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ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ลักษณะของเพลิง 1. ไฟประเภท A 
ก. มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A สีขำวหรือสีด ำ อยู่ในสำมเหลี่ยมสีเขียว 
ข. ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจำกกำรลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง

ทั่วๆไป เช่น กระดำษ,ไม้ ผ้ำ,ขยะแห้ง,พลำสติกบำงชนิด,ฟำง,ปอ 
ด้ำย,นุ่น เป็นต้น 

ค. วิธีกำรดับไฟประเภท A คือกำรลดควำมร้อนโดยกำรใช้น้ ำ 
2. ไฟประเภท B 

ก. มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขำวหรือด ำ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง 
ข. ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจำกกำรลุกไหมของเหลวและก๊ำซ เช่น

น้ ำมันทุกชนิด,แอลกอฮอล์,ทินเนอร์,ยำงมะตอย,จำรบี,ก๊ำซติดไฟติด
ชนิด เป็นต้น 

ค. วิธีกำรดับไฟ ประเภท B ที่ดีที่สุดคือ ก ำจัดออกซิเจน โดยกำรใช้ผง
เคมีแห้ง, โฟม 

3. ไฟประเภท C 
ก. มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว C สีขำวหรือด ำ อยู่ในวงกลมสีฟ้ำ 
ข. ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจำกกำรลุกไหม้ของวัสดุทำงด้ำนไฟฟ้ำ 

เช่นสำยไฟ ปลั๊กไฟ สวิทช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด 
ค. วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้ำ และใช้ก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ ำยำเหลวระเหยที่ไม่มีสำร CFC 
4. ไฟประเภท D 

ก. มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขำวหรือด ำ อยู่ในดำว 5 แฉก สีเหลือง 
ข. ไฟประเภท D ไฟที่เกิดจำกกำรลุกไหม้ของโลหะบำงชนิดที่ สำมำรถ

ติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด,ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม,โป
แตสเซียมไททำเนียม,ผงแมกนีเซียม เป็นต้น โลหะพวกนี้ปกติจะติด
ไฟยำกแต่เมื่อติดไฟแล้วจะก ำเนิดก๊ำซออกซิเจนออกมำท ำให้ดับได้
ยำก โลหะบำงชนิดเมื่อติดไฟ แล้วอำจท ำปฏิกิริยำกับน้ ำและ
สำรเคมีที่ใช้ดับไฟ ถึงข้ันระเบิดได้ต้องระวัง 

ค. วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ ท ำให้อับอำกำศ หรือใช้สำรเคมี
เฉพำะ (ห้ำมใช้น้ ำเด็ดขำด) ซึ่งต้องศึกษำหำข้อมูลของสำรเคมีหรือ
โลหะนั้น 

5. ไฟประเภท K 
ก. มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว K สีขำว อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีด ำ 
ข. ไฟประเภท K คือไฟที่ เกิดจำกน้ ำมันที่ติดไฟยำก เช่น น้ ำมัน

ท ำอำหำรน้ ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ลักษณะของเพลิง(ต่อ) ค. วิธีดับไฟประเภท K  ที่ดีที่สุด คือ กำรก ำจัดออกซิเจน กำรท ำให้อับ
อำกำศ ซึ่ งจะมีดั งดับ เพลิงชนิดพิ เศษที่สำมำรถดับไฟชนิดนี้
โดยเฉพำะ 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical Powder ) 
ก. บรรจุถังสีแดง 
ข. คลุมไฟท ำให้อับอำกำศ และสำรเคมีตัดกระบวนกำรทำงเคมี ควรใช้

ภำยนอกอำคำร เพรำะผงเคมี เพรำะเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยท ำ
ให้เกิดควำมสกปรก และเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำผจญเพลิงในพ้ืนที่
จ ำกัด  อำจท ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำรำคำแพง เสียหำยได้ 

ค. ใช้ดับไฟได้ดีคือ ไฟประเภท B ผงเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้ำ    สำมำรถดับ
ไฟประเภท C ได้  (แต่ อุปกรณ์ ไฟฟ้ำอำจเสียหำย) กำรดับไฟ
ประเภท A ต้องมีควำมช ำนำญและควรใช้น้ ำดับถ่ำน 

ง. ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภำยใน โดยยกถังพลิกคว่ ำ พลิกหงำย 
5-6 ครั้ง(จนแน่ใจว่ำผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)    อย่ำงน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทู           
(Carbon dioxide) 
ก. บรรจุถังสีแดง 
ข. บ รรจุ ก๊ ำ ซ ค ำร์ บ อ น ได อ อ ก ไซ ด์ ไว้ ใน ถั งที่ ท น แ ร งดั น สู ง

ประมำณ  800 – 1200 ปอนด์ ต่อตำรำงนิ้ว 
ค. ที่ปลำยสำยฉีดจะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย   เวลำฉีด

ดับเพลิงจะมีเสียงดังเล็กน้อย พร้อมกับพ่นหมอกหิมะออกมำไล่
ควำมร้อน และออกซิเจนออกไป 

ง. ควรใช้ภำยในอำคำรที่ต้องกำรควำมสะอำด 
จ. ฉีดเข้ำใกล้ฐำนของไฟให้มำกที่สุด ประมำณ 1.5 – 2  เมตร 
ฉ. ใช้งำนแล้วจะไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลือ 
ช. ใช้ดับไฟประเภท C และ B 

3. กำรติดตั้ง 
ก. อย่ำติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่อุณหภูมิสูง  มีแสงแดดส่องถึง มี

ควำมชื้นหรือโดนฝน  หรือเกิดควำมสกปรกได้ง่ำย หำกจ ำเป็นต้อง
ติดตั้งถังไว้ในตู้ 

ข. ห้ำมติดตั้งใกล้จุดก ำเนิดควำมร้อนต่ำงๆอำทิ หม้อต้มน้ ำ  เครื่องจักร
ที่มีควำมร้อนสูง เตำหุงต้ม ห้องอบต่ำงๆ เป็นต้น 

ค. ติดตั้งหรือแขวน ควำมสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร โดยวัดจำกพ้ืนถึง
จุดสูงสุดของถัง หรือที่ด้ำมบีบ) 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
(ต่อ) 

4. มีใบตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำน(ควำมดัน,น้ ำหนักของเคมีภำยในถัง)
ห รื อสลำกวิ ธี ใช้   ป้ ำยบ อกจุ ด ติ ดตั้ ง  ป้ ำย  แสดงก ำหนดกำร
บ ำรุงรักษำ  และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag ) ให้สำมำรถอ่ำน
ออกได้ชัดเจนตลอดเวลำ 

5. ชนิดของสำรเคมี ต้องเหมำะสมกับลักษณะของเชื้อเพลิงในกำรใช้งำน
ของเขตพ้ืนที่นั้น 

6. ติดตั้งป้ำยชี้ต ำแหน่งไว้เหนือเครื่องดับเพลิง เพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนใน
ระยะไกล จำกทุกมุมมอง และท้ังกลำงวันและกลำงคืน 

7. ท ำควำมสะอำดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สำยฉีด ,หัวฉีด)เป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอ (อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพ่ือให้ดูดีมีระเบียบและพร้อมใช้
งำน 

3. ชุดควบคุม 1. สภำพทั่วไป 
ก. ตรวจสอบอุปกรณ์และกำรติดตั้งของระบบ 
ข. ตรวจสอบกำรติดตั้งของระบบ 
ค. มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำ 
ง. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้งำนอื่นๆ ในตู้ควบคุม 

2. การท างานของชุดควบคุม 
ก. ให้ทดสอบกำรท ำงำนแบบ SELF TEST ตำมคู่มือของผู้ผลิต 
ข. ตรวจสอบว่ำระบบมีกำรเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆถ้ำให้ทดสอบ 
ค. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำทั้ง 220 โวลท์(ไฟฟ้ำหลัก)และแบตเตอรี่ 

(ไฟฟ้ำส ำรอง)ไฟฟ้ำส ำรองควรใช้แบบไม่ต้องบ ำรุงรักษำ 
3. มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง สำมำรถจ่ำยไฟให้ระบบในสภำวะแจ้งเหตุได้ อย่ำง

น้อย 15 นำที 
4. ระบบสัญ ญ ำณ ขัดข้ อ ง

ต่ำงๆ 
มีระบบสัญญำณเสียงและแสง 

ก. สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนและต้องสำมำรถ Reset ได ้
ข. มีสวิทช์ตัดสัญญำณ 
ค. มีสวิทช์ตัดสัญญำณแจ้งเหตุขัดข้องต่ำงๆได้ 

5. แบบแสดงผล 1. ติดตั้งในต ำแหน่งที่เหมำะสม 
2. สำมำรถตรวจสอบกำรแสดงผลของแต่ละพ้ืนที่ 
3. มีป้ำยบอกต ำแหน่งของแต่ละพ้ืนที่และวิธีกำรใช้งำน 

6. สำยตัวน ำ ตรวจว่ำมีกำรลัดวงจรหรือมีสำยขำดหรือไม่  และตรวจควำมถูกต้องของกำร
เชื่อมต่อและกำรเดินสำย 

7. อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณ 1. กำรตรวจจับควำมร้อน 
ก. แบบอุณหภูมิคงที่หรือแบบอัตรำเพ่ิมอุณหภูมิชนิดคืนสภำพ โดยให้

ควำมร้อนตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตและอุปกรณ์ต้องท ำงำนภำยใน 
1 นำที 

ข. แบบอุณหภูมิคงที่ชนิดไม่คืนสภำพ  ห้ำมทดสอบโดยใช้ควำมร้อน 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณ
(ต่อ) 

ให้ทดสอบโดยทำงกล และทำงไฟฟ้ำโดยวัดค่ำควำมต้ำนทำน
เปรียบเทียบหรือตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต(ตรวจสอบโดยวัด
แรงดันไฟฟ้ำประมำณ 20 โวลท์) 

2. กำรตรวจจับควัน 
      ต้องท ำกำรทดสอบโดยใช้ควันหรือก๊ำซเสมือนควันที่ผู้ผลิตยอมรับ 
3. กำรตรวจจับควันและควำมร้อนในตัวเดียวกัน 

ตรวจสอบแยกแต่ละส่วนตำมวิธีกำรดังกล่ำว 
4. กำรตรวจจับเปลวเพลิง ทดสอบตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 

6. อุปกรณ์แจ้งเหตุ 1. เสียง  สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งติดตั้ง กำรท ำงำนและระดับควำมดัง
ของเสียง 

2. แสง สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งกำรติดตั้ง ต้องสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน 

3. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งกำรติดตั้ง กำร
ท ำงำนและกำรยกเลิกกำรท ำงำน 

4. ต้องมีป้ำยแนะน ำว่ำเป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุอัคคีภัย 
7. อุปกรณ์สื่อสำรและฉุกเฉิน 1. เครื่องขยำยเสียงและเครื่องก ำเนิดเสียง ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรใช้

งำน 
2. มีระบบโทรศัพท์ ตรวจสอบ HAND SET(ปำกพูด หูฟัง พร้อมสำยเสียบ)

อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนหรือไม่ 
3. ควรมีกำรทดสอบระบบตำมจุดต่ำงๆ 

8. ระบบส่งน้ ำดับเพลิง 1. ระบบไฟฟ้ำ 
      ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของชุดควบคุมและอุปกรณ์ปั๊มน้ ำ 
2. ระบบเครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่ำงๆต้องอยู่ในสภำพปกติใช้งำนได้ ได้แก่ 

ก. แบตเตอรี่ 
ข. น้ ำมันเชื้อเพลิงและถังเชื้อเพลิง 
ค. ระบบระบำยควำมร้อน 

3. ตรวจระบบหล่อลื่น 
4. ตรวจกรองอำกำศ 
5. ตรวจสอบชุดควบคุม 
6. ตรวจสอบแหล่งจ่ำยน้ ำ ท่อรับน้ ำจำกภำยนอก 

9. ทำงหนีไฟ 1. ตรวจสอบช่องทำงสู่บันไดหนีไฟให้มีสภำพพร้อมใช้งำนบันไดหนีไฟ 
2. ต้องไม่มีสิ่งกีดขวำงสำมำรถออกสู่พ้ืนที่ปลอดภัยได้สะดวก 
3. กรณีช่องทำงหนีไฟเป็นระบบอัดอำกำศต้องตรวจสอบชุดอัดอำกำศให้มี

สภำพพร้อมใช้งำน 
4. ช่องทำงหนีไฟที่เป็นระบบอัดอำกำศ ประตู หน้ำต่ำงของช่องทำงหนีไฟ

ต้องปิดอยู่เสมอ 
5. ประตูท่ีทนไฟ ต้องทนไฟได้ไม่ต่ ำกว่ำ 2 ชม. 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

9. ทำงหนีไฟ(ต่อ) 6. ควำมกว้ำงของประตูหนีไฟต้องไม่น้อยกว่ำ 1.10 เมตร ให้ผลักเข้ำไป
ภำยในช่องได้ตลอดเวลำ และมีอุปกรณ์ปิดประตูกลับเข้ำมำเองโดย
อัตโนมัติ 

7. เมื่อเปิดประตูเข้ำไปแล้วต้องมีชำนพัก 
8. ช่องทำงหนีไฟต้องท ำด้วยวัสดุที่เป็นคอนกรีต ทนไฟได้ไม่ต่ ำกว่ำ 2 ชม. 
9. ลูกตั้งบันไดหนีไฟ สูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนไม่แคบกว่ำ 22 ซม. 
10. ช่องทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงที่มองเห็นได้ตลอดเวลำ 

10. ป้ำยบอกทำงหนีไฟ 1. ตรวจขนำดและสีสัญลักษณ์ ให้ เป็นไปตำมมำตรฐำน (พ้ืนสี เขียว 
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์สีขำว มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  10 เซนติเมตร พ้ืนสี
เขียวมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ ของแผ่นป้ำย) 

2. ระยะกำรติดตั้งป้ำยควรมีทุกระยะ 24 เมตร 
3. ไฟดับต้องมองเห็นป้ำยหนีไฟ หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน

(Emergency Light )  ซึ่งท ำงำนได้ด้วยแบตเตอรี่ทันที ที่กระแสไฟฟ้ำ
ถูกตัด 

11. แสงสว่ำงฉุกเฉิน 1. ตรวจสอบกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินในบริเวณที่จุดส ำคัญและ
ทำงเดิน 

2. ตรวจสอบไฟสว่ำงฉุกเฉินบริเวณป้ำยบอกทำงหนีไฟให้สำมำรถมองเห็น  
ได้ชัดเจน 

3. ตรวจกำรท ำงำนของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน 
4. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบไม่ต้องบ ำรุงรักษำ 
5. เตรียมไฟฉำยที่มีก ำลังส่องสว่ำงสูง ไว้ให้มีจ ำนวนเพียงพอในจุดที่

สำมำรถน ำมำใช้ได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


