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ที่มา: กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผูบ ริหารหรือผูจ ดั การความปลอดภัยดาน
อัคคีภยั ของสถานประกอบกิจการตางๆ จํานวน
ไมนอ ยมีขอ สงสัยในประเด็นสําคัญคือ กฎหมาย
กําหนดใหในกรณีเกิดเพลิงไหม ตองมีการอพยพ
ลูกจางทัง้ หมดไปยังทีป่ ลอดภัยภายในเวลาไมเกิน
5 นาที ซึง่ นายจางตองเตรียมแผนอพยพ เสนทาง
หนีไฟ ทางออกหนีไฟ และจุดรวมพลเตรียมไว
ทีไ่ มมรี ะบุในกฎหมาย แตผบู ริหารจําเปนตองรู
ในการอพยพลูกจางทัง้ หมดออกจากอาคารไปยัง
พื้นที่ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยภายใน
2555 หมวด 2 ความปลอดภัยเกีย่ วกับอาคาร
เวลาไมเกิน 5 นาที จะเริ่มตนนับเวลาที่ในการ ปลอดภัยภายในเวลาไมเกินหานาที
อพยพตัง้ แตเมือ่ ไหร จึงมีการหารือขอกฎหมาย
เสนทางหนีไฟจากจุดทีล่ กู จางทํางานไป และทางหนีไฟ
ขอ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร
ในเรื่องนี้เพื่อนําไปปฏิบัติใหถูกตองตอไป
สูจ ดุ ทีป่ ลอดภัยตองปราศจากสิง่ กีดขวาง
ผูบริหารสถานประกอบกิจการเอกชนมี
ประตูทใี่ ชในเสนทางหนีไฟตองทําดวยวัสดุ ตั้งแตสองชัน้ ขึ้นไป หรือมีพื้นทีป่ ระกอบกิจการ
ขอหารือในการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงกําหนด ทนไฟ ไมมธี รณีประตูหรือขอบกัน้ และเปนชนิด ตั้งแตสามรอยตารางเมตรขึน้ ไป ใหนายจางจัด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนิน ทีบ่ านประตูเปดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ ใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถาน
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ กับตองติดอุปกรณบงั คับใหบานประตูปด ไดเอง ประกอบกิจการทุกชั้น โดยใหปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
(1) ระบบสัญญาณแจ งเหตุเพลิงไหม
แวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับการปองกันและ หามใชประตูเลื่อน ประตูมวน หรือประตูหมุน
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 2 ความ และหามปดตาย ใสกลอน กุญแจ ผูก ลามโซ อยางนอย ตองประกอบดวย
(ก) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมทงั้ ทีใ่ ชระบบ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ อาคารและทางหนีไฟ ขอ 8 หรือทําใหเปดออกไมไดขณะที่มีลูกจางทํางาน
แจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อ
กําหนดใหนายจาง จัดใหมเี สนทางหนีไฟทุกชัน้
ตอบขอหารือ
ของอาคารอยางนอยชัน้ ละสองเสนทางซึง่ สามารถ
กองความปลอดภัยแรงงานไดพิจารณา ใหอปุ กรณสง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทาํ งาน
(ข) อุปกรณสง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อพยพลูกจางที่ทํางานในเวลาเดียวกันทั้งหมด ขอหารือประกอบขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของแลว ได
สู จุ ดที่ ปลอดภั ยได โดยปลอดภั ยภายในเวลา เนนย้าํ ใหสถานประกอบกิจการตองปฏิบัตติ าม ตองสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหทกุ คนภายใน
ไมเกินหานาที
แผนปองกันและระงับอัคคีภยั ทีก่ าํ หนดใหมแี ผน อาคารไดยนิ หรือทราบอยางทัว่ ถึงเพือ่ การหนีไฟ
(2) อุปกรณแจงเหตุทใี่ ชมือตองอยูใ นที่
ประเด็นที่ หารือก็คือ การเริ่ มนับเวลา อพยพหนีไฟ เมือ่ ผูอ าํ นวยการดับเพลิงสัง่ ใชแผน
เห็
น
ได
อยางชัดเจน เขาถึงไดงาย หรืออยู ใน
สําหรับการอพยพตองเริ่มเมื่อไหร
อพยพหนีไฟพรอมกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ขอหารือดังกลาวมีขอ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ใหลูกจางอพยพออกจากอาคารสูจ ุดปลอดภัย เสนทางหนีไฟ โดยติดตั้งหางจากจุดที่ลูกจาง
ไดแก
ทัง้ นีก้ ารนับเวลาจะเริม่ นับตัง้ แตสญ
ั ญาณ ทํางานไมเกินสามสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญาณทีใ่ ชในการแจงเหตุ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ แจงเหตุเพลิงไหมดังขึ้น และสิ้นสุดการนับเมื่อ
เพลิงไหมตอ งมีเสียงหรือสัญญาณทีแ่ ตกตางไป
บริ หาร จั ด การ และดําเนิ นการด า นความ ลูกจางคนสุดทายออกจากอาคาร
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการ
หมายเหตุ อ า งอิ ง หนั ง สื อ กองความ จากเสียงหรือสัญญาณทีใ่ ชในสถานประกอบกิจการ
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานทีห่ า ม
ทํางานเกี่ ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ปลอดภัยแรงงานที่ รง0504/54 ลงวันที่ 5
ใชเสียงหรือใชเสียงไมไดผล ตองจัดใหมอี ปุ กรณ
พ.ศ. 2555
มกราคม 2561
หรือมาตรการอืน่ ใด เชน สัญญาณไฟ หรือรหัสที่
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร
ภาคผนวก
และทางหนีไฟ
ขอกําหนดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) การติดตั้ งระบบสัญญาณแจงเหตุ
ขอ 8 กําหนดใหนายจางจัดใหมเี สนทาง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
หนีไฟทุกชั้ นของอาคาร อยางนอยชั้ นละสอง บริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย เพลิงไหม ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคม
เสนทาง ซึ่งสามารถอพยพลูกจางที่ทํางานใน อาชี วอนามั ย และสิ่ งแวดล อมในการทํางาน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
เวลาเดี ยวกั นทั้ งหมดสู จุ ดที่ ป ลอดภั ยได โดย เกี่ ยวกั บการป องกั นและระงั บอั คคี ภั ย พ.ศ. ราชูปถัมภ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกําหนด
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