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ระบบปองกันอัคคีภัย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. ลักษณะของเพลิง 1. ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยูในสามเหลีย่มส ี

    เขียวไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็ง   
    เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ พลาสติก หนังสต๊ิก  
    หนังสัตว  ปอ  นุน  ดาย  รวมทั้งตัวเราเอง วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ  
    การลดความรอน (Cooling) โดยใชนํ้า 
2. ไฟประเภท บี มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สขีาวหรือดํา อยูในรูปสี่เหลี่ยม ส ี
    แดงไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของเหลวและ 
    กาซ เชน นํ้ามันทุกชนิด  แอลกอฮอล ทนิเนอร ยางมะตอยจารบี   และกาซ 
    ติดไฟทุกชนิด เปนตน  วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กําจัดออกซิเจน ทํา 
    ใหอับอากาศ โดยคลุมดับ ใชผงเคมีแหง ใชฟองโฟมคลุม  
3. ไฟประเภท ซี มสีัญลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟา 
    ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็งทีม่ ี
    กระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด  การอารค การสปารค 
    วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟา แลวจึงใชกาซ 
    คารบอนไดออกไซด หรือ นํ้ายาเหลวระเหยที่ไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป 
4. ไฟประเภท ดี  มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก ส ี
    เหลืองไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและ 
    สารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด,ปุยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต), ผง 
    แมกนีเซียม ฯลฯ  วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําใหอับอากาศ  
    หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชนํ้าเปนอันขาด)   ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลแตละ 
    ชนิดของสาร เคมีหรือโลหะนั้นๆ 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder ) 
   - บรรจุถังสแีดง  
   - คลุมไฟทําใหอับอากาศ และสารเคมีตัดกระบวนการทางเคม ีควรใช 
      ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมี เพราะเปนฝุนละอองฟุงกระจายทําใหเกิด 
      ความสกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิงในพื้นที่จํากัด  อาจทํา 
      ใหอุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหายได 
   - ใชดับไฟไดดีคือ ไฟประเภท B ผงเคมีไมเปนสื่อไฟฟา    สามารถดับไฟ 
      ประเภท C ได  (แตอุปกรณไฟฟาอาจเสียหาย) การดับไฟประเภท A ตอง   
      มีความชํานาญและควรใชนํ้าดับถาน 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ       
    (ตอ) 

   - ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยูภายใน โดยยกถังพลิกคว่ํา พลิกหงาย 5-6 ครั้ง 
(จนแนใจวาผงเคมีแหงไมจับตัวเปนกอน)    อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดหรือ ซีโอทู  (Carbondioxide) 
    - บรรจุถังสแีดง  
   -  บรรจุกาซคารบอนไดออกไซดไวในถังที่ทนแรงดันสูง  
      ประมาณ  800 – 1200 ปอนด ตอตารางนิ้ว 
   - ที่ปลายสายฉีดจะมีลักษณะเปนกระบอกหรือกรวย  เวลาฉีดดับเพลิงจะมี 
      เสียงดังเล็กนอย พรอมกับพนหมอกหิมะออกมาไลความรอน และ    
      ออกซิเจนออกไป  
   - ควรใชภายในอาคารที่ตองการความสะอาด 
   - ฉีดเขาใกลฐานของไฟใหมากทีสุ่ด ประมาณ 1.5 – 2  เมตร   
   - ใชงานแลวจะไมมีสิ่งสกปรกหลงเหลือ  
   - ใชดับไฟประเภท C และ B 
3. การติดต้ัง 
    - อยาติดต้ังอุปกรณดับเพลิงไวในที่อุณหภูมิสงู  มีแสงแดดสองถึง มี  
       ความชื้นหรือโดนฝน  หรือเกิดความสกปรกไดงาย หากจําเปนตองติดต้ัง 
       ถังไวในตู  
    - หามติดต้ังใกลจุดกําเนิดความรอนตางๆอาทิ หมอตมนํ้า  เครื่องจักรที่ม ี
       ความรอนสูง เตาหุงตม หองอบตางๆ เปนตน 
    - ติดต้ังหรือแขวน ความสูงไมเกิน 140 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นถึง 
      จุดสูงสุดของถัง หรือที่ดามบีบ) 
4. มีใบตรวจสอบความพรอมใชงาน(ความดัน,นํ้าหนักของเคมีภายในถงั)  
หรือสลากวิธีใช  ปายบอกจุดติดต้ัง ปาย แสดงกําหนดการบํารุงรักษา  และ
ผูตรวจสอบ (Maintenance Tag ) ใหสามารถอานออกไดชัดเจนตลอดเวลา  

5. ชนิดของสารเคมี ตองเหมาะสมกับลักษณะของเชื้อเพลิงในการใชงานของ 
    เขตพื้นที่น้ัน 
6. ติดต้ังปายชี้ตําแหนงไวเหนือเครื่องดับเพลิง เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจนใน 
    ระยะไกล จากทุกมมุมอง และทั้งกลางวันและกลางคืน 
7. ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เปนประจํา  
    สม่ําเสมอ (อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) เพ่ือใหดูดีมีระเบียบและพรอมใชงาน 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
ระบบปองกันอัคคีภัย 
1.ชุดควบคุม 
 

1. สภาพทั่วไป 
    - ตรวจสอบอุปกรณและการติดต้ังของระบบ 
    - ตรวจสอบการติดต้ังของระบบ 
    - มีคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา 
    - ตรวจสอบอุปกรณใชงานอื่นๆ ในตูควบคุม 
2. การทํางานของชุดควบคุม 
    - ใหทดสอบการทํางานแบบ SELF TEST ตามคูมือของผูผลิต 
    - ตรวจสอบวาระบบมีการเชื่อมตอกับระบบอื่นๆถาใหทดสอบ 
    - ตรวจสอบระบบไฟฟาทัง้ 220 โวลท(ไฟฟาหลัก)และแบตเตอรี่ (ไฟฟา   
       สํารอง)ไฟฟาสาํรองควรใชแบบไมตองบํารุงรักษา 
3. มีระบบไฟฟาสํารอง สามารถจายไฟใหระบบบในสภาวะแจงเหตุได อยาง 
    นอย 15 นาท ี

2. ระบบสัญญาณขัดของตางๆ 1. มีระบบสัญญาณเสียงและแสง 
   - สามารถตรวจสอบการทาํงานและตองสามารถ Reset ได 
   - มีสวิทชตัดสัญญาณ 
   - มีสวิทชตัดสัญญาณแจงเหตุขัดของตางๆได 

3. แบบแสดงผล 1.  ติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสม 
2. สามารถตรวจสอบการแสดงผลของแตละพื้นที่ 
3. มีปายบอกตําแหนงของแตละพื้นที่และวิธีการใชงาน 

4. สายตัวนํา 
 

1. ตรวจวามีการลัดวงจรหรือมีสายขาดหรอืไม  และตรวจความถูกตองของการ  
    เชื่อมตอและการเดินสาย 

5. อุปกรณตรวจจับสัญญาณ 1. การตรวจจับความรอน 
    - แบบอุณหภูมิคงทีห่รือแบบอัตราเพิ่มอุณหภูมิชนิดคืนสภาพ โดยใหความ 
      รอนตามคําแนะนําของผูผลิตและอุปกรณตองทํางานภายใน 1 นาที 
    - แบบอุณหภูมิคงที่ชนิดไมคืนสภาพ  หามทดสอบโดยใชความรอน ให 
       ทดสอบโดยทางกล และทางไฟฟาโดยวัดคาความตานทานเปรียบเทียบ 
       หรือตามคําแนะนําของผูผลิต(ตรวจสอบโดยวัดแรงดันไฟฟาประมาณ   
       20 โวลท) 
 2. การตรวจจับควัน 
      - ตองทําการทดสอบโดยใชควันหรือกาซเสมือนควันที่ผูผลิตยอมรับ 
3. การตรวจจับควันและความรอนในตัวเดียวกัน  
      -  ตรวจสอบแยกแตละสวนตามวิธีการดังกลาว 
4. การตรวจจับเปลวเพลิง ทดสอบตามคําแนะนําของผูผลิต 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
6. อุปกรณแจงเหต ุ
 

1. เสียง  สามารถตรวจสอบตําแหนงติดต้ัง การทํางานและระดับความดังของ 
    เสียง 
2. แสง สามารถตรวจสอบตําแหนงการติดต้ัง ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
3. อุปกรณแจงเหตุดวยมือ สามารถตรวจสอบตําแหนงการติดต้ัง การทํางาน    
    และการยกเลิกการทํางาน 
4. ตองมีปายแนะนําวาเปนอุปกรณแจงเหตุอัคคีภัย 

7. อุปกรณสื่อสารและฉุกเฉิน 1. เครื่องขยายเสียงและเครื่องกําเนิดเสียง ตรวจสอบความพรอมในการใชงาน 
2. มีระบบโทรศัพท ตรวจสอบ HAND SET(ปากพูด หูฟง พรอมสายเสียบ)อยู 
    ในสภาพพรอมใชงานหรอืไม 
3.. ควรมีการทดสอบระบบตามจุดตางๆ 

8. ระบบสงนํ้าดับเพลิง 1. ระบบไฟฟา 
   - ตรวจสอบสภาพความพรอมของชุดควบคุมและอุปกรณปมนํ้า 
2. ระบบเครื่องยนต อุปกรณตางๆตองอยูในสภาพปกติใชงานได ไดแก 
    - แบตเตอรี่ 
    - นํ้ามันเชื้อเพลิงและถังเชื้อเพลิง 
    - ระบบระบายความรอน 
3. ตรวจระบบหลอลื่น 
4. ตรวจกรองอากาศ 
5. ตรวจสอบชุดควบคุม 
6.ตรวจสอบแหลงจายน้ํา ทอรับนํ้าจากภายนอก 

9. ทางหนีไฟ 1. ตรวจสอบชองทางสูบันไดหนีไฟใหมีสภาพพรอมใชงานบันไดหนีไฟ    
2.ตองไมมีสิ่งกดีขวางสามารถออกสูพ้ืนที่ปลอดภัยไดสะดวก 
3.กรณีชองทางหนีไฟเปนระบบอัดอากาศตองตรวจสอบชุดอัดอากาศใหมี    
   สภาพพรอมใชงาน 
4.ชองทางหนีไฟที่เปนระบบอดัอากาศ ประตู หนาตางของชองทางหนีไฟ  
   ตองปดอยูเสมอ 
5. ประตูที่ทนไฟ ตองทนไฟไดไมตํ่ากวา 2 ชม.  
6. ความกวางของประตูหนีไฟตองไมนอยกวา 1.10 เมตร ใหผลักเขาไปภายใน 
    ชองไดตลอดเวลา และมีอุปกรณปดประตูกลับเขามาเองโดยอัตโนมัติ  
7. เมื่อเปดประตูเขาไปแลวตองมีชานพัก  
8. ชองทางหนีไฟตองทําดวยวัสดุที่เปนคอนกรีต ทนไฟไดไมตํ่ากวา 2 ชม.  
 9. ลูกต้ังบันไดหนีไฟ สูงไมเกิน 20 ซม. ลูกนอนไมแคบกวา 22 ซม.  
 10. ชองทางหนีไฟตองมีแสงสวางทีม่องเหน็ไดตลอดเวลา 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
11. ปายบอกทางหนีไฟ 1. ตรวจขนาดและสีสัญลักษณใหเปนไปตามมาตรฐาน (พ้ืนสีเขียว ตัวอักษร   

    หรือสัญลักษณสีขาว มีขนาดไมนอยกวา  10 เซนติเมตร พ้ืนสีเขียวมีขนาด 
    ไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต ของแผนปาย) 
2. ระยะการติดต้ังปายควรมีทุกระยะ 24 เมตร 
3. ไฟดับตองมองเห็นปายหนไีฟ หรือติดต้ังอุปกรณไฟสองสวางฉุกเฉิน  
(Emergency Light )  ซึ่งทํางานไดดวยแบตเตอรี่ทันที ที่กระแสไฟฟาถูกตัด 

12. แสงสวางฉุกเฉิน 
 

1. ตรวจสอบการติดต้ังไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินในบริเวณที่จุดสําคัญและทางเดิน 
2. ตรวจสอบไฟสวางฉุกเฉินบริเวณปายบอกทางหนีไฟใหสามารถมองเห็น  ได  
    ชัดเจน 
3. ตรวจการทํางานของอุปกรณใหพรอมใชงาน 
4. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบไมตองบํารุงรักษา 
5. เตรียมไฟฉายที่มีกําลังสองสวางสงู ไวใหมีจํานวนเพียงพอในจุดที่สามารถ 
    นํามาใชไดสะดวก 

                                                                     
 

 
 

 


