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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ใหผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
มีไวซึ่งอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ (๑๑) แหงกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา
และการมีไวในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
และการจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“หนากากปองกันไอรอนและควันพิษ” หมายความวา ถุงครอบศีรษะ สําหรับให
ผูประสบภัยใชสวมปองกันไอรอนและควันพิษ ที่เกิดจากเพลิงไหม เพื่อหนีออกจากสถานที่เกิดอัคคีภัย
ไปสูสถานที่ที่ปลอดภัย ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติทนความรอนไดไมต่ํากวา ๘๐๐ องศาเซลเซียส
มีตัวกรองซึ่งบรรจุสารเคมีที่ใชกรองควันและกาซพิษไดไมนอยกวา ๑๕ นาที ในขณะที่ใชงานมีลิ้นไอ
เสียสําหรับระบายอากาศออกทางเดียวโดยวิธีกล สามารถหายใจเขาออกทางจมูกไดโดยไมตองใชมือ
ชวยในขณะที่ใชงาน
“ควันพิษ” หมายความวา กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซไฮโดรเจนไซยาไนด
กาซไฮโดรเจนคลอไรด กาซอะโครลีน และกาซชนิดอื่นที่เกิดจากการเผาไหมวัสดุตาง ๆ ในขณะที่เกิด
อัคคีภัยซึ่งอาจทําใหผูสูดกาซนั้นไดรับอันตรายหรือถึงแกชีวิต
“ไฟฉายฉุกเฉิน” หมายความวา ไฟฉายซึ่งใหแสงสวางอัตโนมัติทันทีที่ไฟฟาดับ
ใชแบตเตอรี่ที่อัดประจุไฟฟาไดในตัว สามารถใหแสงสวางในที่มืดไดไกล ไมต่ํากวา ๑๐ เมตร
“คูมือความปลอดภัยและขอควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม” หมายความวา เอกสาร
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผูประสบภัยเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม รวมทั้งวิธีหนีไฟออก
จากอาคารหรือสถานประกอบกิจการที่เกิดเพลิงไหม โดยมีรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นตามที่จําเปน รายละเอียดตามที่กําหนดไวทายประกาศกระทรวงนี้
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“อุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการ” หมายความวา
หนากากปองกันไอรอนและควันพิษ ไฟฉายฉุกเฉิน และคูมือความปลอดภัยและขอควรปฏิบัติขณะเกิด
เพลิงไหม
ขอ ๒ ผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ที่ประกอบการอยูในอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองมีไวซึ่งอุปกรณเครื่องชวยในการหนี
ไฟจากอาคารดังตอไปนี้
(๑) กิจการโรงแรม กิจการอาคารชุดที่ใหเชาหรือ อยูอาศัยชั่วคราว ตองจัดใหมี
หนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอยหองละ ๒ ชุด มีไฟฉายฉุกเฉินอยางนอยหองละ ๑ ชุด
และมีคูมือความปลอดภัยและขอควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหมอยางนอยหองละ ๑ ชุด บริเวณหองโถง
และทางเดินตองจัดใหมีหนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอย ๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๒๐๐
ตารางเมตร
(๒) กิจการสํานักงาน ตองจัดใหมีหนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอย
๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๒๕ ตารางเมตร
(๓) กิจการสถานพยาบาล ตองจัดใหมีหนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอย
หองละ ๒ ชุด มีไฟฉายฉุกเฉินอยางนอยหองละ ๑ ชุด และมีคูมือความปลอดภัยและขอควรปฏิบัติ
ขณะเกิดเพลิงไหมอยางนอยหองละ ๑ ชุด ในบริเวณหองโถงและทางเดิน ตองจัดใหมีหนากากปองกัน
ไอรอนและควันพิษอยางนอย ๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๒๐๐ ตารางเมตร
(๔) กิ จ การภั ต ตาคารและสถานบริ ก าร ต อ งจั ด ให มี ห น า กากป อ งกั น ไอร อ นและ
ควันพิษอยางนอย ๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๒๕ ตารางเมตร กรณีแบงเปนหองและมีเตียงหรือที่นอนไว
บริการลูกคา ตองจัดใหมีหนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอยหองละ ๒ ชุด และมีไฟฉาย
ฉุกเฉิน อยางนอยหองละ ๑ ชุด
(๕) กิจการหางสรรพสินคา กิจการโรงมหรสพ กิจการหอประชุม ตองจัดใหมี
หนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอย ๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๑๐๐ ตารางเมตร
(๖) กิ จ การสถานศึ ก ษาและกิ จ การสถานกวดวิ ช า ต อ งจั ด ให มี ห น า กากป อ งกั น
ไอรอนและควันพิษอยางนอย ๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๒๕ ตารางเมตร
(๗) กิจการสถานีรถไฟฟาตองจัดใหมีหนากากปองกันไอรอนและควันพิษอยางนอย
๑ ชุด ตอพื้นที่ทุก ๆ ๒๕ ตารางเมตร
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ขอ ๓ การติดตั้งหนากากปองกันไอรอนและควันพิษตามขอ ๒ (๑) ถึง (๗) ในพื้นที่
ที่เปนหองพัก ตองติดตั้งใหสวนบนของหนากากสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร
ในที่ที่มองเห็นและสามารถอานคําแนะนําการใชได สามารถนําไปใชงานโดยสะดวกและตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา ในพื้นที่นอกหองพักหรือพื้นที่ที่เปนหองโถงหรือทางเดินใหกระจายติดตั้ง
ตามจุดที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิง หรือตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงตามชั้นตาง ๆ ของอาคาร หรือในที่ที่สามารถ
มองเห็นและหยิบใชไดงาย สําหรับการติดตั้งไฟฉายฉุกเฉินใหติดตั้งในบริเวณเดียวกับที่ติดตั้งหนากาก
ปองกันไอรอนและควันพิษ หรือตามจุดที่เหมาะสม
ขอ ๔ หนากากปองกันไอรอนและควันพิษ ตองมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน ตามที่กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กําหนดหรือตามมาตรฐาน EN ๔๐๓ ของสหภาพ
ยุโรป หรือมาตรฐาน AS/NZS 1716:1994 ของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด หรือ
มาตรฐานของประเทศญี่ปุน ๒๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุธรรม แสงประทุม
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดคูมือความปลอดภัยและขอควรปฏิบตั ิขณะเกิดเพลิงไหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ใหผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
มีไวซึ่งอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ

ใหผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ตองจัดใหมีคูมือความปลอดภัย
และขอควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม ซึ่งเปนเอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของผูประสบภัย
เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นตามที่จําเปน
โดยอยางนอยใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับระบบปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในอาคาร
หรือสถานประกอบกิจการ
๑.๑ ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารหรือสถานประกอบกิจการ เชน
(๑) ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ และระบบอัดอากาศภายใน
ชองบันไดหนีไฟ
(๒) แบบแปลนแผนผังอาคารแตละชั้น
(๓) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
(๔) ระบบไฟสองสวางสํารอง ปายบอกชั้น และปายบอกทางหนีไฟ
(๕) ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
(๖) หัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ
(๗) ตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง
(๘) ผนังกันไฟ และประตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟ
(๙) เครื่องดับเพลิงตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิง
ที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่อยูในแตละกิจการ
(๑๐) อุปกรณตรวจจับความรอนหรือควันไฟ
(๑๑) อุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารหรือสถานประกอบ
กิจการ ไดแก หนากากปองกันไอรอนและควันพิษ ไฟฉายฉุกเฉิน เปนตน
(๑๒) ลิฟทดับเพลิง สําหรับพนักงานดับเพลิงใชในขณะเกิดเพลิงไหม
(๑๓) ดาดฟา สําหรับใชเปนทางหนีไฟทางอากาศ

/๑.๒ ...

-๒๑.๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารหรือ
สถานประกอบกิจการ ไดแก
(๑) การติดตั้งแบบแปลนแผนผังในตัวอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
แบบแปลนแผนผังจะติดตั้งในแตละชั้นของอาคารหรือสถานประกอบกิจการ โดยระบุถึงตําแหนง
ของหองทุกหอง เสนทางหนีไฟ ตูหัวฉีดน้ําดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง และลิฟทสําหรับพนักงาน
ดับเพลิงอยางชัดเจน
(๒) ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง จะตองแยกเปนอิสระจากระบบอื่น ๆ
เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม ไฟฟาสํารองจะสงไฟฟาไปยังระบบตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการดับเพลิง
และการหนีไ ฟ ได นานประมาณ 2 ชั่วโมง และใชสําหรับ เครื่องสูบ น้ําดับเพลิ ง ลิฟทดับเพลิง
ระบบสื่อสาร ฯลฯ ไดตลอดเวลา
(๓) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม จะตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ทุกชั้น ประกอบดวยอุปกรณสําคัญคือ อุปกรณตรวจจับความรอนหรือควันไฟที่ผิดปกติ (Detector)
และสัญญาณเตือน (Alarm) เปนตัวสงสัญญาณในลักษณะของแสงหรือเสียง ซึ่งใชประกอบกับ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler)
(๔) เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามชนิ ด และขนาดที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ดั บ เพลิ ง
ที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่อยูในแตละกิจการ ติดตั้งทุกชั้นของอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
เพื่อใชในการควบคุมเพลิงเบื้องตน
(๕) บันไดหนีไฟ อาคารหรือสถานประกอบกิจการขนาดใหญจะตองมี
บันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดลงสูพื้นดินอยางนอย 2 แหง โดยจะตองอยูในตําแหนงที่หาไดงายและ
ไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมไมควรใชบันไดภายในอาคารและบันไดเลื่อน เพราะบันได
เหลานั้นไมสามารถปองกันควันไฟหรือเปลวไฟได และหามใชลิฟทอยางเด็ดขาด เพราะลิฟท
จะหยุดทํางาน
(๖) ลั ก ษณะที่ดี ข องประตูหนี ไฟ บั น ไดหนีไ ฟที่อ ยู ใ นตั ว อาคารหรื อ
สถานประกอบกิจการ จะตองจัดใหมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีบานประตูหนีไฟที่ทําจากวัสดุทนไฟ
และเปนแบบผลักเขาสูดานในของบันไดหนีไฟ เพื่อความรวดเร็วในการหนีไฟ นอกจากนั้นประตู
หนีไฟทุกบานจะตองติดตั้งอุปกรณปด - เปดอัตโนมัติ เพื่อปองกันไมใหควันไฟลุกลามเขาไป
ในบันไดหนีไฟ
(๗) ปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟ ชองบันไดหนีไฟที่อยูภายใน
ตัวอาคารหรือสถานประกอบกิจการ จะตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉิน พรอมทั้งมีปาย
บอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งดานในและดานนอกของ
บันไดหนีไฟทุกชั้น เพื่อปองกันการหนีออกผิดชั้น ซึ่งจะชวยใหผูหนีไฟทราบวา ขณะนี้อยูที่ชั้นใด
และทราบวาถึงชั้นลางที่มีทางออกสูภายนอกอาคารหรือสถานประกอบกิจการแลว
/๒. วิธีปฏิบัติ...

-๓๒. วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ๑๐ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ กอนเขาใชอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
ควรศึกษาเรื่องตําแหนงบันไดหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจาก
ตัวอาคารหรือสถานประกอบกิจการ การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) และอุปกรณ
อื่น ๆ รวมทั้งศึกษาคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหมและการหนีไฟอยางละเอียด
ขั้นตอนที่ ๒ ขณะที่อยูในอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
ควรหาทางออกฉุกเฉินอยางนอย 2 ทางที่ใกลที่สุด ตรวจสอบ
ดูวาทางออกฉุกเฉินไมปดล็อค หรือมีสิ่งกีดขวาง และสามารถใชเปนเสนทางออกจากภายใน
อาคารหรือสถานประกอบกิจการไดอยางปลอดภัย พรอมทั้ งนับจํานวนประตูหองจากจุดที่ใ ช
อาคารหรือสถานประกอบกิจการสูทางหนีฉุกเฉินดังกลาว เพื่อใชเปนจุดสังเกตและสามารถไปถึง
ทางหนีไฟได แมวาไฟจะดับหรือปกคลุมไปดวยควันไฟ
ขั้นตอนที่ ๓ หากตองนอนพักผอนภายในอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
กอนเขานอน ควรวางกุญแจหองพัก ไฟฉายฉุกเฉิน และหนากาก
ปองกันไอรอนและควันพิษ (ถามี) ไวใกลกับเตียงนอน ถาเกิดเพลิงไหมจะไดหยิบกุญแจและ
เครื่องชวยในการหนีไฟดังกลาวไดทันที อยาเสียเวลากับการเก็บสิ่งของเครื่องใชสวนตัว และควร
เรียนรูและฝกซอมการเดินภายในความมืด
ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อตองประสบเหตุเพลิงไหม
ถ า เพลิ ง นั้ น อยู ใ นสภาพที่ ส ามารถดั บ ได ให ดั บ เพลิ ง นั้ น ทั น ที
ถาไมสามารถดับไดใหหาตําแหนงสัญญาณเตือนเพลิงไหม เปดสัญญาณเตือนเพลิงไหม จากนั้น
ใหหนีออกจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการตามทางหนีไฟ แลวโทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
ทันที
ขั้นตอนที่ ๕ เมื่อไดยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ใหรีบหาทางหนีออกจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการนั้ น
ตามทางหนีไฟที่ใกลที่สุดทันที
ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อเกิดเพลิงไหมในหองที่ใชในอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
ถ า เพลิ ง นั้ น อยู ใ นสภาพที่ ส ามารถดั บ ได ใ ห ดั บ เพลิ ง นั้ น ทั น ที
ถาไมสามารถดับได ใหหนีออกมาแลวปดประตูหองทันที พรอมทั้งรีบแจงเจาหนาที่ผูดูแลความ
ปลอดภัยของอาคารหรือสถานประกอบกิจการนั้นทันที เพื่อโทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
/ขั้นตอนที่ ๗ ...

-๔ขั้นตอนที่ ๗ เมื่อเกิดเพลิงไหมนอกหองที่ใชในอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
กอนที่จะหนีออกจากสถานที่นั้น ใหวางมือบนประตู หากประตู
มีความเย็นอยูใหคอย ๆ เปดประตูแลวหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกลที่สุด
ขั้นตอนที่ ๘ ถาเกิดเพลิงไหมอยูในบริเวณใกล ๆ
ถาประตูหองมีความรอน หามเปดประตูเด็ดขาด ใหรีบโทรศัพท
แจงเจาหนาที่ผูดูแลความปลอดภัยหรือแจงหนวยดับเพลิง เพื่อแจงใหทราบวา ขณะนี้อยูที่ใดของ
อาคารหรือสถานประกอบกิจการ พรอมทั้งหาผาขนหนูชุบน้ําใหเปยกชุม ปดทางเขาออกของควัน
ปดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ สงสัญญาณขอความชวยเหลือที่หนาตาง
ขั้นตอนที่ ๙ เมื่อตองเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม
ใหใชวธิ ีคลานต่ําหนีไปยังทางออกฉุกเฉิน เพราะอากาศบริสุทธิ์
จะอยูดานลาง (เหนือพื้นหอง) ใหนํากุญแจหอง ไฟฉายฉุกเฉินไปดวย และใชหนากากปองกัน
ไอรอนและควันพิษ (ถามี) หากหมดหนทางหนีจะไดสามารถกลับเขาหองได
ขั้นตอนที่ ๑๐ การหนีออกจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการ
หามใชลิฟทในขณะเกิดเพลิงไหมอยางเด็ดขาด เพราะลิฟท
จะหยุดการทํางานเนื่องจากไมมีกระแสไฟฟา และไมควรใชบันไดภายในอาคารหรือสถานประกอบ
กิจการ หรือบันไดเลื่อน เนื่องจากบันไดเหลานั้นไมสามารถปองกันไฟและเปลวไฟได ใหใชบันได
หนีไฟภายในอาคารหรือสถานประกอบกิจการเทานั้น

