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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรใหกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะตองมีม าตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน และแกไขหนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้ใชบังคับกับโรงงานจําพวกที่ ๒ หรือจําพวกที่ ๓ ที่เปนโรงงานที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้
ขอ ๒ ใหยกเลิกขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔
ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“โรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความวา โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการ
โรงงานที่มีการใชเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะที่ทําใหเกิดอัคคีภัย หรือระเบิดไดงาย ทั้งนี้
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้
“โรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง” หมายความวา โรงงานซึ่งมีการประกอบ
กิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้
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“ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม” หมายความวา เครื่องตรวจจับควัน หรือความรอนหรือ
เปลวไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบกดหรือดึงเพื่อใหสัญญาณเตือนภัย
“ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ” หมายความว า ระบบดั บ เพลิ ง ที่ ส ามารถทํา งานได ทั น ที
โดยอั ตโนมัติ เมื่ อเกิ ดเพลิ งไหมหรื อความร อนจากเพลิงไหม เช น ระบบหัวกระจายน้ํ าดับ เพลิ ง
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเทา
“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ
ยาง พลาสติก
“เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ กาซ และน้ํามันตาง ๆ
“วัตถุไวไฟ” หมายความวา วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟไดงายสันดาปเร็ว
“วัตถุที่ติดไฟ” หมายความวา วัตถุที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาป
“วัตถุทนไฟ” หมายความวา วัตถุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิงและไมลดความแข็งแรงเมื่อสัมผัส
กับไฟในชวงเวลาหนึ่ง
หมวด ๒
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ขอ ๔ อาคารโรงงานตองจัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง
หรือใชงานอุปกรณไฟฟา หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงายจะตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับและ
แจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมตองเปนชนิดที่ใหสัญญาณโดยไมตองใชไฟฟาจากระบบแสงสวาง
และที่ใชกับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสํารองที่จายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา
๒ ชั่วโมง
ขอ ๕ การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
หมวด ๓
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ขอ ๖ อาคารโรงงานนอกจากได มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอั ตโนมัติแ ลว ยังตองติดตั้ ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในหมวดนี้
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เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเปนไปตาม มอก. ๓๓๒
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง หรือ มอก. ๘๘๑ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คารบอนไดออกไซด
หรื อ มอก. ๘๘๒ เครื่ องดับ เพลิ งยกหิ้ ว : โฟม หรือ มาตรฐานที่สํ า นัก งานมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมกําหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
ขอ ๗ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา ๔.๕ กิโลกรัม พรอมใชงาน
ได ตลอดเวลา โดยต องมีก ารตรวจสอบสภาพและความพร อมในการใชง านไม นอ ยกวา หกเดื อ น
ตอหนึ่งครั้ง
ขอ ๘ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
หรื อ ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเรื่ อ งมาตรฐานการป อ งกั น อั ค คี ภั ย สํ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขอ ๙ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแตละเครื่องตองมีระยะหางกันไมเกิน ๒๐ เมตร
และใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน ๑.๕๐ เมตร มีปายหรือสัญลักษณที่มองเห็นไดชัดเจน ไมมี
สิ่งกีดขวาง และตองสามารถนํามาใชงานไดสะดวก
หมวด ๔
ระบบน้ําดับเพลิง
ขอ ๑๐ ผูประกอบกิ จการโรงงานต องจั ดเตรี ยมน้ํ าสํ าหรับดั บเพลิ งในปริ ม าณที่เ พีย งพอ
ที่จะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที
ขอ ๑๑ การติดตั้งระบบน้ําดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
หมวด ๕
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ขอ ๑๒ โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปน วัตถุที่ติดไฟได ที่มีพื้น ที่
ตอเนื่องติดตอกัน ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้น ไป ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบ
หั ว กระจายน้ํา ดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ (Automatic Sprinkler System) หรื อ ระบบอื่ น ที่ เ ที ย บเท า
ใหครอบคลุมพื้นที่นั้น
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ขอ ๑๓ การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
ขอ ๑๔ สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพื้นที่ตั้งแต ๑๔ ตารางเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น
หมวด ๖
การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตาง ๆ
ขอ ๑๕ ผูประกอบกิจการโรงงานตองตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
สําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถพรอมทํางานไดตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ ทดสอบ
และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบและอุ ป กรณ เ หล า นั้ น ให เ ป น ไปตามรายละเอี ย ดแนบท า ยประกาศนี้ ห รื อ
มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
ขอ ๑๖ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษา
ระบบและอุ ป กรณ ต ามข อ ๒๖ โดยให เ ก็ บรั ก ษาไวที่ โ รงงาน พร อ มที่จ ะให พ นัก งานเจ าหน า ที่
ตรวจสอบได
หมวด ๗
การฝกอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหคนงานไดรับการฝกอบรมเรื่องการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ทั้งนี้ตองมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได
หมวด ๘
อื่น ๆ
ขอ ๑๘ ชองเปดตาง ๆ ที่อยูที่ ผ นัง พื้น หรือคานและชองทอตา ง ๆ ตอ งใชวัสดุปดกั้ น
ชองทอ และ ชองเปดเหลานี้ดวยวัตถุทนไฟที่ปองกันไฟไดอยางนอย ๒ ชั่วโมง เพื่อปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดจากเพลิงไหมลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง
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ขอ ๑๙ พื้น ที่ ของอาคารโรงงานที่มีค วามเสี่ย งต อการเกิ ดอั คคีภั ยสู งและปานกลาง ที่ มี
สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปนวัตถุที่ติดไฟไดหรือสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ตองกั้นแยก
จากพื้นที่สวนอื่นของอาคารดวยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง
ขอ ๒๐ อาคารโรงงานชั้นเดียวที่เปนโครงเหล็ก ตองปดหุมโครงสรางดวยวัสดุทนไฟหรือ
ดวยวิธีการอื่น ที่ทําใหสามารถทนไฟไดอยางนอย ๑ ชั่วโมง ถาเปนอาคารหลายชั้น ตองทนไฟได
ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง
โครงหลังคาของอาคารที่อยูสูงจากพื้นอาคารเกิน ๘ เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ หรือมีการปองกัน ความรอนหรือระบบระบายความรอนมิใหเกิดอัน ตรายตอโครงหลังคา
โครงหลังคาของอาคารนั้นไมตองมีอัตราการทนไฟตามที่กําหนดก็ได
ขอ ๒๑ การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกี่ยวของหรือทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอน
ที่เ ป น อั น ตราย ต อ งจั ด ทํ า ระบบการอนุ ญาตทํ า งานที่มี ป ระกายไฟหรื อ ความร อ นที่ เป น อั น ตราย
(Hot Work Permit System) ใหเปนไปตามหลักวิชาการดานความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐาน
ที่สามารถตรวจสอบได
ขอ ๒๒ โรงงานตอ งจัด เสน ทางหนีไ ฟที่อ พยพคนงานทั้ ง หมดออกจากบริ เ วณที่ ทํา งาน
สูบริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานไดภายในหานาที
ขอ ๒๓ การจัด เก็ บวั ตถุ สิ่ง ของที่ ติด ไฟได หากเปน การเก็บ กองวั ตถุ มิไ ดเ ก็บ ในชั้น วาง
ความสูงของกองวัตถุนั้นตองไมเกิน ๖ เมตร และตองมีระยะหางจากโคมไฟไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
ขอ ๒๔ เครื่องจักร อุปกรณ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับวัตถุไวไฟ
ตองทําการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก (Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟาสถิต
ขอ ๒๕ การใช การจัดเก็บ การขนถายหรือขนยาย ตลอดจนการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับสารไวไฟ
และสารติดไฟ ใหปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)
ของสารนั้น
ขอ ๒๖ ผูป ระกอบกิ จ การโรงงานต อ งจั ด ใหมี บุ คลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านด านความปลอดภั ย
ของโรงงานดําเนินการตรวจความปลอดภัยดานอัคคีภัยเปน ประจําอยางนอยเดือนละครั้ง โดยจัดทํา
เป น เอกสารหลั ก ฐานที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ส ามารถตรวจสอบได หากพบสภาพที่ เ ป น อั น ตราย
ที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยทันที

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๗ ผูประกอบกิ จการโรงงานตองจัด ใหมี แ ผนปอ งกั น และระงับ อัค คีภัย ในโรงงาน
ประกอบดวยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับ
อัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไวที่โรงงาน พรอมใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบไดและตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน
ขอ ๒๘ สํ า หรั บ โรงงานที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การก อ นวั น ที่ ก ฎหมายฉบั บ นี้
มีผลบั งคับ ใช การดําเนิ น การตามหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ใหดํ าเนิ น การ
ใหแลวเสร็จภายในสามปนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช
ทั้งนี้ ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

การติดตัง้ ของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
โรงงานที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย

ปานกลาง

สูง

ความสามารถของ
เครื่องดับเพลิง

2A
3A
4A
6A
10A - 40A
10B
20B
4A
6A
10A
20A - 40A
40B
80B

พื้นที่ครอบคลุมตอ
เครื่องดับเพลิง 1
เครื่องสําหรับเพลิง
ประเภท เอ
(ตารางเมตร)
280
418
557
836
1,045
372
557
930
1,045
-

ระยะทางเขาถึง
เครื่องดับเพลิง
สําหรับเพลิง
ประเภท บี
(เมตร)
9
15
9
15

การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตา ง ๆ
อุปกรณปอ งกันและระงับอัคคีภยั
วิธีการ
1. เครื่องสูบน้าํ ดับเพลิง
- ขับดวยเครือ่ งยนต
- ทดสอบเดินเครือ่ ง
- ขับดวยมอเตอรไฟฟา
- ทดสอบเดินเครือ่ ง
- เครือ่ งสูบน้าํ
- ทดสอบปริมาณการสูบน้าํ
และความดัน
2. หัวรับน้าํ ดับเพลิง (Fire department - ตรวจสอบ
connections)
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
- ตรวจสอบ
- ทดสอบ (เปดและปด)
- บํารุงรักษา
4. ถังน้าํ ดับเพลิง
- ระดับน้าํ
- ตรวจสอบ
- สภาพถังน้าํ
- ตรวจสอบ
5. สายฉีดน้าํ ดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด - ตรวจสอบ
(Hose and hose station)
6. ระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ
(Sprinkler system)
- จุดระบายน้าํ หลัก
- มาตรวัดความดัน
- หัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
- สัญญาณการไหลของน้าํ
- ลางทอ
- วาลวควบคุม

- ทดสอบการไหล
- ทดสอบคาแรงดัน
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ตรวจสอบซีลวาลว
- ตรวจสอบอุปกรณล็อกวาลว
- ตรวจสอบสวิทซสญ
ั ญาณ
ปด-เปดวาลว

ระยะเวลา
ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุกป
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกป
ทุกครึ่งป
ทุกเดือน
ทุกครึ่งป
ทุกเดือน

ทุก 3 เดือน
ทุก 5 ป
ทุก 50 ป
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 ป
ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุกเดือน

การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณสําหรับการปองกันและระงับอัคคีภยั
1. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
1.1 การตรวจสอบประจําเดือน
(1) ชนิดของเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือติดถูกตองตามประเภทของเชือ้ เพลิงหรือไม
(2) มีสิ่งกีดขวางหรือติดตั้งในตําแหนงที่เขาถึงไดยากหรือไม สังเกตเห็นไดงา ยหรือไม
(3) ตรวจสอบกรณีที่เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือที่มีเกจวดั ความดันวา ความดันยังอยูในสภาพปกติ
หรือไม
(4) ดูสภาพอุปกรณประกอบวามีการชํารุดเสียหายหรือไม
1.2 การทดสอบ
ทุก ๆ 5 ป เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะตองทดสอบการรับความดัน (hydrostatic test) เพื่อ
พิจารณาวายังสามารถใชงานไดหรือไม
2. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
2.1 เครื่องสูบน้าํ ดับเพลิงขับดวยเครือ่ งยนตดีเซล
(1) ทดสอบการทํางานของเครื่องสูบน้าํ ดับเพลิงทุก ๆ สัปดาหที่อัตราความเร็วรอบทํางานดวย
ระยะเวลาอยางนอย 30 นาทีเพือ่ ใหเครื่องยนตรอ นถึงอุณหภูมิทํางาน ตรวจสภาพของเครื่อง
สูบน้าํ , ชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้าํ
(2) ตรวจสอบแบตเตอรี่
(3) ระบบหลอลืน่
(4) ระบบน้าํ มันหลอลื่นและน้าํ มันเชื้อเพลิง
(5) เปลี่ยนน้าํ มันเครือ่ งตามระยะเวลาที่ผูผลิตกําหนด แตไมนอ ยกวาปละครั้ง
(6) ระดับน้าํ กรด-น้ํากลัน่ ของแบตเตอรี่ จะตองมีระดับทวมแผนธาตุตลอดเวลา
(7) ในกรณีระบบเครือ่ งสูบน้าํ เปนแบบทํางานโดยอัตโนมัติใหระบบควมคุมเปนตัวสั่งการทํางาน
ของเครื่องสูบน้าํ โดยผานโซลีนอยส วาลว
2.2 เครื่องสูบน้าํ ดับเพลิงขับดวยมอเตอรไฟฟา
(1) ทดสอบการทํางานของเครื่องสูบน้าํ ทุก ๆ เดือน

3. หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire department connection)
3.1 หัวรับน้าํ ดับเพลิงจะตองเห็นและเขาถึงโดยงายตลอดเวลา
3.2 หัวรับน้าํ ดับเพลิงควรจะไดรับการตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้ง
3.3 ตรวจสอบหัวรับน้าํ ดับเพลิงวาฝาครอบหรือปลั๊กอยูครบ, หัวตอสายรับน้าํ อยูในสภาพดี, ลิ้นกัน
กลับอยูใ นสภาพดีไมมีนา้ํ รัว่ ซึม
4. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
4.1 การตรวจสอบหัวดับเพลิง
(1) ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะทีอ่ ยูใกลอาคารวาอยูใ นสภาพทีด่ ีไมเสียหาย และใชงานได
(2) หัวดับเพลิงในสถานประกอบการควรตรวจสอบเดือนละครั้งวาอยูใ นสภาพที่เห็นชัดเจนและ
เขาถึงไดงา ยโดยมีฝาครอบปดอยูเรียบรอย
4.2 การบํารุงรักษาหัวดับเพลิง
(1) หลอลื่นหัวดับเพลิงปละสองครั้ง
4.3 การทดสอบหัวดับเพลิง
(1) ทดสอบการทํางานของหัวดับเพลิงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยการเปดและปดเพื่อใหแนใจได
วามีนา้ํ ไหลออกจากหัวดับเพลิง
5. ถังน้ําดับเพลิง
5.1 ตรวจสอบระดับน้าํ ในถังน้าํ เดือนละครั้ง
5.2 ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของถังน้าํ
6. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด (Hose and Hose Station)
6.1 ตรวจสอบตูเก็บสายฉีดเดือนละหนึ่งครั้งเพือ่ ใหแนใจวามีอปุ กรณฉีดน้าํ ดับเพลิงอยูค รบและอยูใ น
สภาพดี
6.2 ตรวจสอบสายฉีดน้าํ ดับเพลิงแบบพับแขวน (Hose racks) หรือแบบมวนสาย (Hose reels) และ
หัวฉีด (Nozzles) วาอยูใ นสภาพไมเสียหาย
6.3 วาลวควบคุมจะตองอยูใ นสภาพดีไมมีนา้ํ รัว่ ซึม
7. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Automatic Sprinklers)
7.1 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงจะตองไดรับการตรวจสอบดวยสายตาเปนระยะ ๆ อยางสม่าํ เสมอ สภาพ
ของหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงตองไมผกุ รอน, ถูกทาสีทับหรือชํารุดเสียหาย

7.2 การเปลี่ยนหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงที่เสียหาย ณ จุดติดตั้งตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้
(1) ชนิด
(2) ขนาดรูหวั ฉีดน้าํ
(3) อุณหภูมิทาํ งาน
(4) การเคลือบผิว
(5) แบบของแผนกระจายน้าํ (Deflector) เชน แบบหัวคว่าํ , แบบหัวหงาย, แบบติดตั้งขางผนัง
เปนตน
7.3 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงทีใ่ ชงานเปนเวลา 50 ป จะตองสุมหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงไปทดสอบการ
ทํางานในหองทดลองและตองกระทําลักษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 10 ป
7.4 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงที่มีความเสี่ยงตอการเสียหายทางกล ควรจะมีอุปกรณครอบปองกัน
(Sprinkler Guards)
7.5 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารองจะตองจัดเตรียมไวไมนอ ยกวาหกหัว ในกลองบรรจุเพือ่ ปองกันจาก
ความชื้น, ฝุน , การกัดกรอนหรืออุณหภูมสิ ูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส (100 องศาฟาเรนไฮต)
7.6 จํานวนหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารอง สําหรับอาคารที่ตดิ ตัง้ หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงควรมีจาํ นวนดังนี้
จํานวนหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารอง
(1) อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ไมนอยกวา 6 หัว
ไมเกิน 300 หัว
(2) อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ไมนอยกวา 12 หัว
ระหวาง 300 หัวถึง 1,000 หัว
(3) อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ไมนอยกวา 24 หัว
ตั้งแต 1,000 หัวขึน้ ไป
หมายเหตุ
หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารองจะตองเตรียมไวทกุ ชนิดที่มใี ชในอาคารหรือสถานประกอบการ นั้น ๆ

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
ลําดับที่
2

7

11

16
17

22

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(4) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํ มัน จากพืชหรือ สัตว หรือไขมันจากสัตวอยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสกัดน้าํ มันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว เฉพาะทีใ่ ชตวั ทําละลายในการ
สกัด
(4) การทําน้าํ มันจากพืช หรือสัตวหรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้าํ ตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอืน่ ที่ให
ความหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การทําน้าํ ตาลทรายแดง
(3) การทําน้าํ ตาลทรายดิบ หรือน้าํ ตาลทรายขาว
(4) การทําน้าํ ตาลทรายดิบ หรือน้าํ ตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
(6) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
โรงงานตม กลัน่ หรือผสมสุรา
โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล ซึ่งมิใช เอทิลแอลกอฮอล ทีผ่ ลิตจากกากซัลไฟดในการทํา
เยื่อกระดาษ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใด
อยางหนึ่งหรือ หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน เอม ควบบิดเกลียว กรอ
เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย
(2) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
(3) การฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ
(4) การพิมพสิ่งทอ
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ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเครื่องนุงหมอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ เปนเครื่องใชในบาน
(2) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(4) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทด
โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี หรือแตง
สําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถกั ดวยดายหรือเสนใย
โรงงานผลิตเสือ่ หรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใชเสือ่ หรือพรมที่
ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้าํ มัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชทาํ ดวยวิธีถกั หรือทออยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําพรมน้าํ มัน หรือสิ่งปูพนื้ ซึ่งมีผวิ หนาแข็ง ซึ่งมิไดทาํ จากไมกอก
ยาง หรือพลาสติก
(2) การทําผาน้าํ มัน หรือหนังเทียม ซึ่งมิไดทาํ จากพลาสติกลวน
(3) การทําแผนเสนใย ที่แชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุ ซึ่งมิใชยาง
(4) การทําสักหลาด
(5) การทําผาลูกไม หรือผาลูกไมเทียม
(6) การทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทาํ เบาะ นวม หรือสิ่งทีค่ ลายคลึงกัน
(7) การผลิตเสนใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทาํ จากเสนใยหรือปุยใยที่ไมใชแลว
(8) การทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การตัดหรือการเย็บเครือ่ งนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หู
กระตาย ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเทา จากผาหนังสัตว ขนสัตวหรือวัสดุอื่น
(2) การทําหมวก
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29

โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือ
เคลือบสีหนังสัตว

30

โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัดหรือแตงขนสัตว

31

โรงงานทําพรม หรือเครือ่ งใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว
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โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย หรือรองเทาจาก
(2) ใยแกว
โรงงานผลิตรองเทา หรือชิน้ สวนของรองเทา ซึ่งมิไดทาํ จากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป
หรือพลาสติกอัดเขารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การเลือ่ ย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดว ยวิธอี ื่น ที่คลายคลึงกัน
(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือ
สวนประกอบที่ทาํ ดวยไมของอาคาร
(3) การทําไมวีเนียร หรือไมอดั ทุกชนิด
(4) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม
(5) การถนอมเนื้อไม หรือการอบไม
(6) การเผาถานจากไม
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
เฉพาะมีการพนสี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอ กอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุเครือ่ งมือ หรือเครื่องใชจากไมและรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
โรงงานทําเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอืน่ ซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
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38

โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเยือ่ จากไม หรือวัสดุอนื่
(2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่
ทําจากเสนใย (Fiber) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard)

39

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard)
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44

45

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็งอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัด
กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน
(2) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยือ่ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง
สิ่งพิมพ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภณ
ั ฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุยอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(1) การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก
หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามันซักเงาเซแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑ
สําหรับใชยาหรืออุดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําสีสาํ หรับใชทา พน หรือเคลือบ
(2) การทําน้าํ มันซักเงา น้าํ มันผสมสี หรือน้าํ ยาลางสี
(3) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสาํ หรับใชนา้ํ ยาหรืออุด
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สบู เครือ่ งสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(3) การทําเครือ่ งสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(4) การทําไมขดี ไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(5) การทําเทียนไข
(6) การทําหมึกหรือคารบอนดํา
(7) การทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่น หรือควันเมือ่ เผาไหม
(8) การทําผลิตภัณฑที่มีการบูร
(12) การทําผลิตภัณฑสาํ หรับใชกับโลหะ น้าํ มัน หรือน้าํ (Metal, Oil or
Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑสาํ เร็จเคมีไวแสงฟลมหรือ
กระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical
Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth,
โรงงานกลั่นน้าํ มันปโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําแอสฟลต หรือน้าํ มันดิบ
(2) การทํากระดาษอาบแอสฟลต หรือน้าํ มันดิบ
(3) การทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชือ้ เพลิงสําเร็จรูปจากถานหิน หรือลิกไนตที่
แตงแลว
(4) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น
(5) การกลั่นถานหินในเตาโคก ซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซหรือ
เหล็ก
โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่
ดวยเครือ่ งกล คนหรือสัตว
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ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใด อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(3) การทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้าํ หรือการทํายาง
ใหเปนรูปแบบอืน่ ใดที่คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(4) การทําผลิตภัณฑยาง นอกจากทีร่ ะบุไวในลําดับที่ 51 จากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะห
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติกอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(4) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ เฉพาะมีการพนสี
(6) การทําผลิตภัณฑสาํ หรับใชเปนฉนวน เฉพาะมีการพนสี
(7) การทํารองเทา หรือชิน้ สวนของรองเทา เฉพาะมีการพนสี
โรงงานผลิต ประกอบหรือดัดแปลงเครือ่ งมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต หรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือ รถพวง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ อากาศยาน หรือเรือโฮเวอรคราฟทอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศยาน หรือเรือโฮเวอรคราฟท
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือหรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(4) การทํารม ไมถอื ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนหรอง
บุหรี่ หรือไฟแซ็ก เฉพาะมีการพนสี

-7ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
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โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกา ซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ
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โรงงานบรรจุสนิ คาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(2) การบรรจุกา ซ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานทีข่ ับเคลื่อนดวยเครือ่ งยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานทีข่ ับเคลื่อนดวยเครือ่ งยนตหรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว เฉพาะมีการพนสี
(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว เฉพาะมีการพนสี
(3) การพนสีกนั สนิม ยานทีข่ ับเคลือ่ นดวยเครือ่ งยนต เฉพาะมีการพนสี
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอาํ นาจในการประหาร ทําลายหรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานอง
เดียวกับอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ หรือ
สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทา พน หรือเคลือบสี
(2) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้าํ มันเคลือบเงาอื่น

101

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) เฉพาะเตาเผาของเสียรวม

102

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจําหนายไอน้าํ (Steam Generating)

106

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม

