เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๔ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑการควบคุมและการกํากับ ดูแลการผลิต การคา การครอบครอง
การขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๗
เนื่องจากการควบคุมและการกํากับ ดูแลการผลิต การคา การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิง
และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ ไดแก
กฎหมายวาดวยควบคุมยุทธภัณฑ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม กฎหมายวาดวยเครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายวาดวยคุมครอง
แรงงาน ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายวาดวยโรงงาน ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและหรือการกํากับดูแล
การผลิต การคา การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง ครบถวนทุกกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการควบคุมและการกํากับ ดูแล
การผลิต การค า การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิ งและวัตถุ ดิบที่ใชในการผลิ ตดอกไมเพลิงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“การควบคุมและการกํากับ ดูแล” หมายความวา การพิจารณาอนุญาต และหรือการกํากับ ดูแล
การผลิต การคา การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
“การผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนรูป
แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย
“การครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น และไมวาจะ
เปนการมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใชหรือเพื่อการอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง และ
ดอกไมเพลิง
“ดอกไมเพลิง” หมายความวา วัสดุที่เมื่อเผาไหมแลวกอใหเกิดแสง เสียง เชน พลุ ประทัดไฟ
ประทัดลมและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคลายคลึงกัน

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๔ ง

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘

“การคา”
หมายความวา การซื้อขาย การจําหนาย การแลกเปลี่ยน การนําเขา การสงออก
ซึ่งดอกไมเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
“การขนสง” หมายความวา การเคลื่อนยายซึ่งดอกไมเพลิงหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและหรือการกํากับ ดูแล
ตามกฎหมายวาดวยควบคุมยุทธภัณฑ กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน และกฎหมาย
วาดวยโรงงาน และใหหมายความรวมถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ขอ ๒ หนวยงานใดที่ไดรับคําขออนุญาตการผลิต การคา การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิง
และหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ดอกไม เ พลิ ง หรื อ พบว า มี ก ารลั ก ลอบในการผลิ ต การค า
การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง ตองแจงใหทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบ เพื่อประสานความรวมมือในการควบคุมและการกํากับ ดูแลการผลิต การคา การครอบครอง
การขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
ขอ ๓ การควบคุมและการกํากับ ดูแลการผลิต การคา การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิง
และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง ใหเปนไปตามหลักเกณฑแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พลเอก สัมพันธ บุญญานันต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

พงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

หลักเกณฑการควบคุมและกํากับดูแลการผลิต การคา การครอบครอง การขนสง
ดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
แนบทายประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2547
------------------------------------------------ขอ 1 หลักเกณฑการควบคุมและการกํากับดูแลการผลิตดอกไมเพลิง
1.1 อาคาร สถานที่หรือบริเวณทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิง ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอที่จะประกอบ
กิจการโดยไมอาจกอใหเกิดอันตรายเหตุราํ คาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอื่น
(2) ไมตั้งอยูในยานชุมชนหรือใกลกับสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา โรงมหรสพ วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน
สถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ
(3) อยูหางจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะหางตามตารางที่ 1 และหางจากแนวรั้วหรือ
แนวเขตที่ดินอยางนอย 20 เมตรโดยรอบ
(4) ตองเปนอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ไมมีหองใตดินและชั้นลอย
(5) ตองติดตั้งสายลอฟาที่มีประสิทธิภาพ
(6) สรางดวยวัสดุที่ไมติดไฟ มีความมั่นคง แข็งแรง และปองกันไฟที่เกิดจาก
ภายนอกและการลุกลามของไฟภายในได
(7) พื้นอาคารตองเปนวัสดุที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ ราบเรียบ ไมขรุขระ ไมลื่น
ไมมีรอยแตกราว ทําความสะอาดไดงาย รวมทั้งมีลักษณะที่ไมดดู ซับของเหลว
และไมเก็บกักสารเคมีที่อาจหกรั่วไหลและน้ําหรือสารเคมีที่ใชในการดับเพลิง
(8) พื้นอาคารตองเปนผิวเรียบและเคลือบดวยวัสดุที่นาํ ไฟฟา (Conductive Material)
(9) มีประตูชนิดผลักเปดจากดานในขนาดกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร
สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร จํานวนไมนอยกวา 2 ประตู อยูหางกันพอสมควร
(10) มีทางออกฉุกเฉินที่เปดออกไดงายและเพียงพอหรือมีอยางนอย 2 ทิศทาง
นอกเหนือจากทางเขาออกปกติ และทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจน
(11) หลังคาอาคารตองออกแบบใหสามารถระบายแรงอัดที่เกิดจากการระเบิด
(12) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยใหมพี นื้ ที่ประตู หนาตาง และชองลม
รวมกันโดยไมนับที่ติดตอระหวางหองไมนอ ยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่
ของหอง
/ (13) มีปายขอความ….

- 2(13) ตองมีปายขอความหรือสัญลักษณ เชน “หามสูบบุหรี่” “หามทําใหเกิด
ประกายไฟ” ฯลฯ ติดไวในที่ซึ่งเห็นไดชดั เจน
(12) ในระยะ 15 เมตร รอบอาคารตองปราศจากวัชพืชและวัสดุที่ติดไฟได
(13) ทอหรือรางเพื่อระบายน้ําในอาคารและน้าํ ฝนตองเปนทอหรือรางปดมิดชิด
(14) หามมีการพักอาศัยภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
โดยเด็ดขาด
ตารางที่ 1 ระยะหางระหวางอาคารผลิตดอกไมเพลิงกับอาคารอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับดอกไมเพลิง
น้ําหนักดอกไมเพลิง
(กิโลกรัม)

0-45
45-91
91-136
136-181
181-227
227-454
454-907
907-1361
1361-1814
มากกวา 1814

ระยะหางระหวางอาคาร ระยะหางระหวางอาคาร ระยะหางระหวางอาคาร
ผลิตดอกไมเพลิง
ผลิตดอกไมเพลิง
ผลิตดอกไมเพลิง
ชนิดพิเศษ *
ชนิดพิเศษ *
ชนิดทั่วไป**
(Special Fireworks) (Common Fireworks)
(Special Fireworks)
กับอาคารอื่นๆ
กับอาคารอื่นๆ
กับอาคารอืน่ ๆ
โดยไมมีสิ่งขวางกั้น
(เมตร)
โดยมีสิ่งขวางกัน้
(เมตร)
(เมตร)
35
17
11
42
21
11
47
23
11
52
26
11
55
28
11
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
11
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
11
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
15
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
18
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
20

* ดอกไมเพลิงชนิดพิเศษ (Special Fireworks) หมายถึง ดอกไมเพลิงขนาดใหญ ออกแบบใหเกิดแสงหรือเสียงโดย
การเผาไหมอยางรุนแรงหรือการระเบิด รวมถึงประทัดที่มีสวนผสมเปนวัตถุระเบิดมากกวา 130 มิลลิกรัม
หรือพลุแตกอากาศ (Aerial Shells) ที่มีสวนผสมสารเคมีที่เผาไหมแลวทําใหเกิดแสงหรือเสียงเกินกวา 40 กรัม
หรือดอกไมเพลิงอื่นที่มีวัตถุระเบิดมากกวาดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป
** ดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) หมายถึง ดอกไมเพลิงขนาดเล็กซึ่งจะใหแสงเมื่อเกิดการเผาไหม
หรือดอกไมเพลิงขนาดเล็กที่กอใหเกิดเสียง เชน เกิดเสียงหวีด ถาเปนดอกไมเพลิงที่เลนบนพื้นดินมีสวนผสมที่เปน
วัตถุระเบิดไมเกิน 50 มิลลิกรัม ดอกไมเพลิงที่เลนในอากาศมีสวนผสมที่เปนวัตถุระเบิดไมเกิน 130 มิลลิกรัม

/ 1.2 เครื่องจักรอุปกรณ….

- 31.2 เครื่องจักรอุปกรณและระบบไฟฟา
(1) เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งตองเปนชนิดทนการระเบิดและปองกันการ
เกิดประกายไฟไดเทานัน้ และตองไดรับการตรวจสอบรับรองจากวิศวกรไฟฟาเปน
ประจําทุกป
(2) เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาตองมีการตอสายดินและตอฝาก (Grounding and
Bonding)
(3) หามติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่อาจทําใหเกิดประกายไฟ เชน สะพานไฟ สวิทช
ตัดตอนอัตโนมัติ สวิทชปด –เปด โดยเด็ดขาด
(4) ระบบสองสวางควรใชแสงสวางธรรมชาติหรือแสงสวางจากระบบไฟฟาเทานั้น
และตองเปนชนิดทนการระเบิดและปองกันการเกิดประกายไฟเทานั้น
(5) แผงวงจรไฟฟาตองมีการตอลงดิน(Grounding)โดยสายดิน หลักสายดินและ
วิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย
พ.ศ. 2545 รวมทั้งตองติดตั้งสายลอฟาที่มีประสิทธิภาพ
(6) ระบบไฟฟา การเดินสายไฟฟา และการติดตั้งเครื่องยนตไฟฟา สวิทชไฟฟา
และอุปกรณเครื่องไฟฟาอื่น ตองเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน
โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(7) หามใชเตาไฟ เปลวไฟ หรือเครื่องทําความรอน หากมีความจําเปนตองใช
ความรอนใหใชความรอนจากน้ํารอน หรือไอน้ํา หรือลมรอน
1.3 กระบวนการผลิตดอกไมเพลิง
ผูผลิตดอกไมเพลิงตองควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบการผลิตดอกไมเพลิง ดังนี้
(1) ขั้นตอนหรือกรรมวิธีการผลิตตองไมกอใหเกิดเปลวไฟ ประกายไฟ ความรอน
(2) ในกรณีที่มีการชั่งวัตถุดิบใหใชแผนกระดาษที่สะอาดวางบนภาชนะที่ใชในการ
ชั่งกอน เมื่อชัง่ และเทวัตถุดบิ ออกแลว ใหทิ้งแผนกระดาษที่ใชแลวนั้นลงใน
ถังน้ําที่ไดจัดเตรียมไว แลวจึงดําเนินการชั่งสวนผสมอื่น ๆ ตอไป
(3) ในกรณีที่มวี ัตถุดิบหกลงบนโตะ หรือพืน้ ที่ที่ใชปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ
เครื่องมือในระหวางการชั่งใหรีบทําความสะอาดทันที
(4) หามเปดฝาภาชนะบรรจุวตั ถุดิบทิ้งไว และเมื่อเสร็จภาระกิจแลวใหปด ฝาภาชนะ
บรรจุวัตถุดิบใหมิดชิดและนําไปจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม โดยทันที
(5) การผสมวัตถุดิบในการผลิตดอกไมเพลิงตองผสมทีละครั้ง ครั้งละปริมาณนอย ๆ

/ (6) การผสมวัตถุดิบ ….

- 4(6) การผสมวัตถุดิบในการผลิตดอกไมเพลิงตองทําในที่ที่มีการระบายอากาศ
เหมาะสม และภาชนะที่ใชผสมตองไมทํามาจากวัสดุทเี่ ปนโลหะ
(7) หามบด โม หรือปนวัตถุดิบพรอมกันในภาชนะเดียวกัน และตองทําความสะอาด
อุปกรณ เครื่องมือทุกครั้งกอนใชบด โมหรือปนวัตถุดิบทีเ่ ปนสวนผสมอื่น ๆ
(8) หามอัด ตอก หรือกระทุงสวนผสมวัตถุดบิ ในการผลิตดอกไมเพลิงในภาชนะรูป
ทรงกระบอก
(9) หามเก็บวัตถุดบิ ไวภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
โดยเด็ดขาด ยกเวนนํามาใชเพื่อการผลิต
(10) ตองเก็บวัตถุดบิ บางสวนที่ผสมแลวหรือที่เปนกึ่งสําเร็จรูปของดอกไมเพลิงในถัง
หรือภาชนะทีม่ ีฝาปดมิดชิด และนํามาใชเพื่อการผลิตดอกไมเพลิงไดไมเกิน
200 กิโลกรัม
(11) อนุญาตใหเก็บสะสมดอกไมเพลิงไวในอาคาร สถานที่หรือบริเวณทีใ่ ชใน
การผลิตดอกไมเพลิงไดไมเกิน 100 กิโลกรัม
(12) ตองจัดใหมีและใชระบบขจัดฝุนละอองที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ
ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานในอาคาร สถานที่หรือบริเวณทีใ่ ชใน
การผลิตดอกไมเพลิงและผูอยูอาศัยใกลเคียง
(13) ตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกผูปฏิบัติงานในการผลิต
ดอกไมเพลิงไดสวมใสตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ตามความจําเปนและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้น ๆ และตองดูแลรักษาเครื่องปองกันอันตราย
ดังกลาวใหอยูใ นสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
(14) ตองจัดใหมีการอบรม แนะนําชี้แจงผูปฏิบัติงานในการผลิตดอกไมเพลิงใหเขาใจ
ถึงเหตุอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นไดของงานตาง ๆ ที่ตนปฏิบัติอยู ตลอดจน
อธิบายใหรูถึงวิธีระมัดระวังปองกันอันตรายและสามารถใชมาตรการการแกไข
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไดในทันที
(15) ตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาล พรอมทั้งคําแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลไวใน
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิง
(16) หามกระทําการใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดประกายไฟหรือ
ความรอน เชน การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและ
ประสานโลหะหรือสิ่งอื่นใด เปนตน ตองอยูหางจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณ
ที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิงอยางนอย 15 เมตรโดยรอบ

/ (17) หามใชเครื่องรับสง…

- 5(15) หามใชเครื่องรับสงสัญญาณหรืออุปกรณอื่นใดที่ทําใหเกิดประกายไฟภายใน
อาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
(16) หามผูปฏิบัติงานรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
(17) หามผูที่ไมมีหนาที่โดยตรงหรือผูซึ่งไมเขาใจดีถึงเหตุอันตรายของการปฏิบัติงาน
ทํางานโดยเด็ดขาด
1.4 การปองกันการระเบิดและเกิดเพลิงไหม
ผูผลิตดอกไมเพลิงตองดําเนินการดังนี้
(1) หามสูบบุหรี่ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
โดยเด็ดขาด ตองจัดหาที่สบู บุหรี่ไวโดยเฉพาะในบริเวณสํานักงาน บานพัก
หรือสถานที่ที่ไมมีดอกไมเพลิงและวัตถุดบิ ในการผลิตดอกไมเพลิง
(2) หามผูปฏิบัติงานที่มีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอลหรือยาที่ทําใหงว งนอนเขาไป
ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
(3) ตองจัดหาชุดทํางานใหผูปฏิบตั ิงานเปลีย่ นกอนเขาทํางาน และตองทําความสะอาด
ชุดทํางานทุกครั้งหลังเลิกงาน และหามผูปฏิบัติงานสวมชุดทํางานออกนอก
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
(4) ผูปฏิบัติงานที่เสื้อผาเปอนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิงที่เสี่ยงตอการติด
ไฟหามเขาไปในสถานที่ที่จดั ไวใหสูบบุหรี่
(5) ตองจัดเตรียมสถานที่ลางทําความสะอาด และเปลี่ยนเสื้อผาใหแกผูปฏิบัติงาน
ไวในที่เฉพาะ
(6) ตองทําความสะอาดอาคาร สถานที่ หรือบริเวณทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิง
ใหปราศจากฝุน และขยะ
(7) หากมีการหกรัว่ ไหลของวัตถุดิบตองทําความสะอาดและเคลื่อนยายจากบริเวณที่
หกทันที วัตถุดิบที่หกตองใชทรายดูดซับและนําไปกําจัดโดยการฝงกลบเทานั้น
(8) เศษผา เศษวัสดุที่ติดไฟงาย และขยะที่เปนกระดาษ ควรเก็บแยกจากขยะที่เปน
วัสดุหรือสวนประกอบของดอกไมเพลิง โดยเก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดและ
มีปายบงบอกชัดเจน และตองนําออกจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใชในการ
ผลิตดอกไมเพลิงทุกวันเพื่อนําไปกําจัดตอไป
(9) ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเจาหนาที่ความปลอดภัย
ระดับพื้นฐาน จัดทําเอกสารความปลอดภัยในการทํางาน ใหคําแนะนํา
และฝกอบรมผูปฏิบัติงานในการผลิตดอกไมเพลิง ตลอดจนรับผิดชอบในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย

/ (10) ตองจัดหาเครื่องดับเพลิง….

- 6(10) ตองจัดหาเครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5 กิโลกรัม
อยางนอย 2 เครื่องตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยูในสภาพใชงานไดดี และติดตั้ง
ในที่เปดเผยเห็นไดงาย หยิบใชสะดวก ไวในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใชใน
การผลิตดอกไมเพลิง ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการ
เปลี่ยนเคมีภณ
ั ฑ กับการตรวจสอบตามความจําเปนและตามขอแนะนําของผูผลิต
แตการตรวจสอบนั้นตองกระทําไมนอยกวา 6 เดือนตอครั้ง รวมทั้งตองจัดใหมี
การฝกซอมวิธีใชเครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอยางนอยปละครั้ง
(11) ตองจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม และจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน
อยางนอยปละครั้ง
ขอ 2 หลักเกณฑการควบคุมและการกํากับดูแลการคาดอกไมเพลิง
ผูคาตองปฏิบัติดังนี้
(1) หามเก็บสะสมดอกไมเพลิงไวในอาคาร สถานที่หรือบริเวณทีใ่ ชคา ดอกไมเพลิง
ที่มีน้ําหนักรวมของดินปนหรือสารระเบิดโดยไมรวมวัสดุหอหุมเกินกวา 50
กิโลกรัม
(2) ตองจัดเก็บดอกไมเพลิงใหเปนสัดสวน โดยมีชั้นเก็บเปนชั้น ๆ แตละ ชั้นมีชอง
ใหอากาศสามารถถายเทไดดี ไมใหถูกแสงแดดโดยตรง หามวางดอกไมเพลิง
ทับหรือซอนกันจํานวนมากเกินไปเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายได
(3) ตองไมวางดอกไมเพลิงปะปนกับสินคาอื่น โดยเฉพาะสินคาทีง่ ายตอการติดไฟ
เชน น้ํามันเชือ้ เพลิงทุกชนิด กาซ ไมขีดไฟ เปนตน
(4) ตองจัดทําแผนปายหรือสัญลักษณ “หามสูบบุหรี่” และแผนปายคําเตือนถึง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิด
ประกายไฟหรือความรอนหนาอาคาร สถานที่หรือบริเวณใกลเคียงกับสถานที่
คาดอกไมเพลิง
(5) หามคาดอกไมเพลิงในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
(6) หามจําหนายดอกไมเพลิงใหแกเด็กที่มีอายุไมเกิน 10 ป ผูที่อยูในอาการมึนเมา
หรือเด็กอายุระหวาง 10-15 ป ที่ไมมีผูปกครองมาดวย
(7) ผูคาหรือผูชวยคาดอกไมเพลิงทุกคนตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และ
หามสูบบุหรี่ ดื่ม หรือเสพของมึนเมาในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณทีใ่ ชคา
ดอกไมเพลิง

/ (8) หามประกอบกิจการ ….

- 7(8) หามประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดประกายไฟหรือ
ความรอน เชน การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชือ่ มและประสาน
โลหะหรือสิ่งอื่นใด เปนตน และหามจุดหรือเลนดอกไมเพลิงในอาคาร สถานที่
หรือบริเวณทีใ่ ชคาดอกไมเพลิง
(9) ตองจัดใหมีเอกสารคําแนะนําวิธีการจุดหรือเลนทีถ่ ูกตอง ไวแจกใหแกผูซื้อ
ดอกไมเพลิง
(10) ตองจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5 กิโลกรัม
อยางนอย 2 เครื่องตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยูในสภาพใชงานไดดี และติดตั้ง
ในที่เปดเผยเห็นไดงาย หยิบใชสะดวก ไวในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใชใน
การผลิตดอกไมเพลิง ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการ
เปลี่ยนเคมีภณ
ั ฑ กับการตรวจสอบตามความจําเปนและตามขอแนะนําของผูผลิต
แตการตรวจสอบนั้นตองกระทําไมนอยกวา 6 เดือนตอครั้ง รวมทั้งตองจัดใหมี
การฝกซอมวิธีใชเครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอยางนอยปละครั้ง
(11) ตองจัดทําบัญชีรายเดือนใหปรากฏแหลงที่มาของดอกไมเพลิง ปริมาณของ
ดอกไมเพลิง และยอดคงเหลือ เพื่อใหนายทะเบียนทองที่ตรวจสอบ ภายใน
ทุกวันที่ 15 ของเดือน
ขอ 3 หลักเกณฑการควบคุมและการกํากับดูแลการครอบครองดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตดอกไมเพลิง
3. 1 อาคาร สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิงซึ่งเปนยุทธภัณฑ ตองมี
ลักษณะดังนี้
(1) ไมตั้งอยูใ นยานชุมชนหรือใกลกับสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา โรงมหรสพ วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน
สถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ
(2) ตองตั้งอยูหางไกลแหลงชุมชน ตามปริมาณและระยะทีก่ ระทรวงกลาโหม
กําหนด ในตารางที่ 2
(3) ตองเปนอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ไมมีหองใตดิน และชัน้ ลอย
(4) กอสรางดวยวัสดุที่ไมติดไฟ เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐหรืออิฐบล็อก หลังคา
ออกแบบใหมกี ารระบายควันและความรอนได

/ ตารางที่ 2 การคํานวณ….

- 8ตารางที่ 2 การคํานวณปริมาณการเก็บรักษาโปตัสเซียมคลอเรทและระยะหางจากชุมชน
ประเภทของผูป ระกอบการ

เกษตรกรรายยอย
และดอกไมเพลิง
กลุมเกษตรกร

ผูนําเขา

น้ําหนักโปตัสเซียมคลอเรท
ที่เก็บรักษา
(กิโลกรัม)
50
100
500
1,000
3,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
40,000
60,000

ระยะหางจากชุมชน
(เมตร)
30
40
70
180
240
300
360
200
220
230
250
280
360

หมายเหตุ “ชุมชน” ในที่นี้หมายถึง สถานที่หรืออาคารที่มีคนอยูอาศัย ซึ่งอาจรวมถึง วัด โบสถ สถานที่ราชการ
รานคา โรงภาพยนต หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้

(5)
(6)
(7)
(8)

เปนอาคารที่มีการระบายอากาศที่ดี
ตองหางจากสารที่ไหมไฟได แหลงกําเนิดประกายไฟและความรอน
หามติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร สถานที่เก็บ
ภาชนะบรรจุวตั ถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิงซึ่งเปนยุทธภัณฑตองมีฝา
ปดมิดชิด
(9) หามนําเชื้อเพลิงทุกประเภทเขาใกลอาคาร สถานที่เก็บ
(10) ลักษณะการเก็บใหเปนไปตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
(11) ใหติดปายประกาศประจําอาคาร สถานที่เก็บ ใหเห็นไดชัดเจนดังนี้

/ การเก็บรักษา ….
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเก็บรักษาโปตัสเซียมคลอเรท
(ปดประกาศไวในสถานที่เก็บใหเห็นไดชดั เจน)
ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 โดยเครงครัด
หากไมปฏิบัตติ ามจะถูกดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
หามขนยายโปตัสเซียมคลอเรทไปเก็บยังสถานที่อื่นที่ไมไดระบุไวในใบอนุญาต
หามเก็บรักษาโปตัสเซียมคลอเรทเกินปริมาณที่กําหนดให
มีแผนการดับเพลิง ตองเตรียมคนงาน อุปกรณดับเพลิงไวใหพรอมใชงาน
หามผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปไกลหรือเขาไปในสถานที่เก็บฯ
บริเวณรอบๆ อาคารตองปราศจากวัสดุที่ตดิ ไฟได
อาคารที่ใชในการเก็บรักษาฯ ใหเก็บโปตัสเซียมคลอเรทอยางเดียวเทานั้น
ตองใสกุญแจไวตลอดเวลา ยกเวนเวลาที่เขาไปปฏิบัติงานในอาคาร
หามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่เก็บ

3.2 อาคารสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิงที่ไมไดเปนยุทธภัณฑ ตองมี
ลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
3.3 อาคาร สถานที่เก็บรักษาดอกไมเพลิง ตองมีลักษณะดังนี้
(1) ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอที่จะประกอบ
กิจการโดยไมอาจกอใหเกิดอันตราย เหตุราํ คาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอื่น
(2) ไมตั้งอยูในยานชุมชนหรือใกลกับสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา โรงมหรสพ วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน
สถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ
(3) ตองอยูหางจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะหางตามตารางที่ 3 และหางจากแนวรั้ว
หรือแนวเขตทีด่ ินอยางนอย 20 เมตรโดยรอบ
(4) ตองเปนอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ตองไมมหี อ งใตดนิ และชั้นลอย
(5) ตองติดตั้งสายลอฟาที่มีประสิทธิภาพ
(6) อาคาร สถานที่เก็บดอกไมเพลิงตองแยกตางหากจากอาคาร สถานที่ผลิตและคา
ดอกไมเพลิง และใชเปนสถานที่เก็บดอกไมเพลิงเทานั้น
/ (7) สรางดวยวัสดุที่ไมติดไฟ….

- 10(7) สรางดวยวัสดุที่ไมติดไฟ มีความมั่นคง แข็งแรง และปองกันไฟที่เกิดจาก
ภายนอกและการลุกลามของไฟภายในได
(8) พื้นอาคารตองเปนวัสดุที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ ราบเรียบ ไมขรุขระ ไมลื่น
ไมมีรอยแตกราว ทําความสะอาดไดงาย รวมทั้งมีลักษณะที่ไมดดู ซับของเหลว
และไมเก็บกักสารเคมีที่อาจหกรั่วไหลและน้ําหรือสารเคมีที่ใชในการดับเพลิง
(9) พื้นอาคารตองเปนผิวเรียบและเคลือบดวยวัสดุที่นําไฟฟา (Conductive Material)
(10) ตองมีประตูชนิดผลักเปดจากดานในขนาดกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร
สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร จํานวนไมนอยกวา 2 ประตู อยูหางกันพอสมควร
(11) มีทางออกฉุกเฉินที่เปดออกไดงายและเพียงพอหรือมีอยางนอย 2 ทิศทาง
นอกเหนือจากทางเขาออกปกติ และทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจน
(12) หลังคาอาคารตองออกแบบใหสามารถระบายแรงอัดที่เกิดจากการระเบิดได
(13) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีอุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียส
(14) หามติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่อาจทําใหเกิดประกายไฟ เชน สะพานไฟ สวิทช
ตัดตอนอัตโนมัติ สวิทชปด –เปด โดยเด็ดขาด
(15) ระบบสองสวางควรใชแสงสวางธรรมชาติหรือแสงสวางจากระบบไฟฟาเทานั้น
และตองเปนชนิดที่ทนการระเบิดและปองกันการเกิดประกายไฟเทานัน้
(16) ระบบไฟฟา การเดินสายไฟฟา สวิทชไฟฟา และอุปกรณเครื่องไฟฟาอื่น
ตองเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(17) ตองมีปายขอความหรือสัญลักษณ เชน “หามสูบบุหรี่” “หามทําใหเกิด
ประกายไฟ” ฯลฯ ติดไวในที่ซึ่งเห็นไดชดั เจน
(18) ในระยะ 15 เมตร รอบอาคารตองปราศจากวัชพืชและวัสดุที่ติดไฟได
(19) ทอหรือรางเพื่อระบายน้ําในอาคารและน้ําฝนตองเปนทอหรือรางปดมิดชิด
(20) หามมีการพักอาศัยภายในอาคาร สถานที่เก็บรักษาดอกไมเพลิงโดยเด็ดขาด
(21) หามกระทําการใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจทําใหเกิดประกายไฟหรือ
ความรอน เชน การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและประสาน
โลหะหรือสิ่งอื่นใด เปนตน ตองอยูหางจากอาคาร สถานที่เก็บดอกไมเพลิง
อยางนอย 15 เมตร โดยรอบ
(22) ภาชนะที่บรรจุหรือหีบหอดอกไมเพลิงควรจัดวางเรียงเปนชั้น ๆ อยางเปน
ระเบียบเรียบรอย และอยูในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย

/ (23) ดอกไมเพลิงที่ไมได…

- 11(23) ดอกไมเพลิงทีไ่ มไดถูกบรรจุเปนหีบหอ จะเก็บไวไดชวั่ คราวภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากนัน้ ตองรีบบรรจุหีบหอทันที
(24) ตองจัดหาเครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5 กิโลกรัม
อยางนอย 2 เครื่องตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยูในสภาพใชงานไดดี และติดตั้ง
ในที่เปดเผยเห็นไดงาย หยิบใชสะดวก ไวในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใชใน
การผลิตดอกไมเพลิง ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการ
เปลี่ยนเคมีภณ
ั ฑ กับการตรวจสอบตามความจําเปนและตามขอแนะนําของผูผลิต
แตการตรวจสอบนั้นตองกระทําไมนอยกวา 6 เดือนตอครั้ง รวมทั้งตองจัดใหมี
การฝกซอมวิธีใชเครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอยางนอยปละครั้ง

/ ตารางที่ 3 ระยะหางระหวาง….

- 12ตารางที่ 3 ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) กับอาคาร
ที่พักอาศัย ทางรถไฟ และทางสาธารณะ และอาคารที่เก็บผลิตภัณฑดอกไมเพลิงชนิดอื่น ๆ
น้ําหนักรวมของ
ดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป
(Common Fireworks)
(กิโลกรัม)
0-45
45-91
91- 181
181-272
272-363
363-454
454-910
910-1362
1362-1810
1810-2270
2270-2724
2724-3630
3630-4540
4540-6810
6810-9100
9100-13620
13620-18100
18100-22700
22700-27240
27240-36320
36320-45400
45400-68100
68100-90800
90800-113500

ระยะหางจากทางรถไฟ
ทางสาธารณะ
และอาคารเก็บอื่นๆ (เมตร)
7.5
9
10.5
12
13.5
15
17.5
18.5
19.5
20.5
21
22
22.5
24
25
26.5
27
28
28.5
29.5
30.5
32
32.5
33.5

ระยะหางจากอาคารพักอาศัย
และอาคารเก็บวัตถุระเบิด
(เมตร)
15
18
21
24
27
30
35
37
39
41
42
44
45
48
50
53
54
56
57
59
61
64
65
67
/ ขอ 4 หลักเกณฑการกํากับ….

- 13ขอ 4 หลักเกณฑการกํากับดูแลการขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
ผูผลิต ผูคา หรือครอบครองดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง ซึ่งทําการ
ขนสงตองปฏิบัติดังนี้
(1) บรรจุภัณฑทใี่ ชในการบรรจุดอกไมเพลิงเพื่อการขนสงตองมีคุณภาพที่ดี
ทนทานตอแรงกระเทือน และปดมิดชิดขณะขนสง รวมทั้งติดฉลากแสดง
ประเภทผลิตภัณฑตามประกาศการขนสงวัตถุอันตราย
(2) หามบรรทุกดอกไมเพลิงและวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิงรวมกับสิ่งอื่น
(3) จัดทําเอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย โดยตองมีขอ มูลเกี่ยวกับ
- ชื่อที่ถูกตองตามที่กําหนดในบัญชีรายชื่อสินคาอันตราย (ดอกไมเพลิง)
- หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)
- ปริมาณรวมของสินคาอันตราย (โดยปริมาตร มวล ขีดความสามารถใน
การระเบิด หรืออื่น ๆ )
- ขอมูลดานการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
(4) จัดใหมียานพาหนะทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยในการขนสงดอกไมเพลิง
และวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิง
(5) จัดใหมีปายแขวนแสดงขอความ “ดอกไมเพลิง” เปนอักษรสีแดงเห็นได
อยางชัดเจน ติดไวดานขางยานพาหนะทั้งสองขางและดานทายยานพาหนะ
(6) บริเวณทีจ่ อดยานพาหนะเพื่อการขนสงตองกวางขวางเพียงพอที่จะไม
กอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอุปสรรคตอการสัญจรของสาธารณชน
(7) รถที่ใชบรรทุกขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิงตอง
อยูในสภาพทีป่ ลอดภัยตอการขนสงและตองมีการตรวจสอบสภาพตาม
หลักเกณฑของการขนสงวัตถุอันตราย
ขอ 5 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผูผลิต ผูคา หรือครอบครองดอกไมเพลิงและวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตดอกไมเพลิงตองมี
มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังนี้
(1) ตองมีความรูและความเขาใจถึงอันตราย วิธีการปองกันและระงับอันตรายจาก
ดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง
(2) ตองจัดใหมีการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานใหมีความรูและความเขาใจถึงอันตราย
วิธีการปองกันและระงับอันตรายจากดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ดอกไมเพลิง

/ (3) หามผูที่ไมผาน….

- 14(3) หามผูที่ไมผานการฝกอบรมเขาทํางาน
(4) ตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความจําเปนและเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานนั้น ๆ และตองดูแลรักษาเครื่องปองกันอันตรายดังกลาวใหอยูใน
สภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
(5) ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเจาหนาที่ความปลอดภัย
ระดับพื้นฐานประจํา เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมดูแลการทํางานใหเกิด
ความปลอดภัย โดย
- จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
- ใหคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
- ฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความรูและความเขาใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
และวิธีการปองกันระงับอันตรายนั้น
- จัดทําแผนฉุกเฉินและใหมีการซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละครั้ง
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานความปลอดภัย
ขอ 6 กรณีการขออนุญาตผลิตดอกไมเพลิงเปนครั้งคราวสําหรับเทศกาลตามประเพณีของทองถิ่น
นายทะเบียนทองที่สามารถพิจารณาการอนุญาตตามหลักเกณฑดังกลาวไดตามความเหมาะสม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยโดยกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติได

