คําแนะนําในการปองกันและระงับอัคคีภัย
1. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟ ดินปื น ดอกไม้
ไฟ ประทัด
2. อย่าเผาขยะ หรื อหญ้าแห้ง โดยพละการซึ#งอาจ
ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้
3. อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระ ตลอดจนการหุงต้ม
อาหารโดยขาดการควบคุมดูแล
4. อย่านอนสูบบุหรี# บนที#นอน หรื อจุดไม้ขีดไฟ
ใกล้กบั เชื/อเพลิงทุกประเภท เช่น ก๊าซหุงต้ม ฯ
5. อย่าตี กลึง หล่อหลอม หรื อเชื#อมโลหะที#เกิด
ประกายไฟ ใกล้กบั ถังก๊าซ
6. อย่าสะสมสารเคมีบางชนิด เช่น ยากันยุง ไม้ขีด
ไฟ ทินเนอร์ ประทัด ฯ
7. หมัน# ตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในอาคาร ที#พกั
อาศัย โรงเรื อน ร้านค้า อย่าให้เกิดรอยรั#ว หรื อ
ฉี กขาดได้
8. อย่าเสี ยบปลัก8 เตารี ดไฟฟ้ า เตาหุงต้มไฟฟ้ า
หรื ออุปกรณ์เครื# องใช้ไฟฟ้ าอื#นๆ ทิ/งไว้โดยไม่มี
ผูค้ วบคุมดูแล โดยเด็ดขาด
9. ก๊าซหุงต้มอาหาร หลังจากเลิกใช้แล้ว ต้องปิ ด
วาล์วที#ถงั และที#เตาให้แน่นสนิทเรี ยบร้อยทุก
ครั/ง และหมัน# ตรวจสอบสายยาง ข้อต่อ วาล์ว
ต้องอยูใ่ นสภาพที#ใช้การได้ดีเสมอ

10. ต้องจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในอาคาร
บ้านพัก ให้สะอาด ขจัดสิ# งที#รกรุ งรังที#เป็ น
เชื/อเพลิงออก
11. เมื#อเกิดเพลิงไหม้ข/ ึน ให้แจ้งไปที# งานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลโคกสวาย
หมายเลข โทรศัพท์ 044-972000
12. การแจ้งเหตุ ควรพูดให้ชดั ถ้อยชัดคํา อย่าตกใจ
เกินไป ให้แจ้ง ไฟไหม้ อะไร ทีไหน สถานที
ใกล้ เคียง และชือผู้แจ้ ง เบอร์ โทรศัพท์ ผู้แจ้ ง ให้
ชัดเจน
13. ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรื อรถยนต์ออกไป
ระงับเหตุทุกครั/ง ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั/งสิ/น หากมีผแู ้ อบอ้าง เรี ยกเก็บเงินจากท่าน
ให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที#ตาํ รวจจับกุมเพื#อดําเนินคดี
ทันที
ดวยความปรารถนาดีจาก

เทศบาลตําบลโคกสวาย
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-972000
รวบรวมโดย :
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลโคกสวาย

www. khoksawai.go.th

กฎหมายทีควรทราบเกียวกับเหตุเพลิงไหม้
ประมวลกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 217 ผูใ้ ดวางเพลิงเผาทรัพย์
ของผูอ้ ื#น ต้องระวางโทษจําคุก ตั/งแต่ 6 เดือน ถึง
7 ปี และปรับตั/งแต่ 1,000 บาท ถึง 14,000 บาท
มาตรา 218 ผูใ้ ดวางเพลิงเผาทรัพย์อนั เป็ น
สาธารณะ ต้องระวางโทษประหารชีวติ หรื อจําคุก
ตลอดชีวติ หรื อจําคุกตั/งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี
มาตรา 219 ผูใ้ ดตระเตรี ยมเพื#อกระทํา
ความผิดดังกล่าว ในมาตรา 217,218 ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั/น
มาตรา 220 ผูใ้ ดกระทําให้เกิดเพลิงไหม้
แก่วตั ถุใดๆ แม้เป็ นของตนเองจนน่าจะเป็ นอันตราย
แก่บุคคลอื#น หรื อทรัพย์ของผูอ้ ื#น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
มาตรา 225 ผูใ้ ดกระทําให้เกิดเพลิงไหม้
โดยประมาท และเป็ นเหตุให้ทรัพย์ของผูอ้ ื#นเสี ยหาย
หรื อการกระทําโดยประมาทนั/น น่าจะเป็ นอันตราย
แก่ชีวติ ของผูอ้ ื#น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี
หรื อปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรื อทั/งจําทั/งปรับ
ถ้ าหากผู้ใดพบเห็นผู้ทจุี ดไฟ เผาไฟ
หรือทําให้ เกิดเพลิงไหม้ ขนึ * ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที
ตํารวจ หรือเจ้ าพนักงานทําการจับกุม
ดําเนินคดีตามกฎหมายทันที

การใช้ ก๊าซหุงต้ มให้ ปลอดภัย
การเลือกซือ* ถังก๊ าซหุงต้ ม อุปกรณ์ และท่ อก๊ าซ
1. ต้ องเลือกซือถังก๊ าซต้ องมีตราเครื องหมายผู้ค้า
2. ต้ องมีซิลผนึกบนวาล์วหัวถัง
3. ต้ องมีวนั เดือนปี ทีทําการทดสอบครังสุดท้ ายไม่
เกิน 5 ปี
4. ต้ องมีข้อความ “ห้ ามกลิง ห้ ามกระแทก”
5. ถังต้ องไม่บบุ ไม่บวม หรื อเป็ นสนิม
6. อุปกรณ์ต้องเป็ นชนิดใช้ กบั ก๊ าซโดยตรงซึงมีตวั
“LPG”
7. ติดตังอุปกรณ์ให้ แน่นสนิท เช่น ข้ อต่อสาย
8. ไม่ควรปรับแต่งเครื องปรับแรงดันก๊ าซด้ วยตนเอง
9. สายส่งก๊ าซควรยาวไม่เกิน 1.5-2 เมตร
การติดตัง* หัวเตาและถังก๊ าซ
1. ให้ วางถังในลักษณะตังโดยให้ วาล์วเปิ ด-ปิ ดอยูบ่ น
2. ต้ องตังถังก๊ าซบนทีราบ ไม่เอนเอียง และแข็งแรง
3. หัวเตาควรห่างจากถังก๊ าซๆประมาณ 2 เมตร
4. ถังก๊ าซควรมีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ไม่เป็ นทีอับ
5. ไม่ควรตังถังก๊ าซในห้ องใต้ ดิน หรื อพืนทีตํา
6. ควรหลีกเลียงพืนทีเปี ยก เพราะถังจะเป็ นสนิมง่าย
การใช้ ก๊าซอย่ างถูกวิธี
1. ก่อนจุดไฟทีหัวเตา ต้ องดูวาล์วให้ อยูใ่ นตําแหน่งที
ปิ ดไว้ ก่อน
2. เปิ ดวาล์วทีถังก๊ าซก่อน และเปิ ดไม่เกิน 1-2 รอบ
3. ให้ จดุ ไฟรอทีเตาก่อนแล้ วจึงเปิ ดก๊ าซ
4. หลังเลิกใช้ ต้องปิ ดวาล์วถังก๊ าซก่อนแล้ วจึงปิ ด

วาล์วทีเตา
5. หมันทําความสะอาดหัวเตาก๊ าซและอุปกรณ์อยู่
เสมอ
6. หากพบจุดรัวหรื อชํารุด ให้ รีบเปลียนใหม่หรื อแก้
ไขทันที
ทําอย่ างไรเมือเกิดก๊ าซรัว
1. เมือก๊ าซรัวจะได้ กลินเหม็นของก๊ าซ
2. ห้ ามเปิ ดไฟ หรื อทําให้ เกิดประกายไฟ
3. รี บหาจุดรัวและปิ ดรอยรัวทันที
4. ให้ เปิ ดประตู หน้ าต่าง ระบายก๊ าซออกไป
5. ใช้ ไม้ กวาดอ่อนๆ กวาดตามพืนให้ ก๊าซกระจาย
ออกไป
6. รี บแจ้ งไปยังดับเพลิง โทร. 044-972000
7. การตรวจสอบก๊ าซรัวให้ ใช้ นําสบูอ่ อ่ นลูบตามรอย
ต่อ หรื อสายก๊ าซ หากมีฟองขึนแสดงว่าจุดดัง
กล่าวรัวให้ รีบแก้ ไข
เมือเกิดเพลิงลุกไหม้ ทีถังก๊ าซ
1. ตังสติให้ ได้ และหาวิธีเข้ าไปปิ ดวาล์วทีถังทันที
2. ใช้ เครื องดับเพลิงเคมีฉีดไปทีฐานของไฟ เมือดับ
แล้ วให้ เข้ าไปปิ ดวาล์วทันที
3. หากไฟดับแล้ วให้ ยกถังก๊ าซออกมาจากทีเกิดเหตุ
4. หากปิ ดวาล์วไม่ได้ แต่ไฟดับแล้ วให้ ยกถังออกไป
ไว้ ในทีโล่ง และกันคนออกไปให้ หา่ ง ห้ ามทําให้
เกิดประกายไฟ

