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มีปริมาณไม่มาก “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่าง
ร้ายแรง” หมายความว่า สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย
และมีปริมาณมาก “เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้” หมายความ
ว่า เครือ่งดับเพลงิซึง่มลัีกษณะเป็นอปุกรณ์ทีเ่คล่ือนย้ายได้โดยสะดวก
และใช้งานด้วยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิง ซึ่งสามารถขับออกได้
โดยใช้แรงดัน เช่น เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แบบยกหิ้ว แบบลาก
เขน็ หรอืลักษณะอ่ืนใดทีค่ล้ายกัน “ระยะเข้าถงึ” หมายความว่า ระยะ
ทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้
เพื่อดับเพลิง ณ จุดนั้นๆ ส่วนค�าจ�ากัดความที่มีความหมายเหมือน
ฉบับเดิมคือ “เพลิงประเภท เอ” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากเชื้อ-
เพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยางพลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน “เพลิงประเภท บี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจาก
ไข หรือของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซและน้ามันประเภทต่างๆ “เพลิง
ประเภท ซ”ี หมายความว่า เพลิงทีเ่กิดจากอปุกรณ์ หรอืวัตถุทีม่กีระแส
ไฟฟ้า “เพลิงประเภท ดี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ ที่
ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่
มีลักษณะเดียวกัน “วัตถุระเบิด” หมายความว่า วัตถุระเบิดตาม

หลัง
จากที่ พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 มีผลบังคับ
ใช้ท�าให้ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งการป้องกนั

และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ
ท�างานส�าหรับลูกจ้าง พ.ศ.2534 หมดการบังคับใช้และกระทรวง
แรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องก�าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการและด�าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ.2555 ขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มกราคม 2556 
และมีผลบังคับใช้ทันทีนั้น หลายๆ ท่านคงจะต้องการทราบว่าเมื่อมี
กฎกระทรวงใหม่ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว สถานประกอบ
การจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนั้นสามารถติดตามได้ดังนี้

ข้อ 1  ค�าจ�ากดัความในกฎกระทรวงฉบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลง 
ของเดมิม ี20 ค�าแต่ฉบบัใหม่มเีพยีง 12 ค�าเท่านัน้โดยมคี�าทีส่�าคญัๆ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงมดีงัน้ี “อาคาร” หมายความว่า ตกึ บ้าน เรอืน โรง ร้าน 
แพ คลงัสนิค้า สานกังานและส่ิงท่ีสร้างขึน้อย่างอ่ืนทีม่ลูีกจ้างท�างาน
อยู ่“สถานทีซ่ึง่มสีภาพเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียัอย่างเบา” หมายความ
ว่า สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ใน
ปริมาณน้อย หรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิด
สนทิอย่างปลอดภยั “สถานทีซ่ึง่มสีภาพเสีย่งต่อการเกดิอคัคภัียอย่าง
ปานกลาง” หมายความว่า สถานทีท่ีม่วีตัถไุวไฟหรอืวตัถตุดิไฟได้และ

ต้องท�าอะไรเมื่อกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องก�าหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและด�าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 (ตอนที่ 1)
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รักษาตามวาระ            
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท�าป้าย 

ข้อปฏบิติัเก่ียวกับการดับเพลงิและการอพยพหนไีฟ และปิดประกาศ
ให้เห็นได้อย่างชัดเจน สิ่งที่สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติ คือ จะ
ต้องจดัท�าป้ายข้อความ หรอืรปูภาพเกีย่วกบัข้อปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการ
ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ เช่น การใช้เคร่ืองดับเพลิง การแจ้ง
เหตฉุกุเฉนิ เส้นทางหนไีฟ จดุอพยพ จดุรวมพล เป็นต้น โดยจ�านวน
การตดิตัง้จะต้องมจี�านวนทีม่ากพอให้พนกังานภายในหน่วยงานเหน็
ได้ชัดเจน ไม่ซีดจาง หรือช�ารุดและต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และตามกฎหมายที่ก�าหนด

 ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป 
นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์
ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบ
กจิการพร้อมทีจ่ะให้พนกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้ สิง่ที่
สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติ คือ ถ้าหากสถานประกอบการของ
ท่านมลีกูจ้างตัง้แต่ 10 คน ขึน้ไป จะต้องจดัท�าแผนป้องกนัและระงบั
อคัคภียั ของสถานประกอบการเพือ่ว่าเมือ่เกดิเหตกุารณ์ขึน้ บคุลากร
ของสถานประกอบการจะได้ปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ ได้ โดยในเบื้องต้นในกฎหมายฉบับนี้ ก�าหนดให้แผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยจะต้องมีส่วนประกอบของแผนที่ส�าคัญๆ ไว้
จ�านวน 6 แผน ดังนี้ แผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการ
รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ 
และแผนการบรรเทาทุกข์ ซึ่งสถานประกอบการสามารถก�าหนด 
รายละเอียดและรูปแบบของแผนเป็นรูปแบบอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้อง
ครอบคลุมทัง้ 6 แผนทีก่ฎหมายก�าหนดและทีส่�าคญัแผนทีจ่ดัท�าขึน้
จะต้องจัดท�าเป็นเอกสารให้พร้อมใช้งานและทันสมัย โดยที่ใน
กฎหมายฉบับใหม่จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจความปลอดภัย
สามารถเข้ามาตรวจสอบได้

ข้อ 5 อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวม
กัน ให้นายจ้างทุกรายของสถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้า
ที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วย สิ่งที่สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติ 
คือ เจ้าของสถานประกอบการที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น อาคาร
ส�านกังานเช่า หรอืโรงงานทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั จะต้องร่วมกนัจดั
ให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยเจตนาของกฎหมายต้องการให้สถานประกอบการ
ทั้งหมดที่อยู่ร่วมกันมาร่วมกันก�าหนดมาตรการการเตรียมพร้อม 
ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า เพราะเวลาเกิดเหตุข้ึนทุกสถานประกอบการก็
ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น

ผ่านไปแล้ว 5 ข้อ คงท�าให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดที่ต้อง
ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดของข้อ
อื่นๆ ท่านสามารถติดตามได้ในฉบับหน้าครับ

กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิง่เทียมอาวธุปืน หรอืวตัถทุีส่ามารถระเบดิได้เมือ่ได้รบัความร้อน 
ประกายไฟเปลวไฟ หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน การเสียดสี 
หรือถูกกระทาโดยตัวจุดระเบิด “วัตถุไวไฟ” หมายความว่า วัตถุที่มี
คุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว นอกนั้นตัดออกจากไม่ได้ถูก
เขียนในกฎกระทรวงฉบับใหม่

สิง่ทีส่ถานประกอบการจะต้องปฏบิตั ิคอื ตรวจสอบอาคาร
ต่างๆ ของท่านเองว่าเข้าข่ายของกฎหมายฉบบันีห้รือไม่และตรวจ
สอบด้วยว่าสถานที่ของสถานประกอบการนั้น เข้าข่ายความเสี่ยง
ระดบัใด เพราะมาตรการการปฏบิตัใินกฎหมายจะแตกต่างกนัและ
นอกจากนัน้ในกฎหมายยงัก�าหนดค�าจ�ากดัความของเครือ่งดบัเพลงิ
แบบเคลื่อนย้ายและก�าหนดระยะการเข้าถึงเครื่องดับเพลิง ฉะนั้น
นายจ้างจะต้องด�าเนินการให้ตรงตามที่กฎหมายก�าหนดทั้งการติด
ตั้งใหม่และที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงนี้และต้องดูแลระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย สิ่งที่สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติ คือ จะต้องมี
ระบบป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด 
หรอืมากกว่า เช่น ระบบตรวจจบัควัน ตรวจจบัความร้อน เครือ่งตรวจ
จบัก๊าซรัว่ ระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ เป็นต้นและต้องมรีะบบการระงบั
เหต ุเช่น ระบบน�า้ดบัเพลงิ ถงัดบัเพลงิ ระบบสเปรย์น�า้ฝอย เป็นต้น 
ซึ่งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โดยต้องมกีารตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานและการบ�ารงุ
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