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ข้อ ๑๔  กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สิ่งที่
นายจ้างต้องปฏิบัติคือ ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ข้อ ๑๕  สถานประกอบการ จะต้องตดิตัง้ระบบดบัเพลิงและ
น�้าดับเพลิงตามประเภทความเสี่ยงของสถานประกอบการตามที่
ระบุไว้ตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ 

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง สิ่งที่
นายจ้างต้องปฏิบัติคือ ติดตั้งป้ายบ่งบอกให้ชัดเจน ไม่ให้มีสิ่ง
กีดขวางการเข้าไปใช้งาน และต้องตรวจสอบและบันทึกผลการ
ตรวจสอบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อ ๑๗ สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้าย
แรง หรอือย่างปานกลาง ให้นายจ้างจดัลกูจ้างเพือ่ท�าหน้าทีด่บัเพลงิ
ประจ�าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท�างานและจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับ
เพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อยให้เพียงพอกับ
จ�านวนผู้ท�าหน้าที่ดับเพลิงนั้น

หมวด ๔ การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิด

การกระจายตัวของความร้อน

ข้อ ๑๘  ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระ
จายตัวของความร้อน จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เครื่องยนต์หรือ
ปล่องไฟ การแผ่รงัส ีการน�า หรอืการพาความร้อน การเสยีดส ีหรอื
เสยีดทานของเครือ่งจกัร หรอืเครือ่งมอืท่ีเกดิประกายไฟ หรอืความ
ร้อนสงู การสะสมของไฟฟ้าสถติ การเชือ่มหรอืตดัโลหะ การสะสม
ความร้อนของปล่องระบายควัน

หมวด ๕ วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่นายจ้างมี เก็บ หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟ หรือ
วัตถุระเบิดจะต้องด�าเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอัคคี
ภัย นายจ้างจะต้องก�าหนดมาตรการให้ลูกจ้างมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด

ฉบับ
ทีแ่ล้วได้ทราบทีม่าของกฎกระทรวงและได้ทราบส่ิงที่
ต้องปฏิบัติไปแล้ว 12 ข้อ ฉบับนี้มาทราบกันต่อว่าจะ

ต้องปฏิบัติอะไรบ้าง
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจดัให้มเีครือ่งดบัเพลงิแบบเคลือ่นย้ายได้ 

สิง่ทีส่ถานประกอบการต้องปฏิบตั ิคอื จดัให้มีเคร่ืองดบัเพลงิแบบ
เคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก�าหนด ต้องจัดให้มี
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง
ประเภทใดและเครือ่งหมำย หรอืสญัลกัษณ์นัน้ ต้องมขีนำดทีม่อง
เหน็ได้อย่ำงชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึง่เมตรห้ำสิบเซนตเิมตร 
ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของ
สารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้ตามจ�านวน ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงและ
การติดตั้ง, จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหก
เดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวัน
ทีท่�าการตรวจสอบครัง้สดุท้ายไว้ทีอ่ปุกรณ์ดงักล่าวและเกบ็ผลการ
ตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา
รวมทั้งต้องมีการซ่อมบ�ารุงและเปล่ียนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อ
ก�าหนดของผู้ผลิตด้วย  

ต้องท�าอะไรเมื่อกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องก�าหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและด�าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 (ตอนจบ)
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หมวด ๗ การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ข้อ ๒๕ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ส�าหรบัอาคาร หรอืสิง่ก่อสร้าง อาคารทีม่วีตัถไุวไฟ หรอืวตัถรุะเบดิ, 
สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง ประเภทปล่องควัน หอคอย เสาธง ถังเก็บ
น�้า หรือสารเคมี หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในท�านอง
เดียวกัน, การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจาก
ฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร

หมวด ๘ การดำาเนินการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจดัให้ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของ
จ�านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ข้อ ๒๘  ให้นายจ้างจัดให้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังนี้ สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง หรืออย่างปานกลาง ต้องจัดให้มีการ
บริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
มีผู้ท�าหน้าที่อ�านวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเม่ือเกิด
เพลิงไหม้ประจ�าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มีการประกอบ
กจิการ, ต้องจดัให้ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอัคคีภยั
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้
อปุกรณ์ต่างๆ ในการดบัเพลงิ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ
ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ ๒๙  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออก
จากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้
ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท�างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและ
ในวนัและเวลาเดยีวกนัท�าการฝึกซ้อมพร้อมกนัและก่อนการฝึกซ้อม
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมท้ังรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่อ
อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่
นายจ้างไม่สามารถด�าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟได้เองจะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงานเป็นผูด้�าเนนิการฝึกซ้อม ให้นายจ้างจดัท�ารายงาน
ผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก�าหนดและยื่นต่ออธิบดี 
หรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิน้การ
ฝึกซ้อม

ทั้งหมดที่น�าเสนอมา เป็นรายละเอียดตามกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่ ซึง่รายละเอียดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนกั ผูเ้ขยีน
ก็หวังว่าทุกสถานประกอบการจะให้ความส�าคัญและน�าไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดต่อไป  

ข้อ ๒๐ การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว ให้
นายจ้างที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคารเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการ
ป้องกันความร้อนมิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก�าหนดไว้และมีสิ่ง
ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากยานพาหนะ กรณทีีเ่กบ็ถงัก๊าซ
ไว้ภายในอาคาร ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท�าด้วยวัสดุทนไฟ
และมีการระบาย หรือถ่ายเทอากาศได้ดี มีระบบตรวจจับก๊าซ
อัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกินสองพันลิตร โดยแต่ละ
แห่งจะต้องห่างกนัไม่น้อยกว่ายีสิ่บเมตร ห้ามเก็บถงัก๊าซไว้ใกล้วตัถุ
ที่ลุกไหม้ได้ง่าย มีโซ่ หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม
และติดตั้งฝาครอบหัวถัง

ข้อ ๒๑ การป้องกันอันตรายจากถ่านหิน เซลลูลอยด์ หรือ
ของแข็งท่ีติดไฟได้ง่าย ให้นายจ้างปฏิบัติ การเก็บถ่านหินในท่ีโล่ง
แจ้ง ต้องพรมน�้าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและอัดทับให้แน่นเพื่อ
ป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดได้เองและห้ามกองไว้สูงเกินสามเมตร, 
ถ่านหินที่บดแล้ว หรือชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศา
เซลเซยีส ต้องท�าให้เยน็ก่อนน�าไปเกบ็ใส่ไว้ในถงัหรอืภาชนะทนไฟ, 
ถงั หรอืภาชนะทีใ่ช้เกบ็ถ่านหนิ หรือผงแร่ทีลุ่กไหม้ได้ง่าย ต้องสร้าง
ด้วยวัสดุทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความ
ร้อน การเก็บเซลลูลอยด์ หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล ถัง 
หรอืภาชนะ ต้องท�าการป้องกันการลุกไหม้จากแหล่งความร้อน หรอื
การผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ 

ข้อ ๒๒ การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้ กระดาษ 
ขนสัตว์ ฟาง โฟม ฟองน�้าสังเคราะห์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกัน ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหาก หรือเก็บใน
ห้องทนไฟซึ่งหลังคา หรือฝาห้องต้องไม่ท�าด้วยแก้ว หรือวัสดุ
โปร่งใสทีแ่สงแดดส่องตรงเข้าไปได้ ในกรณทีีม่จี�านวนน้อยอาจเกบ็
ไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด

หมวด ๖ การกำาจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่าย จัด
ให้มีการท�าความสะอาดเพื่อมิให้มีการสะสม หรือตกค้างของของ
เสียที่ติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นงานกะ
ต้องไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง เว้นแต่วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่
ลกุไหม้ได้เอง ต้องจัดให้มกีารท�าความสะอาดทนัท ีต้องเกบ็รวบรวม
ของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะและน�าออกไป
จากบริเวณที่ลูกจ้างท�างานไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ยัง
ไม่ได้ก�าจัดโดยทนัทใีห้น�าไปเกบ็ไว้ในห้องทนไฟ หรอือาคารทนไฟ
และต้องน�าไปก�าจัดให้หมดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ังโดยวิธีการ
ที่ปลอดภัย

ข้อ ๒๔ การก�าจัดของเสียท่ีติดไฟได้ง่ายโดยการเผา ให้
นายจ้างปฏิบัติให้เผาในเตาที่ออกแบบส�าหรับการเผาโดยเฉพาะ 
หรอืเผาในทีโ่ล่งแจ้งโดยให้ห่างจากบรเิวณทีล่กูจ้างท�างานในระยะ
ที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลมและต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่
ตดิไฟได้ง่ายนัน้ไว้ในภาชนะ ห้อง สถานทีท่ีป่ลอดภยัหรือเกบ็ไว้ใน
ภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการร่ัวไหล หรือน�าไปฝังในสถานท่ี
ที่ปลอดภัย
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