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รายการตรวจการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการตรวจที่ปรากฎตามรายละเอียดตามความเป็นจริง
หากผลการตรวจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ให้ทาการบันทึกลงในช่องหมายเหตุ
ผลการตรวจ
รายละเอียด
1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการ
(1) มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการ ประกอบด้วย
- แผนการตรวจตรา
- แผนการอบรม
- แผนรณรงค์ป้องกัน
- แผนดับเพลิง
- แผนอพยพหนีไฟ
- แผนบรรเทาทุกข์
(2) มีการกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(1) มีอุปกรณ์ตรวจจับเพียงพอและครอบคลุม
ทั่วทั้งอาคารสถานประกอบกิจการตามความ
เหมาะสม
(2) มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงพอและ
ครอบคลุมทั่วทั้งอาคารสถานประกอบกิจการ
(3) ในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจา (เช่น
โกดัง) มีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ

มี

ไม่มี

ไม่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ผลการตรวจ
รายละเอียด
1.3 ระบบน้าดับเพลิง
(1) ต้องจัดเตรียมน้าสาหรับดับเพลิงในปริมาณที่
เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้าให้กับอุปกรณ์ฉีดน้า
ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
30 นาที
(2) กรณีมีการจัดเก็บสารเคมีไวไฟต้องจัดเตรียมน้า
สาหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่าย
น้าให้กับอุปกรณ์ฉีดน้าดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.4 ทางออกฉุกเฉิน
(1) อาคารสถานประกอบกิจการต้องมีทางออกใน
กรณีฉุกเฉินอย่างน้อย 2 แห่ง อยู่ห่างกัน และ
ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
(2) ประตูทางออกฉุกเฉิน
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- ประตูต้องทนไฟ เป็นแบบผลักออก ไม่ล่ามโซ่
หรือใส่กุญแจ
- ป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่าง
มองเห็นได้ชัดเจน
1.5 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
(1) ต้องติดตั้งในทุกพื้นที่ของอาคารสถานประกอบ
กิจการ ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร
(2) มีป้ายหรือสัญลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนและไม่มี
สิ่งกีดขวาง
(3) ต้องมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงอย่างน้อย
6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
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1.6 การตรวจสอบ ทดสอบและบารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
(1) ต้องตรวจสอบ ทดสอบและบารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรือตามที่ผู้ผลิตกาหนด)
(2) มีการบันทึกรายงานการตรวจสอบและทดสอบ
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. ระบบไฟฟ้า
2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแผนผังวงจรไฟฟ้า
(1) มีรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยประจาปี และมีวิศวกรไฟฟ้ารับรอง
(2) มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบันและมีวิศวกร
ไฟฟ้ารับรอง
2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
(1) หม้อแปลงที่ติดตั้งบนพื้น ลานหม้อแปลงมี
รั้วรอบ รั้วต้องสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
อยู่ในสภาพดี แข็งแรง
(2) หม้อแปลงที่ติดตั้งบนที่สูง โครงสร้างรับน้าหนัก
เช่น เสา หรือ นั่งร้าน มีความแข็งแรง ไม่แตกร้าว
หรือเอียง
(3) สารดูดความชื้น (Silica Gel) มีสีน้าเงินหรือสีส้ม
ไม่เปลี่ยนสี
(4) มีการต่อสายดินที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
สภาพไม่ชารุด
(5) มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
2.3 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์
(1) สายไฟฟ้ามีฉนวนหุ้มอยู่ในสภาพเรียบร้อย
การต่อสายจุดต่อสายต้องแน่น ไม่หลวมคลอน
และมีการหุ้มฉนวนป้องกัน
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(2) อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้มาตรฐาน เหมาะสมกับ
การใช้งาน อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชารุด
เต้ารับและเต้าเสียบต้องแน่น สายไฟฟ้าลาก
ตามพื้นต้องไม่มีรอยต่อ
2.4 การต่อลงดิน
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เป็นโลหะมีการต่อลงดิน
อย่างถูกต้อง
2.5 ตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์
(1) สภาพห้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ปลอดภัย
(2) มีพื้นที่สาหรับปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ไม่มี
สิ่งกีดขวาง
(3) ในบริเวณตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์ต้องมีแสงสว่าง
ทีเ่ พียงพอ มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินแลtถังดับเพลิง
ที่ถูกประเภท
2.6 มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
2.7 มีระบบป้องกันฟ้าผ่า
3. หม้อน้า/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
3.1 มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยประจาปีของ
หม้อน้า/หม้อต้มฯ โดยมีวิศวกรรับรอง
3.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ามันของหม้อต้มฯ
3.3 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าของหม้อน้า
3.4 มีการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้า /หม้อต้มฯ
ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
4. ความปลอดภัยสารเคมี
4.1 มีการจาแนกสารเคมีอันตรายก่อนการจัดเก็บ
4.2 พื้นที่ของอาคารสถานประกอบกิจการที่จัดเก็บวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็นวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายต้องกั้น
แยกจากพื้นที่ส่วนอื่นของอาคารด้วยผนังกันไฟ
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4.3 อาคารเก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่มีพื้นที่มากกว่า
1,200 ตารางเมตร ต้องมี ผนังกันไฟ ทุกๆ ระยะ
ห่างไม่เกิน 40 เมตร
4.4 สถานที่เก็บรักษา
- พื้นต้องเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าว
- หากมีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 10 เมตร
ผนังกันไฟด้านนั้นต้องเป็นชนิดกาแพงกันไฟ
4.5 การจัดเก็บก๊าซไวไฟในอาคารต้องติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดปริมาณก๊าซ และมีการระบายอากาศ
โดยมากกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมง
4.6 การจัดเก็บของเหลวไวไฟในอาคารต้องมีการ
ระบายอากาศ โดยมากกว่ า 5 เท่ า ของปริ ม าตร
ห้องต่อ 1 ชั่วโมง
4.7 สถานที่แบ่งบรรจุของเหลวไวไฟควรเป็นห้องที่มีการ
ระบายอากาศที่ดี ขณะถ่ายบรรจุของเหลวไวไฟต้อง
ต่อระบบสายดิน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้ชนิด
ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) และต้องไม่
แบ่งบรรจุในสถานที่จัดเก็บ
4.8 ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายต้องจัดวางซ้อนกัน
สูงไม่เกินกว่าผู้ผลิตกาหนดแต่ไม่เกิน 3 เมตร
หากจาเป็นต้องวาง ให้วางบนชั้นวาง (Rack)
4.9 มีบคุ ลากรเฉพาะในการจัดเก็บสารเคมีอันตรายเมื่อ
- ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ทีม่ ี
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3
ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป หรือ
- ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บตั้งแต่
300 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ
- ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ครอบครองวัตถุ
อันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์และ
วัตถุเปอร์ออกไซด์
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5. ความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
5.1 การปฏิบัติงานทีท่ าให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
ที่ไม่ใช่งานปกติต้องมีระบบขออนุญาต (Hot Work
Permit)
5.2 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้ในอาคาร หากเป็น
การเก็บกอง กองวัตถุนั้นต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร และ
มีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
5.3 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัว
ของความร้อน
- มีมาตรการป้องกันลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุ
ที่ติดไฟได้ของเครื่องยนต์หรือปล่องไฟ
- มีมาตรการป้องกันการแผ่รังสี การนาหรือการพา
ความร้อนจากแหล่งกาเนิดความร้อนสูงไปสู่วัสดุ
ที่ติดไฟได้ง่าย
- มีมาตรการป้องกันเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิด
ประกายไฟหรือความร้อนสูง จากการเสียดสีหรือ
เสียดทานที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ได้
- มีมาตรการควบคุมการเชื่อมหรือตัดโลหะ
ที่เป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้
- มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสีของวัสดุ
5.4 มีป้ายความปลอดภัยและป้ายสัญลักษณ์เตือน
อันตราย
2. เอกสารทีน่ ายจ้างต้องจัดเตรียม (ในวันตรวจ)
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
1) รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและแผนผังวงจรไฟฟ้า
2) รายงานการตรวจสอบและทดสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย
3) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
4) เอกสารขึน้ ทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้า /หม้อต้มฯ
5) รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยประจาปีของหม้อน้า/หม้อต้มฯ
6) เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะในการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย
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1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการ
(1) มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการ ประกอบด้วย
- แผนการตรวจตรา
- แผนการอบรม
- แผนรณรงค์ป้องกัน
- แผนดับเพลิง
- แผนอพยพหนีไฟ
- แผนบรรเทาทุกข์
(2) มีการกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(1) มีอุปกรณ์ตรวจจับเพียงพอและครอบคลุม
ทั่วทั้งอาคารสถานประกอบกิจการตามความ
เหมาะสม
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กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
กฎหมายกระทรวงแรงงาน
กฎหมายแรงงาน กาหนดให้มี
แผนป้องกัน ได้แก่ แผนการตรวจตรา แผนการอบรม และ
แผนรณรงค์ป้องกัน
แผนระงับ อั ค คีภั ย ได้แ ก่ แผนดั บ เพลิ ง แผนอพยพหนี ไฟ
และแผนบรรเทาทุกข์
เพื่ อความพร้อมในการปฏิบั ติ จ าเป็ น ที่ จะต้อ งจั ดให้ มีก าร
อบรมดั บ เพลิ งขั้ น ต้ น ฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ งและฝึ ก ซ้ อ มอพยพ
หนีไฟให้เป็นไปตามแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ แผนการดั บ เพลิ ง แผนอพยพหนี ไฟ
การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้าย
กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดกันระเบิด

(2) มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงพอและ
ครอบคลุมทั่วทัง้ อาคารสถานประกอบกิจการ

อุปกรณ์เตือนภัย
แบบเสียง

อุปกรณ์เตือนภัย
แบบแสงและเสียง
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อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แบบดึง

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แบบกด

ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สถานประกอบกิจการควรติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้ง
แบบที่ใช้มือ (Manual) และแบบอัตโนมัติ
(3) ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจา (เช่น โกดัง) เนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ประจา เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้จะ
มีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจัดเก็บ ไม่สามารถทราบโดยทันที ทาให้เพลิงไหม้ลุกลามจนยากต่อ
วัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่ายต้องติดตั้ง
การควบคุมและดับเพลิง
อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ
อัตโนมัติ

อุปกรณ์ตรวจจับแบบอัตโนมัติ

-3รายละเอียด
คาแนะนา
1.3 ระบบนาดับเพลิง
กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
(1) ต้องจั ดเตรีย มน้ าส าหรับ ดับ เพลิ งในปริมาณที่
เพี ย งพอที่ จ ะส่ ง จ่ า ยน้ าให้ กั บ อุ ป กรณ์ ฉี ด น้ า
ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่ องเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า
30 นาที

หัวจ่ายน้าของทางราชการ

แท้งค์น้าสารอง

ถังน้าดับเพลิง
ต้องจัดเตรียมแหล่งน้าสารอง ยกเว้นในกรณี ที่มี หั ว จ่ายน้ า
ของทางราชการ
(2) กรณีมีการจัดเก็บสารเคมีไวไฟต้องจัดเตรียมน้า
สาหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่าย
น้าให้กับอุปกรณ์ฉีดน้าดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ต้องมีน้าสาหรับดับ เพลิ งอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ ในการดั บ เพลิ งแล้ ว ยั ง ต้ อ งใช้ น้ าเพื่ อ ลด
อุณหภูมิของภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งเป็นการป้องกัน
เพลิงลุกลาม
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1.4 ทางออกฉุกเฉิน
กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
(1) อาคารสถานประกอบกิจการต้องมีทางออกใน ทางออกฉุกเฉินต้องมีอย่างน้อยสองทาง เพื่อเป็นทางเลื อก
กรณีฉุกเฉินอย่างน้อย 2 แห่ง อยู่ห่างกัน และ สาหรับการหนีไฟ
ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
(2) ประตูทางออกฉุกเฉิน
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- ประตูต้องทนไฟ เป็นแบบผลักออก ไม่ล่ามโซ่
หรือใส่กุญแจ
สูงไม่น้อยกว่า
- ป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่าง
2 เมตร
มองเห็นได้ชัดเจน
กว้างไม่น้อยกว่า
90 เซนติเมตร

1.5 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
(1) ต้องติดตั้งในทุกพื้นที่ของอาคารสถานประกอบ
กิจการ ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร

ประตูฉุกเฉินต้องเป็นชนิดผลักออกเท่านั้น เพื่อสะดวกและ
ปลอดภัยในการอพยพคนออกสู่ภายนอกอาคาร และสามารถ
ปิ ด กลั บ ได้ เอง เพื่ อ ป้ อ งกั น ควั น ออกสู่ ท างหนี ไฟและไม่ ให้
อากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ทาให้เพลิงไม่ลุกลาม
และมีเวลาในการอพยพมากขึ้น
กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม

สูงจากพื้นไม่เกิน
1.50 เมตร

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นสิ่งจาเป็น สาหรับกรณีเพลิง
ยังไม่ลุกไหม้รุนแรงจะสามารถดับได้ทันท่วงที ควรมีการติดตั้ง
ทั่วทั้งอาคารสถานประกอบกิจการและสะดวกในการเข้าถึง
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(2) มีป้ายหรือสัญลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนและไม่มี
สิ่งกีดขวาง
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ตัวอย่างป้ายหรือสัญลักษณ์เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
(3) ต้องมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงอย่างน้อย
หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง

สภาพถังดับเพลิงไม่สึกกร่อน ข้อต่อแน่นหนา
สายฉีดไม่แตกหัก
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1.6 การตรวจสอบ ทดสอบและบารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
(1) ต้ อ งตรวจสอบ ทดสอบและบ ารุ งรั ก ษาระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้ พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรือตามที่ผู้ผลิตกาหนด)
(2) มีการบันทึกรายงานการตรวจสอบและทดสอบ
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
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กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
การตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง ตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิตกาหนด เนื่องจากเป็นสิ่งจาเป็น เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุต้อง
สามารถใช้งานได้ทันท่วงที เพื่อควบคุมสถานการณ์ได้

2. ระบบไฟฟ้า
2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแผนผังวงจรไฟฟ้า กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
(1) มีรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความ การตรวจสอบและรั บ รองระบบไฟฟ้ า ตามกฎหมายของ
ปลอดภัยประจาปี และมีวิศวกรไฟฟ้ารับรอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กาหนดให้ต้องตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้ าอย่างน้ อยปี ล ะหนึ่ งครั้งตามแบบที่ กาหนดโดย
กาหนดให้ วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ซึ่งกฎหมายกาหนดเป็ นผู้ตรวจ
สอบและรับรอง ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบฯ ตามกฎหมายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าได้มีการตรวจสอบและรับรอง
ระบบไฟฟ้าแล้วเช่นกัน
(2) มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบันและมีวิศวกร ตามกฎหมายของกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
ไฟฟ้ารับรอง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กาหนดให้จัดทาแผนผังวงจรไฟฟ้า
(Single line diagram) โดยกาหนดให้วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ซึ่ง
กฎหมายกาหนดเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบไฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งแก้ ไขแผนผั ง วงจรไฟฟ้ า ให้ เป็ น
ปั จจุ บั น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงของระบบไฟฟ้ า
ซึ่งทาให้สะดวกต่อการดูแลและบารุงรักษา
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2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
มาตรฐาน ฯ
(1) หม้ อ แปลงที่ ติ ด ตั้ ง บนพื้ น ลานหม้ อ แปลงมี
รั้วรอบ รั้วต้องสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร อยู่ในสภาพดี
แข็งแรง

(2) หม้อแปลงที่ติดตั้งบนที่สูง โครงสร้างรับน้าหนัก
เช่น เสา หรือ นั่งร้าน มีความแข็งแรง ไม่แตกร้าว
หรือเอียง

ระดับความสู งของรั้วต้องไม่น้อย
กว่า 2 เมตร อยู่ในสภาพที่ มั่นคง
แข็งแรง รวมทั้งในบริเวณโดยรอบ
ไม่มีสิ่ งกีดขวาง และห้ ามจัดเก็บ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใด ๆ ในบริ เวณ
ดังกล่าว
ภ าพ ของโครงสร้ า งที่ ใช้ รั บ
น้ าหนั ก อาจเป็ น เสา นั่ ง ร้ า น
หรือโครงสร้างอื่นๆ ต้องอยู่ใน
สภาพดี ไม่แตกร้าว ทรุดเอียง

(3) สารดูดความชื้น (Silica Gel) มีสีน้าเงินหรือสีส้ม
ไม่เปลี่ยนสี

โดยปกติจะเป็นสีน้าเงินหรือสีส้ม หากมีการเปลี่ยนสีจากเดิม
(สีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีม่วงอ่อน หรือสีส้มเปลี่ยนเป็น
สีเขียวเข้ม) ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน แสดงว่าอาจเกิดความชื้น
ขึ้นในระบบของหม้อแปลง ซึ่งอาจทาให้เกิดการระเบิดได้
ดังนั้นควรตรวจสอบและบารุงรักษาหม้อแปลงโดยละเอียด
(4) มีการต่อสายดินที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สภาพไม่
ชารุด

สายดิน
1. จุดต่อต้องแน่น สายต้องไม่ชารุดเสียหาย
2. โดยปกติการต่อลงดินของหม้อแปลงจะเป็นการต่อลง
เฉพาะหม้อแปลงแต่ละตัว
3. หลักดินต้องกลบฝังมิด
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(5) มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
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เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ป้ อ งกั น อั น ตรายหม้ อ แปลงไฟฟ้ า จากฟ้ าผ่ า
ซึ่งโดยปกติจะติดไว้ก่อนขั้วต่อไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง ส่วนมาก
จะมีสีขาวหรือเทา (บางรุ่นอาจเป็นสีน้าตาล)
2.3 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์
มาตรฐาน ฯ
(1) สายไฟฟ้ า มี ฉ นวนหุ้ ม อยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ย สภาพของฉนวนต้องไม่ฉีกขาด ปริแตก ละลาย รวมทั้งหากมี
การต่อสายจุดต่อสายต้องแน่ น ไม่ห ลวมคลอน การต่อสายต้องมีวิธีการต่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม จุดต่อ
และมีการหุ้มฉนวนป้องกัน
ต้องแน่น ไม่หลวมคลอน

วิธีการต่อสายด้วย
อุปกรณ์ต่อสายโดยเฉพาะ

การต่อสายและป้องกัน
จุดต่อสายด้วยอุปกรณ์
เฉพาะ

การป้องกันจุดต่อสายด้วย
เทปพันสายไฟ
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(2) อุป กรณ์ ไฟฟ้ าต้อ งได้ ม าตรฐาน เหมาะสมกั บ
การใช้งาน อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชารุด เต้ารับ
และเต้าเสีย บต้องแน่ น สายไฟฟ้าลากตามพื้ น
ต้องไม่มีรอยต่อ
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อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เต้ารับ เต้าเสียบ เครื่องมือกล พัดลม ฯลฯ
ต้ องได้ รั บการตรวจสอบอย่ างน้ อยประกอบด้ วย สภาพทาง
กายภาพไม่ชารุด แตกหั กเสียหาย ไม่มีรอยไหม้หรื อเขม่า ไม่มี
เสียงหรือกลิ่นไหม้หรือความร้อนที่ผิดปกติ เป็นต้น
2.4 การต่อลงดิน
มาตรฐาน ฯ
เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ที่ เป็ น โลหะมี ก ารต่ อ ลงดิ น
อย่างถูกต้อง

สายดิน
1. ภายในอาคารหลังเดียวกัน ไม่ควร มีจุดต่อลงดินมากกว่า 1 จุด
2. จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์)
ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของ
ตู้เมนสวิตช์
3. จุดต่อต้องแน่น สายต้องไม่ชารุดเสียหาย
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2.5 ตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์
(1) สภาพห้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ปลอดภัย

คาแนะนา
มาตรฐาน ฯ
ห้องตู้ควบคุมและแผงสวิตช์ไม่ใช้เป็นที่เก็บสิ่งของต่างๆ เช่น
ไม้กวาด เพราะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้

(2) มีพื้นที่สาหรับปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ไม่มี
สิ่งกีดขวาง

(3) ในบริเวณตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์ต้องมี
แสงสว่างที่เพียงพอ มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินและ
ถังดับเพลิงที่ถูกประเภท

ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
และไม่น้อยกว่าความกว้างของตู้ควบคุมและแผงสวิตซ์
มีความลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ในขณะปฏิบัติงานต้อง
สามารถเปิดฝาตู้ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา
1. มีแสงสว่างเพียงพอและสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน
2. มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินสภาพพร้อมใช้งาน
3. จัดเตรียมถังดับเพลิงประเภทที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น ถังชนิดที่บรรจุสารฮาโลตรอน บรรจุก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

2.6 มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Circuit Breaker)

ฟิวส์ตัดวงจรไฟฟ้า
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2.7 มีระบบป้องกันฟ้าผ่า

คาแนะนา
กฎกระทรวงแรงงานให้ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ได้
มาตรฐานที่อาคาร ปล่องควัน หรือบริเวณที่มีถังก๊าซหรือ
ของเหลวไวไฟ โดยมีมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดดังนี้
1. มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.)
2. มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
(NFPA)
3. มาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC)
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3. หม้อนา/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
3.1 มี การตรวจทดสอบความปลอดภั ย ประจ าปี ของ
หม้อน้า/หม้อต้มฯ โดยมีวิศวกรรับรอง
3.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ามันของหม้อต้มฯ
3.3 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าของหม้อน้า
3.4 มีการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้า/หม้อต้มฯ
ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง

คาแนะนา
กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
ต้อ งมี วิศวกรเครื่องกลที่ ขึ้นทะเบี ยนเป็ นผู้ ตรวจรับรองความ
ปลอดภัยในการใช้หม้อน้า/หม้อต้มฯ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ามัน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
ผู้ควบคุมประจาหม้อน้า/หม้อต้มฯ ต้องขึ้นทะเบียนและมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด

4. ความปลอดภัยสารเคมี
4.1 มีการจาแนกสารเคมีอันตรายก่อนการจัดเก็บ

กฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ทราบคุณสมบัติของสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดเพื่อจาแนก
ประเภทการจัดเก็บ เช่น ถังที่บรรจุสารไวไฟและถังที่บรรจุ
สารออกซิไดซ์ต้องวางไว้ให้ห่างกันมากกว่า 2 เมตร เป็นต้น

4.2 พื้ น ที่ ข องอาคารสถานประกอบกิ จ การที่ จั ด เก็ บ
วัต ถุ ดิบ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ งเป็ น วัต ถุ ที่ ติ ด ไฟได้ ง่า ย
ต้ อ งกั้ น แยกจากพื้ น ที่ ส่ ว นอื่ น ของอาคารด้ ว ย
ผนังกันไฟ

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ
เป็นการจัดเก็บสารเคมีที่มีการ
แยกบริเวณหรือมีผนังกันไฟ
กั้นแยกจากกัน
การจัดเก็บแบบแยกห่าง
ต้องมีการจาแนกสารเคมี
ตามตารางคู่มือการจัดเก็บ
สารเคมี

พื้นที่ส่วนจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ต้องมีการกั้นแยกจาก
พื้นที่ส่วนอื่น เพื่อแยกเป็นสัดส่วนและเพื่อป้องกันไฟลุกลาม
4.3 อาคารเก็บรักษาสารเคมีอัน ตรายที่มีพื้นที่มากกว่า
1,200 ตารางเมตร ต้องมี กาแพงกันไฟทุกๆ ระยะ
ห่างไม่เกิน 40 เมตร
กาแพงกันไฟ

40 เมตร

(การแบ่งพื้นที่ป้องกันไฟลาม)

-13รายละเอียด

คาแนะนา
สานักงาน
สานักงาน

ผนังกันไฟ
(การแบ่งพื้นที่ป้องกันตามประเภทการใช้)

ผนังกันไฟเป็นส่วนสาคัญในอาคารเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ให้ อ ยู่ ในวิ สั ย ที่
ควบคุมได้
4.4 สถานที่เก็บรักษา
- พื้นต้องเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าว
- หากมีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 10 เมตร
ผนังกันไฟด้านนั้นต้องเป็นชนิดกาแพงกันไฟ

4.5 การจั ด เก็ บ ก๊ า ซไวไฟในอาคารต้ อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
ตรวจวั ด ปริ ม าณก๊ า ซ และมี ก ารระบายอากาศ
โดยมากกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมง
4.6 การจั ด เก็ บ ของเหลวไวไฟในอาคารต้ อ งมี ก าร
ระบายอากาศ โดยมากกว่า 5 เท่าของปริมาตรห้อง
ต่อ 1 ชั่วโมง

กาแพงกันไฟ

เพื่อป้องกันไฟลามจากรังสีความร้อน
การจั ด เก็ บ ก๊ า ซไวไฟ ควรเก็ บ ในที่ ก ารระบายอากาศได้ ดี
หากมีการเก็บในอาคารต้อ งมีการระบายอากาศได้มากกว่า
2 เท่ าของปริม าตรห้ อ งต่ อ 1 ชั่ ว โมง (Air Change 2 เท่ า )
โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล
การจัดเก็บของเหลวไวไฟในอาคาร หากมีการหกรั่วไหลของ
ของเหลวไวไฟจะกระจายไปตามพื้นและระเหยเป็นไอตลอด
เวลา หากการระบายอากาศไม่ ดี ห รือ ไม่เพี ย งพอไอระเหย
จะสะสมจนถึงขีด จ ากั ด ต่าสุ ดของการลุ กติ ด ไฟได้ (Lower
Explosive Limit ; LEL) ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องจัดให้มีการ
ระบายอากาศได้มากกว่า 5 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมง
(Air Change 5 เท่า) โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล
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4.7 สถานที่แบ่งบรรจุของเหลวไวไฟควรเป็นห้องที่มีการ
ระบายอากาศที่ดี ขณะถ่ายบรรจุของเหลวไวไฟต้อง
ต่ อ ระบบสายดิ น และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต้ อ งใช้ ช นิ ด
ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) และต้องไม่
แบ่งบรรจุในสถานที่จัดเก็บ

คาแนะนา
- สถานที่ แ บ่ งบรรจุ ข องเหลวไวไฟควรจั ด ให้ มี ก ารระบาย
อากาศที่ ดี เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ให้ ไอระเหยของของเหลวไวไฟที่
เปิ ด ฝาภาชนะบรรจุ ห รือ การหกรั่ว ไหลของของเหลวไวไฟ
ท าให้ มี ก ารระเหยและฟุ้ งกระจาย หากมี ก ารสะสมและมี
แหล่งความร้อนหรือประกายไฟอยู่ใกล้จะเป็นสาเหตุให้เกิด
เพลิงไหม้ขึ้นได้
สายดินร่วม

สายดิน

สายต่อฝาก

การต่ อ สายดิ น (Grounding) และการต่ อ ฝาก (Bonding)
เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตขณะทาการถ่ายของเหลวไวไฟจากถัง
จัดเก็บ
- ห้ ามมี ก ารแบ่ งบรรจุ ข องเหลวไวไฟในสถานที่ เก็ บ รั ก ษา
สารเคมีอันตราย เพื่อป้องกันมิให้ เกิดอุบัติเหตุรุนแรงอย่าง
รวดเร็ว จนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
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4.8 ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายที่จัดวางซ้อนกันต้องไม่
สู งเกิ น กว่ า ผู้ ผ ลิ ต ก าหนดแต่ ไม่ เกิ น 3 เมตร หาก
จาเป็นต้องวาง ให้วางบนชั้นวาง (Rack)

4.9 มีบุคลากรเฉพาะในการจัดเก็บสารเคมีอันตรายเมื่อ
- ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า หรื อผู้ ส่ งออกวัต ถุอั น ตราย ที่ มี
วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ 1 ชนิ ด ที่ 2 หรื อ ชนิ ด ที่ 3
ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป หรือ

คาแนะนา

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถรับแรงกดและกระแทกได้จากัด
อาจทาให้ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายชารุดเสียหาย และหก
รั่วไหลได้
สารเคมีอันตราย จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดูแลในการ
จาแนกเพื่อเก็บรักษาตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อกัน อีกทั้งสามารถ
ลดความรุนแรงและควบคุมได้หากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้

- ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บตั้งแต่
300 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ
- ผู้ ผลิต ผู้ นาเข้า ผู้ส่ งออก หรือผู้ ครอบครองวัตถุ
อัน ตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์และ
วัตถุเปอร์ออกไซด์
5. ความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
5.1 การปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ เพื่อให้มีกระบวนการเตรียมการ ตรวจสอบและดูแลก่อนปฏิบัติ
ที่ไม่ใช่งานปกติต้องมีระบบขออนุญาต (Hot Work ขณะปฏิบัติ และหลังปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทางานที่ก่อให้เกิด
Permit)
ความร้อนหรือประกายไฟ
5.2 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้ในอาคาร หากเป็น
การเก็บกอง กองวัตถุนั้นต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร และ
มีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

ห่างจากโคมไฟอย่างน้อย
60 เซนติเมตร
สูงจากพื้นไม่เกิน 6 เมตร

- เพื่อป้องกันการล้ม พังทลายของกองวัตถุนั้น หากต้องการ
เก็บต้องเก็บกองบนชั้นวาง (Rack)
- เพื่อป้องกันความร้อนสะสมจากโคมไฟอันเป็นสาเหตุให้เกิด
เพลิงไหม้
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คาแนะนา
5.3 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟซึ่งจะกระจาย
ของความร้อน
ตัวไปหากมีเชื้อเพลิงในบริเวณใกล้เคียง ทาให้มีโอกาสเกิด
- มีมาตรการป้องกันลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุ อัคคีภัยขึ้นได้ มาตรการป้องกันต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่
ที่ติดไฟได้ของเครื่องยนต์หรือปล่องไฟ
- การตรวจสอบและบารุงรักษาเชิงป้องกัน
- มีมาตรการป้ องกั นการแผ่ รั งสี การน าหรื อการพา
- การทาความสะอาดปล่องระบายควัน
ความร้ อนจากแหล่ งก าเนิ ดความร้ อนสู งไปสู่ วั สดุ
- ควบคุมการสะสมของคราบน้ามันและเขม่า
ทีต่ ิดไฟได้ง่าย
- จัดให้มีฉากหรือฉนวนกั้นการกระจายตัวของรังสี
- มี มาตรการป้ องกันเครื่ องจั กรหรื อเครื่ องมื อที่ เกิ ด
ความร้อน ประกายไฟ
ประกายไฟหรื อความร้อนสู ง จากการเสี ยดสี หรือ
- ลดการเสียดสีของวัสดุต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสเกิด
เสียดทานทีอ่ าจทาให้เกิดการลุกไหม้ได้
ไฟฟ้าสถิต
- มี มาตรการควบ คุ มการเชื่ อ มห รื อ ตั ดโลห ะ
ที่เป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้
- มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต
5.4 มีป้ายความปลอดภัยและป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย

ตัวอย่างป้ายความปลอดภัยและป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย

