากเครื่องยนตหรือปลองไฟเพื่อมิใหเกิดลูกไฟหรือเขมาไฟกระเด็นถูก
วัตถุที่ติดไฟได เชน นํ าวัตถุติดไฟออกจากบริเวณนั้น หรือจัดทํ าที่ครอบปองกันลูกไฟหรือเขมาไฟ
(3) ปองกันอัคคีภยั ทีเ่ กิดจากการแผรังสี การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิดความ
รอนสูงไปสูว สั ดุทต่ี ดิ ไฟไดงา ย เชน จัดทําฉนวนหุม หรือปดกัน้
(4) ปองกันอัคคีภยั จากการทํางานที่เกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องมือที่
เกิดประกายไฟหรือความรอนสูงทีอ่ าจทําใหเกิดการลุกไหมได เชน การซอมบํารุง หรือหยุดพักการใชงาน
(5) เพือ่ ปองกันการสะสมของไฟฟาสถิตยใหตอสายดินกับถังหรือทอนํามั
้ น เชื้อเพลิง สาร
เคมีหรือของเหลวไวไฟ โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

หมวด 5
วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด
ขอ 23 ใหกรณีที่นายจางมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไวในสถานประกอบการใหปฏิบัติดัง
ตอไปนี้
(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยูรวมกันแลวจะเกิดปฏิกิริยา หรือการ
หมักหมมทําใหกลายเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ใหแยกเก็บโดยไมใหปะปนกันและตองเก็บในหองที่มีผนังทน
ไฟและประตูทนไฟทีป่ ด ไดเอง และปดกุญแจหองทุกครั้งเมื่อไมมีการปฏิบัติงานในหองนั้นแลว
(2) วัตถุทเี่ ปนตัวเติมออกซิเจน หรือวัตถุที่ไวตอการปฏิกิริยาแลวเกิดการลุกไหม ใหแยก
เก็บไวตา งหากในอาคารทนไฟ ซึ่งอยูหางจากอาคารหรือวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย
(3) ภาชนะทีใ่ ชบรรจุวตั ถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมทัง้ อุปกรณประกอบตองมีสภาพทีแ่ ข็งแรง
ทนทานไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงานอยูเสมอ
(4) ภาชนะที่ใชในการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองเปนแบบที่เคลื่อนยายไดดวย
ความปลอดภัย
(5) หามเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวที่บริเวณประตูเขา-ออก บันไดหรือทางเดิน

(6) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในหองเก็บและหอง
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ และตองปองกันมิใหอากาศที่ระบายออกเปนอันตรายตอผูอื่น
(7) ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่จะเปนสาเหตุให
เกิดการติดไฟ
(8) ตองจัดทําปาย “วัตถุระเบิดหามสูบบุหรี”่ หรือ “วัตถุไวไฟหามสูบบุหรี”่ แลวแตกรณี
ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมตํ่ากวายี่สิบเซนติเมตรบนพื้นสีขาวติดไวใหเห็นไดชัดเจนที่หนาหองเก็บวัตถุดังกลาว
และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไป
(9) ตองจัดใหลกู จางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอ
การปฏิบตั งิ านในหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยตามความเหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้นๆ
(10) อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยตางๆ ตองเปนชนิด
ไมกอ ใหเกิดประกายไฟ หรือเปนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมได
ขอ 24 ในกรณีที่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเปนของเหลว นอกจากการปฏิบัติตามขอ 23 แลว นายจาง
ตองปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
(1) การเก็บรักษาและขนถายนํามั
้ นเชื้อเพลิงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษานํ้า
มันเชื้อเพลิง
(2) การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไวในอาคาร
ก. ตองเก็บไวในหองที่มีประตูชนิดที่ปด-เปดไดเอง ประตูและผนังหองตองสราง
ดวยวัตถุทนไฟและสามารถกักของเหลวมิใหไหลออกภายนอกได พื้นตองมีความลาดเอียงหรือเปนรางระบาย
ของเหลวที่ซึ่งออกไปยังที่ปลอดภัยได
ข. การเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวในหองเก็บภายในอาคาร จะ
ตองมีปริมาณ ขนาด ความทนไฟและพื้นที่ของหองเปนอัตราสวนตอปริมาณวัตถุดังกลาว ดังตอไปนี้
1. หองทีม่ ขี นาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็บตารางเมตร ซึ่ง
ไมมกี ารจัดระบบปองกันอัคคีภยั ไว หองนั้นตองทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินแปดสิบสี่ลิตรตอหนึ่งตารางเมตร
2. หองที่มีขนาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็บตารางเมตร
และมีการจัดระบบปองกันอัคคีภยั ไว หองนั้นตองทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินสองรอยสี่ลิตรตอหนึ่งตารางเมตร
3. หองทีม่ ขี นาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไมมีการจัดระบบปองกันอัคคี
ภัยไว หองนั้นตองสามารทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลว
ไดไมเกินหนึ่งรอยหกสิบสามลิตรตอหนึ่งตารางเมตร
4. หองทีม่ ขี นาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร และมีการจัดระบบปองกันอัคคีภัย
ไว สามารถเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดไมเกินสี่รอยแปดลิตรตอตารางเมตร
ค. ภายในหองเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองจัดใหมีทางเดินสู
ประตูทางออกกวางอยางนอยหนึ่งเมตร และหามมิใหมีสิ่งกีดขวางทาง

ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวที่มีปริมาณมากกวาที่อนุญาตใหเก็บในหอง
เก็บของภายในอาคาร ตองนําไปเก็บไวนอกอาคารโดยใหปฏิบตั ติ ามขอ 24 (3)
(3) การเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดเหลวที่บรรจุในภาชนะแตละใบ จะตองไมเกินสอง
รอยสีส่ บิ ลิตร
ก. ปริมาณวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่บรรจุในภาชนแตละใบ จะตอง
ไมเกินสองรอยสีส่ บิ ลิตร
ข. ในกรณีที่ภาชนะที่ใชบรรจุเปนชนิดยกเคลื่อนยายได และสามารถบรรจุวัตถุไว
ไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดเกินสองรอยสี่สิบลิตร ตองมีชองระบายอากาศฉุกเฉินและมีเครื่องดูดถาย
วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวจากขางบนของภาชนะ หรือใชทอปดที่มีกอกปดไดเองจะใชความดันจาก
ภาชนะหรืออุปกรณอื่นในการถายเทไมได
ค. กองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันไมเกินสี่พันสี่รอยลิตร แตละ
กองตองหางกันไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบเซนติเมตร
ง. หามกองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันเกินแปดพันแปดรอยลิตร
จ. ตองมีชอ งทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสูกองวัตถุ ซึ่งมีความกวางไม
นอยกวาสี่เมตรและไมมีสิ่งกีดขวางทาง
ฉ. บริเวณพื้นที่ใชวางภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองมี
ลักษณะลาดเอียงหรือมีรางนํา้ หรือเขือ่ นกัน้ ทีส่ ามารถระบายสิง่ ทีร่ ว่ั ไหล หรือระบายนํ้าบนดิน หรือนํ้าฝนได
ปลายทางทีร่ ะบายออกตองเปนทีป่ ลอดภัยจากอัคคีภยั
ช. บริเวณที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองไมปลอยใหมีหญาขึ้นรก มีขยะ
หรือวัตถุติดไฟประเภทอื่นๆ ที่อาจทําใหเกดอัคคีภัยได
(4) การปองกันอัคคีภัยบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
ก. นายจางตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดไมตากว
ํ่ า 20-บี ไมนอยกวา
หนึง่ เครือ่ ง บริเวณหนาหองที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว โดยมีระยะหางจากประตูหองนั้นไม
นอยกวาสามเมตร
ข. ในกรณีที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวไวภายนอกอาคาร ตองจัดใหมี
เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือชนิด 20-บี ไมนอ ยกวาหนึ่งเครื่อง โดยมีระยะหางจากบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดชนิดของเหลวไมนอยกวาแปดเมตรและไมเกินยี่สิบสี่เมตร
(5) การปองกันอันตรายจากการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
ก. บริเวณที่มีการถายเทวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่มีปริมาณตั้งแต
ยีส่ บิ ลิตรขึน้ ไป ตองหางจากบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ ไมนอยกวาแปดเมตร หรือมีผนังปดกั้นที่สรางดวยวัตถุทน
ไฟอยางนอยหนึง่ ชัว่ โมง และตองจัดใหมีการระบายอากาศเพื่อมิใหมีความเขมขนของไอระเหยที่สามารถติดไฟ
ได
ข. การขนถายจากภาชนะหรือถังที่อยูภายในหรือนอกอาคารชนิดติดตรึงกับที่
ตองใชระบบทอปดในกรณีที่ใชภาชนะขนาดเล็กชนิดที่เคลื่อนยายได อาจเลือกใชวิธีกาลักนํ้า หรือปมที่มีวาลว
ซึง่ สามารถปดไดเองในการขนถาย หามใชวิธีอัดอากาศ

ค. ตองปองกันมิใหมีการรั่วไหลหรือหกของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
ถามีการรั่วไหลหรือหกตองขจัดโดยการดูด ซับ หรือระบายใหออกในทีป่ ลอดภัย
ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่นาไปใช
ํ
ในบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน ตอง
หางจากแหลงกําเนิดความรอนไมนอยกวาสิบเมตร เวนแตจะมีการปองกันไวอยางปลอดภัย
จ. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวเมื่อยังไมตองการใชงาน ตองเก็บไวใน
ภาชนะที่ปดอยางมิดชิด
ฉ. ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดไมตํ่ากวา 20-บี ไมนอยกวาหนึ่งเครื่องไวบน
ยานพาหนะที่ใชในการขนสงหรือขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ขอ 25 การเก็บถังกาซชนิดเคลื่อนยายได ชนิดของเหลว ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ในกรณีทเี่ ก็บถังกาซไวภายนอกอาคารตองเก็บไวในที่เปดโลง ที่มีการปองกันความรอน
มิใหมอี ณ
ุ หภูมสิ งู กวาทีผ่ ผู ลิตกําหนดไว
(2) ถาเก็บถังกาซไวภายในอาคารตองแยกเก็บไวในหองทีม่ ผี นังทนไฟ
(3) หามเก็บถังกาซไวใกลวัตถุที่ลุกไหมไดงาย
ขอ 26 การปองกันอันตรายจากถานหิน เซลลูลอยด หรือของแข็งที่ติดไฟงายใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(1) การเก็บถานหินในทีโ่ ลงแจงตองพรมนําให
้ เปยกชื้นตลอดเวลา และอัดทับใหแนนเพือ่
ปองกันการลุกไหมเอง และหามกองสูงเกินสามเมตร
(2) ถานหินทีบ่ ดแลงหรือชนิดผงที่มีอุณหภูมิสูงกวาหกสิบหาองศาเซลเซียส ตองทําใหเย็น
กอนนําไปเก็บใสไวในถังหรือภาชนะทนไฟ
(3) ถังหรือภาชนะทีใ่ ชเก็บถานหินหรือผงแรทล่ี กุ ไหมไดงา ย ตองสรางดวยวัตถุทนไฟที่มีฝา
ปดมิดชิดและตองเก็บไวใหหางไกลจากแหลงความรอน
(4) การเก็บเซลลูลอยดหรือของแข็งที่ติดไฟไดงายในไซโล ถัง หรือภาชนะ ตองทําการปอง
กันการผสมกับอากาศที่จะลุกไหมได เชน การระบายอากาศ และการปองกันการลุกไหมจากแหลงความรอน
ขอ 27 การเก็บวัตถุที่ติดไฟไดงาย เชน ไม กระดาษ ขนสัตว ฟาง หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกัน ในกรณีทม่ี จี ํานวนมากใหนายจางแยกเก็บไวในอาคารตางหาก หรือเก็บในหองทนไฟ หลังคา
หรือฝาหองตองไมทําดวยแกวหรือวัตถุโปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได ถามีจํานวนนอยใหเก็บไวในภาชนะ
ทนไฟ หรือถังโลหะทีม่ ฝี าปด
ขอ 28 ใหนายจางจัดใหลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด สวมใสอุปกรณคุม
ครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน ถุงมือ หนากาก เสือ้ ผา รองเทา ที่สามารถปองกันวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดชนิดนั้นได

หมวด 6
การกําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย
ขอ 29 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟงายตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) ตองเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟไดงายไวในภาชนะปดที่เปนโลหะ
(2) จัดใหมกี ารทําความสะอาดมิใหมีการสะสมหรือตกคางของของเสียที่ติดไฟไดงายไมนอย
กวาวันละหนึง่ ครั้ง ถาเปนงานกะไมนอยกวากะละหนึ่งครั้ง เวนแต วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหมไดเอง
ตองจัดใหมีการทําความสะอาดทันที
(3) ใหนาของเสี
ํ
ยที่เก็บรวบรวมตาม (1) ออกไปจากบริเวณที่ลูกจางทํางานไมนอยกวาวัน
ละครัง้ หนึง่ ในกรณีที่ยังไมไดกาจั
ํ ดทันทีใหนาไปเก็
ํ
บไวในหองหรืออาคารทนไฟ และตองนําไปกําจัดใหหมด
อยางนอยเดือนละหนึง่ ครัง้ โดยวิธกี ารทีป่ ลอดภัย เชน การเผา การฝง หรือการใชสารเคมีเพื่อใหของเสียนั้น
สลายตัว
ขอ 30 การกําจัดของเสียโดยการเผาใหนายจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ใหเผาในเตาทีอ่ อกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะ ถาเผาในที่โลงแจงตองหางจากที่ลูก
จางทํางานในระยะที่ปลอดภัยและอยูใตลม
(2) ลูกจางทีท่ าหน
ํ าที่เผาตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนา
กาก ถุงมือ เปนตน
(3) ใหนายจางจัดเก็บเถาถานที่เหลือจากการเผาของเสียนั้นไวในภาชนะ หอง สถานที่
ปลอดภัย หรือเก็บไวในภาชนะที่ปดมิดชิดเพื่อปองกันการรั่วไหล หรือนําไปฝงในสถานทีป่ ลอดภัย

หมวด 7
การปองกันอันตรายจากฟาผา
ขอ 31 ใหนายจางจัดใหมีสายลอฟาเพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาสําหรับอาคาร สิง่ กอสรางหรือ
ภาชนะดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
(2) อาคารทีม่ ไิ ดอยูในรัศมีการปองกันของสายลอฟาจากอาคารอื่น
(3) สิง่ กอสรางหรือภาชนะทีม่ สี ว นสูง เชน ปลองไฟ หอคอย เสาธง ถังเก็บนํา้ หรือสาร
เคมี การติดตัง้ สายลอฟา ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
ขอ 32 ใหนายจางจัดใหมีการปองกันไมใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาจากสายไฟฟาแรงสูง สาย
โทรเลข เสาวิทยุสื่อสาร หรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ลายกันสูส ายลอฟา โดยติดตั้งสายลอฟาใหมีระยะหางที่
ปลอดภัยหรือปดกัน้ มิใหมกี ารรัว่ ไหลของกระแสไฟฟา

หมวด 8
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง
ขอ 33 ใหนายจางจัดใหมรี ะบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบการ โดยใหปฏิบัติดังตอ
ไปนี้
(1) สถานประกอบการตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิด
เปลงเสียงใหลกู จางที่ทางานภายในอาคารได
ํ
ยินอยางทั่วถึง โดยมีระดับความดังของเสียงไมนอยกวาหนึ่งรอยเด
ซิเบล (เอ) วัดหางจุดกําเนิดของเสียงหนึ่งเมตรโดยรอบ
(2) อุปกรณทท่ี าให
ํ เสียงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทางาน
ํ
ตองอยูในที่เดนชัดเขาไปถึงงาย
หรือยูใ นเสนทางหนีไฟ โดยตองติดตั้งทุกชั้นและมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํางานไมเกินสามสิบเมตร
(3) สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองมีเสียงที่แตกตางไปจากเสียงที่ใชในสถานประกอบ
การทัว่ ไป และหามใชเสียงดังกลาวในกรณีอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
(4) ตองจัดใหมกี ารทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(5) สําหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานทีท่ ไ่ี มตอ งการใหใชเสียง จะตองจัดใหมีอุปกรณ
หรือมาตรการอื่นใด เชน สัญญาณไฟ รหัสที่สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 34 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) สถานประกอบการที่มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลางหรืออยางรายแรง
ตองจัดใหมกี ลุมพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และมีผอู านายการป
ํ
องกันและ
ระงับอัคคีภยั เปนผูอ านวยการในการดํ
ํ
าเนินงานทัง้ ระบบประจําสถานประกอบการตลอดเวลา
(2) ตองจัดใหมผี ูที่หนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือกรณีฉุก
เฉิน
ขอ 35 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมอพยพลูกจางออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟตามที่กําหนด
ในขอ 13
ขอ 36 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในกรณีทนี่ ายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงหรือฝกซอมหนีไฟเอง ใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การฝกซอมตออธิบดี เพื่อใหความเห็นชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบวัน
ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเองใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลิงทองถิ่น
หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรองชวยดําเนินการฝกซอม
ใหนายจางจัดทํ ารายงานผลการฝกซอมตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
สามสิบวันนับแตวนั เสร็จสิน้ การฝกซอม

หมวด 9
เบ็ดเตล็ด
ขอ 37 ลูกจางตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่นายจางจัดใหตามประกาศนี้
ขอ 38 ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ขอ 39 เมือ่ ปรากฎวานายจางหรือลูกจางฝาฝนประกาศนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจใหคําเตือนเพื่อให
ปฏิบตั ใิ หถกู ตองภายในเวลาที่กาหนดไว
ํ
ในคําเตือนเสียกอนก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
นายเจริญจิตต ณ สงขลา
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การปองกันและระงับอัคคีภยั )
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ขอ 36

ชือ่ สถานประกอบการ
ทีอ่ ยู เลขที่
หมูท ่ี
ซอย
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
จํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น
คน
1. รายงานการฝกดับเพลิง
1.1 ชือ่ หนวยงานที่ฝกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ
(ใหแนบหนังสือรับรองของทางราชการมาดวย)
1.2 วันที่ทาการฝ
ํ
กซอม
สถานทีฝ่ ก ซอม

ถนน
จังหวัด

1.3 จํานวนพนักงานที่ผานการอบรมการฝกซอมดับเพลิงในปที่รายงาน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน
จํานวน
คน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรง
จํานวน
คน
(ใหแนบรายชื่อผูเขารับการอบรมการฝกซอมดับเพลิงมาดวย)
2. รายงานการฝกซอมหนีไฟ
2.1 ชือ่ หนวยงานที่ฝกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ
(ใหแนบหนังสือรับรองของทางราชการมาดวย)
2.2 วันที่ทาการฝ
ํ
กซอม
สถานทีฝ่ ก ซอม
2.3 จํานวนพนักงานที่เขารวมในการฝกซอมในปที่รายงาน
(ใหแนบรายชื่อผูเขารวมการฝกซอมมาดวย)
3. ผลการดําเนินงานการฝกซอมดับเพลิงและการซอมหนีไฟ
❒ ไมดี
❒ พอใช
❒ ดี
❒ ดีมาก
ลงชื่อ
ผูรายงาน
ตําแหนง
วันที_่ ____/_____/_____

คน

