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ประตูทนไฟ หมายถึง ประตูท่ีมีอัตราคา
ความตานทานไฟ (Fire-resistance Rating)
หรือคาการปองกนัไฟ (Fire protection Rating)
สําหรับใชปดกั้นพื้นท่ีหรือเสนทางหนีไฟ โดย
เปนหนึง่ในองคประกอบของระบบปองกนัอัคคีภัย
ภายในอาคาร (Passive Fire Protection) เพื่อ
ลดการลุกลามของเปลวไฟหรือตานทานความ
รอนไมใหเขาไปในพื้นท่ีปดหรือเสนทางหนีไฟ
มากเกนิไปพรอมกบัปองกนัการแพรกระจายของ
ควันและแกสพิษเพื่อไมใหชีวิตและทรัพยสิน
ท่ีอยูขางในพื้นท่ีปดหรือเสนทางหนีไฟไดรับ
อันตรายหรือเกิดความสูญเสีย หรือทําใหการ
หนไีฟจากอาคารหรือในเรือเปนไปอยางปลอดภัย
ตามกฎหมายควบคุมอาคารในอเมริกาเหนือ
ประตูทนไฟเม่ือรวมเขากับแผนกั้นกันไฟลาม
หมายถงึสวนปดท่ีสามารถใชอัตราความตานทาน
ความรอนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับสวนกั้น
(ผนัง) ของหองท่ีประตูติดต้ังอยู เนื่องจากเปน
เพียงตัวขวางเปลวไฟ ไมใชผนังกันไฟ หรือ
สวนกั้นสําหรับการพักอาศัย

หนาท่ีหลักของประตูทนไฟคือ ปองกัน
ไมใหเปลวไฟเขาไปในท่ีพืน้ท่ีปด (หอง สวนแยก
ของอาคาร ระเบียง หรือปลองบันได) หรือ
เสนทางหนีไฟ ซึ่งประตูทนไฟกั้นชวางอยู โดย
สามารถตานทานไดเปนระยะเวลาตามคุณสมบติั
ของประตูมีต้ังแต 20 นาที จนถึง 3 ชัว่โมง โดย
ผูท่ีอยูในพืน้ท่ีปดหรือเสนทางหนไีฟนัน้สามารถ
หนอีอกไปนอกอาคาร (ทางประตูออกไปสูพืน้ท่ี
วางหรือภายนอกตัวอาคาร) ไดกอนจะหมด
เวลาการทนไฟของประตู หรือสามารถขนยาย
ทรัพยสนิหรือวัตถอัุนตรายท่ีมีอยูในหองนัน้ออก
ไปไดกอนเปลวไฟจะลามเขามาไดหลังจากประตู
หมดคุณสมบติัทนไฟตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว

บานประตูทนไฟ แผนสวิง หรือตัวประตู
อาจทํามาจากโลหะชนิดเดียว เชน เหล็กกลา
หรือมีวัสดุอ่ืนเขารวมดวย อาทิ กระจก (ชอง
กระจก) ยปิซมั (ตัวดูดความรอน) เหล็กกลา ไม
แผนซิลิเกต อะลูมิเนียม โดยมีสวนประกอบชุด
ประตู (Door Set) ไดแก กรอบประตู ซีลประตู
ปองกันเปลวไฟและควัน ซึ่งท้ังหมดจะตองมี

คุณสมบัติและผานการทดสอบตามมาตรฐาน
ANSI 156.2 และ NFPA 80 Standard for Fire
Doors and Other Opening Protectives

ท้ังนี ้บานประตูหรือแผนสวิงรวมกบัสวน
ประกอบชดุประตูดังกลาวอยางเดียวจะไมเรียกวา
“ประตูทนไฟ” แตจะตองมีสวนอ่ืนๆ ท่ีเรียกวา
“อุปกรณประตูทนไฟ” (Door hardware) รวม
ดวย ดังตัวอยางดังตอไปนี้

 อุปกรณปดประตูอัตโนมัติ (Automatic
closing devices/objects)

 บานพับชนิดแหวนรองลูกปน (Ball
Bearing Hinges)

 ชุดกลอนประตูท่ีเปดไดโดยการผลัก
คานผลัก หรือบารผลัก (Positive Latching
Mechanism)

 ซีลผนึกควัน (Smoke Seals)
 ซีลผนึกแกส (Gas Seals)
อุปกรณประตูทนไฟดังกลาวขางตนท้ังหมด

ตองมีคุณสมบติัผานการทดสอบการ ทนไฟ เชน
เดียวกับชุดประตู แตไมจําเปนตองเปนสินคา

ประตูทนไฟบนเสนทางหนีไฟ
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จากผูผลิตเดียวกนั อาจมาจากหลายผูผลิตแลว
นํามารวมกันเปนชุดประตูกันไฟสมบูรณแบบ
โดยผูซือ้ตองม่ันใจวาอุปกรณประตูทนไฟแตละ
ตัวมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน เนื่ องจากหาก
อุปกรณตัวใดตัวหนึง่ไมไดมาตรฐานอาจสงผลให
ระบบประตูทนไฟในภาพรวมดอยประสทิธภิาพ
ลงไปไดไมมากก็นอย

ในการติดต้ังประตูทนไฟในอาคาร ให
สังเกตปายท่ีขอบประตูหรือตัวกรอบ ซึ่งปายจะ
ตองมองเห็นไดชัดและอานงาย โดยเปนขอมูล
สาํคัญในการประกอบติดต้ังรวมถงึคาอัตราการ
ทนไฟหรือระยะเวลาท่ีประตูทนไฟ (บานประตู
และอุปกรณประกอบ) สามารถคงสภาพเดิมอยู
ไดโดยไมถกูไฟเผาเสยีหายจนไมสามารถปองกนั
เปลวไฟ ควันและแกสพิษไดอีกตอไป ตัวอยาง
อัตราการทนไฟ 20 นาที ประตูสามารถปองกนั
เปลวไฟ ควันและแกสพิษไมใหเขามาในพื้นท่ี
ปดกั้นหรือเสนทางหนีไฟไดเปนเวลา 20 นาที

ประตูทนไฟตองอยูในสภาพปดและลง
กลอนอยูตลอดเวลาตามลักษณะการออกแบบ
และการทดสอบขณะเกิดเพลิงไหม หากประตู
ปดไมสนิทหรือเปดแงมไวดวยล่ิมแมแคชอง
เล็กๆ ความรอนและเปลวไฟก็สามารถผานเขา
ไปในหองหรือสวนปดนั้นไดซึ่งเทากับวา ประตู
ทนไฟ ไมมีประโยชนใดๆ ดังนั้น อุปกรณประตู
ทนไฟท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งคืออุปกรณปด
ประตูดวยตัวเองหลังจากเปดออก โดยการใช
อุปกรณท่ีเปนกลไกสามารถดึงประตูกลับมาอยู
ในตําแหนงปดไดโดยอัตโนมัติ สําหรับประตูท่ี
ตองเปดคางไว (Hold Open) ตองปดไดอัตโนมัติ
เม่ือไดรับสัญญาณตรวจจับควันหรือความรอน

หรือประตูท่ีใชระบบควบคุมอัตโนมัติ ขณะเกิด
เพลิงไหม ระบบนีต้องไมทํางานแตจะกลับไปใช
ระบบปดดวยตัวเองแทน

กลอนประตูท่ีใชกบัประตูทนไฟตองทําให
ประตูปดสนิทแมจะมีแรงกระทําจากความดัน
ของไฟหรือน้ําจากสายสูบ ผูผลิตประตูทนไฟ
ตองกําหนดระยะตํ่าสุดท่ีกลอนสอดเขาไปใน

ทนไฟ บานพับแบบสปริงนํามาใชไดแตใหการ
ควบคุมประตูไมดีเทาบานพับแบบสวม หาก
ปรับสปริงไมถกูตองอาจทําใหประตูปดไมสนิท
หลังจากเปดออกไปได

กระจกชองหนาตางท่ีรวมอยูในชดุอุปกรณ
ประตูทนไฟตองผานการทดสอบความสามารถ
ในการทนไฟ (Ability to Withstand Fire) ซึ่ง
มาตรฐานฉบบัปจจบุนัใหรวมไปถงึการทดสอบ
ความตานทานแรงกระแทก (Impact-resist-
ance) ดวย กระจกแตละชิ้นท่ีติดต้ังบนประตู
ทนไฟตองมีเคร่ืองหมายรับรองการผานทดสอบ
ตานทานแรงกระแทกและคุณสมบติัสาํหรับการ
ใชกับประตูทนไฟ กระจกเสริมลวดธรรมดา

ปายรบัรอง (Label) ประตูทนไฟ

Fire Door Hardware

ปายรบัรองสถาบัน UL (UL Label)

ชองกลอนตามมาตรฐานประตูกันไฟ กลอน
ล็อคตาย (Deadbolt) ซึ่งถอดกลอนโดยการไข
กุญแจ ไมสามารถเปดเองดวยการผลักได บาร
ผลักฉุกเฉินท่ีจะใชกบัประตูทนไฟตองเปนชนดิ
เปดออกเพื่อหนีไฟ (Fire Exit Hardware) และ
แยกคนละสวนกับกลอนล็อคประตูท่ีเปดออก
ดวยการไขกุญแจ ท้ังนี้ กลอนไฟฟาท่ีสามารถ
เปดออกไดอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหมนํามาใช
ไดเชนกัน

บานพบัของประประตูตองทําดวยเหล็กกลา
และเปนแบบสวมชนดิแหวนรองลูกปน บานพบั
แบบอ่ืนสามารถใชไดหากผานการทดสอบและ
อยูในบัญชีรายชื่อชนิดบานพับท่ีใชไดกับประตู
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(Traditional Wired Glass) ซึง่คร้ังหนึง่ไดรับการ
ยกเวนไมตองทดสอบการกระแทก มีอันตราย
และไมไดรับอนญุาตใหติดต้ังบนประตู บานกัน้
หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโนมจะสงผลกระทบตอ
คนท่ีอยูในบริเวณนั้น สวนใหญใชกระจกเสริม
ลวด จอรเจีย (Georgian Wired Glass) กระจก
เซรามิก กระจกโบโรซลิิเกตท่ีเปนฉนวนดวยการ
ดูดความรอนไวกับตัวไดดี

ซีลผนึกประตูปองกันเปลวไฟและควัน
ติดไวบริเวณขอบประตู ทําจากวัสดุท่ีมีอัตราการ
ทนไฟตามท่ีกําหนดไวและมีคุณสมบัติอ่ืนรวม
ดวย ไดแก

 สามารถขยายตัวเม่ือถูกความรอน
 เปนวัสดุสังเคราะหท่ีทนทานตอทุก

สภาพอากาศ เชน นีโอพรีน (Neoprene)
 มีปะเก็นปองกันควันแพรกระจาย

ผานเขาไปในพื้นท่ีปด
ในภาพรวมรวมแลว ประตูทนไฟและ

อุปกรณประตูทนไฟไมจาํเปนตองทําดวยวัสดุไม
ติดไฟ (Noncombustible Materials) เนือ่งจาก
วัสดุชนิดดังกลาวหายากและมีราคาแพงมาก
ประตูทนไฟไมไดหมายถึง ประตูท่ีไมไหมไฟใน
ทุกกรณ ีแตเปนประตูท่ีหนวงเวลาการไหมภาย
ในเวลาท่ีกาํหนดตามอัตราความตานทานความ
รอนและเปลวไฟจากผานการทดสอบและไดรับ
การรับรองจากสถาบันเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ

อัตราการตานทานไฟนานาชาติ
(International fire-resistance ratings)

อัตราตานทานไฟหรืออัตราทนไฟท่ีจะ
กลาวถงึตอไปนีค้รอบคลุมถงึวัสดุในระบบปองกนั

อัคคีภัย (Passive Fire Protection System) ท่ี
ตองการคุณสมบัติทนไฟอ่ืนๆ นอกจากเหนือ
จากประตูทนไฟ

ในเยอรมนี ประตูทนไฟบานหนึ่งอาจ
ระบคุุณสมบติัเปน “EI290-C” หมายถงึ ประตู
บานนัน้มีเอกสารรับรองวาผานการทดสอบทนไฟ
ตามมาตรฐานของประเทศเปนเวลา 90 นาที

ในแคนาดา สถาบันวิจัยการกอสราง
(Research in Construction) ซึ่งเปนสาขาหนึ่ง
ของสภาวิจัยแหงชาติและผู จัดทํามาตรฐาน
อาคารแหงแคนาดา (NBC) กําหนดใหมีการ
ทดสอบวัสดุปองกันการลามไฟ (Fire Stop)
สําหรับปดชองเปดภายในทอพลาสติก ในการ
ทดสอบจะตองทําในเตาเผาแรงดันบวก 50
ปาสกาลเพือ่ใหมีความแตกตางระหวางอุณหภูมิ
ภายในและภายนอกท่ีเหมือนสภาพจริงของ
ฤดูหนาวในแคนาดามากท่ีสุด มีการใชฮูดคลุม
ดานบนของชดุทดสอบเพือ่ใหความดันสงูถงึ 50
ปาสกาล หลังจากนัน้ทดสอบโดยการฉีดน้าํจาก
หัวฉีดแรงดัน 30 ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI) ซึ่ง

ประตูทนไฟบางยีห่อท่ีมีจาํหนายในเขตขอตกลง
การคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ (NAFTA) อาจจะ
เปดออกบางสวนระหวางทดสอบการทนไฟแต
ไมกวางนกั ขณะท่ีผนงัหรือพืน้ซึง่ประกอบอยาง
ถูกตองจะมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงเกิน 140   ํC หรือ
อุณหภูมิเฉพาะจุดสูงเกิน 180   ํC

วิธพีนสารกนัไฟกลางแจงตองเปนไปตาม
ขอบงัคับการกาํหนดระดับเสนโคงไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon Curve) เพื่อใหผานการทดสอบ
ตามสภาพสิ่งแวดลอมกอนจะมาเผาไหม การ
ลดระดับเสนโคงไฮโดรคารบอนเพือ่ใหผานการ
ทดสอบตามสิง่แวดลอมไมอาจทดแทนคุณสมบติั
การตานทานเปลวไฟท่ีสาํคัญกวาและอาจทําให
วัสดุทนไฟไรประโยชนเม่ือเผชิญกับเพลิงไหม

หากเงือ่นไขสภาพแวดลอมในการทดสอบ
ไมเหมาะสมอาจทําใหการทดสอบการทนไฟได
คาไมถกูตองได

อัตราการทนไฟที่ไดจากการทดสอบ
(Fire Resistance Test Rating)

อัตราการทนไฟท่ีไดจากการทดสอบท่ีจะ
แสดงตอไปนีไ้ดมาจาการทดสอบตามมาตรฐาน
UL 72 Standard for Tests for Fire Resistance
of Record Protection Equipment สําหรับประตู
ทนไฟและวัสดุทนไฟอ่ืนๆ ทุกชนิด

อตัราการทนไฟ Class 100 (125) ใช
สําหรับปดกั้นพื้นท่ีหรือหองภายในตัวอาคารท่ี
ใชเก็บขอมูลดิจิตอลท่ี เปนสื่ อแมเหล็กหรือ
ฮารดไดรฟ อุณหภูมิในหองท่ีทําการปองกัน
ตองตํ่ากวา 125   ํF (52   ํC) ภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด เชน ประตูทนไฟ Class 100 (125) -
2 ชั่วโมง ขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกหองสูงถึง
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2,000   ํF (1,090   ํC) อุณหภูมิในหองเม่ือวัดท่ี
ผวินอกสดุของประตูทนไฟดานท่ีอยูขางในตองตํ่า
กวา 125   ํF (52   ํC) เนือ่งจากหากอุณหภูมิสงู
กวาท่ีกําหนดไวนี้ขอมูลจะเสียหาย แมวาตัวสื่อ
หรือฮารดไดรฟจะยังมีสภาพภายนอกยังเปน
ปกติดีอยูก็ตาม

อัตราการทนไฟ Class 150 ใชสําหรับ
ปดกั้นหองเก็บไมโครฟลม แผนฟลมไมโครฟช
และขอมูลท่ีเก็บไวในรูปฟลมซึ่งฟลมจะเปล่ียน
รูปและขอมูลจะไดรับความเสียหายเม่ือไดรับ
ความรอนเกิน 150   ํF (65.5   ํC) ประตูทนไฟ
Class 150-2 ชัว่โมงจะตองทําใหอุณหภูมิภาย
ในหองตํ่ากวา 150   ํF (65.5   ํC) เปนเวลาอยาง
นอย 2 ชวโมง ในขณะท่ีอุณหภูมิขางนอกสูงถึง
2,000   ํF (1,090   ํC)

อัตราการทนไฟ Class 350 ใชสําหรับ
ปดกัน้หองเกบ็เอกสารท่ีเปนกระดาษท่ีอุณหภูมิ
สงูกวา 350   ํF (176.7   ํC) กระดาษจะเปล่ียนรูป
และขอมูลจะเสยีหาย ประตูกนัไฟ Class 350-
4 จะทําใหอุณหภูมิภายในหองตํ่ากวา 350  ํ F
(176.7  Cํ) เปนเวลาอยางนอย 4 ชัว่โมง ขณะท่ี
อุณหภูมินอกหองสงูถงึ 2,000   ํF (1,093.3   ํC)

ในการทดสอบเพือ่หาคาอัตราการทนไฟ
จะใชตัวอยางวัสดุทนไฟ เชน ประตูทนไฟท่ีมี
ขนาด และลักษณะเชนเดียวกับการใชงานจริง
ซึ่งตองรองรับทอเจาะทะลุประเภทตางๆ เชน
ทอสายไฟ ทอสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ ซึ่งตอง
ออกแบบการรองรับทอตางๆ อยางเหมาะสม
และใกลเคียงสภาพการใชงาน โดยติดต้ังเขากบั
กรอบหรือโครงทดสอบซึ่งยึดกับพื้นหรือผนังท่ี
ใชเปนสวนปดของเตาเผา จากนัน้ใหติดต้ังวัสดุ
ปองกันการลามไฟซึ่ งมีคุณสมบัติและขนาด
เชนเดียวกบัการใชงาน ติดต้ังในกรอบหรือโครง
ทดสอบนั้น

เร่ิมการทดสอบ เม่ือตัวอยางทดสอบและ
สวนประกอบอ่ืนมีการประกอบติดต้ังใหมีกําลัง
เพยีงพอไมเกดิการเคล่ือนตัวระหวางการทดสอบ
มากเกินไป และใหความรอนในเตาเผาทดสอบ
โดยควบคุมใหเปนไปตามอุณหภูมิไฟมาตรฐาน
ตลอดชวงเวลาการทดสอบ หรือจนกระท่ั ง
ตัวอยางทดสอบเกิดความเสียหาย

การทดสอบตามมาตรฐาน UL ใชเกณฑ
วัดอัตรา 3 ระดับ ไดแก F Rating ซึ่งใชเกณฑ
ดานลักษณะของเปลวไฟบนผวิตัวอยางทดสอบ
ดานไมสัมผัสไฟ และ FT Rating (Fire and
Temperature) ใชเกณฑดานสภาพอุณหภูมิและ

ไมสมัผสัไฟได ภายใตระยะเวลาทดสอบ (ต้ังแต
20 นาที ไปจนถึง 4 ชั่วโมง ตามคุณสมบัติท่ี
ระบไุวของผลิตภัณฑซึง่เขาทดสอบ)

FT Rating
 สามารถคงสภาพการใชงานไดเม่ือมี

การทดสอบการใหความรอน
 อุณหภูมิดานไมสมัผสัไฟ ณ จดุวัดใดๆ

เปลวไฟบนผิวตัวอยางทดสอบดานไมสัมผัสไฟ
รวมถึง FTH Rating (Fire, Temperature and
Hose-stream) มีการฉีดน้าํเยน็จากสายฉีดเพือ่
ดูสภาพของวัสดุกันไฟหลังจากนั้น ท้ังนี้ ประตู
ทนไฟตองคุณสมบัติตามการทดสอบ ดังนี้

F Rating
 สามารถคงสภาพการใชงานไดเม่ือมี

การทดสอบการใหความรอน
 วสัดปุองกนัการลามไฟสามารถตานทาน

การลามของเปลวไฟสูผิวตัวอยางทดสอบดาน

ในบนผิวตัวอยางทดสอบมีคาอุณหภูมิสูงกวา
จุดเร่ิมตนไมเกิน 180   ํC และ วัสดุปองกันการ
ลามไฟสามารถตานทานการลามของเปลวไฟ
สูผวิตัวอยางทดสอบดานไมสัมผัสไฟได ภายใต
ระยะเวลาทดสอบ (ต้ังแต 20 นาที ไปจนถึง 4
ชั่วโมงตามคุณสมบัติท่ีระบุไวของผลิตภัณฑซึ่ง
เขาทดสอบ)

FTH Rating
 สามารถคงสภาพการใชงานไดเม่ือมี

การทดสอบการใหความรอนแลวฉีดดวยน้าํเยน็

Fire Door Test
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 ประตูอยูในตําแหนงติดต้ังอยางม่ันคง
ไมเสียรูปทรงและสามารถปดเปดไดตามปกติ

ระยะเวลาการทดสอบเพือ่หาคาอตัรา
การทนไฟมดีงันี้

 อตัราทนไฟระดบั 1 ช่ัวโมง (Hourly
ratings) ประตูเหล็กทนไฟจะมีคาอัตราการทน
ไฟตามระยะเวลาการทดสอบสัมผัสเปลวไฟ
(เปนนาทีหรือชั่วโมง) สําหรับอัตราการทนไฟ
ระดับ 1 ชั่วโมง แบงระดับยอยลงไป ดังนี้

 ระดับ 1/3 ชั่วโมง (20 นาที)
 ระดับ 3/4 ชั่วโมง (45 นาที)
 ระดับ 1 ชั่วโมง (60 นาที) และ
 ระดับ 1 1/2 ชั่วโมง (90 นาที)
โดยประตูเหล็กทนไฟ แบบบานผลัก

(Swinging-type Fire Door) กําหนดใหมีอัตรา
การทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง

ประตูทนไฟ 20 นาที 45 นาที และ 60
นาที ใชติดด้ังกับผนังท่ีอัตราทนไฟ 1 ชั่วโมง
สวนประตูทนไฟ 90 นาที ใชติดต้ังกับผนังท่ีมี
อัตราทนไฟ 2 ชั่วโมง

ประตุทนไฟ 20 นาทีใชปดกั้นชองเปด
ในพื้นท่ีชองทางเดิน (Corridor) ท่ีมีหองหรือ
ผนงักั้นสองดานหรือดานเดียวเพือ่ปองกันควัน
และกระแสลมรอนท่ีจะเขามาขางใน

ประตูทนไฟ 45 นาที ใชปดกั้นชองเปด
ดานนอกผนังท่ี มีแนวโนมจะสัมผัสไฟระดับ
ปานกลางจากภายนอกอาคาร

ประตูทนไฟ ชัว่โมง (60 นาที) ใชปดกัน้

พื้นท่ีพักอาศัยภายในตัวอาคาร
ประตูทนไฟ ชั่วโมงคร่ึง (90 นาที) ใช

ปดกั้นพื้นท่ีข้ึนลงทางด่ิงกับสวนท่ีเปนเสนทาง
ออกภายในตัวอาคารซึง่อยูติดกัน ตัวอยาง เชน
ปลองบันไดและปลองลิฟตกับเสนทางออก
เปนตน

 อตัราทนไฟระดบั 3 ช่ัวโมง [Three-
hour (180 minute) doors]

ประตูทนไฟท่ีมีคาอัตราการทนไฟ 3
ชัว่โมง ใชติดต้ังบนผนงัท่ีกัน้ระหวางอาคารหรือ
สวนกั้นแยกภายในอาคารขนาดใหญ โดยผนัง
เหลานั้นมีอัตราการทนไฟ 4 ชั่วโมง

คาอัตราการเพิ่ มขึ้ นของอุณหภูมิ
(Temperature Rise Ratings)

นอกเหนือจากคาอัตราการทนไฟตาม
เวลากําหนดในการทดสอบแลว ประตูทนไฟ
บางชนิดยังไดรับการทดสอบการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิของดานท่ีไมไดสัมผัสเปลวไฟเพื่อให
คาอัตราการเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิ (Temperature
Rise Ratings) เปนไปตามขอบงัคับการออกแบบ
ติดต้ังของมาตรฐานควบคุมอาคารสากล (IBC;
International Building Code) NFPA 101 และ
NFPA 5000

คาอัตราเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิไดมาจากการ
ทดสอบตามมาตรฐาน UL เพื่อหาคาอุณหภูมิ
บนผิวนอกของประตูทนไฟดานท่ีไมไดสัมผัส
เปลวไฟท่ีสงผานมาจากดานท่ีสัมผัสเปลวไฟ
เปนเวลา 30 นาที โดยใหมีคาอัตราเพิม่ข้ึนของ
อุณหภูมิ 3 ระดับคือ 250   ํF (121   ํC) 450   ํF
(232   ํC) และ 650   ํF (343   ํC) สวนใหญจะใช
คาอัตรา 250   ํF โดยบนปายรับรองประตูทนไฟ
ท่ีผานการทดสอบไดการรับรองตามมาตรฐาน
UL ระบคุาอัตราการเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิรวมกบั
คาอัตราการทนไฟ (ระยะเวลาทนไฟ) เสมอ
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ขอกําหนดประตูทนไฟมาตรฐาน
NFPA 80 Standard for Fire Doors and
Other Opening Protectives

สาระสําคัญของขอกําหนดประตูทนไฟ
ตามมาตรฐาน NFPA 80 สรุปไดดังนี้

 ประตูทนไฟตองติดต้ังกัน้ขวางทิศทาง
ของไฟลามเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินท่ีอยู
ตรงขามในพื้นท่ีปดหรือในเสนทางหนีไฟไป
สูทางออก

 ประตูทนไฟท่ีเปดออกไปยังเสนทาง
หนไีฟหรือทางออกตองเปนคนละสวนกบัประตู
กัน้ระหวางพืน้ท่ีปดกบัเพลิงไหมซึง่สมัผสัเปลวไฟ
โดยตรง

 ประตูทนไฟสามารถติดต้ังบนเสนทาง
หนีไฟเปนชวงๆ ไดตามความเหมาะสม

 ประตทูนไฟตดิปายรับรองตามมาตรฐาน
(Labeled Fire Door) เทานั้นท่ีสามารถนํามา
ใชงานได ซึง่ปายดังกลาวจะตองมองเห็นชดัเจน
และอานออกไดงาย

 ประตูทนไฟแบงตามคาอัตราระยะ
เวลาการทนไฟทดสอบตามวธิกํีาหนดในมาตรฐาน
NFPA 288, Standard Methods of Fire Tests
of Floor Fire Door Assemblies Installed Hori-
zontally in Fire Resistance-Rated Floor Sys-
tems เปน 4 ระดับ ไดแก 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1
1/2 ชั่วโมง (90 นาที) 1 ชั่วโมง 3/4 ชั่วโมง
(45 นาที) 1/2 ชัว่โมง (30 นาที) สาํหรับใชปด
กั้นพืน้ท่ีทางเดินท่ีจะนําไปสูท่ีวางหรือทางออก

 ประตูทนไฟท่ีมีคาอัตราทนไฟ 30 นาที
หรือ 20 นาที มีจุดประสงคหลักเพื่อใชปองกัน
ควันสําหรับหองพักอาศัยกับชองทางเดิน โดย
ผนังกั้นมีคาอัตราการทนไฟ 1 ชั่วโมง

 ประตูทนไฟท่ีใชกัน้ปลองบันได ประตู
นั้นตองมีคาการเพิ่มข้ึนของความรอนบนผิว
ประตูดานท่ีไมไดสัมผัสเปลวไฟไมเกิน 450   ํF
(232   ํC) ภายในเวลา 30 นาที

 ประตูทนไฟชนิดบานผลัก (Swinging
fire doors) สามารถติดต้ังแยกตางหากจากวงกบ
(Frame) ประตูทนไฟท่ีไดรับการรับรองได หาก
แสดงใหเห็นไดวา มีคุณสมบัติเทียบเทาเม่ือ
ติดต้ังเสร็จแลว

 ปายระบุวาเปนประตูทนไฟ ใหติดบน
ผวิของประตูโดยการผนกึกาว หามเจาะรูเพือ่ขัน
น็อตหรือตอกตะปู และหามติดปายบนกระจก
ประตู กันไฟ ท้ังนี้ การติดปายบนประตูทนไฟ
ตองไมทําใหประตูทนไฟใชงานไมไดหรือเปน

อุปสรรคตอการใชงาน
 ประตูทนไฟสามารถใชเปนแบบประตู

บานเล่ือน (Sliding Doors) ได หากมีสวน
ประกอบของประตูบานผลัก (Swinging Fire
Doors) อยางครบถวน โดยสามารถเปดประตู
เล่ือนออกไปไดเหมือนประตูบานผลัก

 ประตูทนไฟแบบบานเล่ือนและสวน
ประกอบของประตูบานผลักท่ีครบถวน อนญุาต
ใหใชเปนประตูเปดสูดานนอกของตัวอาคาร

 ประตูทนไฟท่ีใสอุปกรณเปดหนีไฟ
(Fire Exit Hardware) ตองติดปายระบชุดัเจนวา

ความปลอดภัยตามขอบงัคับของประตูทนไฟนัน้
ดวย ท้ังนี ้กระจกบนประตูทนไฟท่ีมีอัตราทนไฟ
3 ชั่วโมงหรือ 90 นาที ตองมีพื้นท่ีไมเกิน 100
ตารางนิ้ว (0.065 ตารางเมตร) และผานการ
ทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 252, Standard
Methods of Fire Tests of Door Assemblies.

 ประตูทนไฟท่ีเปดออกไปยงัทางหนไีฟ
หรือทางออกตองเปดออกไดงายโดยการหมุน
ลูกบิดหรือใชมือผลักบารฉุกเฉิน และสามารถ
ปดไดเองหลังจากนัน้

“ประตทูนไฟตดิตัง้อปุกรณเปดหนไีฟ”
 ประตูเหล็กทนไฟแบบมวน (Rolling

Steel Fire Doors) และอุปกรณประกอบตองติด
ปายรับรองการผานทดสอบตามมาตรฐานกาํหนด

 ประตูเหล็กทนไฟสาํหรับลิฟตโดยสาร
และลิฟตสงของตองผานการทดสอบและไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานกําหนด โดยตองมีคา
อัตราการทนไฟ 45 นาที 1 ชั่วโมง 90 นาที
หรือ 2 ชั่วโมง (อัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมงใชใน
ประเทศแคนาดาเทานั้น)

 ชุดประตูทนไฟเปดออกจากหองตอง
ประกอบดวยบานประตูผลักบานเด่ียวทําดวย
เหล็ก วงกบ อุปกรณลงกลอนดวยตัวเอง และ
กลไกปดประตู

 ประตูเหล็กสําหรับเคานเตอรบริการ
ตองเปนแบบคลุมหรือแบบมวนชนดิถวงน้าํหนกั
1 หรือ 2 ระดับความเร็ว (Speed) พรอมรอง
ผนงั วงกบ วงกบลาง กลอนประตู และกลไกการ
ถวงน้ําหนัก

 ตองมีผูเชีย่วชาญดานกฎหมายควบคุม
อาคารใหคําปรึกษาในการติดต้ังและใชงาน
ประตูทนไฟเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับอยาง
เครงครัด

 กระจกท่ีใชติดต้ังบนประตูทนไฟตอง
ผานการทดสอบและไดการรับรองคาอัตราการ
ทนไฟตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน และเม่ือมี
การใชงานกระจกดังกลาวตองมีคุณสมบติัดาน
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 อุปกรณสําหรับการหนีไฟ (Fire Exit
Hardware) ตองรวมอยูในชุดอุปกรณประตูของ
ผูผลิตซึ่งใชเฉพาะกับประตูบานผลักเทานั้น

 อุ ปกรณประตูทนไฟ (Fire door
hardware) ตองติดต้ังท้ังกบัประตูบานผลักและ
ประตูบานเล่ือน

 อุปกรณประตูทนไฟท่ีใชกบัประตูบาน
ผลักตองประกอบดวยบานพับเหล็กยาวเสริม
ความแข็งแรง กลอนประตูและอุปกรณปดประตู

 ตามมาตรฐานนี้ อุปกรณประตูแบบ
บานเล่ือนตองเปนอุปกรณประตูทนไฟ

 อุปกรณประตูกันไฟตองสงมาพรอม
กบัประตูทนไฟจากโรงงานผูผลิต

 ตัวตรวจจับเพื่ อบังคับใหประตูปด
เม่ือเกดิเพลิงไหม รวมถงึชนดิฟวสหลอมละลาย
(Fusible Links) ตองติดต้ังตรงตําแหนงกลาง
ประตูสาํหรับประตูผลักบานเด่ียว และตําแหนง
กลางชองทางเดินสําหรับประตูผลักบานคู

 สําหรับประตูทนไฟท่ีเปดออกสูทาง
หนไีฟหรือภายนอกอาคารท่ีใชระบบปลดกลอน

อัตโนมัติ อนญุาตใหมีการบงัคับการทํางานจาก
ระบบตรวจจับซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบรวม
(Overall System) อาคารได ซึง่เม่ือเปดออกไป
แลว ประตูสามารถปดและลงกลอนไดเอง

 หากใชระบบตรวจจับควันกับประตู
ทนไฟ ใหปฏิบัติตามขอบังคับมาตรฐาน NFPA
72, National Fire Alarm Code

 ในกรณีใชฟวสหลอมละลาย (Fusible
Links) ใหติดต้ังเหนือชองประตู 1 ตัว และให
ติดต้ังใกลกบัเพดานแตละดานของผนงั

 ผนังท่ีใชติดต้ังประตูตองมีอัตราการ
ทนไฟมากกวาประตูทนไฟตามท่ีกําหนดไว ทํา
ดวยอิฐ หรือคอนกรีต ในกรณีใชอิฐกลวง ใน
ระยะอยางนอย 16 นิว้ จากขอบชองเปดท่ีจะใช
ติดต้ังประตูทนไฟตองเติมชองอิฐกลวงนั้นดวย
คอนกรีต โดยเฉพาะบริเวณขอบท่ีจะใชยึดตัว
ประตูทนไฟตองแนใจวามีความแข็งแรงพอเพยีง
ท่ีจะรับน้ําหนักตัวประตูได

 ในการใชงาน ตองม่ันใจวาตัวประตู
หรือมานประตู (ประตูมวน) มีสภาพพรอม
ใชงานตลอดเวลา

 ประตูหรือมานประตูทนไฟตองอยูใน
ตําแหนงปดและลงกลอนหรืออยู ในลักษณะ
เตรียมพรอมสําหรับการปดอัตโนมัติอยูเสมอ

 ตองมีการตรวจสอบ ทดสอบ และซอม
บาํรุง เพือ่ใหม่ันใจวา ประตูทนไฟมีลักษณะหรือ
คุณสมบติัดังตอไปนี้

 ปายรับรองประตูทนไฟ (Labels) ยงัมี
อยูและสามารถอานออกได

 ไมมีรูหรือรอยแตกบนประตูหรือวงกบ
 กระจกและชุดประกอบกระจกยังอยู

ครบถวนและยึดไวอยางม่ันคง
 ประตู วงกบ และอุปกรณประกอบอยู

ในสภาพท่ีสามารถทํางานไดดี
 ไมมีชิ้นสวนหรืออะไหลใดๆ เสียหาย

หรือสูญหาย
 ระยะหาง (Clearance) ระหวางขอบ

ประตูลางกบัพืน้ (กรณไีมมีวงกบลาง) ยงัอยูใน
ระยะท่ีกําหนด (ไมเกิน 5 ม.ม.)

 อุปกรณปดประตู/บานพับแบบสปริง
ยังใชงานไดและประตูสามารถปดดวยตัวเอง

 กรณเีปนประตูผลักบานคู แนใจวา ตัว
ยดึรวมกนัสามารถทําใหบานประตูท้ังคูปดสนทิ

 ประตูทนไฟท่ีปดกลอนไดเองอยู ใน
ลักษณะปด

 ชองเปดไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมใดๆ
ท่ีกดีขวางการปฏิบติังาน

 ไมมีการดัดแปลงใดๆ ท่ีจะมีผลทําให
ประตูทนไฟสูญเสียคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใน
ปายรับรอง (Label)

 ปะเก็นและแถบผนึกขอบประตูกันไฟ
ตามท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานยังคงมีอยูอยาง
ตอเนื่องและเปนชนิดท่ีถูกตองเหมาะสมกับ
ประตูทนไฟ

 ปายท่ีติดบนประตูทนไฟตองมีพื้นท่ี
รวมแลวนอยกวา 5% ของพื้นท่ีหนาประตูและ
ไมไดติดดวยวิธีทางกล

 หามกระทําการใดๆ ดังตอไปกบัประตู
ทนไฟ

 ทาสีปายรับรองหรือทําใหสูญหาย
 ต้ังสิ่งกีดขวางบริเวณรอบๆ ประตูทน

ไฟท่ีปดอยู ทําใหมีพื้นท่ีหรือชองวางนอยลง
 มีล่ิมหรือสวนคํ้าประตูติดต้ังอยู
 มีอุปกรณเสริมซึง่รบกวนหรือขัดขวาง

การใชงานของประตูทนไฟตามจดุประสงคท่ีต้ังไว
 ประตูทนไฟถูกขวางใหเปดคางไว
 พื้นท่ีรอบๆประตูทนไฟถูกลอมหรือ

กดีขวางดวยเคร่ืองเรือน อุปกรณหรือกลองตางๆ
 อุปกรณหรือชิ้นสวนของประตูทนไฟ

แตกหัก ชํารุดหรือสูญหาย (เชน กลอนประตู
แผนรองรองกลอนประตู แขนโชคอัพปดประตู
แผนครอบ ฯลฯ)
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 ชดุอุปกรณหนไีฟติดต้ังกบัประตูไมได 
รับการรับรองใหใชหรือไมไดมาตรฐาน

 สวนประกบและรัดไวสูญหายหรือใน
ตําแหนงไมถูกตอง

 กลอนประตูดานลางไมไดเขาไปในอยู
ในรองรองรับอยางเต็มท่ีหรือพอเพียง

ท้ังนี้ ประตูทนไฟมีสวนประกอบสําคัญ
ไดแก

 กุญแจ กลอน หรือการล็อกประตู
 กุญแจหรือกลอนท่ีใชกับประตูในเสน

ทางหนีไฟตองเปนกุญแจหรือกลอนท่ีสามารถ
เปดออกไดจากทิศทางการหนีไฟโดยไมตองใช
ลูกกญุแจหรือวิธกีารพิเศษ

 สาํหรับประตูบนัไดหนไีฟของอาคารสงู
ตองมีอุปกรณสาํหรับปลดล็อกและเปดประตูจาก

 อุปกรณล็อกควบคุมเขาออก (Access
Control Device) ท่ีจาํเปนตองติดต้ังบนเสนทาง
หนไีฟเพือ่รักษาความปลอดภัยตองปลดล็อกได
ดวยกลไกอยางนอยดังนี้

 ปลดล็อกอัตโนมัติเม่ือกระแสไฟฟาดับ
 ปลดล็อกอัตโนมัติ เม่ือไดรับสญัญาณ

เตือนจากระบบแจงเหตุเพลิงไหม
 ปลดล็อกแบบใชมือ (Manual) ดวย

อุปกรณล็อกท่ีติดต้ังหางจากประตูไมเกิน 1.5
เมตรดานทิศทางหนีไฟ

 อุปกรณล็อกหรือสลักหรือคานผลัก
ประตูฉุกเฉิน (Panic Hardware) ท่ีติดต้ังกับ

การทนไฟ ท้ังนี ้ไมครอบคลุมถงึประตูท่ีมีขนาด
แตกตางจากมาตรฐานนี้ รวมถึงประตูชองทอ
ประตูบานเล่ือน ประตูมวน และประตูชองลิฟต
และไมครอบคลุมถึงอัตราทนไฟของผนัง พื้น
และเพดาน

ประตูทนไฟแบงตามลักษณะการทํางานได
3 ประเภท คือ

 ประตูท่ีปดไดเอง (Self-closing Door)
 ประตูท่ีปดไดอัตโนมัติ (Automatic-

closing Door)
 ประตูทํางานดวยระบบไฟฟา (Power-

operated Door)

ภายในบนัไดใหยอนเขาสูอาคารได (Re-entry)
อยางนอยทุกระยะ 5 ชัน้ รวมถงึประตูบนัไดหนี
ไฟท่ีเปดออกสูชัน้หลังคาโดยตองทําเคร่ืองหมาย
ใหชดัเจนในบนัไดและชัน้หลังคา ตองมีอุปกรณ
ปลดล็อกและเปดประตูจากภายนอกใหยอนกลับ
เขาสูบันไดได ยกเวนประตูชั้นปลอยออกท่ีชั้น
ลางหรือชัน้พืน้ดินท่ีอาจไมปลอดภัยจากบคุคล
ภายนอก ใหล็อกไดแตตองเปดไดจากดานใน

 อุปกรณล็อกประตูในเสนทางหนีไฟ
ตองเปดออกไดในจังหวะเดียว

 อุปกรณล็อกประตูตองเปนแบบกาน
โยกหรือคานผลักประตูฉุกเฉิน (Panic Hardware)

ขอกําหนดประตทูนไฟตามมาตรฐาน
มอก. 2541 เลม 2-2555

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอ
กําหนดในการปองกันอัคคีภัย เลม 2 ประตู
ทนไฟและชุดแผนปรับลมสําหรับชองเปด
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2541 เลม 2-2555 มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับประตูทนไฟ ดังตอไปนี้

ประตูทนไฟ (Fire Door)
ประตูทนไฟตามมาตรฐานนี ้(มอก. 2541

เลม 2-2555) หมายถงึประตูสําหรับใชหนไีฟ
เทานัน้ โดยเปนประตูบนผลัก (บานสวิง) ต้ังบน
เสนทางหนีไฟท่ีติดต้ังผนังทนไฟ ไดแก ประตู
ของบันไดท่ีปดลอมดวยผนังทนไฟ ประตูของ
ผนังของชองทางเดินท่ีตองมีอัตราทนไฟ ประตู
ท่ีผนงัของสวนแบงอาคาร และผนงัหองท่ีมีอัตรา
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ประตูทนไฟตองไดรับการรับรองการทดสอบการ
ทนไฟจากหนวยงานหรือสถาบันเปนท่ียอมรับ
และเชื่อถือได

 คานผลักประตูฉุกเฉิน (Panic Hardware)
ตองติดต้ังคานผลักประตูฉุกเฉินท่ีประตูเปดเขาสู
ชองบันไดท่ีมีคนใชชองบันไดนั้นหนีไฟต้ังแต
100 คน และจะตองใชวิธีผลักไปตามทิศทาง
การอพยพ

 ความกวางของคานผลักประตูฉุกเฉิน
ตองไมนอยกวาคร่ึงหนึง่ของความกวางของบาน
ประตูและติดต้ังท่ีระดับไมตํ่ากวา 800 มิลลิเมตร
แตไมสูงกวา 1200 มิลลิเมตร จากระดับพื้น

 คานผลักฉุกเฉินใชกบัประตูทนไฟตอง
เปนชนดิท่ีออกแบบเพือ่ใชกบัประตูทนไฟเทานัน้

 โครงสรางรองรับประตูทนไฟ (Sup-
porting Construction)

 กําแพงหรือผนัง (Wall) ตองกอสราง
อยางแข็งแรงติดต้ังต้ังฉากกับเพื่อเพื่อรองรับ
วงกบประตูทนไฟ มีอัตราทนไฟตามมาตรฐาน
หรือกฎหมายการปองกันอัคคีภัยกําหนด

 วงกบ (Frame) วงกบประตูทนไฟตอง
ออกแบบไมใหใชเปนโครงสรางรับแรง โดยตอง

ยดึติดกบัผนงัหรือกําแพงอยางม่ันคงแข็งแรง
 วงกบลาง (Sill) อาคารท่ีใชวัดสุปูพื้น

ซึง่ติดไฟได ตองไมใหวัสดุนัน้รองรับประตูทนไฟ
โดยตองมีวงกบลางกั้นระหวางประตูทนไฟกับ
พืน้ แตหากวัสดุปพูืน้ซึง่ไมติดไฟ สามารถรองรับ
ประตูทนไฟไดและไมตองมีวงกบลาง

 ทับหลัง (Lintel) ตองสรางดวยอิฐกอ
ดวยคอนกรีต หรือคอนกรีตเสริมแรง หรือเหล็ก
ตองมีการเตรียมโครงสรางรับแรงเฉพาะสาํหรับ
ปองกนัแรงกดมากระทําท่ีวงกบดานบนถาจาํเปน
ท้ังนี้ ตองสรางดวยวิธีท่ีไดรับการรับรองจาก
วิศวกรหรือเจาพนักงานทองถิ่น

 อุปกรณประกอบ (Appurtenance)
 ปายหรือเคร่ืองหมาย (Signage) ซึ่ง

แสดงขอมูลของประตูทนไฟ สามารถติดบน
ประตูทนไฟไดโดยตรงมีพื้นท่ีปายไมเกิน 5%
ของพื้นท่ีผิวประตูทนไฟดานท่ีติดปายนั้น ใน

การติดปายหรือเคร่ืองหมาย ใหใชกาวเทานั้น
หามติดต้ังดวยวิธีทางกล เชน ใชสกรู ตอกตะปู
ขันน็อต เปนตน ท้ังนี้ หามติดบนกระจก และ
ปายหรือเคร่ืองหมายเม่ือติดแลวจะตองไมทําให
ประตูทนไฟใชงานไมได หรือเปนอุปสรรคตอ
การใชงาน

 ปายหรือเคร่ืองหมายรับรองประตู
ทนไฟและอุปกรณประตูทนไฟ (Listed and

              ตามหลักการแลว วงกบควรมีมาตรฐาน
                 เดียวกับประตูทนไฟและควรซื้อมาเปนชุด

              ท่ีดึงประตูปดไดเอง (Door Closer)

              บานพับควรไดรับการทดสอบทนไฟ
                  ในลักษณะเปนสวนหน่ึงของประตูทนไฟ

              กระจกมองตองผานการทดสอบทนไฟ

              มือจับและตัวล็อคควรทดสอบในลักษณะ
                  เปนสวนหน่ึงของประตูทนไฟ

              แถบกันควันติดไวท่ีรองวงกบเพื่อปองกัน
                 ควันและเพลิงไหมเขามาในพื้นท่ีปดหรือ
                 เสนทางหนีไฟ

ผนังทนไฟ
มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด

                         สวนประกอบสําคัญของประตูทนไฟ
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Labeled Product) เพื่อแสดงใหเห็นวาประตู
ทนไฟและอุปกรณประตูทนไฟไดรับการรับรอง
จากมาตรฐานซึง่เปนท่ียอมรับ โดยปายตองมอง
เห็นและอานออกไดอยางชัดเจน และตองติดไว
ในบริเวณท่ีสะดวกตอการตรวจสอบ

 สวนประกอบของระบบประตูทนไฟ
มีดังนี้

 บานประตูมีความหนาต้ังแต 35 ม.ม.
ข้ึนไป ผานการทดสอบการทนไฟตาม มอก.
1220

 วงกบตองผานการทดสอบการทนไฟ
ตาม มอก. 1220 และตองมีการเสริมความ
แข็งแรงตําแหนงท่ีติดต้ังบานพับและอุปกรณ
ประตูทนไฟ

 บานพับสามารถรับน้ําหนักประตูได
ซึง่ผานการทดสอบ การทนไฟตาม มอก. 1220
และผานการทดสอบทางกล เขน การปดเปด
การรับน้ําหนัก ฯลฯ

 คุณสมบัติของประตูทนไฟ
 คุณสมบติัการทนไฟ ตองไมเสยีรูปราง

เม่ือสมัผสัความรอนสงูและไมสงผานความรอน
เขาไปในพืน้ท่ีปดหรือเสนทางหนไีฟเกนิมาตรฐาน
กําหนด โดยตองผานการทดสอบตัวอยางของ
ผลิตภัณฑรุนนัน้ตาม มอก. 1220

 ชุดบานประตูทนไฟตองปองกันการ
ลุกลามของไฟได โดยมีความคงทน (Integrity)
และเปนฉนวนความรอนตามขอกําหนดใน
มอก.1220

 ลักษณะการทํางานของประตูทนไฟ
ประตูทนไฟตองทํางานไดดังตอไปนี้

 ดึงประตูปดไดเองดวยอุปกรณท่ีติดต้ัง
กับประตูทนไฟ

 ประตูบานท่ีเปดออกสูภายนอก คน
ท่ีอยูภายในอาคารตองเปดล็อกประตูและเปด
ออกเพื่อเขาไปในทางหนีไฟได

 ประตูท่ีปดไดเองตองเปดปดไดโดย
สะดวก และติดต้ังอุปกรณดึงประตูปดไดเอง เพือ่
ใหประตูปดลงสลัก (กลอน) ทุกคร้ังเม่ือมีการ
เปดประตู หามใชชนิดเปดคางได

 ประตูท่ีปดไดอัตโนมัติตองปดบาน
ประตูไดโดยอัตโนมัติดวยอุปกรณดึงประตูปด
ไดเอง และมีวิธีการทํางานดังนี้

 อุปกรณยึดประตูใหเปดคางตองไดรับ
การรับรองการทดสอบจากหนวยงานหรือสถาบนั

 ประตูตองอยูในสภาพปดเม่ือไฟฟาดับ
และสามารถเปดบานประตูไดกรณีฉุกเฉิน

 ขอกาํหนดการติดต้ังประตูทนไฟ
 ชุดบานประตูติดต้ังท่ีผนังทนไฟตอง

เปนชนิดทนไฟ
 ประตูทนไฟชนิดบานผลัก (Swing

Door) ทุกบานตองอยูในตําแหนงปดสนิทและ
ลงสลัก (กลอน) ในเวลาท่ีปดเสมอ

 บานประตูตองสามารถหมุนบานพับ
ไดอยางสะดวก

 ความกวางของประตู
 ประตูทนไฟท่ีอยู บนเสนทางหนีไฟ

ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 800 ม.ม.
ยกเวนเปนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึง่ตอไปนี้

(1) ประตูแบบบานคู อยางนอยตองมี
หนึง่บานท่ีเม่ือเปดแลวมีความสุทธิไมนอยกวา
800 ม.ม.

(2) ประตูของหองท่ีมีพื้นท่ีไมเกิน 6.5
ตารางเมตร และไมตองรองรับคนพิการดาน
การเดิน และประตูนั้นเปนสวนประกอบของ
ทางไปสูทางหนีไฟ ยอมใหใชบานประตูมีความ

ซึ่งเปนท่ียอมรับและเชื่อถือได อาจเปนสวน
ประกอบของอุปกรณดึงประตูปดไดเอง โดยการ
ปลดการยดึประตูเม่ือมีสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม
จากอุปกรณตรวจจับควันไฟและมีอุปกรณการ
ปลดการยึดแบบใชมือ

 อุปกรณดึงประตูปดไดเองตองสามารถ
ดึงประตูใหปดและลงสลัก (กลอน) ได

 มีระบบปองกนัการลมเหลว (Fail Safe)
เม่ือกระแสไฟฟาดับ อุปกรณยึดประตูใหเปด
คาง ตองปลดล็อกไดโดยอัตโนมัติ

 กรณีประตูบานใดบานหนึ่ งในชอง
บันไดถูกปลดการยึดใหประตูปดลง ประตูใน
ชองบันใดนั้นตองถูกปลดการยึดใหประตูปด
ทุกบาน

 ประตูทํางานดวยไฟฟาสามารถปด
บานประตูไดโดยอัตโนมัติดวยอุปกรณดึงประตู
ปดไดเองและวิธีการทํางานมีดังนี้

 ประตูทํางานดวยไฟฟาตองปดไดดวย
อุปกรณดึงประตูปดไดเองเม่ือมีสญัญาณแจงเหตุ
เพลิงไหมจากระบบตรวจจับควันไฟโดยไมตอง
อาศัยพลังงานไฟฟาหรือการปดดวยมือ

Fire Door Self-Closer
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กว างไม น อยกว า 600 ม.ม.
โดยไมตองใชความ กวางสุทธิ

 พื้นท้ังสองดานของบานประตูตองมี
ระดับเทากันและตองเรียบเสมอ หรือในกรณีมี
วงกบลาง พื้นตองไมตํ่ากวาระดับบน (สวนบน
สุด) ของวงกบลางเกิน 15 ม.ม. และตองปรับ
ระดับพืน้ท้ังสองดานใหเสมอระดับบนของวงกบ

แตทางไปสูทางหนีไฟภายนอกหรือชานบันได
ภายนอกนั้นจะตองไมอยูตํ่ากวาระดับพื้นหอง
เกินกวา 150 ม.ม.

 ระยะหาง (Clearance)
 ประตูทนไฟตองมีชองวางระหวางขอบ

ประตูกับพื้นสําเร็จ ในกรณีไมมีวงกบลาง ไม
มากกวา 5 ม.ม. และระหวางประตูกับวงกบ
ลางไมมากกวา 3 ม.ม. หากเปนประตูใชเพื่อ

ปองกันควัน ท่ีชองวางประตูกับวงกบลางตอง
ติดแถบกันควัน (Smoke Strip)

 การวัดระยะหางของประตู ใหวัดท่ี
ดานดึงประตู

 ตําแหนงติดต้ัง
 การปองกันชองเปดในแนวระดับ

(Horizontal Opening)
 ประตูทนไฟ (Fire Door)
(1) ประตูทนไฟท่ีติดต้ังในเสนทางหนไีฟ

ท่ีมีจํานวนคนต้ังแต 50 คนข้ึนไป ตองเปดใน
ทิศทางเดียวกับทิศทางหนีไฟ แบบบานตาม
มาตรฐาน วสท. กรณีเปนประตูชนิดบานคูท่ี
จําเปนตองมีบังใบและเปดในทิศทางเดียวกัน
ท้ัง 2 บาน ใหบานประตูท้ังสองตองมีอุปกรณ
ควบคุมการปดประตู (Door Coordinator)

(2) ประตูทนไฟท่ีติดต้ังในเสนทางหนไีฟ
หากจาํเปนตองใหประตูทนไฟนัน้เปดตลอดเวลา
ในการใชงานปกติ ตองติดต้ังอุปกรณท่ีทําให
ประตูทนไฟเปดคางไวไดและสามารถปดได
อัตโนมัติ เชน อุปกรณยึดประตูดวยแมเหล็ก
ไฟฟา (Magnetic Door Holder) ซึง่สามารถเปด
คางไดและสัง่ปดประตูอัตโนมัติเม่ือไดรับสญัญาณ
จากอุปกรณตรวจจบัเพลิงไหม หรืออุปกรณยึด
ประตูดวยลวดหลอมละลาย (Fusible Link) ซึ่ง
ประตูจะปดเองเม่ือลวดหลอมละลายขาด

(3) ประตูทนไฟตองมีชองวางระหวาง
ขอบประตูกับพื้นสําเร็จ ในกรณีไมมีวงกบลาง
ไมมากกวา 5 ม.ม. และระหวางประตูกับวงกบ
ลางไมมากกวา 3 ม.ม. หากเปนประตูใชเพื่อ
ปองกันควัน ชองวางประตูกับวงกบลางตองติด
แถบกันควัน (Smoke Strip)

ลางตรงตําแหนงประตูโดยควบคุมความชนัไมให
เกนิ 1 ใน 2 สาํหรับทางหนไีฟท่ีเปดสูนอกอาคาร
โดยตรง ยอมใหระดับพื้นและพื้นภายนอกของ
ประตูแตกตางกันไมเกิน 150  ม.ม.

ขอยกเวน สาํหรับอาคารท่ีใชเพือ่การอยู
อาศัยหรือในแตละหนวยพักอาคารในอาคาร
อาจติดต้ังประตูท่ีเปดเขาสูทางไปสูทางหนีไฟ
ภายนอกอาคาร หรือท่ีชานบันไดภายนอกได
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(4) กรณีจะตองติดต้ังวงกบลางตาม
มาตรฐานนี้ เชน บันไดท่ีมีการอัดอากาศ ให
วงกบลางมีความสงูไมเกนิ 15 ม.ม. และขอบท้ัง
2 ดาน ตองมีขอบท่ีมีความลาดเอียงอยางนอย
1 ใน 2 ยกเวนวงกบลางสูงนอยกวา 6 ม.ม.

 ชองกระจก (Fire Resisting Window
and Glazed Screen)

(1) ชองกระจกทนไฟหรือสวนกัน้แยกใน
เสนทางหนไีฟ (Exit Access Corridor) หรือผนงั
ทนไฟ ตองมีอัตราทนไฟไมนอยกวาอัตราทนไฟ
ของผนงันัน้

(2) กระจกทนไฟชนิดเสริมลวด (Wired
Type) รวมถงึอิฐแกว (Glass Block) ใหใชไดกบั
ผนงัทนไฟไมเกิน 1 ชัว่โมง โดยตองมีความยาว
ไมเกนิรอยละ 10 ของความยาวของผนงันัน้ แต
ชองท่ีเปนกระจกตองยาวไมเกิน 1.2 เมตร

(3) กรอบชองกระจกทนไฟตองมีอัตรา
ทนไฟไมนอยกวาอัตราทนไฟของผนังนั้น

(4) วัสดุยาวแนวระหวางกระจกทนไฟ
กบักรอบตองมีอัตราทนไฟไมนอยกวากรอบชอง
กระจกทนไฟนั้น

(5) กระจกท่ีติดต้ังท่ีบานประตูทนไฟ
ตองติดต้ังดวยโครงหรือสวนยึดติดท่ีผานการ
ทดสอบการทนไฟและผานการรับรองจากสถาบนัท่ี
เชื่อถือได มีอัตราการทนไฟเทากับอัตราทนไฟ

ของประตูทนไฟ
(6) หามติดต้ังของกระจกทนไฟกบัประตู

ท่ีมีอัตราการทนไฟมากกวา 2 ชั่วโมงข้ึนไป
(7) ขนาดกระจกทนไฟท่ีติดต้ังท่ีประตู

ทนไฟใหเปนไปตาม มอก. 1220 และไมเกิน
0.065 ตารางเมตร หากติดต้ังในพืน้ท่ีเสี่ยงตอ
การสัมผัสกับไฟ

 ชุดบานประตูทนไฟ
 อุปกรณควบคุมการปดบานประตู
(1) ตองติดต้ังอุปกรณควบคุมการปด

บานประตู หากประตูบานคูนัน้มีค้ิวหรือสลักยืน่
ปดท่ีตองใชรวมกนัเพือ่ปองกนัประตูปดไมสนทิ

(2) ไมตองติดต้ังอุปกรณควบคุมการปด
บานประตูกบัประตูบานคูท่ีบานประตูแตละบาน
มีกลไกการปดและการลงสลัก (กลอน) ไมข้ึน
ตอกนั

 การตรวจสอบและรับรองประตูทนไฟ
 ท่ัวไป
 ภายหลังการติดต้ังเสร็จสมบรูณ ประตู

ทนไฟทุกประตูตองตรวจสอบการทํางานของ
สวนประกอบประตู เชน อุปกรณดึงประตูปดได
เอง คานผลักประตูฉุกเฉิน เปนตน

 อุปกรณประตูทนไฟตองทําการทดสอบ
หากพบวามีอุปกรณใดชาํรุดตองทําการเปล่ียนทันที

 การทดสอบแรงผลักเพื่อเปดประตู

ภายในชองท่ีมีระบบอัดอากาศ ตองทําขณะท่ี
ระบบอัดอากาศทํางานอยู

 การทดสอบการติดต้ัง
 การตรวจสอบสวนประกอบของประตู

ทนไฟ ใหทําโดยการตรวจพินิจท้ังสองดานของ
ประตูนั้น

 ประเด็นท่ีตองตรวจสอบ อยางนอย
ตองประกอบดวยดังตอไปนี้

(1) ตองไมมีชอง รู หรือรอยแตกท่ีผวิของ
ประตูทนไฟหรือวงกบทนไฟ

(2) กระจกทนไฟหรือโครงยดึกระจก
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ตองยึดติดแนนอยางม่ันคง ไมหลุด
หรือโยก คลอนได

(3) บานประตู  บานพับ หรือส วน
ประกอบประตูตางๆ ตองอยูในสภาพสมบูรณ
ไดศูนย ไมมีลักษณะบงบอกถึงความเสียหาย

(4) ตองไมมีสวนใดแตกหักหรือเสยีหาย
(5) ระยะหางในการติดต้ังประตูตองไม

มากกวาการติดต้ังเดิมหรือไมเกินคาพิกัดตาม
มาตรฐาน

(6) เม่ือเปดประตูจนสดุ อุปกรณดึงประตู
ไดเองตองดึงประตูใหปดไดสนทิ

(7) หากมีการติดต้ังอุปกรณควบคุมการ
ปดบานประตูในประตูบานคู อุปกรณนั้นตอง
ทํางานไดถกูตอง

(8) สลัก (กลอน) ตองทํางานเขาท่ี ติด
แนนในตําแหนงบานประตูปด

(9) หามติดต้ังอุปกรณอ่ืนท่ีมีผลทําให
ขัดขวางการทํางานของประตูทนไฟ

(10) หามดัดแปลงแกไขสวนประกอบ
ประตูทนไฟโดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบันท่ี
ใหการรับรอง

(11) ปะเกน็หรือซลีท่ีติดต้ังอยูตองอยูใน
สภาพท่ีติดยึดแนนเขาท่ี

 การปรับต้ังใหม (Reset) อุปกรณดึง
ประตูปดไดเอง ตองทําตามผูทํากําหนด

 ประตูไมทนไฟตองตรวจสอบความ
ผุพงัของเนือ้ไม

 บริเวณโดยรอบประตูทนไฟหรือชอง
เปดนัน้ตองไมมีสิง่กดีขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ทํางานของประตูทนไฟ

 หามใชอุปสรรคขัดประตูเพื่อใหประต ู
เปดคางไวโดยเด็ดขาด

 อุปกรณดึงประตูปดตองอยูในสภาพ
สมบูรณพรอมใชงานตลอดเวลา การตรวจสอบ
ตองมีเอกสารกํากับ

 หามทาสีอุปกรณท่ีมีการเคล่ือนไหว
อาทิเชน บานพับ อุปกรณดึงประตูปด เปนตน
ยกเวน อุปกรณท่ีมีการทาสีโดยผูทําท่ีผานการ
ทดสอบและไดรับการรับรองจากสถาบนัเชือ่ถอืได

 การรับรองการติดต้ัง
การติดต้ัง การทดสอบการทํางานของ

ประตูทนไฟและอุปกรณประกอบตองไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยสถาปนิกหรือวิศวกร
ระดับสามัญข้ึนไปตามแบบรายงานท่ีกาํหนดไว
ในภาคผนวก ก. ตามมาตรฐานนี ้(มอก. 2541
เลม 2-2555)

 การบํารุงรักษาประตูทนไฟ
 การตรวจสอบสวนประกอบประตูทนไฟ

ตองทําอยางนอยทุก 12 เดือน และมีเอกสาร
การตรวจสอบกํากับ

 สวนประกอบประตูทนไฟตองอยู ใน
สภาพท่ีใชงานไดสมบูรณตลอดเวลา

 การถอดประตูทนไฟท่ีไมไดใชงาน
ออกจากชองเปด ตองปดชองเปดนั้นดวยวัสดุ
หรือวิธีการท่ีเทียบเทากับกําแพงนั้น

 หากอุปกรณสวนประกอบประตูชาํรุด
อันมีผลตอการทํางานของประตูทนไฟ ใหแกไข
ทันที

 การซอมแซมประตูทนไฟ
 การเปล่ียนกระจกท่ีเสียหาย ตองใช

กระจกท่ีผานการทดสอบและไดรับการรับรอง
จากสถาบันท่ีเชื่อถือไดเทานั้น

 ผวิของประตูทนไฟท่ีแตกหรือฉีก ตอง
ซอมแซมโดยทันที

 หากพบอุปกรณสวนประกอบประตู
ทนไฟชํารุดเสียหาย ใหแกไขดังนี้

(1) อุปกรณสวนประกอบประตูทนไฟท่ี
ชํารุด ใหซ อมแซมด วยชิ้ นส วนจากผู ผลิต
ประกอบประตูทนไฟ

(2) เม่ื อซอมแซมเรียบรอยแลว ให
ทดสอบการทํางานของประตูทนไฟในสภาวะ
ฉุกเฉิน

 หากมีรูบนบานประตูหรือวงกบประต ู
อันเกดิจากการเปล่ียนหรือถอดอุปกรณออก ให
แกไขดังนี้

(1) ติดต้ังแผนเหล็กปดรูนัน้จนเต็ม
(2) อุดปดรูสกรูหรือสลักเกลียวดวยวัสดุ
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รายละเอยีดเพิม่เติม.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                  ลงช่ือ....................................     วิศวกร/สถาปนิกผูตรวจสอบ
                 (..................................)               เลขทะเบียน.........................
            วันที่.....................................



ชื่อประตูหรือหมายเลขประตู วันท่ีติดตั้ง 

สถานท่ีติดตั้ง วันท่ีตรวจสอบ 
 

ประตูทนไฟ 
 

ยี่หอ 
 

อัตราการทนไฟ 
 

นาที 

 

 

มาตรฐาน 

 

บานพับ 
 

ยี่หอ 
 

อัตราการทนไฟ 
 

   นาที 

 

 

มาตรฐาน 

 

อุปกรณดึงประตูปด 
 

ยี่หอ 
 

อัตราการทนไฟ 
 

       นาที 

 

 

มาตรฐาน 

 

อุปกรณล็อกประตูชนิดกานโยก 
 

ยี่หอ 
 

อัตราการทนไฟ 
 

นาที 

 

 

มาตรฐาน 

 

คานผลักประตูฉุกเฉิน 
 

ยี่หอ 
 

อัตราการทนไฟ 
 

นาที 

 

 

มาตรฐาน 

 ขอ รายการ ผาน ไม

ผาน 

หมายเหตุ 

1 ตองไมมีชอง รู หรือรอยแตกท่ีผิวของประตูทนไฟหรือวงกบทนไฟ    

2 กระจกทนไฟหรือโครงยึดกระจกตองยึดติดแนนอยางมั่นคง ไมหลุดหรือโยกคลอนได    

3 บานประตู บานพับ หรือสวนประกอบประตูตางๆ ตองอยูในสภาพสมบูรณ ไดศูนย ไมมี

ลักษณะบงบอกถึงความเสียหาย 

   

4 ตองไมมีสวนใดแตกหักหรือเสียหาย    

5 ระยะหางในการติดตั้งประตูตองไมมากกวาการติดต้ังเดิมหรือไมเกินคาพิกัดตามมาตรฐาน    

6 เมื่อเปดประตูจนสุด อุปกรณดึงประตูไดเองตองดึงประตูใหปดไดสนิท    

7 หากมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมการปดบานประตูในประตูบานคู อุปกรณน้ันตองทํางานได

ถูกตอง 

   

8 สลัก (กลอน) ตองทํางานเขาท่ีติดแนนในตําแหนงบานประตูปด    

9 หามติดต้ังอุปกรณอ่ืนท่ีมีผลทําใหขัดขวางการทํางานของประตูทนไฟ    

10 หามดัดแปลงแกไขสวนประกอบประตูทนไฟโดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบันท่ีใหการรับรอง    

11 ปะเก็นหรือซีลที่ติดต้ังอยูตองอยูในสภาพท่ีติดยึดแนนเขาท่ี    

 


