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กฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา
และการมีไวในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายและการจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปน
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย” หมายความวา เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมี
สถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ
หรือการสันดาปเอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
“วัตถุระเบิด” หมายความวา สารหรือวัตถุที่กอใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรงตามกฎหมายวาดวย
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
“วัสดุกัมมันตรังสี” หมายความวา ธาตุ หรือสารประกอบใด ๆ ที่มีองคประกอบสวนหนึ่ง
มีโครงสรางภายในอะตอมไมคงตัวและสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา ตามกฎหมายวาดวย
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
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“สารออกซิไดซ” (Oxidizing Substances) หมายความวา สารที่ใหออกซิเจน และชวยใหสิ่ง
อื่น ๆ ลุกติดไฟไดงาย เชน โซเดียมคลอเรท (Sodium Chlorate) โปแตสเซียมไนเตรท (Potassium
Nitrate) และแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate) เปนตน
“ขอมูลความปลอดภัย” (Safety Data Sheet : SDS) หมายความวา ขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับ
อันตราย สวนผสม การปฐมพยาบาล การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล การใช
และการจัดเก็บ คามาตรฐานความปลอดภัย การควบคุม การปองกันสวนบุคคล คุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมี ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา ขอมูลดานพิษวิทยา ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน
การกําจัด การทําลาย ขอมูลสําหรับการขนสง ขอมูลกฎระเบียบดานความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดลอม
และขอมูลอื่น ๆ
“การมีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายไวในครอบครอง
ไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น และไมวาจะเปนการมีไวเพื่อขาย ขนสง ใช หรือประการอื่นใด และรวมถึง
การทิ้งอยูหรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูเปนเจาของกิจการหรือไดรับการ
แตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ ซึ่งมีหนาที่ในการบริหาร จัดการ และควบคุมกิจการ การทํา
การผลิต ประกอบ บรรจุ ซอมแซม บํารุงรักษา ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา
หรือกระทําการใด ๆ ตามลักษณะของอาคารหรือกิจการนั้น
“เจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัย” หมายความวา บุคคล หรือพนักงาน หรือลูกจาง
ที่ผู ป ระกอบกิ จ การอั น อาจทํ า ให เ กิ ด อัค คี ภั ยได ง า ยจัด ให มี ไว เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห นา ที่ ใ นการบริ ห ารความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัย การปองกันอัคคีภัย และการระงับอัคคีภัย
“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้งใหเปนนายตรวจ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
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(๓) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๔) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(๖) หั ว หน า ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น
ราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
(๗) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทองถิ่น
หมวด ๑
การใช การเก็บรักษา
และการมีไวในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
ขอ ๒ การใชสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ผูใชตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ประเภทกาซไวไฟ (Flammable Gas)
(ก) ระมัดระวังอุณหภูมิของสภาวะแวดลอมบริเวณที่มีการใชกาซไวไฟบรรจุในถังทนความดัน
(ข) ใชกาซไวไฟที่ภาชนะบรรจุไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือไดรับการรับรอง
จากหนวยงานที่กําหนดไวในกฎหมาย
(ค) ตรวจสอบอุปกรณควบคุมปริมาณการไหลของกาซไวไฟและความดันในถังใหอยูใน
สภาพดีเสมอ
(ง) การแบงบรรจุหรือถายเทกาซไวไฟ ใหกระทําอยางระมัดระวังโดยผูมีความชํานาญ
และหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในรัศมี ๑๗ เมตร โดยติดตั้งไมกั้น ไฟสัญญาณ หรือปายเตือนตาง ๆ
ที่เห็นไดชัดเจนจากระยะไกล
(จ) เมื่อกาซไวไฟรั่วไหลและติดไฟ หากไมสามารถแกไขได ใหปลอยใหกาซไวไฟไหมไฟจนหมด
โดยเฝาระวังอยูในที่กําบังระยะไกล
(ฉ) ไมอยูใตทิศทางลมในขณะใชกาซไวไฟ
(ช) ไมใชกาซไวไฟในบริเวณใกลเปลวไฟหรือประกายไฟ หรือบริเวณที่ระบบไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟาบกพรอง
(ซ) จัดใหมีเครื่องหมาย ปาย และคําเตือนที่เหมาะสม ในบริเวณที่มีการใชกาซไวไฟ
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(ฌ) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในบริเวณที่ใชกาซไวไฟ
(ญ) จัดใหมีการตรวจสอบปริมาณความเขมขนของกาซไวไฟในบริเวณที่ปฏิบัติงานเปน
ประจํา
(ฎ) จัดใหมีสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีปริมาณความเขมขนของกาซไวไฟในบรรยากาศบริเวณ
ที่ปฏิบัติงานสูงผิดปกติ
(ฏ) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงและแผนฉุกเฉินที่สามารถใชงานและดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น
(ฐ) ทอกาซไวไฟ ใหทาสีใหเห็นชัดเจนเพื่อใหผูใชทราบวาเปนทอกาซไวไฟ
(ฑ) จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชกาซไวไฟแกผูใชกาซ
(ฒ) เมื่อทอกาซไวไฟรั่วไหลใหปดวาลวตนทางทันที
(ณ) เมื่อเลิกใชกาซไวไฟแลวใหปดวาลวทุกครั้ง
(๒) ประเภทของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)
(ก) ไมใชของเหลวไวไฟในบริเวณที่อับอากาศ ใกลเปลวไฟ ที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือแหลง
ประกายไฟ
(ข) จั ด ให มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง และแผนฉุ ก เฉิ น ที่ ส ามารถใช ง านและดํ า เนิ น การได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพในบริเวณที่มีการใชของเหลวไวไฟ
(ค) จัดใหมีปาย “หามสูบบุหรี่” และ “หามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด” ติดตั้งไวในที่
ที่เห็นไดชัดเจน
(ง) การถายเทของเหลวไวไฟจากถังใหญไปสูถังเล็กหรือภาชนะบรรจุอื่น ตองจัดใหมีสายดิน
เพื่อลดไฟฟาสถิตที่เกิดขึ้นขณะสูบสงและถายเทของเหลวไวไฟ
(จ) การกลั่นหรือระเหยของเหลวไวไฟใด ๆ ใหกระทําในที่ซึ่งมีระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่
(ฉ) หามนําของเหลวไวไฟไปใหความรอนโดยสัมผัสกับเปลวไฟหรือแหลงกําเนิดไฟโดยตรง
(ช) กอนนําภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟที่ใชแลวไปทิ้ง ตองจัดการใหไมมีของเหลวไวไฟ
เหลือคางอยู
(ซ) เก็บเศษกระดาษ เศษผา หรือสิ่งติดไฟอื่น ๆ ที่ปนเปอนของเหลวไวไฟไวในภาชนะ
ปดมิดชิด และนําไปกําจัดตามวิธีการที่เหมาะสม
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(ฌ) ปดฝาภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟทุกครั้งเมื่อใชเสร็จแลว และระวังการใชของเหลว
ไวไฟใกลหรือรวมกับสารออกซิไดซ
(ญ) ควบคุมดูแลการใชของเหลวไวไฟอยางเครงครัด
(ฎ) จัดใหมีสัญญาณเตือนภัยเมื่อไอระเหยของของเหลวไวไฟเขมขนถึงจุดติดไฟได
(ฏ) จัดใหมีการระบายอากาศทั่วไปอยางเหมาะสม และจัดใหมีอุปกรณปองกันการเกิด
อัคคีภัยและติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม ไดแก อุปกรณตรวจจับความรอน พรอมสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหมอัตโนมัติ
(๓) ประเภทของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)
(ก) หามวางของแข็งไวไฟไวใกลไฟ ความรอน กรด หรือสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับน้ําหรือ
อากาศ
(ข) หามสูบบุหรี่ในสถานที่ปฏิบัติงานอยางเด็ดขาด
(ค) สารที่เกิดการสันดาปไดเอง ตองจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติและลักษณะของ
สารนั้น
(ง) จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีทํางานที่ปลอดภัยแกผูที่ปฏิบัติงานกับของแข็งไวไฟ
(จ) จัดใหมีปาย ฉลาก หรือคําเตือนใหทราบวา “หามใชน้ํา” หรือ “หามใชเครื่องมือโลหะ
งัดเปดหรือตีกระทบฝาภาชนะบรรจุ” ตามคุณสมบัติของของแข็งไวไฟติดไวบนภาชนะบรรจุ เพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นไดชัดเจน
(ฉ) จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหเปนระเบียบเรียบรอยและมีการระบายอากาศที่ดี
(ช) หามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานโดยไมไดรับอนุญาตอยางเด็ดขาด
(ซ) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงและแผนฉุกเฉินที่สามารถใชงานและดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น
ขอ ๓ การเก็บรักษาและการมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ผูเก็บรักษาหรือ
มีไวในครอบครองตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ประเภทกาซไวไฟ (Flammable Gas)
(ก) เก็บใหหางจากความรอนและเปลวไฟ และเก็บแยกจากวัตถุระเบิด สารออกซิไดซ
และวัสดุกัมมันตรังสี ตลอดจนสารที่เขากันไมได (Incompatible Material) อื่น
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(ข) ภาชนะบรรจุตองยึดใหอยูกับที่เพื่อปองกันการลมหรือหลนกระแทก และตรวจสอบให
อยูในสภาพเรียบรอยอยูเสมอ หากภาชนะบรรจุบกพรองรั่วไหลใหแยกออกทันที
(ค) จัดใหมีปาย เครื่องหมาย และคําเตือนที่เพียงพอ ถูกตองและเหมาะสมในบริเวณ
สถานที่เก็บ และกวดขันใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามคําเตือนโดยเครงครัด
(ง) จัดใหมีระบบควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศในสถานที่เก็บตามคุณสมบัติและ
ลักษณะของกาซไวไฟ
(จ) จัดใหมีระบบดับเพลิงที่เหมาะสมและพรอมที่จะใชงานไดทันที
(ฉ) พนักงานที่เกี่ยวของตองผานการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากกาซไวไฟ
(ช) พื้นที่เก็บตองเรียบสม่ําเสมอและไมกอใหเกิดการไหลบาเมื่อเกิดกาซเหลวรั่วไหล
(ซ) จัดใหมีขอมูลความปลอดภัยของกาซไวไฟที่เก็บรักษา
(ฌ) จัดใหมีระบบไฟฟาที่ปองกันการเกิดประกายไฟ
(๒) ประเภทของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)
(ก) หามเก็บในปริมาณมากเกินความจําเปน และใหเก็บแยกจากวัตถุระเบิด สารออกซิไดซ
และวัสดุกัมมันตรังสี
(ข) หามวางหรือเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือใกลแหลงติดไฟ โดยจัดใหมีการควบคุม
อุณหภูมิและการระบายอากาศในสถานที่เก็บตามคุณสมบัติและลักษณะของของเหลวไวไฟ
(ค) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาในสถานที่เก็บ
(ง) จัดใหมีระบบไฟฟาที่ปองกันการเกิดประกายไฟ
(จ) จัดใหมีปาย “หามสูบบุหรี่” และ “หามกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด” ติดตั้งไวในที่
ที่เห็นไดชัดเจน
(ฉ) ภาชนะบรรจุตองติดฉลากและสัญลักษณความไวไฟใหชัดเจน
(ช) จัดใหมียามรักษาการณซึ่งมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุไวไฟที่รับผิดชอบ
ดูแลอยู และเขมงวดกวดขันหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสถานที่เก็บ
(ซ) เมื่อเกิดการรั่วไหลของของเหลวไวไฟในสถานที่เก็บ ตองจัดการไมใหเกิดการไหลบา
นองตามพื้นทั่วไป และจัดเก็บทําความสะอาดใหเรียบรอยทันที
(ฌ) จัดใหมีขอมูลความปลอดภัยของของเหลวไวไฟที่เก็บรักษา
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(๓) ประเภทของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)
(ก) หามเก็บในปริมาณมากเกินไป และเก็บแยกจากวัตถุระเบิด สารออกซิไดซ และวัสดุ
กัมมันตรังสี ตลอดจนสารที่เขากันไมได (Incompatible Material) อื่น
(ข) หามเก็บไวใกลไฟ ความรอน กรด หรือสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับน้ําหรืออากาศ
(ค) สารที่เกิดการสันดาปไดเอง ตองจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติและลักษณะ
ของสารนั้น
(ง) สารเคมีที่ถูกน้ําและความชื้นไมได ตองใชภาชนะบรรจุชนิดกันน้ําและความชื้นได
และตองตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุใหอยูในสภาพดีเสมอ
(จ) จัดใหมีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศในสถานที่เก็บตามคุณสมบัติและ
ลักษณะของของแข็งไวไฟ
(ฉ) จัดใหมีระบบไฟฟาที่ปองกันการเกิดประกายไฟ
(ช) หามสูบบุหรี่และกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิดโดยเด็ดขาด
(ซ) จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาในสถานที่เก็บ
(ฌ) ภาชนะบรรจุตองติดฉลากและสัญลักษณความไวไฟใหชัดเจน
(ญ) จัดใหมียามรักษาการณซึ่งมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุไวไฟที่รับผิดชอบ
ดูแลอยู และเขมงวดกวดขันหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณสถานที่เก็บ
(ฎ) เมื่อมีสิ่งหกหลนรั่วไหลในสถานที่เก็บ ตองเก็บกวาดใหเรียบรอย
(ฏ) จัดใหมีขอมูลความปลอดภัยของของแข็งไวไฟที่เก็บรักษา
ขอ ๔ การเก็ บ รั ก ษาสิ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด อั ค คี ภั ย ได ง า ยประเภทก า ซไวไฟและของเหลวไวไฟ
ภายนอกอาคาร ผูเก็บรักษาตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามคําแนะนําของขอมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
(๒) บริเวณที่เก็บตองจัดใหมีการรองพื้นดวยวัสดุทนความรอนและปองกันการซึมสูพื้นดินของ
สารเคมีที่หกรั่วไหล
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําทิ้งที่ควบคุมการถายเทไดในกรณีเกิดการรั่วไหล
(๔) ภาชนะบรรจุที่ใชเก็บรักษาตองทนทานตอทุกสภาพอากาศ และในกรณีที่เปนถังที่กลิ้งไป
มาไดตองยึดติดกับพื้นใหแนนหนา และสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม
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ขอ ๕ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายอื่ น กํ า หนดเงื่ อ นไขในการใช การเก็ บ รั ก ษา และการมี ไ ว ใ น
ครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายไวแลว ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น
หมวด ๒
กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายและการจัดใหมีบุคคล
และสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ ๖ ความในหมวดนี้ไมใชบังคับแก
(๑) พระที่นั่งหรือพระราชวัง
(๒) โบราณสถานหรืออาคารอนุรักษ ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขอ ๗ กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก กิจการที่ใช หรือเก็บรักษา หรือมีไวใน
ครอบครอง ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด อั ค คี ภั ย ได ง า ย หรื อ กิ จ การที่ มี ข บวนการผลิ ต หรื อ อุ ป กรณ ก ารผลิ ต
ที่กอใหเกิดความรอน หรือประกายไฟ หรือเปลวไฟ ที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย รวมทั้งกิจการที่มี
สภาพหรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยมีการประกอบกิจการในอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) ทาอากาศยาน สนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟา
(๒) สถานศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหองสมุด
(๓) สถานกวดวิชา เชน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา หรือสถานฝกอบรมหรือฝกอาชีพ
(๔) ภัตตาคาร คลังสินคา อาคารเก็บของ หางสรรพสินคา สํานักงาน โรงมหรสพ และ
หอประชุม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) โรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๖) โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) สถานที่บรรจุหรือเก็บกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
(๘) สถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
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(๙) สถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง หรือ
สิ่งเทียมอาวุธปน ตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปน
(๑๐) สถานบริการ ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๑๑) สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) สถานีขนสง ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(๑๓) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๑๔) อาคารชุด ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
ขอ ๘ ใหผูประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการตามขอ ๗ จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยดาน
อัคคีภัยตามสมควรแกสภาพของอาคารที่ประกอบกิจการ
คุณสมบัติและอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัย และการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๙ ใหผูประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการตามขอ ๗ จัดใหมีสิ่งจําเปนในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยสําหรับอาคารที่ประกอบกิจการดังตอไปนี้ เวนแตไดจัดใหมีสิ่งจําเปนในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไวแลว
(๑) ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ และระบบอัดอากาศภายในชองบันไดหนีไฟ
(๒) แบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้น
(๓) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
(๔) ระบบไฟสองสวางสํารอง ปายบอกชั้น และปายบอกทางหนีไฟ
(๕) ระบบจ า ยพลั ง งานไฟฟ า สํ า รอง สํ า หรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น แยกเป น อิ ส ระจากระบบอื่ น
และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน
(๖) ตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง
(๗) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไดแก Sprinkler System หรือระบบอื่นที่เทียบเทา
(๘) ผนังกันไฟ และประตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟ
(๙) เครื่องดับเพลิงตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่
อยูในแตละกิจการ
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(๑๐) อุปกรณตรวจจับความรอนหรือควันไฟ ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย
(๑๑) อุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ตามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
การจัดใหมีสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัยตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๙) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีการประกอบกิจการตามขอ ๗ หลายกิจการในอาคารเดียวกัน ใหผูประกอบ
กิจการนั้นจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัยและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัยตาม
ขอ ๘ และขอ ๙ รวมกัน
ขอ ๑๑ การจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัยและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ใหกระทําภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด แตตองไมเกินเกาสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได แตตองไมเกินหนึ่ง
รอยยี่สิบวัน
ขอ ๑๒ ในกรณี ที่ ผู ป ระกอบกิ จ การซึ่ ง ประกอบกิ จ การตามข อ ๗ ได จั ด ให มี สิ่ ง จํ า เป น
ในการปองกันและระงับอัคคีภัยอยูแลว แตไมอยูในสภาพที่ใชงานได หรือมีสภาพหรือการใชที่อาจไม
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหผูประกอบกิจการนั้นดําเนินการแกไขสิ่งจําเปนใน
การปองกันและระงับอัคคีภัยนั้นใหอยูในสภาพที่ใชงานไดและปลอดภัยจากอัคคีภัย ภายในระยะเวลาที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด แตตองไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได แตตองไมเกิน
เกาสิบวัน
ขอ ๑๓ กอนที่เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูประกอบกิจการดําเนินการแกไขสิ่งจําเปนในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารหรือกิจการตามขอ ๑๒ ใหนายตรวจตรวจสอบสภาพ การใช
ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย แลวรายงานให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบ
รายงานนั้นตองประกอบดวยผลการตรวจสอบ สภาพปญหาของสิ่งจําเปนในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยที่จําเปนตองแกไข วิธีการแกไข ระยะเวลาในการแกไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปน
แบบรายงานใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย
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ขอ ๑๔ ใหนายตรวจตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัย และ
ตรวจสอบสภาพการใชงานของสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารหรือกิจการตาม
ขอ ๗ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง หากตรวจสอบพบวาเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัยมิไดปฏิบัติ
หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง หรือพบวาสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารหรือ
กิจการนั้นชํารุด เสื่อมสภาพ ขาดหายไป หรือมีการใชที่อาจจะกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิตหรือรางกาย
และจําเปนตองดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจจะกอใหเกิดภยันตรายโดยเรงดวน ใหนายตรวจรีบ
รายงานเหตุดังกลาวและวิธีการที่จะตองดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อมีคําสั่ง
โดยเร็ว
การรายงานและแบบรายงานใหนําขอ ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบเห็นเองวาสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัยของ
อาคารหรือกิจการตามขอ ๗ ชํารุด เสื่อมสภาพ ขาดหายไป หรือมีการใชที่อาจจะกอใหเกิดภยันตราย
ตอชีวิตหรือรางกาย หรือไดรับรายงานจากนายตรวจตามขอ ๑๔ หรือเจาพนักงานอื่น และเจาพนักงาน
ทองถิ่นเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินไมอาจรอชาไวได ใหเจาพนักงานทอ งถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูประกอบ
กิจการดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจจะกอใหเกิดภยันตรายดังกลาวไดทันทีตามวิธีการที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
สุธรรม แสงประทุม
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา และการมีไวในครอบครอง
ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายและการจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปน
ในการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

