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ขอบังคับระบบดับเพลิงและการปองกัน
อัคคีภัยตามกฎหมายฉบับตางๆ มีดังนี้
1. กฎหมายทีอ่ อกตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษตองมีถนนรอบ กวางไมนอยกวา 6.00
เมตร ใหรถดับเพลิงเขาออกไดสะดวก
ทีว่ า งตามวรรคหนึง่ ใหรวมระยะเขตหาม
กอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนน
หรื อ ทางหลวงตามข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ นหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของเขามาเปนที่วางได
ในกรณีทมี่ ขี อ บัญญัตทิ อ งถิน่ หรือกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนนใช
บังคับ ใหเริ่มทีว่ างตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น
ขอ 10 (4)(ก) ทอลม วัสดุหมุ ทอลม และ
วัสดุบภุ ายในทอลม ตองเปนวัสดุทไี่ มตดิ ไฟและ
ไมเปนสวนที่ทําใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
(4)(ข) ทอลมสวนทีต่ ดิ ตัง้ ผานผนังกันไฟ
หรือพื้นที่ทาํ ดวยวัสดุทนไฟตองติดตั้งลิน้ กันไฟ
ทีป่ ด อยางสนิทโดยอัตโนมัตเิ มือ่ อุณหภูมสิ งู เกิน
กวา 75 องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟตองมี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 30 นาที

(รวมหมายถึงทอสุขาภิบาลอาคารแนวดิง่ ในชอง
ทอทุกประเภท ถาใชทอ พลาสติกทีต่ ดิ ไฟไดจะมี
ความเสีย่ งตอการลามไฟ ดังนัน้ ระหวางชัน้ จะตอง
ติดตัง้ วัสดุหมุ ทอทุกชวงตอระหวางชัน้ ทีจ่ ะขยายตัว
เมือ่ ถูกความรอนอุดปดระหวางชัน้ กันไฟลามได)
ขอ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหมประกอบดวย

ระบบทอยืน ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับ
เพลิงดังตอไปนี้
(1) ท อ ยื น ต อ งเป น โลหะผิ ว เรี ย บที่
สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.2
เมกะปาสกาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทาดวย
สีน้ํามันสีแดง และติดตั้งตั้งแตชั้นลางสุดไปยัง
ชัน้ สูงสุดของอาคาร ระบบทอยืนทัง้ หมดตองตอ
เข ากั บท อประธานส งน้ําและระบบส งน้ําจาก
แหลงจายน้าํ ของอาคารและจากหัวรับน้าํ ดับเพลิง
นอกอาคาร
(2) ทุกชัน้ ของอาคารตองจัดใหมตี หู วั ฉีด
น้ําดับเพลิงทีป่ ระกอบดวย หัวตอสายฉีดน้าํ ดับ
เพลิง พรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) และหัวตอสาย
ฉีดน้าํ ดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) พรอมทั้ง
ฝาครอบ และโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไม
เกิน 64.00 เมตร และเมือ่ ใชสายฉีดน้าํ ดับเพลิง
ยาวไมเกิน 30.00 เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับ
เพลิ ง แล วสามารถนําไปใช ดั บ เพลิ ง ในพื้ นที่
ทั้งหมดในชั้นนั้นได
(3) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อ
ใชเฉพาะในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ํา
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ที่มีความดันต่ําสุดที่หวั ตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่
ชัน้ สูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาลมาตร
แตไมเกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ดวยอัตรา
การไหล 30 ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูน้ํา
ปดเปดและประตูนา้ํ กันน้าํ ไหลกลับอัตโนมัตดิ ว ย
(4) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอก
อาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) ที่สามารถ
รับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมี
เขี้ยว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร
(2 ½ นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปด
ที่มีโซรอยติดไวดวย ระบบทอยืนทุกชุดตองมี
หัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในพื้นที่ที่
พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็ว
ที่ สุด และใหอยู ใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะ
มากที่ สุด บริ เวณใกลหั วรั บน้ําดับเพลิ ง นอก
อาคารตองมีขอ ความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา
“หัวรับน้าํ ดับเพลิง”
(5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมี
ปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที
สําหรับทอยืนแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอ
วินาที สําหรับทอยืนแตละทอทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอาคาร
หลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา
95 ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายน้าํ สํารอง
ไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที
ขอ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหม
ตามขอ 18 แลว ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือตามชนิดและขนาดทีเ่ หมาะสมสําหรับดับ
เพลิงทีเ่ กิดจากประเภทของวัสดุที่มใี นแตละชัน้
โดยใหมหี นึง่ เครือ่ งตอพืน้ ทีอ่ าคารไมเกิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แต
ไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง
ตองติดตัง้ ใหสว นบนสุดของตัวเครือ่ งสูงจากระดับ
พื้ นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่ มองเห็น

สามารถทํางานไดดว ยตัวเองทันทีเมือ่ เกิดเพลิงไหม
โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ทุกชัน้ ในการนีใ้ หแสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ในตอละชั้นของอาคารไวดวย
1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และ
บานแฝดที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดตั้ง
เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึง่ ตาม
ชนิดและขนาดทีก่ าํ หนดไวในตารางทายกฎกระทรวง
นี้จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอืน่ นอกจากอาคารตามวรรคหนึง่
ตองติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยาง
หนึ่ งตามชนิดและขนาดที่ กําหนดไวในตาราง
ตามวรรคหนึง่ สําหรับดับเพลิงทีเ่ กิดจากประเภท
ของวัสดุที่ มีในแตละชั้ นไว 1 เครื่ องตอพื้ นที่
อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ

สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถ
เขาใชสอยไดโดยสะดวก
เครื่ องดั บเพลิงแบบมื อถื อต องมี ขนาด
บรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม
ขอ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน
sprinkler system หรือระบบอื่นที่เทียบเทาที่

ไมเกิน 45 เมตร แตไมนอ ยกวาชัน้ ละ 1 เครือ่ ง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัว
เครือ่ งสูงจากระดับพืน้ อาคารไมเกิน 1.50 เมตร
ในทีม่ องเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชไดและ
สามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยู
ในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
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ตารางชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว
และบานแฝดที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น

(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
(1) น้ําอัดความดัน
(2) กรด-โซดา
(3) โฟมเคมี
(4) กาซคารบอนไดออกไซด
(5) ผงเคมีแหง
(6) เฮลอน (HALON 1211)
(1) โฟมเคมี
(2) กาซคารบอนไดออกไซด
(3) ผงเคมีแหง
(4) เฮลอน (HALON 1211)

1.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
ขอ 3 อาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลือ่ นยายโดยไดรบั อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสภาพหรือมีการ
ใชทอี่ าจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภยั
หรือกอใหเกิดเหตุราํ คาญหรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม ใหเจาพนักงาน
ทองถิน่ มีอํานาจสัง่ ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ทีใ่ ชบงั คับอยู
ในวันที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจงใหกอสราง
ดัดแปลง หรือเคลื่ อนยายอาคารใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ กําหนด
แตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได
ขอ 4 อาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่ อนย ายก อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใชบงั คับและอยูภ ายใตบงั คับ
แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมการกอสรางอาคาร

ขนาดบรรจุไมนอยกวา
10 ลิตร
10 ลิตร
10 ลิตร
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
10 ลิตร
4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม

พ.ศ. 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2476 มีสภาพ
หรือมีการใชทอี่ าจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวติ
รางกายหรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบ
กระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ให
เจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสัง่ ทีไ่ ดออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ.2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2476 แลวแต
กรณีทใี่ ชบงั คับอยูใ นขณะนัน้ ใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ กําหนด แตตอ ง
ไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิน่ จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
ในกรณีทอี่ าคารซึง่ กอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่ อนย ายก อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับแตไมอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2476 มี
สภาพหรือมีการใชทอี่ าจเปนภยันตรายตอสุขภาพ
ชีวติ รางกายหรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหเจาของหรือ
ผูค รอบครองอาคารดําเนินการแกไขเทาทีจ่ ะกระทํา
ไดตามความจําเปนและความเปนธรรมแกเจาของ
หรือผู ครอบครองอาคาร ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ กําหนด แตตอ ง
ไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิน่ จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
ขอ 5 ในกรณีที่อาคารตามขอ 3 หรือขอ
4 เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิ ศษ อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัย

รวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพ
หรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ให
เจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหอาคารดังกลาว
มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยภายใน
ระยะเวลาทีเ่ จาพนักงานทองถิน่ กําหนด ในกรณี
ที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกก็ได
ในการสั่ งการใหแกไขอาคารตามวรรค
หนึง่ เจาพนักงานทองถิน่ จะสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการไดในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไป
ใหตดิ ตัง้ บันไดหนีไฟทีไ่ มใชบนั ไดในแนวดิง่ เพิม่
จากบันไดหลักใหเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องอาคาร
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แตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียงบุคคลทัง้ หมด
ในอาคารออกนอกอาคารไดภายในหนึ่งชั่วโมง
โดยไมถอื เปนการดัดแปลงอาคารแตตอ งยืน่ แบบ
ใหเจาพนั กงานทองถิน่ ตรวจพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และบันไดหนีไฟจะตองมีลกั ษณะดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีผนัง
ทุกดานโดยรอบที่ทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ
(ข) ชองประตูสบู นั ไดหนีไฟตองเปนบาน
เปดทําดวยวัสดุทไี่ มตดิ ไฟ พรอมติดตัง้ อุปกรณ
ชนิดทีบ่ งั คับใหบานประตูปด ไดเอง เพือ่ ปองกัน
ควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟ และมี
ความกวางสุทธิไมนอ ยกวา 80 เซนติเมตร สูงไม
นอยกวา 2.00 เมตร
(2) จัดใหมกี ารติดตัง้ แบบแปลนแผนผัง
ของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหองตาง ๆ
ทุกหอง ตําแหนงทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณดบั เพลิงตางๆ
ประตูหรือทางหนีไฟของชัน้ นัน้ ติดไวในตําแหนง
ทีเ่ ห็นไดชดั เจนทีบ่ ริเวณหองโถง หรือหนาลิฟต
ทุกแหงทุกชัน้ ของอาคาร และทีบ่ ริเวณพืน้ ชัน้ ลาง
ของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุกชัน้ เก็บรักษาไวเพือ่ ใหสามารถตรวจสอบ
ไดโดยสะดวก
(3) ติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือตาม
ชนิดและขนาดทีก่ าํ หนดไวในตารางทายกฎกระทรวง
นี้ อยางใดอยางหนึ่งสําหรับดับเพลิงที่เกิดจาก
ประเภทของวัสดุทมี่ ใี นแตละชัน้ โดยใหมี 1 เครือ่ ง
ตอพื้นที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ
ไมเกิน 45.00 เมตร แตไมนอ ยกวาชัน้ ละ 1 เครือ่ ง
การติดตั้ งเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือนี้
ตองติดตัง้ ใหสว นบนสุดของตัวเครือ่ งสูงจากระดับ
พื้ นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่ มองเห็น
สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขา
ใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดตลอดเวลา

ตารางชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
(1) กาซคารบอนไดออกไซด
(2) ผงเคมีแหง
(4) ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยาง
นอยตองประกอบดวย
(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่
สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนทีอ่ ยูใ นอาคาร
ไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง
(ข) อุปกรณแจงเหตุทมี่ ที งั้ ระบบแจงเหตุ
อั ตโนมั ติ และระบบแจ งเหตุ ที่ ใช มื อเพื่ อให
อุปกรณตาม (ก) ทํางาน
(5) ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อ
ใหมีแสงสวาง สามารถมองเห็นชองทางเดินได
ขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอก
ทางหนีไฟทีด่ า นในและดานนอกของประตูหนีไฟ
ทุกชัน้ ดวยตัวอักษรทีส่ ามารถมองห็นไดชดั เจน
โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร
(6) ติ ดตั้ งระบบป องกั นอันตรายจาก
ฟาผาซึง่ ประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สาย
ตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดิน ทีเ่ ชือ่ มโยง
กันเปนระบบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน
ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบ
ความปลอดภัยเกีย่ วกับอัคคีภยั อยูแ ลว แตไมอยู
ในสภาพที่ใชงานได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสัง่ ใหเจาของหรือผูค รอบครองอาคารแกไข

ขนาดบรรจุไมนอยกวา
4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม

ใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดแตตอ งไมนอ ยกวาสามสิบวัน
ในกรณีมเี หตุอนั ควรเจาพนักงานทองถิน่ จะขยาย
เวลาออกไปอีกก็ได
1.4 กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใช
อาคารเพื่ อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท
และระบบความปลอดภั ยของโรงมหรสพ และ
อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคาร
เพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ (พ.ศ.2550)
ขอ 20 โรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพ
ประเภท จ ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม ซึ่ง
ประกอบดวยทอจายน้าํ ดับเพลิง ทีเ่ ก็บน้าํ สํารอง
และหัวรับน้ําดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) ทอจายน้ําดับเพลิงตองเปนโลหะ
ผิวเรียบทีส่ ามารถทนความดันใชงานไดไมนอ ย
กวา 1.20 เมกะปาสกาล โดยทอดังกลาวตอง
ทาสีนา้ํ มันสีแดงและจะตองตอเขากับทอประธาน

SAFET Y LIFE 4

สงน้าํ และระบบสงน้าํ จากแหลงจายน้าํ ของอาคาร
ทีต่ ั้งโรงมหรสพ และจากหัวรับน้าํ ดับเพลิงนอก
อาคาร
(2) ตองจัดใหมีตู หัวฉีดน้ําดับเพลิงที่
ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้าํ ดับเพลิงพรอมสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอ ย
กวา 25 มิลลิเมตรหรือ 1 นิว้ และหัวตอสายฉีด
น้าํ ดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วทีต่ อ เชือ่ มกับระบบ
ของเจาพนักงานดับเพลิงได โดยมีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร หรือ 2 ½ นิ้ว
พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว ซึ่งสามารถ
นําไปใชดับเพลิงครอบคลุมทุกพื้นที่
(3) ตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะ
ในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ําที่มคี วาม
ดันซึ่งสามารถดับเพลิงไดทกุ พื้นที่
(4) ตองมีหัวรับน้าํ ดับเพลิงทีต่ ิดตัง้ ภาย
นอกอาคารชนิดขอตอสวมเร็วที่สามารถรับน้ํา
จากรถดับเพลิงได ซึ่งอยูในสถานที่ที่พนักงาน
ดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วทีส่ ดุ และให
อยูใ กลหวั ทอดับเพลิงสาธารณะมากทีส่ ดุ โดยที่
หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดทีม่ ีโซรอยติด
ไวดวย และบริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอก
อาคารตองมีขอ ความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา
“หัวรับน้าํ ดับเพลิง”
(5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตอง
มีปริมาณการจายไมนอ ยกวา 30 ลิตรตอวินาที
สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตร
ตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นใน
อาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตอง
มากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถจายน้ํา
สํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที
ในกรณี ที่ เป นโรงมหรสพประเภท ค
หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งตั้งอยูในอาคาร

ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ ตองจัดใหมรี ะบบทอจายน้าํ ดับเพลิงทีต่ อ
มาจากทอยืนของอาคารเพียงพอสําหรับใชดับ
เพลิงบริเวณพืน้ ทีโ่ รงมหรสพทัง้ หมด ในลักษณะ
ตูห วั ฉีดน้าํ ดับเพลิงทีป่ ระกอบดวย หัวตอสายฉีด
น้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือ
1 นิ้ว และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอ
สวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร
หรือ 2 ½ นิว้ พรอมทัง้ ฝาครอบและโซรอ ยติดไว
โดยจะตองติดตัง้ ในจุดทีเ่ ขาถึงไดสะดวกและปลอดภัย
ขอ 21 โรงมหรสพนอกจากจะตองมีระบบ
ปองกันเพลิงไหมตามขอ 20 แลว ตองติดตัง้ เครือ่ ง
ดับเพลิงแบบมือถือหรือเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ตาม
มอก. ที่มีความสามารถในการปองกันอัคคีภัย
ไดไมนอยกวาความสามารถเทียบเทา 4A และ
10B มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 15 ปอนด หรือ
6.8 กิโลกรัม ดังตอไปนี้

(1) บริเวณที่นงั่ คนดูชั้นลาง
(ก) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพ หลังที่นั่ง
คนดูแถวหลังสุด อยางนอยขางละ 1 เครื่อง
(ข) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพประมาณ
กึ่งกลางที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพอยางนอย
ขางละ 1 เครื่อง
(ค) ติดตัง้ ไวทผี่ นังโรงมหรสพ หนาทีน่ งั่
คนดูแถวหนาสุด อยางนอยขางละ 1 เครื่อง
(ง) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพ ดานหลัง
จอหรือบนเวที อยางนอยขางละ 1 เครื่อง
(2) บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน ติดตั้งไวที่
ผนังโรงมหรสพ หนาทีน่ งั่ คนดูแถวหนาสุด อยาง
นอยขางละ 1 เครือ่ ง และหลังทีน่ งั่ คนดูแถวหลัง
สุด อยางนอยขางละ 1 เครื่อง
(3) บริเวณหองฉาย ติดตั้งไวอยางนอย
2 เครือ่ ง สําหรับโรงมหรสพประเภท จ ตองติดตัง้
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิง
ยกหิว้ ทีม่ มี าตรฐานและมีคณ
ุ สมบัตใิ นการปองกัน
อัคคีภยั เชนเดียวกันกับเครือ่ งดับเพลิงตามวรรค
หนึง่ ไมนอ ยกวา 2 เครือ่ งตอพืน้ ทีไ่ มเกิน 1,000
ตารางเมตร และเพิม่ ขึน้ อีก 1 เครือ่ งตอพืน้ ที่ 250
ตารางเมตรทีเ่ พิ่มขึ้น
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตองติดตั้ง ให
สวนบนสุดของตัวเครือ่ งสูงจากระดับพืน้ อาคาร
ไมเกิน 1.50 เมตร ในที่ที่สามารถมองเห็นได
ชัดเจน สามารถอานคําแนะนําการใชได และ
สามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก
ข อ 22 โรงมหรสพประเภท ก และ
ประเภท ข ทีเ่ ปนอาคารขนาดใหญจะตองจัดให
มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจาย
น้าํ ดับเพลิง หรือระบบอืน่ ทีเ่ ทียบเทา ทีส่ ามารถ
ทํางานไดดว ยตัวเองทันทีเมือ่ เกิดเพลิงไหม โดย
ใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
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โรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพ
ประเภท ง ซึง่ ตัง้ อยูใ นอาคารขนาดใหญ อาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะตองจัดใหมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามวรรคหนึ่ง
1.5 กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบ
ความปลอดภัยของอาคารทีใ่ ชเพือ่ ประกอบกิจการ
เปนสถานบริการ (พ.ศ.2555)
ขอ 23 สถานบริการประเภท ค ซึ่งมี
ความสูงตั้งแตสามชั้นหรือตั้งแต 15.00 เมตร
ขึ้นไป และสถานบริการประเภท จ ที่ตั้งอยูใน
อาคารซึ่งมีความสูงตั้งแตชั้นที่สามหรือตั้งแต
15.00 เมตรขึน้ ไป ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม
ซึง่ ประกอบดวย ระบบทอยืน ตูห วั ฉีดน้าํ ดับเพลิง
ทีเ่ ก็บน้าํ สํารอง และหัวรับน้าํ ดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) ทอสงน้ําและอุปกรณประกอบทอ
สงน้ําที่ใชสําหรับการดับเพลิงตองเปนโลหะผิว
เรียบหรือวัสดุอื่นที่ระบุวาเปนทอที่ผลิตเพื่อใช
สําหรับการดับเพลิงเทานัน้ โดยทอดังกลาวตอง
ทาสีนา้ํ มันสีแดงหรือสัญลักษณแสดงวาเปนทอ
ดับเพลิงและจะตองตอเขากับทอประธานสงน้ํา
และระบบสงน้าํ จากแหลงจายน้าํ ของอาคารทีต่ งั้

สถานบริการและจากหัวรับน้าํ ดับเพลิงนอกอาคาร
(2) อาคารทุกชั้นทีป่ ระกอบกิจการเปน
สถานบริการตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่
ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้าํ ดับเพลิงพรอมสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอ ย
กวา 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิว้ และหัวตอสายฉีด
น้าํ ดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วทีเ่ ชือ่ มตอกับระบบ
ของเจาพนักงานดับเพลิงได โดยมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร หรือ 2 ½ นิ้ว พรอม
ทัง้ ฝาครอบและโซรอ ยติดไว ซึง่ สามารถนําไปใช
ดับเพลิงครอบคลุมทุกพืน้ ที่สถานบริการ
(3) ตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะ
ในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ําที่มคี วาม

ดันซึง่ สามารถดับเพลิงไดทกุ พืน้ ทีส่ ถานบริการ
(4) ตองมีหัวรับน้าํ ดับเพลิงทีต่ ิดตัง้ ภาย
นอกอาคารชนิดขอตอสวมเร็วทีส่ ามารถรับน้าํ จาก
รถดับเพลิงไดซงึ่ อยูใ นสถานทีท่ พี่ นักงานดับเพลิง
เขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วทีส่ ดุ และใกลหวั ทอ
ดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด โดยที่หัวรับน้ําดับ
เพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย และ
บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมี
ขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับน้าํ ดับเพลิง”
ในการออกแบบและติดตั้งระบบปองกัน
เพลิงไหมในวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามมาตรฐานวา
ดวยระบบปองกันเพลิงไหมของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการ

ควบคุมอาคารใหการรับรอง
ขอ 24 สถานบริการประเภท ค และ
ประเภท จ ตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
เชน ระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง หรือระบบอืน่ ที่
เทียบเทาทีส่ ามารถทํางานไดดว ยตัวเองทันทีเมือ่
เกิดเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางานครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด ในการออกแบบและติดตั้งระบบ
ดับเพลิงดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานวาดวย
ระบบดับเพลิงอัตโนมัตขิ องกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือมาตรฐานอืน่ ทีค่ ณะกรรมการควบคุม
อาคารใหการรับรอง
สถานบริการประเภท ง ทีต่ งั้ อยูใ นอาคาร
ขนาดใหญจะตองจัดใหมรี ะบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ตามวรรคหนึ่ง
ขอ 26 สถานบริการตองติดตั้งเครื่ อง
ดับเพลิงแบบมือถือหรือเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ตาม
มอก. โดยใหมี 1 เครือ่ งตอพืน้ ทีส่ ถานบริการไม
เกิน 200 ตารางเมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 2
เครื่อง โดยการติดตั้งใหกระจายครอบคลุมทั้ง
พื้นที่สถานบริการ สําหรับประเภท ขนาด และ
สมรรถนะของเครือ่ งดับเพลิงดังกลาวใหเปนไป
ตามมาตรฐานวาดวยเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือ
หรือเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือมาตรฐานอืน่ ทีค่ ณะกรรมการควบคุม
อาคารใหการรับรอง
การติดตั้ งเครื่ องดับเพลิงตองติดตั้ งให
สวนบนสุดของตัวเครือ่ งสูงจากระดับพืน้ อาคาร
ไมเกิน 1.50 เมตร โดยสวนลางสุดของทุกเครือ่ ง
ตองสูงไมนอยกวา 0.10 เมตร ในที่ที่สามารถ
มองเห็นไดชดั เจน หรือใชปา ยเครือ่ งหมายแสดง
ที่ ตั้ งของเครื่ องดั บเพลิ ง ที่ มองเห็ นได ชั ดเจน
รวมถึ ง สามารถอ านคําแนะนําการใช ได และ
สามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก
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ตารางการจัดเตรียมปริมาณน้ําสํารองตอพื้นที่ของอาคารเพื่อใชในการดับเพลิง
พื้นที่ของอาคาร
ไมเกิน 250 ตารางเมตร
เกิน 250 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
เกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
เกิน 1,000 ตารางเมตร

2. กฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ.2554
2.1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกียวกั
่ บการปองกันและระงับอัคคีภยั
(พ.ศ.2555)
ขอ 2 ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตาม
กฎกระทรวงนี้ และตองดูแลระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภยั ใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขอ 12 ใหนายจางจัดใหมรี ะบบน้าํ ดับเพลิง
และอุปกรณประกอบเพื่ อใชในการดับเพลิงที่
สามารถดับเพลิงขั้นตนไดอยางเพียงพอในทุก
สวนของอาคาร อยางนอยใหประกอบดวย
(1) ในกรณีทไี่ มมที อ น้าํ ดับเพลิงของทาง
ราชการในบริเวณทีส่ ถานประกอบกิจการตัง้ อยู
หรือมี แตปริมาณน้าํ ไมเพียงพอ ใหจดั เตรียมน้าํ
สารองไวใชในการดับเพลิงโดยตองมีอัตราสวน
ปริมาณน้าํ ทีส่ ารองตอพืน้ ทีอ่ าคารตามทีก่ าํ หนด
ไวในตารางทายกฎกระทรวงนี้ สาหรับกรณีที่
นายจางมีอาคารหลายหลังตัง้ อยูใ นบริเวณเดียว

กัน อาจจัดเตรียมนาสารองไวในปริมาณทีใ่ ชกบั
อาคารที่มีพนื้ ที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได
(2) ระบบการสงน้ํา ทีเ่ ก็บกักน้ํา เครื่อง
สูบน้าํ ดับเพลิง และการติดตั้ง จะตองไดรบั การ
ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร และตองมีการปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายจากเพลิงไหม ยานพาหนะ หรือ
สิง่ อืน่
(3) ขอตอทอรับน้ําดับเพลิงเขาอาคาร
และขอตอสงน้าํ ภายในอาคารจะตองเปนระบบ
เดียวกับทีใ่ ชในหนวยดับเพลิงของทางราชการใน
ทองถิน่ หรือตองมีอปุ กรณทจี่ ะชวยสวมระหวาง
ขอตอทีใ่ ชกับหนวยดับเพลิงของทางราชการใน
ทองถิ่นนั้น และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
ทัง้ ในการติดตัง้ ตองมีสงิ่ ปองกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น
(4) ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงและหัวฉีด
ดับเพลิงจะตองเปนระบบเดียวกับทีใ่ ชในหนวย
ดับเพลิงของทางราชการในทองถิน่ นัน้ ซึง่ สามารถ
ตอเขาดวยกันไดหรือตองมีอปุ กรณทจี่ ะชวยสวม
ระหวางขอตอหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกลาว

ปริมาณน้ําที่สํารอง
9,000 ลิตร
15,000 ลิตร
27,000 ลิตร
36,000 ลิตร

(5) สายสงน้ําดับเพลิงตองมีความยาว
หรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอที่จะควบคุม
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมได
ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิง
แบบเคลื่อนยายได โดยตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยาย
ไดตามประเภทของเพลิงซึง่ เปนไปตามมาตรฐาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กําหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกําหนด
(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได
ทุกเครือ่ งตองจัดใหมเี ครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ
แสดงวาเปนชนิดใด ใชดบั เพลิงประเภทใด และ
เครื่ องหมายหรือสัญลักษณนั้ นตองมีขนาดที่
มองเห็นไดอยางชัดเจนในระยะไมนอ ยกวาหนึง่
เมตรหาสิบเซนติเมตร
(3) หามใชเครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยาย
ไดทอี่ าจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชน คารบอน
เตตราคลอไรด
(4) จัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยาย
ไดตามจานวน ความสามารถของเครือ่ งดับเพลิง
และการติดตั้ง ดังตอไปนี้
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ตารางการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อใชดับเพลิงประเภท เอ ตามความเสี่ยงของพื้นที่
ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง
เทียบเทา
1-เอ
2-เอ
3-เอ
4-เอ
5-เอ
10-เอ
20-เอ
40-เอ

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
200 ตารางเมตร
560 ตารางเมตร
840 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
ไมอนุญาตใหใช
200 ตารางเมตร
420 ตารางเมตร
560 ตารางเมตร
840 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง
ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง
ไมอนุญาตใหใช
ไมอนุญาตใหใช
200 ตารางเมตร
370 ตารางเมตร
560 ตารางเมตร
840 ตารางเมตร
840 ตารางเมตร
1,050 ตารางเมตร

เครื่ องดับเพลิงแบบเคลื่ อนยายไดที่ ใช
ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่อง
ดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ ตองมีระยะเขาถึงตามทีก่ าหนดไว
ในตารางทายกฎกระทรวงนี้
ตารางการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อใชดับเพลิงประเภท บี ตามความเสี่ยงของพื้นที่
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย
อยางเบา
อยางปานกลาง
อยางรายแรง

(ก) เครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยายไดที่
ใชดับเพลิงประเภท เอ จานวน ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ใหคํานวณ
ตามพืน้ ทีข่ องสถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสีย่ งตอการเกิด
อัคคีภยั ตามทีก่ าหนดไวในตารางทายกฎระทรวงนี้
โดยตองมีระยะเขาถึงไมเกินยีส่ บิ สองเมตรหาสิบ
เซนติเมตร ในกรณีทใี่ ชเครือ่ งดับเพลิงทีม่ คี วาม
สามารถในการดับเพลิงต่าํ กวาความสามารถใน
การดับเพลิงตามพืน้ ทีท่ กี่ าหนดไวในตารางดังกลาว
ใหเพิ่มจานวนเครื่องดับเพลิงนั้นใหไดสัดสวน
กับพื้นที่ที่กําหนด ทั้งนี้ ในการคํานวณเพื่อจัด
ใหมเี ครือ่ งดับเพลิงของสถานทีด่ งั กลาว ถามีเศษ
ของพืน้ ทีใ่ หนบั เปนพืน้ ทีเ่ ต็มสวนทีต่ อ งเพิม่ จานวน
เครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง และในกรณี
สถานทีน่ นั้ มีพนื้ ทีเ่ กินกวาทีก่ าหนดไวในตาราง
นายจางจะตองเพิ่มเครื่องดับเพลิงโดยคํานวณ
ตามสัดสวนของพืน้ ทีต่ ามทีก่ าหนดไวในตาราง
ดังกลาว

ความสามารถของเครื่องดับเพลิง
เทียบเทา
5-บี
10-บี
10-บี
20-บี
40-บี
80-บี

เครื่ องดับเพลิงแบบเคลื่ อนยายไดที่ ใช
ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งใหพิจารณาจาก
วัตถุซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่อยูในบริเวณใกลเคียงวา
จะทาใหเกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตัง้
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดับเพลิง
ประเภทนั้น
เครื่ องดับเพลิงแบบเคลื่ อนยายไดที่ ใช
ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตัง้ ใหมรี ะยะเขาถึง
ไมเกินยี่สิบสามเมตร
(ข) ใหติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิง
ในสภาพทีม่ นั่ คง มองเห็นไดอยางชัดเจน สามารถ
นํามาใชไดงายและรวดเร็ว
(ค) ใหจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
และวิธีใชเปนภาษาไทยที่ เห็นไดอยางชัดเจน
ติดไวทตี่ ัวถังหรือบริเวณทีต่ ิดตัง้
(5) จัดใหมกี ารดูแลรักษาและตรวจสอบ
เครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี โดย
การตรวจสอบตองไมนอ ยกวาหกเดือนตอหนึง่ ครัง้
พรอมกับติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่
ทําการตรวจสอบครัง้ สุดทายไวทอี่ ปุ กรณดงั กลาว
และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจไดตลอดเวลา รวมทั้งตองมีการ

ระยะเขาถึง
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร

ซอมบํารุง และเปลี่ยนถายสารดับเพลิงตามขอ
กําหนดของผูผ ลิตดวย
ขอ 14 กรณีที่นายจางจัดใหมีระบบดับ
เพลิงอัตโนมัติ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตองเปนไป
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(2) ตองเปดวาลวประธานทีค่ วบคุมระบบ
จายน้ําเขาหรือสารดับเพลิงอื่ นอยูตลอดเวลา
และจัดใหมผี คู วบคุมดูแลใหใชงานไดตลอดเวลา
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สภาพทีใ่ ชงานไดดี เชน เสือ้ คลุมดับเพลิง รองเทา
ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือ
ควันพิษ อยางนอย ใหเพียงพอกับจานวนผูทํา
หนาทีด่ ับเพลิงนั้น
3. กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอื่นๆ
3.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรือ่ ง การปองกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน
(พ.ศ. 2552)
ขอ 6 อาคารโรงงานนอกจากไดมกี ารติดตัง้
ระบบดับเพลิงอัตโนมัตแิ ลว ยังตองติดตัง้ เครือ่ ง
ดับเพลิงแบบมือถือทีเ่ หมาะสมกับประเภทเชือ้ เพลิง
และเปนไปตาม มอก.
ขอ 7 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมี
ขนาดบรรจุไมนอ ยกวา 4.5 กิโลกรัม พรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา มีการตรวจสอบสภาพและความ
พรอมใชงานไมนอยกวา 6 เดือนตอครั้ง
ขอ 8 การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือ
ให เป นไปตามรายละเอี ยดแนบท ายประกาศ
หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เรือ่ ง
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

(3) ตองติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยใน
ขณะทีร่ ะบบดับเพลิงอัตโนมัตกิ ําลังทํางาน
(4) ตองไมมีสิ่งกีดขวางทางน้ําหรือสาร
ดับเพลิงอืน่ จากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ
ขอ 15 สถานทีท่ มี่ สี ภาพเสีย่ งตออัคคีภยั
อยางรายแรงหรืออยางปานกลางตองจัดใหมรี ะบบ
น้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบตามขอ 12
และเครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยายไดตามขอ 13

สําหรับสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงตออัคคีภัยอยาง
เบา จะจัดใหมีเพียงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อน
ยายไดตามขอ 13 อยางเดียวก็ได
ขอ 16 ใหนายจางปฏิบตั เิ กีย่ วกับอุปกรณ
ดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) ติดตั้ งปายแสดงจุดติดตั้ งอุปกรณ
ดับเพลิงทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจน
(2) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในที่เห็นได
อยางชัดเจน ไมมสี งิ่ กีดขวาง และสามารถนํามา
ใชงานไดโดยสะดวกตลอดเวลา
(3) จัดใหมกี ารดูแลรักษาและตรวจสอบ
อุ ปกรณ ดั บเพลิ งให อยู ในสภาพที่ ใช งานได ดี
โดยในการตรวจสอบนัน้ ตองไมนอ ยกวาเดือนละ

หนึง่ ครัง้ หรือตามระยะเวลาทีผ่ ผู ลิตกําหนดพรอม
กับติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันทีท่ าํ การ
ตรวจสอบครัง้ สุดทายไวทอี่ ุปกรณดังกลาว และ
เก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบไดตลอดเวลา เวนแตเครือ่ ง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได ใหตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไวในขอ 13 (5)
ขอ 17 สถานทีซ่ งึ่ มีสภาพเสีย่ งตอการเกิด
อัคคีภัยอยางรายแรงหรืออยางปานกลาง ให
นายจางจัดลูกจางเพือ่ ทําหนาที่ดบั เพลิงประจํา
อยูต ลอดเวลาทีม่ กี ารทํางาน และจัดหาอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในการ
ดับเพลิงและการฝกซอมดับเพลิงซึ่งตองอยูใน

ขอ 9 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้ง
แตละเครือ่ งตองมีระยะหางกันไมเกิน 20 เมตร
และใหสว นบนสุดอยูส งู จากพืน้ ไมเกิน 1.50 เมตร
มีปา ยหรือสัญลักษณทมี่ องเห็นไดชดั เจน ไมมสี งิ่
กีดขวาง และตองสามารถนํามาใชงานไดสะดวก
ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัด
เตรียมน้าํ สําหรับดับเพลิงในปริมาณทีเ่ พียงพอ
ที่จะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงได
อยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที
ขอ 11 การติดตั้งระบบน้ําดับเพลิงตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
ขอ 12 โรงงานทีม่ สี ถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ
หรือผลิตภัณฑซึ่งเปนวัตถุที่ติดไฟไดที่ มีพื้ นที่
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ตอเนือ่ งติดตอกันตัง้ แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ ไป
ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบ
หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Sprinkler System) หรือระบบอืน่ ทีเ่ ทียบเทาให
ครอบคลุมพื้นที่นั้น
ขอ 13 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ํา
อั ตโนมั ติ (Automatic Sprinkler System)
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
ขอ 14 สถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุไวไฟ ทีม่ พี นื้ ที่
ตั้งแต 14 ตารางเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัตทิ เี่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีน่ นั้
ขอ 15 ผู ประกอบกิจการโรงงานตอง
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณสาํ หรับการปองกันและระงับอัคคีภยั ให
สามารถพรอมทํางานไดตลอดเวลา โดยการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณเหลานัน้ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้ หรือมาตรฐานสากลที่เปนทีย่ อมรับ
ขอ 16 ผูป ระกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บ
เอกสารตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณตามขอ 26 โดยใหเก็บรักษาไวทโี่ รงงาน
พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได

ตารางการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
- ขับดวยเครื่องยนต
- ขับดวยมอเตอรไฟฟา
- เครื่องสูบน้ํา
2. หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire department
connections)
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)

4. ถังน้ําดับเพลิง
- ระดับน้ํา
- สภาพถังน้ํา
5. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด
(Hose and hose station)
6. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ
(Sprinkler system)
- จุดระบายน้ําหลัก
- มาตรวัดความดัน
- หัวกระจายน้ําดับเพลิง
- สัญญาณการไหลของน้ํา
- ลางทอ
- วาลวควบคุม

วิธีการ

ระยะเวลา

- ทดสอบเดินเครื่อง
- ทดสอบเดินเครื่อง
- ทดสอบปริมาณการสูบน้ําและความดัน
- ตรวจสอบ

ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุกป
ทุกเดือน

- ตรวจสอบ
- ทดสอบ (เปดและปด)
- บํารุงรักษา

ทุกเดือน
ทุกป
ทุกครึ่งป

- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ

ทุกเดือน
ทุกครึ่งป
ทุกเดือน

- ทดสอบการไหล
- ทดสอบคาแรงดัน
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ตรวจสอบซีลวาลว
- ตรวจสอบอุปกรณล็อกวาลว
- ตรวจสอบสวิทซสัญญาณปด-เปดวาลว

ทุก 3 เดือน
ทุก 5 ป
ทุก 50 ป
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 ป
ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุกเดือน

รายละเอียด การตรวจสอบ ทดสอบ
และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณสาํ หรับการ
ปองกันและระงับอัคคีภยั
1. เครือ่ งดับเพลิงชนิดมือถือ
1.1 การตรวจสอบประจําเดือน
(1) ชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ติดตัง้ ถูกตองตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม
(2) มีสงิ่ กีดขวางหรือติดตัง้ ในตําแหนงที่
เขาถึงไดยากหรือไม สังเกตเห็นไดงายหรือไม
(3) ตรวจสอบกรณีทเี่ ครือ่ งดับเพลิง แบบ
มือถือที่มีเกจวัดความดันวา ความดันยังอยูใน
สภาพปกติหรือไม
(4) ดูสภาพอุปกรณประกอบวามีการ
ชํารุดเสียหายหรือไม
1.2 การทดสอบ
ทุกๆ 5 ป เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะ
ตองทดสอบการรับความดัน (hydrostatic test)
เพื่อพิจารณาวายังสามารถใชงานไดหรือไม
2. เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิง
2.1 เครืองสู
่ บน้าํ ดับเพลิงขับดวยเครือ่ งยนตดเี ซล
(1) ทดสอบการทํางานของเครือ่ งสูบน้าํ
ดับเพลิงทุกๆ สัปดาหทอี่ ตั ราความเร็วรอบทํางาน
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ดวยระยะเวลาอยางนอย 30 นาทีเพือ่ ใหเครือ่ งยนต
รอนถึงอุณหภูมิทํางาน ตรวจสภาพของเครื่อง
สูบน้ํา ชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ํา
(2) ตรวจสอบแบตเตอรี่
(3) ระบบหลอลื่น
(4) ระบบน้ํ า มั น หล อลื่ นและน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง
(5) เปลี่ยนน้ํามันเครื่องตามระยะเวลา
ที่ผูผลิตกําหนด แตไมนอยกวาปละครั้ง
(6) ระดับน้าํ กรด-น้าํ กลัน่ ของแบตเตอรี่
จะตองมีระดับทวมแผนธาตุตลอดเวลา
(7) ในกรณีระบบเครื่องสูบน้ําเปนแบบ
ทํางานโดยอัตโนมัติ ใหระบบควมคุมเปนตัวสัง่ การ
ทํางานของเครือ่ งสูบน้าํ โดยผานโซลีนอยสวาลว
2.2 เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงขับดวยมอเตอร
ไฟฟา
(1) ทดสอบการทํางานของเครือ่ งสูบน้าํ
ทุกๆ เดือน
3. หัวรับน้าํ ดับเพลิง (Fire department
connection)
3.1 หัวรับน้ําดับเพลิงจะตองเห็นและ
เขาถึงโดยงายตลอดเวลา
3.2 หัวรับน้ําดับเพลิงควรจะไดรับการ
ตรวจสอบเดือนละหนึ่งครัง้
3.3 ตรวจสอบหัวรับน้ําดับเพลิงวา ฝา
ครอบหรือปลั๊กอยูครบ หัวตอสายรับน้ําอยูใน
สภาพดี ลิน้ กันกลับอยูในสภาพดีไมมีนา้ํ รัว่ ซึม
4. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
4.1 การตรวจสอบหัวดับเพลิง
(1) ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะทีอ่ ยู
ใกลอาคารวาอยูในสภาพที่ดีไมเสียหาย และ
ใชงานได
(2) หัวดับเพลิงในสถานประกอบการ

ควรตรวจสอบเดือนละครัง้ วาอยูใ นสภาพทีเ่ ห็น
ชัดเจนและเขาถึงไดงายโดยมีฝาครอบปดอยู
เรียบรอย
4.2 การบํารุงรักษาหัวดับเพลิง
(1) หลอลืน่ หัวดับเพลิงปละสองครัง้
4.3 การทดสอบหัวดับเพลิง
(1) ทดสอบการทํางานของหัวดับเพลิง
อยางนอยปละหนึง่ ครัง้ โดยการเปดและปด เพือ่
ใหแนใจไดวามีน้ําไหลออกจากหัวดับเพลิง
5. ถังน้ําดับเพลิง
5.1 ตรวจสอบระดับน้าํ ในถังน้าํ เดือนละครัง้
5.2 ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ํา
6. สายฉีดน้าํ ดับเพลิงและตูเ ก็บสายฉีด
(Hose and Hose Station)
6.1 ตรวจสอบตูเ ก็บสายฉีดเดือนละหนึง่
ครั้งเพื่อใหแนใจวามีอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงอยู
ครบและอยูในสภาพดี
6.2 ตรวจสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบ
พับแขวน (Hose racks) หรือแบบม วนสาย
(Hose reels) และหัวฉีด (Nozzles) วาอยูใน
สภาพไมเสียหาย
6.3 วาลวควบคุมจะตองอยูในสภาพดี
ไมมีน้ํารั่วซึม

7. ระบบหั วกระจายน้ํ า ดั บเพลิ ง
(Automatic Sprinklers)
7.1 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงจะตองไดรบั การ
ตรวจสอบดวยสายตาเปนระยะๆ อยางสม่าํ เสมอ
สภาพของหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงตองไมผกุ รอน
ถูกทาสีทับหรือชํารุดเสียหาย
7.2 การเปลี่ยนหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ที่เสียหาย ณ จุดติดตัง้ ตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้
(1) ชนิด
(2) ขนาดรูหวั ฉีดน้าํ
(3) อุณหภูมิทํางาน
(4) การเคลือบผิว
(5) แบบของแผนกระจายน้าํ (Deflector)
เชน แบบหัวคว่ํา แบบหัวหงาย แบบติดตั้งขาง
ผนัง เปนตน
7.3 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงที่ใชงานเปน
เวลา 50 ป จะตองสุม หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงไป
ทดสอบการทํางานในหองทดลองและตองกระทํา
ลักษณะเดียวกันนี้ทุกๆ 10 ป
7.4 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงทีม่ คี วามเสีย่ ง
ตอการเสียหายทางกล ควรจะมีอุปกรณครอบ
ปองกัน (Sprinkler Guards)
7.5 หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารองจะตอง
จั ดเตรี ยมไว ไม น อยกว าหกหั วในกล องบรรจุ
เพือ่ ปองกันจากความชืน้ ฝุน การกัดกรอนหรือ
อุณหภูมิสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส (100
องศาฟาเรนไฮต)
7.6 จํานวนหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารอง
สําหรับอาคารทีต่ ดิ ตัง้ หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงควร
มีจาํ นวนดังนี้
(1) อาคารทีต่ ดิ ตัง้ หัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ไมเกิน 300 หัว - ไมนอยกวา 6 หัว
(2) อาคารทีต่ ดิ ตัง้ หัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
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ระหวาง 300 หัวถึง 1,000 หัว - ไมนอยกวา
12 หัว
(3) อาคารทีต่ ดิ ตัง้ หัวกระจายน้าํ ดับเพลิง
ตั้งแต 1,000 หัวขึ้นไป - ไมนอยกวา 24 หัว
หมายเหตุ : หัวกระจายน้าํ ดับเพลิงสํารอง
จะต องเตรี ยมไว ทุ กชนิ ดที่ มี ใช ในอาคารหรื อ
สถานประกอบการนั้นๆ
3.2 ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่ อง
หลักเกณฑและวิธกี ารในการเก็บรักษา การกําหนด
บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ และการยกเวนไมตอ งปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 สําหรับ
สถานทีใ่ ชกา ซปโตรเลียมเหลวทีก่ รมธุรกิจพลังงาน
รับผิดชอบ พ.ศ. 2554
ขอ 14 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
ของสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว ตองเปนไป

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหง หรือน้าํ ยาดับเพลิง หรือเครือ่ งดับเพลิงชนิด
อืน่ ทีม่ ใิ ชเครือ่ งดับเพลิงชนิดฟองกาซขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัม มีความสามารถใน

การดับเพลิงไมนอ ยกวา 10 BC ตามมาตรฐาน
NFPA 58 หรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ ทียบเทาตอพืน้ ที่
ใตถงั เก็บและจายกาซ 50 ตารางเมตร เศษของ
50 ตารางเมตรใหคิดเปน 50 ตารางเมตร
การคํานวณพื้นที่ใตถังเก็บและจายกาซ

ใหรวมพื้นที่ที่หางจากผนังถังเก็บและจายกาซ
3.00 เมตรโดยรอบ แตทั้งนี้ทุกสถานที่ใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวตองมีเครื่ องดั บเพลิงไมนอย
กวา 2 เครื่อง
(2) ตองติดตั้งทอน้ําประปาสําหรับดับ
เพลิง 2 หัว ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
62.5 มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดทอน้าํ ประปา
สําหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และตองมีเครื่ องสูบน้ําสําหรับสูบน้ําดับเพลิง
โดยเฉพาะจากทอดังกลาว และตองมีเสนผา
ศูนยกลางไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร ยาวพอที่
จะฉีดน้าํ คลุมพืน้ ทีต่ งั้ ถังเก็บและจายกาซติดตัง้ ณ
ที่ ที่ จะนํามาใชไดงาย ถาไมใชน้ําประปาตาม
ขางตนตองตอทอสําหรับสูบน้าํ จากแหลงน้าํ หรือ
ที่เก็บน้ําที่มีน้ําอยูตลอดเวลา และแหลงน้ํานั้น
ตองมีปริมาตรน้าํ ไมนอ ยกวา17 ลูกบาศกเมตร
หรือ 17,000 ลิตร ตอปริมาณกาซปโตรเลียม
เหลว 12,000 ลิตร และตองเพิม่ ปริมาณน้าํ อีก 17
ลูกบาศกเมตรหรือ 17,000 ลิตร และสายสูบน้าํ
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 19 มิลลิเมตร
อีก 1 สาย ตอปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวทีเ่ พิม่
ขึ้นทุกๆ 20,000 ลิตร เศษของ 20,000 ลิตร
เศษของ 20,000 ลิตร ใหคดิ เปน 20,000 ลิตร
(3) ถังเก็บและจายกาซที่มีความจุเกิน
50,000 ลิตร ตองจัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิงชนิดผง
เคมีแหงหรือน้าํ ยาดับเพลิง หรือเครือ่ งดับเพลิง
ชนิดอืน่ ไมนอ ยกวา 50 กิโลกรัม มีความสามารถ
ในการดับเพลิงไมนอ ยกวา 10BC ตามมาตรฐาน
NFPA 58 หรือมาตรฐานอื่นที่ เทียบเทา ติดตั้ง
บนลอเลื่อนเพิ่มขึ้นอีก 2 เครื่องตอถังเก็บ และ
จายกาซ 1 ถัง เครือ่ งดับเพลิงเหลวดังกลาวตอง
ติดตัง้ อยูใ กลถังเก็บและจายกาซ
(4) เครือ่ งดับเพลิงตามขางตนตองอยูใ น
สภาพที่ใชงานไดดี และผูประกอบกิจการตอง
ตรวจสอบและบํารุงรั กษาทุก 6 เดื อนโดยมี
หลักฐานการตรวจสอบ ติดหรือแขวนไวทเี่ ครือ่ ง
ดับเพลิง
ขอ 15 ระบบดับเพลิงตามขางตนจะใช
ระบบตามมาตรฐานอื่ นที่ กรมธุ รกิจพลั งงาน
ประกาศกําหนดก็ได
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