กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(การปองกันและระงับอัคคีภัยฯ)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางานสําหรับลูกจาง โดยวางมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 2 ในประกาศนี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่งได
รับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลนั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง
หรือไมก็ตาม
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“อาคารไม” หมายความวา โครงสรางของอาคารในสวนที่เปนผนัง พื้น หรือหลังคาที่ทําดวยไม
“อาคารทีไ่ หมไฟชา” หมายความวา โครงสรางของอาคารในสวนที่เปนกําแพงปูน และเสาไมที่ลุกไหมไดชา
“อาคารทนไฟ” หมายความวา โครงสรางของอาคารในสวนที่เปนผนัง แผนกั้น พื้น บันได หลังคา ขอบ
โครงหนาตาง กรอบกระจก ประตู และสิ่งตกแตงภายในที่ไมพังทลายขณะเผาไหมในชวงเวลาหนึ่ง
“สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา” หมายความวา สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหมได โดย
เพลิงนัน้ เกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น ซึ่งไหมไฟไดอยางชาหรือมีควันนอยหรือไมระเบิด
“สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง” หมายความวา สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหมได
โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้น ซึ่งไหมไฟไดอยางปานกลาง มีควันปานกลาง
หรือมากแตไมเปนพิษหรือไมระเบิดได
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง” หมายความวา สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหมได
โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยูหรือใชในบริเวณนั้นซึ่งไหมไฟไดอยางรวดเร็ว หรือมีควันซึ่งเปนพิษ
หรือระเบิดได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 217 วันที่ 10 ธันวาคม 2534
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“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยาง พลาสติก
“เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ กาซ และนํ้ามันประเภทตางๆ
“เพลิงประเภท ซี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
“เพลิงประเภท ดี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากโลหะตางๆ ที่ติดไฟ แมกนีเซียม เซอรโคเนียม
ไทเทเนียม
“วัตถุไวไฟ” หมายความวา วัตถุที่มีคุณสมบัติ ติดไฟไดงาย สันดาปเร็ว
“วัตถุไวไฟชนิดของเหลว” หมายความวา ของเหลวที่มีคุณสมบัติที่สามารถระเหยเปนไอที่อุณหภูมิไมเกิน
หนึง่ รอยองศาเซลเซียส ไอระเหยนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศถาจุดไฟก็จะติดได
“วัตถุระเบิด” หมายความวา วัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอก
ไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
“ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย” หมายความวา สิ่งที่จัดทําหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
“แผนปองกันและระงับอัคคีภัย” หมายความวา แนวทางปฏิบัติที่จะใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย
“เครื่องดับเพลิง” หมายความวา เครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงตามมาตรฐานที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการจัดอุปกรณ
ดับเพลิงการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย การปองกันฟาผา การติดตั้ง
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารที่มีระบบปองกันอัคคีภัย
ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเกี่ยวกับการตรวจตรา การ
อบรมการรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกขและการปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคี
ภัยขึ้นแลว
ใหนายจางเก็บแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไว ณ สถานที่ทํางานพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
สอบได
ขอ 5 อาคารที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู ใหนายจางของแตละสถานประกอบการรวมกันจัดใหมี
ระบบและแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสวนของอาคารที่ใชรวมกัน
หมวด 2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
ขอ 6 ในกรณีที่อาคารกอสรางดวยวัตถุซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยดังตอไปนี้ นายจางจะใหลูกจาง
ทํางานไดไมเกินจํานวนชั้นของอาคารตามที่กําหนด ดังนี้
(1) สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางเบา สําหรับอาคารไมไมเกินสามชั้น
อาคารที่ไหมไฟชาไมเกินเจ็ดชั้น และอาคารทนไฟไมจํากัดจํานวนชั้น
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(2) สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง สําหรับอาคารไมไมเกินสองชั้น อาคารที่ไหม
ไฟชาไมเกินหกชั้น และอาคารทนไฟไมจํากัดจํานวนชั้น
(3) สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง สําหรับอาคารไมไมเกินหนึ่งชั้น อาคารที่ไหม
ไฟชาไมเกินสี่ชั้น และอาคารทนไฟไมจํากัดจํานวนชั้น
ในกรณีที่นายจางไดจัดใหมีระบบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติหรือสารเคมีฉีดดับเพลิงอัตโนมัติไวจํานวนชั้นของ
อาคารที่ใหลูกจางทํางานตามวรรคหนึ่งสามารถเพิ่มขึ้นไดอีกสองชั้น
ขอ 7 ในกรณีที่นายจางประกอบกิจการผลิตโดยมีหรือใชสิ่งใดที่อาจกอใหเกิดการระเบิดอยางรายแรง
หรือติดไฟไดงาย นายจางตองปฏิบัติดังนี้
(1) จัดแยกอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการผลิตดังกลาวออกตางหากจากอาคารอื่น
(2) ใหมลี กู จางทํางานในอาคารดังกลาวในจํานวนนอยที่สุดเฉพาะที่จําเปน
ขอ 8 นายจางตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออกซึ่งมีความกวางของชองทางไมนอยกวาหนึ่งเมตรสิบ
เซนติเมตร
สําหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยูหรือมีกองวัตถุสิ่งของหรือผนังหรือสิ่งอื่นนายจางตองจัดใหมีชองทาง
ผานสูทางออกซึ่งมีความกวางของชองทางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวาอาจเกิดอันตรายไดจากเครื่องจักร ขนาดของชิ้นงาน เศษวัตถุ การ
วางตั้งหรือกองวัตถุสิ่งของ จะกําหนดใหมีชองทางผานสูทางออกที่กวางกวาที่กําหนดในวรรคสองก็ไดตามความ
เหมาะสม
ขอ 9 ใหนายจางจัดใหมีทางออกและทางออกสุดทาย ดังตอไปนี้
(1) ใหมีทางออกทุกชั้นอยางนอยสองทางที่สามารถอพยพลูกจางทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทํางานออกสู
ทางออกสุดทายไดภายในเวลาไมเกินหานาทีโดยปลอดภัย
(2) ชองทางผานไปสูทางออกหรือหองบันไดฉุกเฉินตองมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํางานไมเกินสิบหา
เมตร สําหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางรายแรงและไมเกินสามสิบเมตร สําหรับ
สถานทีซ่ ึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยอยางปานกลางหรืออยางเบา
หองบันไดฉุกเฉินจะตองสามารถปองกันไฟและควันหรือมีชองทางฉุกเฉินที่มีผนังทนไฟ
(3) ชองทางผานสูประตูทางออกสุดทายภายนอกอาคารตองมีความกวางอยางนอยไมตํ่ากวาหนึ่งเมตรสิบ
เซนติเมตร ในกรณีที่มีคนงานเกินหาสิบคนขึ้นไป ขนาดของความกวางของทางออกสุดทายตองกวางขึ้นอีกหกสิบ
เซนติเมตร หรือมีชองทางเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยหนึ่งชองทาง
(4) ทางออกสุดทายตองไปสูบริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนน สนาม
ขอ 10 บันไดในสถานประกอบการ ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) บันไดและชานบันไดในอาคารตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปใหสรางดวยวัตถุทนไฟ
(2) อาคารตั้งแตสามชั้นขึ้นไป ถาหลังคามีความลาดเอียงหนึ่งในสี่หรือนอยกวา จะตองมีบันไดหนีไฟที่
ออกสูหลังคาซึ่งสรางดวยวัตถุทนไฟอยางนอยหนึ่งบันได
(3) ใหทาเครื
ํ ่องหมายหรือสัญลักษณที่เห็นไดเดนชัดชี้นําจากบันไดสูทางออกภายนอก
ในกรณีที่ใชปลองทางหนีไฟแทนบันได เสนทางลงสูปลองทางลงภายในปลองตลอดจนพื้นฐานของปลองจะ
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ตองใชวัสดุทนไฟ และประตูปลองตองสรางดวยวัสดุทนไฟและปลอดภัยจากควันไฟ นํ้า หรือสิ่งอื่นใดที่ใชในการ
ดับเพลิง
ขอ 11 ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟ จะตองมีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไมมีสิ่งของกีดขวาง
(2) ตองเปนชนิดที่เปดเขาออกไดทั้งสองดานและปดไดเอง
(3) ตองมิใชประตูเลื่อนแนวดิ่ง ประตูมวน และประตูหมุน
(4) ประตูบันไดจะตองมีความกวางไมนอยกวาความกวางของชองบันได
(5) ประตูที่เปดสูบันไดจะตองไมเปดตรงบันได และมีชานประตูอยางนอยเทากับความกวางของประตูใน
ทุกจุดที่ประตูเปดออกไป
(6) ประตูเปดออกสูภายนอกอาคารตองเปนชนิดเปดออกภายนอก หามปด ผูกหรือลามโซประตูเขาออก
จากอาคารในขณะที่มีลูกจางปฏิบัติงาน
(7) สวนของประตูตองสรางดวยวัตถุทนไฟ
ขอ 12 ใหนายจางจัดเก็บวัตถุตางๆ ดังตอไปนี้
(1) วัตถุเมื่อรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหมใหแยกเก็บโดยมิใหปะปนกัน
(2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุมนํ้าหรือซับนํ้าไดมาก ใหจัดเก็บไวบนพื้นของอาคารซึ่งรองรับนํ้าหนักที่
เพิ่มขึ้นได
ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีเสนทางหนีไฟที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง จากจุดที่ลูกจางทํางานในแตละหนวยงาน
ไปสูสถานที่ที่ปลอดภัย
หมวด 3
การดับเพลิง
ขอ 14 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) ระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ขอ 15 ใหนายจางจัดระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพื่อใชในการดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) จัดเตรียมนํ้าสํารองไวใชในการดับเพลิงโดยมีอัตราสวนปริมาณนํ้าที่สํารองตอเนื้อที่อาคารตามตาราง
ตอไปนี้ ในกรณีที่ไมมีทอนํ้าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบการตั้งอยูหรือมีแตปริมาณนํ้าไม
เพียงพอ
เนื้อที่

ปริมาณนํ้าที่สํารอง

ไมเกิน 250 ตารางเมตร

9,000 ลิตร

เกิน 250 ตารางเมตรแตไมเกิน 500 ตารางเมตร

15,000 ลิตร

เกิน 500 ตารางเมตรแตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร

27,000 ลิตร

เกิน 1,000 ตารางเมตร

36,000 ลิตร
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(2) ระบบการสงนํ้า ที่เก็บกักนํ้า ปมนํ้าและการติดตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร
โยธา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมรับรอง และตองมีการปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม
(3) ขอตอสายสงนํ้าดับเพลิงเขาอาคารและภายในอาคารจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาดเทากันกับที่ใช
ในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถิ่นนั้น การติดตั้งตองมีสิ่งปองกันความเสียหายที่จะเกิดจากยานพาหนะ
หรือสิ่งอื่น
(4) ขอตอสายสงนํ้าดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใชฉีดเพลิงโดยทั่วไป จะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาดเทา
กันกับที่ใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถิ่นนั้นซึ่งสามารถตอเขาดวยกันได และตองอยูในสภาพที่ใช
งานไดดี
(5) สายสงนํ้าดับเพลิงตองมีความยาวหรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได
ขอ 16 การใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือนายจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามประเภทของเพลิงดังตอไปนี้
ก. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชนํ้าสะสมแรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
ข. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดหรือโฟม หรือผงเคมีแหง
หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภทบี
ค. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด หรือผงเคมีแหง หรือสาร
เคมีดบั เพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี
ง. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีที่สามารถดับเพลิงประเภท ดี
จ. หามใชเครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชน คารบอนเตตราคลอไรด
(2) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามชนิด จํานวน และใหทําการติดตั้งดังตอไปนี้
ก. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใชใหคํานวณตาม
พืน้ ทีข่ องสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี้
ชนิดของ
เครื่องดับเพลิง

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง พื้ น ที่ ข องสถานที่ ซึ่ ง มี ส ภาพเสี่ ย ง พื้ น ที่ ข องสถานที่ ซึ่ ง มี ส ภาพเสี่ ย ง
ตอการเกิดอัคคีภัย อยางเบาตอ ตอการเกิดอัคคีภัย อยางปานกลาง ตอการเกิดอัคคีภัย อยางรายแรง
เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
ตอเครื่องดับเพลิง 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.
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นายจางจะใชเครื่องดับเพลิงชนิดสูงกวาความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่กําหนดในตารางตามวรรค
หนึง่ ก็ได แตในกรณีที่ใชเครื่องดับเพลิงชนิดที่ตํ่ากวาความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ใหเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดนั้นใหไดสัดสวนกับพื้นที่ที่กําหนด
การคํานวณใชชนิดเครื่องดับเพลิงตามสัดสวนพื้นที่ของสถานที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถามี
เศษของพื้นที่ใหนับเปนพื้นที่เต็มสวน ที่ตองเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง
ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่เกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองเพิ่มเครื่องดับเพลิงโดย
คํานวณตามสัดสวนของพื้นที่ ตามที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ในกรณีที่นายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีระยะหาง
กันไมเกินยี่สิบเมตร
ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใชใหติดตั้งโดยมีระยะ
หางจากวัสดุที่จะกอใหเกิดเพลิงประเภท บี ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดในตาราง
ตอไปนี้
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย

อยางเบา
อยางปานกลาง
อยางรายแรง

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ระยะหางจากวัสดุที่กอใหเกิดเพลิงประเภท บี

5 - บี
10 - บี
10 - บี
20 - บี
20 - บี
40 - บี

9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร

ค. เครื่องดับเพลิงที่กําหนดไวใน (2) ตองมีมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงวาเปนชนิดใด ใชดับไฟ
ประเภทใด เครื่องหมายหรือสัญลักษณตองมีขนาดที่มองเห็นไดชัดจนในระยะไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบ
เซนติเมตร
(3) ขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ก. ตองมีการซอมบํารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ทางราชการกําหนดตาม
ชนิดของเครื่อง
ข. ตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้งและเก็บผลไวให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจไดตลอดเวลา
ค. เครือ่ งดับเพลิงแตละเครื่องตองมีนํ้าหนักสุทธิไมเกินยี่สิบกิโลกรัม ติดตั้งสูงจากพื้นที่ทํางานไมนอยกวา
หนึง่ เมตร แตไมเกินหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตร
ง. ตองมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
จ. ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใช เปนภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจนติดไว ณ จุดติดตั้ง
ขอ 17 ในกรณีที่นายจางจัดใหมีระบบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ ตองปฏิบัติดังนี้
(1) ระบบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติตองไดมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
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(2) ตองเปดวาลวประธานที่ควบคุมระบบจายนํ้าเขาอยูตลอดเวลา และจัดใหมีผูควบคุมดูแลใหใชงานได
ตลอดเวลาที่มีการทํางาน
(3) ตองติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติกําลังทํางาน หรือกรณีอุปกรณตัว
หนึ่งตัวใดในระบบผิดปกติ
(4) ตองไมมีสิ่งกีดขวางทางนํ้าจากหัวฉีดนํ้าดับเพลิงของระบบนี้อยางนอยหกสิบเซนติเมตรโดยรอบ
ขอ 18 ในสถานที่ทํางานที่มีการติดตั้งระบบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ หรือระบบสารเคมีอัตโนมัติ ใหนายจาง
จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามที่กําหนดในขอ 16 ดวย
ขอ 19 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้
(1) ติดตัง้ อุปกรณดับเพลิงในที่เห็นไดชัดเจนและสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
(2) จัดใหมกี ารดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยางนอยเดือนละ
หนึง่ ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผูผลิตอุปกรณนั้นกําหนด เวนแตเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหตรวจสอบตามระยะ
เวลาทีก่ ําหนดในขอ16 (3) ข. และติดปายแสดงผลการตรวจสอบ วันที่ทําการตรวจสอบครั้งสุดทายไวที่อุปกรณ
ดังกลาวและเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา
(3) จัดใหลกู จางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด หรือยอมรับ
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ
ขอ 20 ใหนายจางจัดลูกจางเพื่อทําหนาที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยูตลอดเวลาที่มีการทํางาน
ขอ 21 ใหนายจางจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใชในการดับเพลิงและการฝกซอมดับเพลิง
โดยเฉพาะ เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอน หรือควันพิษ เปนตน ไวใหลูกจางใชใน
การดับเพลิง
หมวด 4
การปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน
ขอ 22 ใหนายจางปองกันแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอนดังตอไปนี้
(1) ปองกันมิใหเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรตามกฏหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
(2) ปองกันอัคคีภัยจากเครื่องยนตหรือปลองไฟเพื่อมิใหเกิดลูกไฟหรือเขมาไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได
เชน นําวัตถุติดไฟออกจากบริเวณนั้น หรือจัดทําที่ครอบปองกันลูกไฟหรือเขมาไฟ
(3) ปองกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผรังสี การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนสูงไปสู
วัสดุที่ติดไฟไดงาย เชน จัดทําฉนวนหุมหรือปดกั้น
(4) ปองกันอัคคีภัยจากการทํางานที่เกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องมือที่เกิดประกาย
ไฟหรือความรอนสูงที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมได เชน การซอมบํารุง หรือหยุดพักการใชงาน
(5) เพือ่ ปองกันการสะสมของไฟฟาสถิตยใหตอสายดินกับถังหรือทอนํ้ามัน เชื้อเพลิง สารเคมีหรือของ
เหลวไวไฟ โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
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หมวด 5
วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด
ขอ 23 ในกรณีที่นายจางมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไวในสถานประกอบการใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยูรวมกันแลวจะเกิดปฏิกิริยาหรือการหมักหมมทํา
ใหกลายเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ใหแยกเก็บโดยไมใหปะปนกันและตองเก็บในหองที่มีผนังทนไฟและประตู
ทนไฟที่ปดไดเองและปดกุญแจหองทุกครั้งเมื่อไมมีการปฏิบัติงานในหองนั้นแลว
(2) วัตถุที่เปนตัวเติมออกซิเจน หรือวัตถุที่ไวตอการทําปฏิกิริยาแลวเกิดการลุกไหมได ใหแยกเก็บไวตาง
หากในอาคารทนไฟ ซึ่งอยูหางจากอาคารหรือวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย
(3) ภาชนะที่ใชบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งอุปกรณประกอบตองมีสภาพที่แข็งแรงทนทานไดรับ
การดูแลใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงานอยูเสมอ
(4) ภาชนะบรรจุที่ใชในการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองเปนแบบที่เคลื่อนยายไดดวยความปลอดภัย
(5) หามเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวที่บริเวณประตูเขา-ออก บันไดหรือทางเดิน
(6) จัดใหมกี ารระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในหองเก็บและหองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ และตองปองกันมิใหอากาศที่ระบายออกเปนอันตรายตอผูอื่น
(7) ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการติดไฟ
(8) ตองจัดทําปาย “วัตถุระเบิดหามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุไวไฟหามสูบบุหรี่” แลวแตกรณีดวยตัวอักษร
สีแดงขนาดไมตํ่ ากวายี่สิบเซนติเมตรบนพื้นสีขาวติดไวใหเห็นไดชัดเจนที่หนาหองเก็บวัตถุดังกลาว และหาม
บุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไป
(9) ตองจัดใหลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดซึ่งอาจเปนอันตรายตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามความเหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้น
(10) อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยตางๆ ตองเปนชนิดไมกอใหเกิด
ประกายไฟ หรือเปนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมได
ขอ 24 ในกรณีที่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเปนของเหลว นอกจากการปฏิบัติตามขอ 23 แลว นายจาง
ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) การเก็บรักษาและขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง
(2) การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไวในอาคาร
ก.ตองเก็บไวในหองที่มีประตูชนิดที่ปด-เปด ไดเอง ประตูและผนังหองตองสรางดวยวัตถุทนไฟ
และสามารถกักของเหลวมิใหไหลออกภายนอกได พื้นตองมีความลาดเอียง หรือเปนรางระบายของเหลวที่ซึ่งออก
ไปยังที่ปลอดภัยได
ข.การเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวในหองเก็บภายในอาคารก็ตองมีปริมาณ ขนาด
ความทนไฟและพื้นที่ของหองเปนอัตราสวนตอปริมาณวัตถุดังกลาว ดังตอไปนี้
1. หองที่มีขนาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไมมีการจัดระบบปองกัน
อัคคีภัยไว หองนั้นตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของ
เหลวไดไมเกินแปดสิบสี่ลิตรตอหนึ่งตารางเมตร
2. หองที่มีขนาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็ดตารางเมตร และมีการจัดระบบปองกัน

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(การปองกันและระงับอัคคีภัยฯ)

อัคคีภัยไว หองนั้นตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของ
เหลวไดไมเกินสองรอยสี่ลิตรตอหนึ่งตารางเมตร
3.หองที่มีขนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไมมีการจัดระบบปองกันอัคคีภัยไว หองนั้นตองสามารถ
ทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินหนึ่งรอยหกสิบ
สามลิตรตอหนึ่งตารางเมตร
4.หองทีม่ ีขนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร และมีการจัดระบบปองกันอัคคีภัยไว สามารถเก็บวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดไมเกินสี่รอยแปดลิตรตอตารางเมตร
ค. ภายในหองเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองจัดใหมีทางเดินสูประตูทางออกกวาง
อยางนอยหนึ่งเมตร และหามมิใหมีสิ่งกีดขวางทาง
ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวที่มีปริมาณมากกวาที่อนุญาตใหเก็บในหองเก็บของภายใน
อาคาร ตองนําไปเก็บไวนอกอาคารโดยใหปฏิบัติตามขอ 24 (3)
(3) การเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดเหลวไวนอกอาคาร นายจางตองปฏิบัติดังนี้
ก. ปริมาณวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่บรรจุในภาชนะแตละใบจะตองไมเกินสองรอย
สีส่ ิบลิตร
ข. ในกรณีที่ภาชนะที่ใชบรรจุเปนชนิดยกเคลื่อนยายได และสามารถบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ชนิดของเหลวไดเกินสองรอยสี่สิบลิตร ตองมีชองระบายอากาศฉุกเฉินและมีเครื่องดูดถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดชนิดของเหลวจากขางบนของภาชนะ หรือใชทอปดที่มีกอกปดไดเองจะใชความดันจากภาชนะหรืออุปกรณ
อืน่ ในการถายเทไมได
ค. กองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันไมเกินสี่พันสี่รอยลิตร แตละกองตองหางกันไม
นอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบเซ็นติเมตร กรณีที่มีปริมาณเกินสี่พันสี่รอยลิตรแตไมเกินแปดพันแปดรอยลิตร แตละกอง
ตองหางกันไมนอยกวาหาเมตร
ง. หามกองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันเกินแปดพันแปดรอยลิตร
จ. ตองมีชองทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสูกองวัตถุซึ่งมีความกวางไมนอยกวาสี่เมตรและ
ไมมีสิ่งกีดขวางทาง
ฉ. บริเวณพื้นที่ใชวางภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองมีลักษณะลาดเอียง
หรือมีรางนํ้า หรือเขื่อนกั้นที่สามารถระบายสิ่งที่รั่วไหล หรือระบายนํ้าบนดิน หรือนํ้าฝนได ปลายทางที่ระบายออก
ตองเปนที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
ช. บริเวณที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองไมปลอยใหมีหญาขึ้นรก มีขยะ หรือวัตถุติดไฟ
ประเภทอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยได
(4) การปองกันอัคคีภัยบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
ก. นายจางตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดไมตํ่ากวา 20-บี ไมนอยกวาหนึ่งเครื่องบริเวณ
หนาหองที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว โดยมีระยะหางจากประตูหองนั้นไมนอยกวาสามเมตร
ข. ในกรณีที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไวภายนอกอาคาร ตองจัดใหมีเครื่องดับ
เพลิงแบบมือถือชนิด 20-บี ไมนอยกวาหนึ่งเครื่อง โดยมีระยะหางจากบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิด
ของเหลวไมนอยกวาแปดเมตรและไมเกินยี่สิบสี่เมตร
(5) การปองกันอันตรายจากการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
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ก.บริเวณที่มีการถายเทวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่มีปริมาณตั้งแตยี่สิบลิตรขึ้นไป ตอง
หางจากบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ ไมนอยกวาแปดเมตร หรือมีผนังปดกั้นที่สรางดวยวัตถุทนไฟอยางนอยหนึ่งชั่วโมง
และตองจัดใหมีการระบายอากาศเพื่อมิใหมีความเขมขนของไอระเหยที่สามารถติดไฟได
ข. การขนถายจากภาชนะหรือถังที่อยูภายในหรือนอกอาคารชนิดติดตรึงกับที่ ตองใชระบบทอปด
ในกรณีที่ใชภาชนะขนาดเล็กชนิดที่เคลื่อนยายได อาจเลือกใชวิธีกาลักนํ้า หรือปมที่มีวาลวซึ่งสามารถปดไดเองใน
การขนถาย หามใชวิธีอัดอากาศ
ค. ตองปองกันมิใหมีการรั่วไหลหรือหกของวัตถุไฟไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว ถามีการรั่วไหล
หรือหกตองขจัดโดยการดูด ซับ หรือระบายใหออกในที่ปลอดภัย
ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่นําไปใชในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตองหางจากแหลง
กําเนิดความรอนไมนอยกวาสิบหกเมตร เวนแตจะมีการปองกันไวอยางปลอดภัย
จ. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวเมื่อยังไมตองการใชงานตองเก็บไวในภาชนะที่ปดอยาง
มิดชิด
ฉ. ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดไมตํ่ากวา 20-บี ไมนอยกวาหนึ่งเครื่องไวบนยานพาหนะที่ใชใน
การขนสงหรือขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ขอ 25 การเก็บถังกาซชนิดเคลื่อนยายได ชนิดของเหลว ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เก็บถังกาซไวภายนอกอาคารตองเก็บไวในที่เปดโลง ที่มีการปองกันความรอนมิใหมีอุณหภูมิ
สูงกวาที่ผูผลิตกําหนดไว
(2) ถาเก็บถังกาซไวภายในอาคารตองแยกเก็บไวในหองที่มีผนังทนไฟ
(3) หามเก็บถังกาซไวใกลวัตถุที่ลุกไหมไดงาย
ขอ 26 การปองกันอันตรายจากถานหิน เซลลูลอยด หรือของแข็งที่ติดไฟงายใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(1) การเก็บถานหินในที่โลงแจงตองพรมนํ้าใหเปยกชื้นตลอดเวลาและอัดทับใหแนนเพื่อปองกันการลุก
ไหมเอง และหามกองสูงเกินสามเมตร
(2) ถานหินที่บดแลวหรือชนิดผงที่มีอุณหภูมิสูงกวาหกสิบหาองศาเซลเซียส ตองทําใหเย็นกอนนําไปเก็บ
ใสไวในถังหรือภาชนะทนไฟ
(3) ถังหรือภาชนะที่ใชเก็บถานหิน หรือผงแรที่ลุกไหมไดงายตองสรางดวยวัตถุทนไฟที่มีฝาปดมิดชิดและ
ตองเก็บไวใหหางไกลจากแหลงความรอน
(4) การเก็บเซลลูลอยดหรือของแข็งที่ติดไฟไดงายในไซโล ถัง หรือภาชนะ ตองทําการปองกันการผสม
กับอากาศที่จะลุกไหมได เชน การระบายอากาศ และการปองกันการลุกไหมจากแหลงความรอน
ขอ 27 การเก็บวัตถุที่ติดไฟไดงาย เชน ไม กระดาษ ขนสัตว ฟาง หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
ในกรณีทมี่ จี ํานวนมากใหนายจางแยกเก็บไวในอาคารตางหาก หรือเก็บในหองทนไฟ หลังคาหรือฝาหองตองไมทํา
ดวยแกวหรือวัตถุโปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได ถามีจํานวนนอยใหเก็บไวในภาชนะทนไฟ หรือถังโลหะที่มี
ฝาปด
ขอ 28 ใหนายจางจัดใหลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล เชน ถุงมือ หนากาก เสื้อผา รองเทา ที่สามารถปองกันวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดชนิดนั้นได
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หมวด 6
การกําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย
ขอ 29 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟงายตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) ตองเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟไดงายไวในภาชนะปดที่เปนโลหะ
(2) จัดใหมกี ารทําความสะอาดมิใหมีการสะสมหรือตกคางของของเสียที่ติดไฟไดงายไมนอยกวาวันละหนึ่ง
ครั้งถาเปนงานกะไมนอยกวากะละหนึ่งครั้ง เวนแตวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหมไดเอง ตองจัดใหมีการทํา
ความสะอาดทันที
(3) ใหนาของเสี
ํ
ยที่เก็บรวบรวมตาม (1) ออกไปจากบริเวณที่ลูกจางทํางานไมนอยกวาวันละหนึ่งครั้ง ใน
กรณีที่ยังไมไดกําจัดทันทีใหนําไปเก็บไวในหองหรืออาคารทนไฟ และตองนําไปกําจัดใหหมดอยางนอยเดือนละ
หนึง่ ครัง้ โดยวิธีการที่ปลอดภัย เชน การเผา การฝง หรือการใชสารเคมีเพื่อใหของเสียนั้นสลายตัว
ขอ 30 การกําจัดของเสียโดยการเผาใหนายจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ใหเผาในเตาที่ออกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะ ถาเผาในที่โลงแจง ตองหางจากที่ลูกจางทํางานใน
ระยะที่ปลอดภัยและอยูใตลม
(2) ลูกจางที่ทําหนาที่เผาตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ
เปนตน
(3) ใหนายจางจัดเก็บเถาถานที่เหลือจากการเผาของเสียนั้นไวในภาชนะ หอง สถานที่ปลอดภัย หรือเก็บ
ไวในภาชนะที่ปดมิดชิดเพื่อปองกันการรั่วไหล หรือนําไปฝงในสถานที่ปลอดภัย
หมวด 7
การปองกันอันตรายจากฟาผา
ขอ 31 ใหนายจางจัดใหมีสายลอฟาเพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาสําหรับอาคาร สิ่งกอสรางหรือภาชนะ
ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
(2) อาคารที่มิไดอยูในรัศมีการปองกันสายลอฟาจากอาคารอื่น
(3) สิง่ กอสรางหรือภาชนะที่มีสวนสูง เชน ปลองไฟ หอคอย เสาธง ถังเก็บนํ้า หรือสารเคมี
การติดตั้งสายลอฟา ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
ขอ 32 ใหนายจางจัดใหมีการปองกันไมใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาจากสายไฟฟาแรงสูง สายโทรเลข
เสาวิทยุสอื่ สาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคลายกันสูสายลอฟา โดยติดตั้งสายลอฟาใหมีระยะหางที่ปลอดภัยหรือ
ปดกั้นมิใหมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟา
หมวด 8
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง
ขอ 33 ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบการโดยใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) สถานประกอบการตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิดเปลงเสียงใหลูก
จางที่ทํางานภายในอาคารไดยินอยางทั่วถึง โดยมีระดับความดังของเสียงไมนอยกวาหนึ่งรอยเดซิเบล (เอ) วัด
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หางจากจุดกําเนิดของเสียงหนึ่งเมตรโดยรอบ
(2) อุปกรณทที่ าให
ํ เครื่องเปลงเสียงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทํางาน ตองอยูในที่เดนชัดเขาไปถึงงาย
หรืออยูใ นเสนทางหนีไฟ โดยตองติดตั้งทุกชั้นและมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํางานไมเกินสามสิบเมตร
(3) สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองมีเสียงที่แตกตางไปจากเสียงที่ใชในสถานประกอบการทั่วไป และ
หามใชเสียงดังกลาวในกรณีอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
(4) ตองจัดใหมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(5) สําหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ไมตองการใหใชเสียงจะตองจัดใหมีอุปกรณ หรือมาตรการ
อืน่ ใด เชน สัญญาณไฟ รหัสที่สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 34 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) สถานประกอบการที่มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลางหรืออยางรายแรงตองจัดใหมีกลุม
พนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และมีผูอํานวยการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนผู
อํานวยการในการดําเนินงานทั้งระบบประจําสถานประกอบการตลอดเวลา
(2) ตองจัดใหผูมีหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
ขอ 35 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมอพยพลูกจางออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟตามที่กําหนดในขอ
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ขอ 36 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในกรณีทนี่ ายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงหรือฝกซอมหนีไฟเอง ใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ฝกซอมตออธิบดี เพื่อใหความเห็นชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบวัน
ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเองใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลิงทองถิ่นหรือ
หนวยงานที่ทางราชการรับรองวาชวยดําเนินการฝกซอม
ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกซอมตามแบบที่อธิบดีกําหนดยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวัน
นับแตวันเสร็จสิ้นการฝกซอม
หมวด 9
เบ็ดเตล็ด
ขอ 37 ลูกจางตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่นายจางจัดใหตามประกาศนี้
ขอ 38 ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ขอ 39 เมือ่ ปรากฏวานายจางหรือลูกจางฝาฝนประกาศนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจใหคําเตือนเพื่อใหปฏิบัติ
ใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนเสียกอนก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
เจริญจิตต ณ สงขลา
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ขอ 36)
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………........................……………
…
ที่อยูเลขที่………………หมูที่…………..ซอย……………………………….........……….ถนน………………………………………............…………
แขวง/ตําบล…………………………………………….เขต/อําเภอ…………………………….......……จังหวัด……………………………….........…
รหัสไปรษณีย………………………………… โทรศัพท……………………………………….
จํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น……………….คน
1. รายการการฝกดับเพลิง
1.1 ชือ่ หนวยงานที่ฝกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ
(ใหแนบหนังสือรับรองของทางราชการมาดวย)
1.2 วันที่ทําการฝกซอม………………………..สถานที่ฝกซอม……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 จํานวนพนักงานที่ผานการอบรมการฝกซอมดับเพลิงในปที่รายงาน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน
จํานวน………………………คน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรง
จํานวน………………………คน
(ใหแนบรายชื่อผูเขารับการอบรมการฝกซอมดับเพลิงมาดวย)
2.รายการการฝกซอมหนีไฟ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1 ชื่อหนวยงานที่ฝกอบรมที่ทางราชการรับรองหรือยอมรับ…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ใหแนบหนังสือรับรองของทางราชการมาดวย)
2.2 วันที่ทําการฝกซอม………………………………………………..สถานที่ฝกซอม……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 จํานวนพนักงานที่เขารวมในการฝกซอมในปที่รายงาน………………………คน
(ใหแนบรายชื่อผูที่เขารวมการฝกซอมมาดวย)
3. ผลการดําเนินงานการฝกซอมดับเพลิงและการซอมหนีไฟ
ไมดี
พอใช
ดี
ดีมาก

ลงชื่อ……………………………………….......................

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(การปองกันและระงับอัคคีภัยฯ)

ผูรายงาน
ตําแหนง…………………………………….....................
วันที่………../……………/………….

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
และหลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคึภัยในสถานประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ขอ 19 (3) กําหนดใหนายจางตองจัด
ใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับไมนอยกวารอยละ
สีส่ บิ ของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ และขอ 36 วรรคสาม กําหนดใหนายจางจัดใหมี
การฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเองใหขอความรวม
มือหนวยงานดับเพลิงทองถิ่น หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรองชวยดําเนินการฝกซอม ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดังกลาว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงกําหนดหลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงาน
ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน และหลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟไว
ดังตอไปนี้
สวนที่ 1
หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
ขอ 1 ผูใดประสงคจะขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนใหยื่นคําขอตออธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาทะเบียนบาน จํานวนหนึ่งฉบับ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนหนึ่งฉบับ
(3) กรณีเปนนิติบุคคล ใหแสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวนหนึ่งฉบับ
(4) เอกสารแสดงที่ตั้งหนวยงานพรอมแผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขป จํานวนหนึ่งฉบับ
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อบรม การฝกภาคสนาม ระยะเวลาที่ทําการฝกอบรม อุปกรณที่ใชใน
การฝกอบรมและสถานที่ฝกภาคสนาม จํานวนหาชุด
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติวิทยากรผูทําการฝกอบรม พรอมดวยหลักฐานจํานวนหาชุด
ข อ 2 หน ว ยงานที่ จ ะขอใบรั บ รองเป น หน ว ยงานฝ ก อบรมการดั บ เพลิ ง ขั้ น ต น ที่ ตั้ ง อยู  ใ นเขต
กรุงเทพมหานครใหยื่นเอกสารหลักฐานผานผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย และที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคให
ยืน่ เอกสารหลักฐานผานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดในเขตพื้นที่
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ขอ 3 การดําเนินการฝกอบรม ตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม
ขอ 4 การฝกอบรมภาคทฤษฎีตามขอ 3 อยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่อบรมดังตอไปนี้
(1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การแบงประเภทของเพลิง
จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
การปองกันแหลงกําเนิดของการติดไฟ
วิธีดับเพลิงประเภทตาง ๆ
เครื่องมือดับเพลิงชนิดตาง ๆ
วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในการดับเพลิง
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
การจัดระบบปองกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกตใชระบบและอุปกรณที่มีอยูในสถานประกอบ

การ
ขอ 5 การฝกภาคสนามตามขอ 3 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการฝกใชอุปกรณที่ใชในการฝกอบ
รมอยางทั่วถึงทุกคน และอยางนอยตองประกอบดวยการฝกอบรมดังตอไปนี้
(1) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท เอ และเพลิงประเภท บี โดยผูเขารับการฝกอบรมตองฝกปฏิบัติ
จริงในการใชผงเคมีแหง นํ้ายาโฟม หรือคารบอนไดออกไซด
(2) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ซี และการดับเพลิงจากเพลิงประเภท ดี ในกรณีที่สถานประกอบการมี
โลหะตาง ๆ ที่ติดไฟ อาทิ แมกนีเซียม เซอรโคเนียม ไทเทเนียม เปนตน โดยวิทยากรผูฝกทําการดับเพลิงจริงเพื่อ
สาธิตตอผูเขารับการฝก
(3) การดับเพลิงโดยใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
(4) การดับเพลิงโดยใชสายดับเพลิง หัวฉีด
ขอ 6 คุณสมบัติวิทยากรผูทําการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) จบปริญญาตรีหรือสูงกวาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเทาในเรื่องอัคคีภัยและมี
ประสบการณเปนวิทยากรในการอบรมไมนอยกวาหนึ่งป
(2) ผานการอบรมดานอัคคีภัยในหลักสูตรการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการ
และคุม ครองแรงงานรับรองและผานการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นกาวหนาหรือขั้นสูงหรือทีมดับเพลิง โดยมี
ประสบการณเปนวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป หรือผานการ อบรมหลักสูตรครูฝกดับ
เพลิงหรือครูฝกปองกันบรรเทาสาธารณภัยจากหนวยงานราชการโดยมีประสบการณเปนวิทยากรในการฝกอบรม
เกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป
(3) ปฏิบตั งิ านในหนวยงานราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน หรือเปนพนักงานดับเพลิงใน
ทีมดับเพลิงของสถานประกอบการที่ผานการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวาสามป และมีประสบการณ
เปนวิทยากรในการฝกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
(4) เคยปฏิบัติงานในหนวยงานราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน หรือเคยเปนพนักงานดับ
เพลิงในทีมดับเพลิงของสถานประกอบการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่กรมส
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วัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวาหาป และมีประสบการณเปน
วิทยากรในการฝกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
(5) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานดับเพลิงของหนวยงานราชการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวาสามป และมีประสบการณเปนวิทยากรใน
การฝกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยไมนอยกวาหนึ่งป
ขอ 7 สถานที่ฝกภาคสนาม ตองมีลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ตองไมอยูในบริเวณที่ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดการระเบิดหรือติดไฟไดงายของสถานที่ใกลเคียง
(2) ตองไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมหรือมีระบบกําจัดที่เหมาะสม
(3) ตองมีความปลอดภัยตอชุมชนใกลเคียงและมีสถานที่เปนสัดสวน
ขอ 8 อุปกรณที่ใชในการฝกอบรม อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
(2) สายดับเพลิง หัวฉีด
(3) อุปกรณดับเพลิงที่จําเปนตองใชในสถานประกอบการ
(4) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ทัง้ นี้ อุปกรณตาม (1) – (4) ตองสามารถใชงานไดและมีความปลอดภัยตอการฝกโดยมีจํานวนเพียงพอ
ตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ขอ 9 ผูเขารับการฝกอบรมและเวลาที่ใชในการฝกอบรม ตองมีจํานวนและระยะเวลา ดังตอไปนี้
(1) การอบรมภาคทฤษฎีตองมีจํานวนผูเขารับการอบรมไมเกินหกสิบคนตอหนึ่งหองอบรม
(2) การฝกภาคสนามตองมีจํานวนผูเขารับการฝกไมเกินยี่สิบคนตอวิทยากรผูฝกปฏิบัติหนึ่งคน
(3) การอบรมภาคทฤษฎีตองมีระยะเวลาการอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง และการฝกภาคปฏิบัติตองมี
ระยะเวลาไมนอยกวาสามชั่วโมงตอหลักสูตร
สวนที่ 2
หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
ขอ 10 ผูใดประสงคจะขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ใหยื่นคําขอตอ
อธิบดี กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) สําเนาทะเบียนบาน จํานวนหนึ่งฉบับ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนหนึ่งฉบับ
(3) กรณีเปนนิติบุคคล ใหแสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวนหนึ่งฉบับ
(4) เอกสารแสดงที่ตั้งหนวยงานพรอมแผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขป จํานวนหนึ่งฉบับ
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อบรม การฝกซอม และอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมและฝกซอม
จํานวนหาชุด
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติวิทยากรผูทําการฝกอบรมและฝกซอมพรอมดวยหลักฐานจํานวนหาชุด
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ขอ 11 หนวยงานที่จะขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ที่ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานครใหยื่นเอกสารหลักฐานผานผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย และที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคให
ยืน่ เอกสารหลักฐานผานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดในเขตพื้นที่
ขอ 12 การดําเนินการฝกซอม จะตองทําการฝกอบรมและฝกซอมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ขอ 13 การฝกอบรมภาคทฤษฎีตามขอ 12 อยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่อบรมดังตอไปนี้
(1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
(2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ
(3) การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย
ขอ 14 การฝกภาคปฏิบัติตามขอ 12 อยางนอยตองประกอบดวย
(1) การฝกซอมดับเพลิงดวยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิงประเภทตาง ๆ
ที่สอดคลองกับสถานประกอบการ
(2) การฝกซอมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ
(3) การฝกการคนหาและชวยเหลือเคลื่อนยายผูประสบภัย
การฝกภาคปฏิบัติตามขอ (1) และ (2) ใหมีการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่ผูเขารับการฝก
ปฏิบัติงานอยู
ขอ 15 คุณสมบัติของวิทยากรผูทําการฝกอบรมและฝกซอมตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) จบปริญญาตรีหรือสูงกวาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเทาในเรื่องอัคคีภัยและมี
ประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป
(2) ผานการอบรมดานอัคคีภัยในหลักสูตรผูอํานวยการการดับเพลิง หรือผานการอบรมหลักสูตรครูฝก
ดับเพลิงหรือครูฝกปองกันบรรเทาสาธารณภัยจากหนวยงานราชการ โดยมีประสบการณในการปองกันและระงับ
อัคคีภยั ไมนอยกวาสองป หรือผานการอบรมทั้งหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงานรับรอง และหลักสูตรการดับเพลิงขั้นกาวหนา หรือขั้นสูงหรือทีมดับเพลิง โดยมีประสบการณในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาสองป
(3) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหนวยงานราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานโดยมี
ประสบการณในการปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาหาป
(4) ปฏิบตั งิ านหรือเคยปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานดับเพลิงของหนวยงานราชการ โดยมีประสบการณใน
การปองกันและระงับอัคคีภัยไมนอยกวาหาป
ขอ 16 การฝกอบรมและการฝกซอม
ตองจัดใหมีอุปกรณที่จําเปนตอการฝกอบรมและการฝกซอม
โดยอุปกรณดังกลาวตองสามารถใชงานไดและมีความปลอดภัยตอการฝกอบรม และการฝกซอม และมีจํานวน
เพียงพอตามจํานวนผูเขารับการฝก
ขอ 17 การฝกซอมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟตองใชระยะ
เวลาในการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหผูเขารับการฝกทุกคนเขาใจในบท
บาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการฝกซอมของสถานประกอบการ
สวนที่ 3
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การควบคุม การเพิกถอนและการผอนผัน
ขอ 18 ใหหนวยงานที่ไดรับใบรับรอง แจงการฝกอบรมและหรือการฝกซอมทุกครั้งตออธิบดีกรมสวัสดิ
การและคุมครองแรงงานหรือผูที่อธิบดีมอบหมายทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนดําเนินการ

ขอ 19 ใหหนวยงานที่ไดรับใบรับรอง รายงานสรุปผลการฝกอบรมและหรือการฝกซอมทุกครั้ง แลวแจง
ผลการดําเนินการดังกลาว พรอมทั้งระบุรายชื่อและคุณสมบัติของวิทยากรใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานหรือผูที่อธิบดีมอบหมายทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรมและหรือการฝกซอม
ขอ 20 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในหนวยงานหรือสถานที่ของหนวยงานที่ไดรับใบรับรอง เพื่อ
ตรวจตราควบคุมใหการปฏิบัติของหนวยงานเปนไปตามประกาศนี้
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ
ตามสมควร หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอ
ขอ 21 กรณีที่ตรวจพบหรือไดรับการรองเรียนวาหนวยงานที่ไดรับใบรับรอง ไมปฏิบัติตามประกาศนี้และ
มีเหตุสมควร ใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีดังตอไปนี้
(1) สั่งใหหยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว
(2) เพิกถอนใบรับรอง
ขอ 22 หนวยงานที่ไดรับใบรับรองใหเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกอนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ใหใชใบรับรองนั้นไดตอไปอีกสามปนับแตวันที่ประกาศนี้มีผล
บังคับใช ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 23 ใบรับรองที่ออกใหมีผลใชบังคับสามปนับแตวันที่ออกใบรับรอง หนวยงานที่ไดรับใบรับรองใด
ประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหยื่นคําขอตออายุใบรับรองกอนวันที่ใบรับรองหมดอายุไมนอยกวาสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
รังสฤษฏ จันทรัตน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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