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รวมตัวกัน โดยไม่ให้เกิดการปะปน รวมทั้งวัสดุที่สามารถดูดซับน�้า
ได้จะต้องจดัเกบ็ไว้บนอาคารทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง โดยต้องมกีาร
ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น 
จป.หัวหน้างาน คณะกรรมการร่วมความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานตามกฎหมาย พนักงานและบคุคลอืน่ๆ 
เป็นต้น

         
หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทาง

หนี ไฟ

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร 
อย่างน้อยชัน้ละสองเส้นทางซึง่สามารถอพยพลกูจ้างทีท่�างานในเวลา
เดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน
ห้านาทีเส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท�างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง
ปราศจากสิ่งกีดขวางประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท�าด้วยวัสดุทน
ไฟ ไม่มีธรณีประตู หรือขอบกั้นและเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไป
ตามทศิทางของการหนไีฟกบัต้องตดิอปุกรณ์ทีบ่งัคบัให้บานประตปิูด

ฉบับ
ที่แล้วได้ทราบที่มาของกฎกระทรวงและได้ทราบสิ่ง
ทีต้่องปฏิบตัไิปแล้ว 5 ข้อ ฉบบัน้ีมาทราบกันต่อว่าจะ

ต้องปฏิบัติอะไรบ้าง
ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท�างานที่มีลักษณะงาน 

หรอืไปท�างาน ณ สถานทีท่ีเ่สีย่ง หรอือาจเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั ให้
นายจ้างแจ้งข้อปฏบิตัเิก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างานให้ลกูจ้าง
ทราบก่อนการปฏิบัติงาน

สิ่งที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติ คือ จะต้องท�าการ
ประเมนิความเสีย่งในงานทีน่ายจ้างสัง่ให้ลกูจ้างไปปฏบิตังิาน โดย
เฉพาะความเสีย่งทีเ่กดิจากอคัคภียัและก�าหนดมาตรการควบคมุการ
ปฏบิตั ิเช่น ขัน้ตอนการปฏบิตั ิการใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 
การเตรยีมอปุกรณ์ดบัเพลงิให้พร้อมก่อนปฏบัิตงิานเป็นต้น เพือ่ให้
พนักงานได้ปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติงาน

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้หรืออาจก่อให้

เกิดการลุกไหม้ ให้แยกเก็บโดยมิให้ปะปนกัน
(๒) วตัถซุึง่โดยสภาพสามารถอุม้น�้า หรอืซบัน�า้ได้มาก ให้จดั

เก็บไว้บนพื้นของอาคารซึ่งสามารถรองรับน�้าหนักที่เพิ่มขึ้นได้
สิ่งที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติ คือ ควบคุมและจัดการ 

วัตถุและวัสดุต่างๆ ที่สามารถลุกติดไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการ

ต้องทำาอะไรเมื่อกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกำาหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและดำาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 (ตอนที่ 2)
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หนีไฟ เป็นต้น
ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ (๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซ็นติ-
เมตรและเหน็ได้อย่างชดัเจน (๒) ป้ายบอกทางหนไีฟต้องมแีสงสว่าง
ในตัวเอง หรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ใช้ส ีหรอืรปูร่างทีก่ลมกลนืไปกบัการตกแต่ง หรอืป้ายอืน่ๆ ทีต่ดิไว้
ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท�าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน นายจ้างอาจ
ใช้รปูภาพบอกทางหนไีฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน-
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ทั้งนี้ ต้องให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน สถานประกอบการจะต้อง ส�ารวจความจ�าเป็นที่ต้องมีป้าย
ทางหนีไฟว่ามีที่จุดใด ต�าแหน่งใด หลังจากนั้น ก�าหนดมาตรฐาน
ของป้าย โดยยึดตามมาตรฐานที่ก�าหนด หลังจากนั้นให้จัดท�า หรือ
ท�าการสั่งซื้อและน�ามาท�าการติดตั้งตามจุดที่ได้มีการส�ารวจไว้ โดย
เมื่อท�าการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะต้องด�าเนินการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมของป้ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานที่
ก�าหนด

หมวด ๓ การดับเพลิง

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน�้าดับเพลิงและอุปกรณ์
ประกอบเพือ่ใช้ในการดบัเพลงิทีส่ามารถดบัเพลงิขัน้ต้นได้อย่างเพยีง
พอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย (๑) ในกรณีที่
ไม่มท่ีอน�า้ดบัเพลงิของทางราชการในบรเิวณทีส่ถานประกอบกจิการ
ตัง้อยู ่หรอืมแีต่ปรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอ ให้จดัเตรยีมน�า้ส�ารองไว้ใช้ใน
การดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน�้าที่ส�ารองต่อพื้นที่อาคาร
ตามที่ก�าหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส�าหรับกรณีที่
นายจ้างมอีาคารหลายหลงัตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั อาจจดัเตรยีมน�า้
ส�ารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียว
ก็ได้ สถานประกอบการต้องส�ารวจขนาดของสถานประกอบการว่า
จะต้องมีปริมาณน�้าส�ารองเท่าไหร่ โดยดูตารางแนบท้ายของ
กฎหมายและท�าการสร้างภาชนะการเก็บส�ารองให้มีปริมาตรตามที่
ก�าหนด หรือมากกว่าก็ได้ส�าหรับกรณีท่ีนายจ้างมีอาคารหลายหลัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน�้าส�ารองไว้ในปริมาณที่ใช้
กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้               

ได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุนและห้ามปิดตาย 
ใส่กลอน กญุแจ ผกู ล่ามโซ่ หรอืท�าให้เปิดออกไม่ได้ในขณะทีม่ลีกูจ้าง
ท�างาน

สิง่ทีส่ถานประกอบการจะต้องปฏบิตั ิคอื ก�าหนดเส้นทางหนไีฟ
และป้ายสัญลักษณ์ไปยังจุดที่ปลอดภัยและต้องเคลียพื้นที่ไม่ให้มี 
สิ่งกีดขวางตามเส้นทางหนีไฟและจะต้องจัดท�าแบบฟอร์มให้มีการ
ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอโดยจะต้องมีรายการการตรวจสอบดังนี้ 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท�าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู 
หรือขอบกั้นและเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของ 
การหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้
ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุนและห้ามปิดตาย ใส่กลอน 
กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท�าให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท�างาน

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป นายจ้าง
ของสถานประกอบการทีก่ฎหมายก�าหนดจะต้องให้มรีะบบสญัญาณ
แจ้งเหตเุพลงิไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชัน้โดยให้ปฏิบตั ิดงัต่อ
ไปนี ้(๑) ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้จะต้องมส่ีวนประกอบของ
ระบบดังนี้ (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุท่ีใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ท�างาน (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้อง
สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยิน หรือ
ทราบอย่างท่ัวถึงเพื่อการหนีไฟ (๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่
ในทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน เข้าถงึได้ง่าย หรอือยูใ่นเส้นทางหนไีฟโดยติด
ตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทางานไม่เกินสามสิบเมตร (๓) เสียง หรือ
สัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียง หรือสัญญาณที่
แตกต่างไปจากเสยีง หรอืสญัญาณทีใ่ช้ในสถานประกอบกจิการ (๔) 
กิจการโรงพยาบาล หรือสถานที่ห้ามใช้เสียง หรือใช้เสียงไม่ได้ผล 
ต้องจดัให้มอีปุกรณ์หรอืมาตรการอืน่ใด เช่น สญัญาณไฟ หรอืรหสั ที่
สามารถแจ้งเหตเุพลงิไหม้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (๕) การตดิต้ังระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ หรอืมาตรฐาน
อืน่ทีอ่ธบิดกี�าหนด โดยข้อ ๙ น้ีจะต้องด�าเนินการตดิตัง้ตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดและต้องท�าการทดสอบให้มั่นใจว่ายังสามารถท�างานได้ โดย
สามารถก�าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคี
ภัยประจ�าเดือนของหน่วยงานนั้นๆ

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอส�าหรบัเส้น
ทางหนไีฟในการอพยพลกูจา้ง ออกจากอาคารเพือ่การหนไีฟ รวมทัง้
จดัให้มแีหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารองทีส่ามารถจ่ายไฟฟ้าเพือ่การหนไีฟและ
ส�าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้ใน
ทนัททีีไ่ฟฟ้าดบั สิง่ท่ีสถานประกอบการต้องปฏบิตักิค็อื ส�ารวจระบบ
แสงสว่างว่าเพยีงพอหรอืไม่ในกรณีทีล่กูจ้างต้องอพยพตามเส้นทาง
ท่ีก�าหนดหากไม่เพียงพอจะต้องติดต้ังเพ่ิมและระบบไฟดังกล่าว 
จะต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารองรองรับ รวมทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าส�ารอง
ส�าหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิข้ันต้นด้วย เช่นระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ป้ายทาง TPA
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