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ขอบังคับระบบดับเพลิงและการปองกัน
อัคคีภัยตามกฎหมายฉบับตางๆ มีดังนี้

1. กฎหมายทีอ่อกตาม พ.ร.บ.ควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522

1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ

พิเศษตองมีถนนรอบ กวางไมนอยกวา 6.00
เมตร ใหรถดับเพลิงเขาออกไดสะดวก

ท่ีวางตามวรรคหนึง่ ใหรวมระยะเขตหาม
กอสรางอาคารบางชนดิหรือบางประเภทริมถนน
หรือทางหลวงตามขอบัญญั ติทองถิ่ นหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของเขามาเปนท่ีวางได

ในกรณท่ีีมีขอบญัญติัทองถิน่หรือกฎหมาย
อ่ืนท่ีเกีย่วของกาํหนดแนวสรางหรือขยายถนนใช
บังคับ ใหเร่ิมท่ีวางตามวรรคหนึ่งต้ังแตแนวนั้น

ขอ 10 (4)(ก) ทอลม วัสดุหุมทอลม และ
วัสดุบภุายในทอลม ตองเปนวัสดุท่ีไมติดไฟและ
ไมเปนสวนท่ีทําใหเกิดควันเม่ือเกิดเพลิงไหม

(4)(ข) ทอลมสวนท่ีติดต้ังผานผนงักนัไฟ
หรือพื้นท่ีทําดวยวัสดุทนไฟตองติดต้ังล้ินกนัไฟ
ท่ีปดอยางสนทิโดยอัตโนมัติเม่ืออุณหภูมิสงูเกนิ
กวา 75 องศาเซลเซียส และล้ินกันไฟตองมี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 30 นาที

(รวมหมายถงึทอสขุาภิบาลอาคารแนวด่ิงในชอง
ทอทุกประเภท ถาใชทอพลาสติกท่ีติดไฟไดจะมี
ความเสีย่งตอการลามไฟ ดังนัน้ระหวางชัน้จะตอง
ติดต้ังวัสดุหุมทอทุกชวงตอระหวางชัน้ท่ีจะขยายตัว
เม่ือถกูความรอนอุดปดระหวางชัน้กนัไฟลามได)

ขอ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พเิศษตองมีระบบปองกนัเพลิงไหมประกอบดวย

ระบบทอยืน ท่ีเก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับ
เพลิงดังตอไปนี้

(1) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบท่ี
สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.2
เมกะปาสกาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทาดวย
สีน้ํามันสีแดง และติดต้ังต้ังแตชั้นลางสุดไปยัง
ชัน้สงูสดุของอาคาร ระบบทอยนืท้ังหมดตองตอ
เขากับทอประธานสงน้ําและระบบสงน้ําจาก
แหลงจายน้าํของอาคารและจากหัวรับน้าํดับเพลิง
นอกอาคาร

(2) ทุกชัน้ของอาคารตองจดัใหมีตูหัวฉีด
น้ําดับเพลิงท่ีประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้าํดับ
เพลิง พรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิว้) และหัวตอสาย
ฉีดน้าํดับเพลิงชนดิหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) พรอมท้ัง
ฝาครอบ และโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไม
เกนิ 64.00 เมตร และเม่ือใชสายฉีดน้าํดับเพลิง
ยาวไมเกิน 30.00 เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับ
เพลิงแลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในพื้นท่ี
ท้ังหมดในชั้นนั้นได

(3) อาคารสูงตองมีท่ีเก็บน้ําสํารองเพื่อ
ใชเฉพาะในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ํา
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ท่ีมีความดันตํ่าสุดท่ีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงท่ี
ชัน้สงูสดุไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาลมาตร
แตไมเกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ดวยอัตรา
การไหล 30 ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูน้ํา
ปดเปดและประตูน้าํกนัน้าํไหลกลับอัตโนมัติดวย

(4) หัวรับน้ําดับเพลิงท่ีติดต้ังภายนอก
อาคารตองเปนชนดิขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) ท่ีสามารถ
รับน้ําจากรถดับเพลิงท่ีมีขอตอสวมเร็วแบบมี
เข้ียว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร
(2 ½ นิ้ว) ท่ีหัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปด
ท่ีมีโซรอยติดไวดวย ระบบทอยืนทุกชุดตองมี
หัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในพื้นท่ีท่ี
พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็ว
ท่ีสุด และใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะ
มากท่ีสุด บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอก
อาคารตองมีขอความเขียนดวยสสีะทอนแสงวา
“หัวรบัน้าํดบัเพลงิ”

(5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมี
ปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที
สําหรับทอยืนแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอ
วินาที สาํหรับทอยนืแตละทอท่ีเพิม่ข้ึนในอาคาร
หลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา
95 ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายน้าํสาํรอง
ไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที

ขอ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหม
ตามขอ 18 แลว ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบ
มือถอืตามชนดิและขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับดับ
เพลิงท่ีเกดิจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละชัน้
โดยใหมีหนึง่เคร่ืองตอพืน้ท่ีอาคารไมเกนิ 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แต
ไมนอยกวาชั้นละ 1 เคร่ือง

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง
ตองติดต้ังใหสวนบนสดุของตัวเคร่ืองสงูจากระดับ
พื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น

สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถ
เขาใชสอยไดโดยสะดวก

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาด
บรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม

ขอ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน
sprinkler system หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเทาท่ี

สามารถทาํงานไดดวยตัวเองทนัทเีมือ่เกิดเพลงิไหม
โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด
ทุกชัน้ ในการนีใ้หแสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ในตอละชั้นของอาคารไวดวย

1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และ

บานแฝดท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดต้ัง
เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอือยางใดอยางหนึง่ตาม
ชนิดและขนาดทีกํ่าหนดไวในตารางทายกฎกระทรวง
นี้จํานวนคูหาละ 1 เคร่ือง

อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตามวรรคหนึง่
ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอือยางใดอยาง
หนึ่งตามชนิดและขนาดท่ีกําหนดไวในตาราง
ตามวรรคหนึง่สาํหรับดับเพลิงท่ีเกดิจากประเภท
ของวัสดุท่ีมีในแตละชั้นไว 1 เคร่ืองตอพื้นท่ี
อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ

ไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชัน้ละ 1 เคร่ือง
การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัว
เคร่ืองสงูจากระดับพืน้อาคารไมเกนิ 1.50 เมตร
ในท่ีมองเห็นสามารถอานคําแนะนาํการใชไดและ
สามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา
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1.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
ขอ 3 อาคารท่ีกอสราง ดัดแปลง หรือ

เคล่ือนยายโดยไดรับอนญุาตตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสภาพหรือมีการ
ใชท่ีอาจเปนภยนัตรายตอสุขภาพ ชวิีต รางกาย
หรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือกอใหเกดิเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม ใหเจาพนกังาน
ทองถิน่มีอํานาจสัง่ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนนิการแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ท่ีออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นท่ี
ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ท่ีใชบงัคับอยู
ในวันท่ีไดรับอนุญาต หรือใบรับแจงใหกอสราง
ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีเจาพนกังานทองถิน่กําหนด
แตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได

ขอ 4 อาคารท่ีกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนยายกอนวันท่ีพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใชบงัคับและอยูภายใตบงัคับ
แหงพระราชบญัญติัควบคุมการกอสรางอาคาร

พ.ศ. 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2476 มีสภาพ
หรือมีการใชท่ีอาจเปนภยนัตรายตอสขุภาพ ชวิีต
รางกายหรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบ
กระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ให
เจาพนกังานทองถิน่มีอํานาจสัง่ใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนนิการแกไขใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ
ขอบงัคับ ประกาศ หรือคําสัง่ท่ีไดออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบญัญติัควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ.2479 หรือพระราชบญัญติัควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2476 แลวแต
กรณท่ีีใชบงัคับอยูในขณะนัน้ ใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีเจาพนกังานทองถิน่กาํหนด แตตอง
ไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิน่จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได

ในกรณท่ีีอาคารซึง่กอสราง ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนยายกอนวันท่ีพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับแตไมอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2479 หรือพระราชบญัญติัควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2476 มี
สภาพหรือมีการใชท่ีอาจเปนภยนัตรายตอสขุภาพ
ชวิีต รางกายหรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม
ใหเจาพนกังานทองถิน่มีอํานาจสัง่ใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขเทาทีจ่ะกระทาํ
ไดตามความจาํเปนและความเปนธรรมแกเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีเจาพนกังานทองถิน่กาํหนด แตตอง
ไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิน่จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได

ขอ 5 ในกรณีท่ีอาคารตามขอ 3 หรือขอ
4 เปนอาคารสงู อาคารขนาดใหญพเิศษ อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัย

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว  

และบานแฝดท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น 

(1) นํ้าอัดความดัน 

(2) กรด-โซดา 

(3) โฟมเคมี 

(4) กาซคารบอนไดออกไซด 

(5) ผงเคมีแหง 

(6) เฮลอน (HALON 1211) 

10 ลิตร 

10 ลิตร 

10 ลิตร 

3 กิโลกรัม 

3 กิโลกรัม 

3 กิโลกรัม 
(2) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (1) (1) โฟมเคมี 

(2) กาซคารบอนไดออกไซด 

(3) ผงเคมีแหง 

(4) เฮลอน (HALON 1211) 

10 ลิตร 

4 กิโลกรัม 

4 กิโลกรัม 

4 กิโลกรัม 
 

ตารางชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ

รวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพ
หรือมีการใชท่ีอาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ให
เจาพนกังานทองถิน่มีอํานาจสัง่ใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนนิการแกไขใหอาคารดังกลาว
มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยภายใน
ระยะเวลาท่ีเจาพนกังานทองถิน่กาํหนด ในกรณี
ท่ีมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกก็ได

ในการสั่งการใหแกไขอาคารตามวรรค
หนึง่ เจาพนกังานทองถิน่จะสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนนิการไดในกรณดัีงตอไปนี้

(1) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแตสี่ชั้นข้ึนไป
ใหติดต้ังบนัไดหนไีฟท่ีไมใชบนัไดในแนวด่ิง เพิม่
จากบันไดหลักใหเหมาะสมกับพืน้ท่ีของอาคาร
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แตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียงบคุคลท้ังหมด
ในอาคารออกนอกอาคารไดภายในหนึ่งชั่วโมง
โดยไมถอืเปนการดัดแปลงอาคารแตตองยืน่แบบ
ใหเจาพนั กงานทองถิน่ตรวจพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และบนัไดหนไีฟจะตองมีลักษณะดังนี้

(ก) บนัไดหนไีฟภายในอาคารตองมีผนงั
ทุกดานโดยรอบท่ีทําดวยวัสดุท่ีไมติดไฟ

(ข) ชองประตูสูบนัไดหนไีฟตองเปนบาน
เปดทําดวยวัสดุท่ีไมติดไฟ พรอมติดต้ังอุปกรณ
ชนดิท่ีบงัคับใหบานประตูปดไดเอง เพือ่ปองกนั
ควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟ และมี
ความกวางสทุธไิมนอยกวา 80 เซนติเมตร สงูไม
นอยกวา 2.00 เมตร

(2) จดัใหมีการติดต้ังแบบแปลนแผนผงั
ของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหองตาง ๆ
ทุกหอง ตําแหนงท่ีติดต้ังอุปกรณดับเพลิงตางๆ
ประตูหรือทางหนไีฟของชัน้นัน้ติดไวในตําแหนง
ท่ีเห็นไดชดัเจนท่ีบริเวณหองโถง หรือหนาลิฟต
ทุกแหงทุกชัน้ของอาคาร และท่ีบริเวณพืน้ชัน้ลาง
ของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุกชัน้เกบ็รักษาไวเพือ่ใหสามารถตรวจสอบ
ไดโดยสะดวก

(3) ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอืตาม
ชนิดและขนาดทีกํ่าหนดไวในตารางทายกฎกระทรวง
นี้ อยางใดอยางหนึ่งสําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจาก
ประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละชัน้ โดยใหมี 1 เคร่ือง
ตอพื้นท่ีไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ
ไมเกนิ 45.00 เมตร แตไมนอยกวาชัน้ละ 1 เคร่ือง

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือนี้
ตองติดต้ังใหสวนบนสดุของตัวเคร่ืองสงูจากระดับ
พื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น
สามารถอานคําแนะนาํการใชไดและสามารถเขา
ใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดตลอดเวลา

(4) ติดต้ังระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม
ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยาง
นอยตองประกอบดวย

(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟท่ี
สามารถสงเสยีงหรือสญัญาณใหคนท่ีอยูในอาคาร
ไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง

(ข) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจงเหตุ
อัตโนมัติ และระบบแจงเหตุท่ี ใชมือเพื่ อให
อุปกรณตาม (ก) ทํางาน

(5) ติดต้ังระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อ
ใหมีแสงสวาง สามารถมองเห็นชองทางเดินได
ขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอก
ทางหนไีฟท่ีดานในและดานนอกของประตูหนไีฟ
ทุกชัน้ดวยตัวอักษรท่ีสามารถมองห็นไดชดัเจน
โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร

(6) ติดต้ังระบบปองกันอันตรายจาก
ฟาผาซึง่ประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สาย
ตัวนาํ สายนาํลงดิน และหลักสายดิน ท่ีเชือ่มโยง
กันเปนระบบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน

ในกรณีท่ีอาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบ
ความปลอดภัยเกีย่วกบัอัคคีภัยอยูแลว แตไมอยู
ในสภาพท่ีใชงานได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสัง่ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไข

ใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดแตตองไมนอยกวาสามสบิวัน
ในกรณมีีเหตุอันควรเจาพนกังานทองถิน่จะขยาย
เวลาออกไปอีกก็ได

1.4 กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใช 
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท
และระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และ
อตัราคาธรรมเนยีมสําหรับการอนญุาตใหใชอาคาร
เพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ (พ.ศ.2550)

ขอ 20 โรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพ
ประเภท จ ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม ซึ่ง
ประกอบดวยทอจายน้าํดับเพลิง ท่ีเกบ็น้าํสาํรอง
และหัวรับน้ําดับเพลิง ดังตอไปนี้

(1) ทอจายน้ําดับเพลิงตองเปนโลหะ
ผวิเรียบท่ีสามารถทนความดันใชงานไดไมนอย
กวา 1.20 เมกะปาสกาล โดยทอดังกลาวตอง
ทาสนี้าํมันสแีดงและจะตองตอเขากบัทอประธาน

ตารางชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ

ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 
(1) กาซคารบอนไดออกไซด 

(2) ผงเคมีแหง 
4 กิโลกรัม 

4 กิโลกรัม 
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สงน้าํและระบบสงน้าํจากแหลงจายน้าํของอาคาร
ท่ีต้ังโรงมหรสพ และจากหัวรับน้าํดับเพลิงนอก
อาคาร

(2) ตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงท่ี
ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้าํดับเพลิงพรอมสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 25 มิลลิเมตรหรือ 1 นิว้ และหัวตอสายฉีด
น้าํดับเพลิงชนดิหัวตอสวมเร็วท่ีตอเชือ่มกบัระบบ
ของเจาพนักงานดับเพลิงได โดยมีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร หรือ 2 ½  นิ้ว
พรอมท้ังฝาครอบและโซรอยติดไว ซึ่งสามารถ
นําไปใชดับเพลิงครอบคลุมทุกพื้นท่ี

(3) ตองมีท่ีเก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะ
ในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ําท่ีมีความ
ดันซึ่งสามารถดับเพลิงไดทุกพื้นท่ี

(4) ตองมีหัวรับน้าํดับเพลิงท่ีติดต้ังภาย
นอกอาคารชนิดขอตอสวมเร็วท่ีสามารถรับน้ํา
จากรถดับเพลิงได ซึ่งอยูในสถานท่ีท่ีพนักงาน
ดับเพลิงเขาถงึไดโดยสะดวกรวดเร็วท่ีสดุ และให
อยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสดุ โดยท่ี
หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดท่ีมีโซรอยติด
ไวดวย และบริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอก
อาคารตองมีขอความเขียนดวยสสีะทอนแสงวา
“หัวรบัน้าํดบัเพลงิ”

(5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตอง
มีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที
สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตร
ตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอท่ีเพิ่มข้ึนใน
อาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตอง
มากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถจายน้ํา
สํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที

ในกรณี ท่ี เปนโรงมหรสพประเภท ค
หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งต้ังอยูในอาคาร

ขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ
พเิศษ ตองจดัใหมีระบบทอจายน้าํดับเพลิงท่ีตอ
มาจากทอยืนของอาคารเพียงพอสําหรับใชดับ
เพลิงบริเวณพืน้ท่ีโรงมหรสพท้ังหมด ในลักษณะ
ตูหัวฉีดน้าํดับเพลิงท่ีประกอบดวย หัวตอสายฉีด
น้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือ
1 นิ้ว และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอ
สวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร
หรือ 2  ½ นิว้ พรอมท้ังฝาครอบและโซรอยติดไว
โดยจะตองติดต้ังในจดุทีเ่ขาถงึไดสะดวกและปลอดภยั

ขอ 21 โรงมหรสพนอกจากจะตองมีระบบ
ปองกนัเพลิงไหมตามขอ 20 แลว ตองติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลิงแบบมือถอืหรือเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวตาม
มอก. ท่ีมีความสามารถในการปองกันอัคคีภัย
ไดไมนอยกวาความสามารถเทียบเทา 4A และ
10B มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 15 ปอนด หรือ
6.8 กิโลกรัม ดังตอไปนี้

(1) บริเวณท่ีนัง่คนดูชั้นลาง
(ก) ติดต้ังไวท่ีผนงัโรงมหรสพ หลังท่ีนั่ง

คนดูแถวหลังสุด อยางนอยขางละ 1 เคร่ือง
(ข) ติดต้ังไวท่ีผนังโรงมหรสพประมาณ

กึ่งกลางท่ีนั่งคนดูภายในโรงมหรสพอยางนอย
ขางละ 1 เคร่ือง

(ค) ติดต้ังไวท่ีผนงัโรงมหรสพ หนาท่ีนัง่
คนดูแถวหนาสุด อยางนอยขางละ 1 เคร่ือง

(ง) ติดต้ังไวท่ีผนังโรงมหรสพ ดานหลัง
จอหรือบนเวที อยางนอยขางละ 1 เคร่ือง

(2) บริเวณท่ีนั่งคนดูชั้นบน ติดต้ังไวท่ี
ผนงัโรงมหรสพ หนาท่ีนัง่คนดูแถวหนาสดุ อยาง
นอยขางละ 1 เคร่ือง และหลังท่ีนัง่คนดูแถวหลัง
สุด อยางนอยขางละ 1 เคร่ือง

(3) บริเวณหองฉาย ติดต้ังไวอยางนอย
2 เคร่ือง สาํหรับโรงมหรสพประเภท จ ตองติดต้ัง
เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเคร่ืองดับเพลิง
ยกห้ิวท่ีมีมาตรฐานและมีคุณสมบติัในการปองกนั
อัคคีภัยเชนเดียวกนักบัเคร่ืองดับเพลิงตามวรรค
หนึง่ ไมนอยกวา 2 เคร่ืองตอพืน้ท่ีไมเกนิ 1,000
ตารางเมตร และเพิม่ข้ึนอีก 1 เคร่ืองตอพืน้ท่ี 250
ตารางเมตรท่ีเพิ่มข้ึน

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตองติดต้ัง ให
สวนบนสดุของตัวเคร่ืองสงูจากระดับพืน้อาคาร
ไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีท่ีสามารถมองเห็นได
ชัดเจน สามารถอานคําแนะนําการใชได และ
สามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก

ขอ 22 โรงมหรสพประเภท ก และ
ประเภท ข ท่ีเปนอาคารขนาดใหญจะตองจดัให
มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจาย
น้าํดับเพลิง หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเทา ท่ีสามารถ
ทํางานไดดวยตัวเองทันทีเม่ือเกดิเพลิงไหม โดย
ใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด
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โรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพ
ประเภท ง ซึง่ต้ังอยูในอาคารขนาดใหญ อาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะตองจัดใหมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามวรรคหนึ่ง

1.5  กฎกระทรวงกาํหนดประเภทและระบบ
ความปลอดภยัของอาคารทีใ่ชเพือ่ประกอบกจิการ
เปนสถานบริการ (พ.ศ.2555)

ขอ 23 สถานบริการประเภท ค ซึ่งมี
ความสูงต้ังแตสามชั้นหรือต้ังแต 15.00 เมตร
ข้ึนไป และสถานบริการประเภท จ ท่ีต้ังอยูใน
อาคารซึ่งมีความสูงต้ังแตชั้นท่ีสามหรือต้ังแต
15.00 เมตรข้ึนไป ตองมีระบบปองกนัเพลิงไหม
ซึง่ประกอบดวย ระบบทอยนื ตูหัวฉีดน้าํดับเพลิง
ท่ีเกบ็น้าํสาํรอง และหัวรับน้าํดับเพลิง ดังตอไปนี้

(1) ทอสงน้ําและอุปกรณประกอบทอ
สงน้ําท่ีใชสําหรับการดับเพลิงตองเปนโลหะผิว
เรียบหรือวัสดุอ่ืนท่ีระบุวาเปนทอท่ีผลิตเพื่อใช
สาํหรับการดับเพลิงเทานัน้ โดยทอดังกลาวตอง
ทาสนี้าํมันสแีดงหรือสญัลักษณแสดงวาเปนทอ
ดับเพลิงและจะตองตอเขากับทอประธานสงน้ํา
และระบบสงน้าํจากแหลงจายน้าํของอาคารท่ีต้ัง

ดันซึง่สามารถดับเพลิงไดทุกพืน้ท่ีสถานบริการ
(4) ตองมีหัวรับน้าํดับเพลิงท่ีติดต้ังภาย

นอกอาคารชนดิขอตอสวมเร็วท่ีสามารถรับน้าํจาก
รถดับเพลิงไดซึง่อยูในสถานท่ีท่ีพนกังานดับเพลิง
เขาถงึไดโดยสะดวกรวดเร็วท่ีสดุ และใกลหัวทอ
ดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุด โดยท่ีหัวรับน้ําดับ
เพลิงตองมีฝาปดเปดท่ีมีโซรอยติดไวดวย และ
บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมี
ขอความเขยีนดวยสีสะทอนแสงวา “หวัรับน้าํดับเพลงิ”

ในการออกแบบและติดต้ังระบบปองกัน
เพลิงไหมในวรรคหนึง่ใหเปนไปตามมาตรฐานวา
ดวยระบบปองกันเพลิงไหมของกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารใหการรับรอง
ขอ 24 สถานบริการประเภท ค และ

ประเภท จ ตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
เชน ระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิง หรือระบบอ่ืนท่ี
เทียบเทาท่ีสามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเม่ือ
เกดิเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางานครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังหมด ในการออกแบบและติดต้ังระบบ
ดับเพลิงดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานวาดวย
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติของกรมโยธาธกิารและ
ผงัเมืองหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคุม
อาคารใหการรับรอง

สถานบริการประเภท ง ท่ีต้ังอยูในอาคาร
ขนาดใหญจะตองจดัใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ตามวรรคหนึ่ง

ขอ 26 สถานบริการตองติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลิงแบบมือถอืหรือเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวตาม
มอก. โดยใหมี 1 เคร่ืองตอพืน้ท่ีสถานบริการไม
เกิน 200 ตารางเมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 2
เคร่ือง โดยการติดต้ังใหกระจายครอบคลุมท้ัง
พื้นท่ีสถานบริการ สําหรับประเภท ขนาด และ
สมรรถนะของเคร่ืองดับเพลิงดังกลาวใหเปนไป
ตามมาตรฐานวาดวยเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอื
หรือเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวของกรมโยธาธกิารและ
ผงัเมืองหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคุม
อาคารใหการรับรอง

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตองติดต้ังให
สวนบนสดุของตัวเคร่ืองสงูจากระดับพืน้อาคาร
ไมเกนิ 1.50 เมตร โดยสวนลางสดุของทุกเคร่ือง
ตองสูงไมนอยกวา 0.10 เมตร ในท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นไดชดัเจน หรือใชปายเคร่ืองหมายแสดง
ท่ี ต้ังของเคร่ืองดับเพลิงท่ีมองเห็นไดชัดเจน
รวมถึงสามารถอานคําแนะนําการใชไดและ
สามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก

สถานบริการและจากหัวรับน้าํดับเพลิงนอกอาคาร
(2) อาคารทุกชั้นท่ีประกอบกิจการเปน

สถานบริการตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงท่ี
ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้าํดับเพลิงพรอมสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิว้ และหัวตอสายฉีด
น้าํดับเพลิงชนดิหัวตอสวมเร็วท่ีเชือ่มตอกบัระบบ
ของเจาพนกังานดับเพลิงได โดยมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร หรือ 2  ½ นิ้ว พรอม
ท้ังฝาครอบและโซรอยติดไว ซึง่สามารถนาํไปใช
ดับเพลิงครอบคลุมทุกพืน้ท่ีสถานบริการ

(3) ตองมีท่ีเก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะ
ในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ําท่ีมีความ
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2. กฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ.2554

2.1 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานใน
การบรหิาร จัดการ และดาํเนนิการดานความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมใน
การทาํงานเก่ียวกับการปองกันและระงบัอคัคภียั
(พ.ศ.2555)

ขอ 2 ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตาม
กฎกระทรวงนี้ และตองดูแลระบบปองกันและ
ระงบัอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ขอ 12 ใหนายจางจดัใหมีระบบน้าํดับเพลิง
และอุปกรณประกอบเพื่อใชในการดับเพลิงท่ี
สามารถดับเพลิงข้ันตนไดอยางเพียงพอในทุก
สวนของอาคาร อยางนอยใหประกอบดวย

(1) ในกรณท่ีีไมมีทอน้าํดับเพลิงของทาง
ราชการในบริเวณท่ีสถานประกอบกจิการต้ังอยู
หรือมี แตปริมาณน้าํไมเพยีงพอ ใหจดัเตรียมน้าํ
สารองไวใชในการดับเพลิงโดยตองมีอัตราสวน
ปริมาณน้าํท่ีสารองตอพืน้ท่ีอาคารตามท่ีกาํหนด
ไวในตารางทายกฎกระทรวงนี้ สาหรับกรณีท่ี
นายจางมีอาคารหลายหลังต้ังอยูในบริเวณเดียว

กนั อาจจดัเตรียมนาสารองไวในปริมาณท่ีใชกบั
อาคารท่ีมีพืน้ท่ีมากท่ีสุดเพียงหลังเดียวก็ได

(2) ระบบการสงน้ํา ท่ีเก็บกักน้ํา เคร่ือง
สูบน้าํดับเพลิง และการติดต้ัง จะตองไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร และตองมีการปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายจากเพลิงไหม ยานพาหนะ หรือ
สิง่อ่ืน

(3) ขอตอทอรับน้ําดับเพลิงเขาอาคาร
และขอตอสงน้าํภายในอาคารจะตองเปนระบบ
เดียวกบัท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการใน
ทองถิน่ หรือตองมีอุปกรณท่ีจะชวยสวมระหวาง
ขอตอท่ีใชกับหนวยดับเพลิงของทางราชการใน
ทองถิ่นนั้น และตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี
ท้ังในการติดต้ังตองมีสิง่ปองกนัความเสยีหายท่ี
จะเกดิข้ึนจากยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน

(4) ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงและหัวฉีด
ดับเพลิงจะตองเปนระบบเดียวกบัท่ีใชในหนวย
ดับเพลิงของทางราชการในทองถิน่นัน้ซึง่สามารถ
ตอเขาดวยกนัไดหรือตองมีอุปกรณท่ีจะชวยสวม
ระหวางขอตอหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกลาว

(5) สายสงน้ําดับเพลิงตองมีความยาว
หรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอท่ีจะควบคุม
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมได

ขอ 13 ใหนายจางจดัใหมีเคร่ืองดับเพลิง
แบบเคล่ือนยายได โดยตองปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) จดัใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยาย
ไดตามประเภทของเพลิงซึง่เปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กําหนด หรือตามมาตรฐานท่ีอธิบดีกําหนด

(๒) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายได
ทุกเคร่ืองตองจดัใหมีเคร่ืองหมายหรือสญัลักษณ
แสดงวาเปนชนดิใด ใชดับเพลิงประเภทใด และ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณนั้นตองมีขนาดท่ี
มองเห็นไดอยางชดัเจนในระยะไมนอยกวาหนึง่
เมตรหาสิบเซนติเมตร

(3) หามใชเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยาย
ไดท่ีอาจเกดิไอระเหยของสารพษิ เชน คารบอน
เตตราคลอไรด

(4) จดัใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยาย
ไดตามจานวน ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิง
และการติดต้ัง ดังตอไปนี้

ตารางการจัดเตรียมปริมาณน้ําสํารองตอพื้นท่ีของอาคารเพื่อใชในการดับเพลิง

 พ้ืนท่ีของอาคาร  ปริมาณน้ําท่ีสํารอง 
ไมเกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 

เกิน 250 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลิตร 

เกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลิตร 

เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 
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(ก) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดท่ี
ใชดับเพลิงประเภท เอ จานวน ความสามารถ
ของเคร่ืองดับเพลิง และการติดต้ัง ใหคํานวณ
ตามพืน้ท่ีของสถานท่ีซึง่มีสภาพเสีย่งตอการเกดิ
อัคคีภัยตามท่ีกาหนดไวในตารางทายกฎระทรวงนี้
โดยตองมีระยะเขาถงึไมเกนิยีส่บิสองเมตรหาสบิ
เซนติเมตร ในกรณท่ีีใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีมีความ
สามารถในการดับเพลิงตํ่ากวาความสามารถใน
การดับเพลิงตามพืน้ท่ีท่ีกาหนดไวในตารางดังกลาว
ใหเพิ่มจานวนเคร่ืองดับเพลิงนั้นใหไดสัดสวน
กับพื้นท่ีท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในการคํานวณเพื่อจัด
ใหมีเคร่ืองดับเพลิงของสถานท่ีดังกลาว ถามีเศษ
ของพืน้ท่ีใหนบัเปนพืน้ท่ีเต็มสวนท่ีตองเพิม่จานวน
เคร่ืองดับเพลิงข้ึนอีกหนึ่งเคร่ือง และในกรณี
สถานท่ีนัน้มีพืน้ท่ีเกนิกวาท่ีกาหนดไวในตาราง
นายจางจะตองเพิ่มเคร่ืองดับเพลิงโดยคํานวณ
ตามสัดสวนของพืน้ท่ีตามท่ีกาหนดไวในตาราง
ดังกลาว

เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดท่ีใช
ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเคร่ือง
ดับเพลิงท่ีติดต้ังตองมีระยะเขาถงึตามท่ีกาหนดไว
ในตารางทายกฎกระทรวงนี้

ซอมบํารุง และเปล่ียนถายสารดับเพลิงตามขอ
กาํหนดของผูผลิตดวย

ขอ 14 กรณีท่ีนายจางจัดใหมีระบบดับ
เพลิงอัตโนมัติ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตองเปนไป
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

(2) ตองเปดวาลวประธานท่ีควบคุมระบบ
จายน้ําเขาหรือสารดับเพลิงอ่ืนอยูตลอดเวลา
และจดัใหมีผูควบคุมดูแลใหใชงานไดตลอดเวลา

ความสามารถ 

ของเครื่องดับเพลิง

เทียบเทา 

พ้ืนที่ของสถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยง

ตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา    

ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียง 

ตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง 

ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง 

พ้ืนท่ีของสถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยง

ตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง 

ตอเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง 

1-เอ 200 ตารางเมตร ไมอนุญาตใหใช ไมอนุญาตใหใช 
2-เอ 560 ตารางเมตร 200 ตารางเมตร ไมอนุญาตใหใช 
3-เอ 840 ตารางเมตร 420 ตารางเมตร 200 ตารางเมตร 
4-เอ 1,050 ตารางเมตร 560 ตารางเมตร 370 ตารางเมตร 
5-เอ 1,050 ตารางเมตร 840 ตารางเมตร 560 ตารางเมตร 
10-เอ 1,050 ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 840 ตารางเมตร 
20-เอ 1,050 ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 840 ตารางเมตร 
40-เอ 1,050 ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 

 

ตารางการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อใชดับเพลิงประเภท เอ ตามความเส่ียงของพื้นท่ี

เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดท่ีใช
ดับเพลิงประเภท ซี การติดต้ังใหพิจารณาจาก
วัตถุซึ่งเปนเชื้อเพลิงท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงวา
จะทาใหเกดิเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดต้ัง
เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดท่ีใชดับเพลิง
ประเภทนั้น

เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดท่ีใช
ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดต้ังใหมีระยะเขาถงึ
ไมเกินยี่สิบสามเมตร

(ข) ใหติดต้ังหรือจัดวางเคร่ืองดับเพลิง
ในสภาพท่ีม่ันคง มองเห็นไดอยางชดัเจน สามารถ
นํามาใชไดงายและรวดเร็ว

(ค) ใหจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
และวิธีใชเปนภาษาไทยท่ีเห็นไดอยางชัดเจน
ติดไวท่ีตัวถังหรือบริเวณท่ีติดต้ัง

(5) จดัใหมีการดูแลรักษาและตรวจสอบ
เคร่ืองดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี โดย
การตรวจสอบตองไมนอยกวาหกเดือนตอหนึง่คร้ัง
พรอมกบัติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันท่ี
ทําการตรวจสอบคร้ังสดุทายไวท่ีอุปกรณดังกลาว
และเกบ็ผลการตรวจสอบไวใหพนกังานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจไดตลอดเวลา รวมท้ังตองมีการ

ตารางการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อใชดับเพลิงประเภท บี ตามความเส่ียงของพื้นท่ี

สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยง 

ตอการเกิดอัคคีภัย 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง

เทียบเทา 

 

ระยะเขาถึง 

อยางเบา 5-บี 

10-บี 

9 เมตร 

15 เมตร 

อยางปานกลาง 10-บี 

20-บี 

9 เมตร 

15 เมตร 

อยางรายแรง 40-บี 

80-บี 

9 เมตร 

15 เมตร 
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(3) ตองติดต้ังสัญญาณเพื่อเตือนภัยใน
ขณะท่ีระบบดับเพลิงอัตโนมัติกําลังทํางาน

(4) ตองไมมีสิ่งกดีขวางทางน้ําหรือสาร
ดับเพลิงอ่ืนจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ

ขอ 15 สถานท่ีท่ีมีสภาพเสีย่งตออัคคีภัย
อยางรายแรงหรืออยางปานกลางตองจดัใหมีระบบ
น้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบตามขอ 12
และเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดตามขอ 13

หนึง่คร้ังหรือตามระยะเวลาท่ีผูผลิตกาํหนดพรอม
กบัติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีทําการ
ตรวจสอบคร้ังสุดทายไวท่ีอุปกรณดังกลาว และ
เกบ็ผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบไดตลอดเวลา เวนแตเคร่ือง
ดับเพลิงแบบเคล่ือนยายได ใหตรวจสอบตาม
ระยะเวลาท่ีกาหนดไวในขอ 13 (5)

ขอ 17 สถานท่ีซึง่มีสภาพเสีย่งตอการเกดิ
อัคคีภัยอยางรายแรงหรืออยางปานกลาง ให
นายจางจัดลูกจางเพือ่ทําหนาท่ีดับเพลิงประจํา
อยูตลอดเวลาท่ีมีการทํางาน และจดัหาอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการ
ดับเพลิงและการฝกซอมดับเพลิงซึ่งตองอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดดี เชน เสือ้คลุมดับเพลิง รองเทา
ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือ
ควันพิษ อยางนอย ใหเพียงพอกับจานวนผูทํา
หนาท่ีดับเพลิงนั้น

3. กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอื่นๆ
3.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรือ่ง การปองกันและระงบัอคัคภียัในโรงงาน
(พ.ศ. 2552)

ขอ 6 อาคารโรงงานนอกจากไดมีการติดต้ัง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแลว ยงัตองติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลงิแบบมอืถอืทีเ่หมาะสมกับประเภทเชือ้เพลงิ
และเปนไปตาม มอก.

ขอ 7 เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตองมี
ขนาดบรรจไุมนอยกวา 4.5 กโิลกรัม พรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา มีการตรวจสอบสภาพและความ
พรอมใชงานไมนอยกวา 6 เดือนตอคร้ัง

ขอ 8 การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถอื
ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศ
หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เร่ือง
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

สําหรับสถานท่ีท่ีมีสภาพเสี่ยงตออัคคีภัยอยาง
เบา จะจัดใหมีเพียงเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือน
ยายไดตามขอ 13 อยางเดียวก็ได

ขอ 16 ใหนายจางปฏิบติัเกีย่วกบัอุปกรณ
ดับเพลิง ดังตอไปนี้

(1) ติดต้ังปายแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ
ดับเพลิงท่ีเห็นไดอยางชัดเจน

(2) ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในท่ีเห็นได
อยางชดัเจน ไมมีสิง่กดีขวาง และสามารถนาํมา
ใชงานไดโดยสะดวกตลอดเวลา

(3) จดัใหมีการดูแลรักษาและตรวจสอบ
อุปกรณดับเพลิงใหอยู ในสภาพท่ีใชงานไดดี
โดยในการตรวจสอบนัน้ตองไมนอยกวาเดือนละ

ขอ 9 เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือท่ีติดต้ัง
แตละเคร่ืองตองมีระยะหางกนัไมเกนิ 20 เมตร
และใหสวนบนสดุอยูสงูจากพืน้ไมเกนิ 1.50 เมตร
มีปายหรือสญัลักษณท่ีมองเห็นไดชดัเจน ไมมีสิง่
กดีขวาง และตองสามารถนาํมาใชงานไดสะดวก

ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัด
เตรียมน้าํสําหรับดับเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอ
ท่ีจะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงได
อยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที

ขอ 11 การติดต้ังระบบน้ําดับเพลิงตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ

ขอ 12 โรงงานท่ีมีสถานท่ีจดัเกบ็วัตถดิุบ
หรือผลิตภัณฑซึ่งเปนวัตถุท่ีติดไฟไดท่ีมีพื้นท่ี
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ตอเนือ่งติดตอกนัต้ังแต 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป
ตองติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบ
หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเทาให
ครอบคลุมพื้นท่ีนั้น

ขอ 13 การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ํา
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ

ขอ 14 สถานท่ีจดัเกบ็วัตถไุวไฟ ท่ีมีพืน้ท่ี
ต้ังแต 14 ตารางเมตรข้ึนไป ตองติดต้ังระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีนัน้

ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานตอง
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณสาํหรับการปองกนัและระงบัอัคคีภัยให
สามารถพรอมทํางานไดตลอดเวลา โดยการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณเหลาน้ันใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย

อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 
1. เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 

- ขับดวยเคร่ืองยนต 

- ขับดวยมอเตอรไฟฟา 

- เคร่ืองสูบนํ้า 

 

- ทดสอบเดินเคร่ือง 

- ทดสอบเดินเคร่ือง 

- ทดสอบปริมาณการสูบนํ้าและความดัน 

 

ทุกสัปดาห 

ทุกเดือน 

ทุกป 

2. หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire department 

connections) 

- ตรวจสอบ ทุกเดือน 

 
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants) - ตรวจสอบ 

- ทดสอบ (เปดและปด) 

- บํารุงรักษา 

ทุกเดือน 

ทุกป 

ทุกคร่ึงป 

4. ถังนํ้าดับเพลิง 

- ระดับนํ้า 

- สภาพถังนํ้า 

 

- ตรวจสอบ 

- ตรวจสอบ 

 

ทุกเดือน 

ทุกคร่ึงป 

5. สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด 

(Hose and hose station) 

- ตรวจสอบ ทุกเดือน 

6. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler system) 

- จุดระบายนํ้าหลัก 

- มาตรวัดความดัน 

- หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 

- สัญญาณการไหลของนํ้า 

- ลางทอ 

- วาลวควบคุม 

 

 

- 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 

 

ประกาศนี ้หรือมาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ
ขอ 16 ผูประกอบกจิการโรงงานตองจดัเกบ็

เอกสารตรวจสอบ ทดสอบ บาํรุงรักษาระบบและ
อุปกรณตามขอ 26 โดยใหเกบ็รักษาไวท่ีโรงงาน
พรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได

รายละเอียด การตรวจสอบ ทดสอบ
และบํารงุรกัษาระบบและอปุกรณสาํหรบัการ
ปองกันและระงบัอคัคภียั

1. เครือ่งดบัเพลงิชนดิมอืถอื
1.1 การตรวจสอบประจาํเดือน
(1) ชนิดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

ติดต้ังถูกตองตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม
(2) มีสิง่กดีขวางหรือติดต้ังในตําแหนงท่ี

เขาถึงไดยากหรือไม สังเกตเห็นไดงายหรือไม
(3) ตรวจสอบกรณท่ีีเคร่ืองดับเพลิง แบบ

มือถือท่ีมีเกจวัดความดันวา ความดันยังอยูใน
สภาพปกติหรือไม

(4) ดูสภาพอุปกรณประกอบวามีการ
ชํารุดเสียหายหรือไม

1.2 การทดสอบ
ทุกๆ 5 ป เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือจะ

ตองทดสอบการรับความดัน (hydrostatic test)
เพื่อพิจารณาวายังสามารถใชงานไดหรือไม

2. เครือ่งสบูน้าํดบัเพลงิ
2.1 เคร่ืองสูบน้าํดบัเพลงิขบัดวยเคร่ืองยนตดเีซล
(1) ทดสอบการทํางานของเคร่ืองสบูน้าํ

ดับเพลิงทุกๆ สปัดาหท่ีอัตราความเร็วรอบทํางาน

ตารางการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ
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ดวยระยะเวลาอยางนอย 30 นาทีเพือ่ใหเคร่ืองยนต
รอนถึงอุณหภูมิทํางาน ตรวจสภาพของเคร่ือง
สูบน้ํา ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา

(2) ตรวจสอบแบตเตอร่ี
(3) ระบบหลอล่ืน
(4) ระบบน้ํามันหลอล่ืนและน้ํามัน

เชื้อเพลิง
(5) เปล่ียนน้ํามันเคร่ืองตามระยะเวลา

ท่ีผูผลิตกําหนด แตไมนอยกวาปละคร้ัง
(6) ระดับน้าํกรด-น้าํกล่ันของแบตเตอร่ี

จะตองมีระดับทวมแผนธาตุตลอดเวลา
(7) ในกรณีระบบเคร่ืองสูบน้ําเปนแบบ

ทํางานโดยอัตโนมัติ ใหระบบควมคุมเปนตัวสัง่การ
ทํางานของเคร่ืองสบูน้าํโดยผานโซลีนอยสวาลว

2.2 เคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงขับดวยมอเตอร
ไฟฟา

(1) ทดสอบการทํางานของเคร่ืองสบูน้าํ
ทุกๆ เดือน

3. หัวรบัน้าํดบัเพลงิ (Fire department
connection)

3.1 หัวรับน้ําดับเพลิงจะตองเห็นและ
เขาถงึโดยงายตลอดเวลา

3.2 หัวรับน้ําดับเพลิงควรจะไดรับการ
ตรวจสอบเดือนละหนึ่งคร้ัง

3.3 ตรวจสอบหัวรับน้ําดับเพลิงวา ฝา
ครอบหรือปล๊ักอยูครบ หัวตอสายรับน้ําอยูใน
สภาพดี ล้ินกันกลับอยูในสภาพดีไมมีน้าํ ร่ัวซึม

4. หัวดบัเพลงินอกอาคาร (Hydrants)
4.1 การตรวจสอบหัวดับเพลิง
(1) ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะท่ีอยู

ใกลอาคารวาอยูในสภาพท่ีดีไมเสียหาย และ
ใชงานได

(2) หัวดับเพลิงในสถานประกอบการ

ควรตรวจสอบเดือนละคร้ังวาอยูในสภาพท่ีเห็น
ชัดเจนและเขาถึงไดงายโดยมีฝาครอบปดอยู
เรียบรอย

4.2 การบํารุงรักษาหัวดับเพลิง
(1) หลอล่ืนหัวดับเพลิงปละสองคร้ัง
4.3 การทดสอบหัวดับเพลิง
(1) ทดสอบการทํางานของหัวดับเพลิง

อยางนอยปละหนึง่คร้ัง โดยการเปดและปด เพือ่
ใหแนใจไดวามีน้ําไหลออกจากหัวดับเพลิง

5. ถงัน้ําดบัเพลงิ
5.1 ตรวจสอบระดับน้าํในถงัน้าํเดือนละคร้ัง
5.2 ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของถงัน้ํา
6. สายฉดีน้าํดบัเพลงิและตูเก็บสายฉดี

(Hose and Hose Station)
6.1 ตรวจสอบตูเกบ็สายฉีดเดือนละหนึง่

คร้ังเพื่อใหแนใจวามีอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงอยู
ครบและอยูในสภาพดี

6.2 ตรวจสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงแบบ
พับแขวน (Hose racks) หรือแบบมวนสาย
(Hose reels) และหัวฉีด (Nozzles) วาอยูใน
สภาพไมเสียหาย

6.3 วาลวควบคุมจะตองอยูในสภาพดี
ไมมีน้ําร่ัวซึม

7. ระบบหั วกระจายน้ํ าดั บเพลิ ง
(Automatic Sprinklers)

7.1 หัวกระจายน้าํดับเพลิงจะตองไดรับการ
ตรวจสอบดวยสายตาเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
สภาพของหัวกระจายน้าํดับเพลิงตองไมผกุรอน
ถูกทาสีทับหรือชํารุดเสียหาย

7.2 การเปล่ียนหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ท่ีเสียหาย ณ จุดติดต้ังตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้

(1) ชนดิ
(2) ขนาดรูหัวฉีดน้าํ
(3) อุณหภูมิทํางาน
(4) การเคลือบผิว
(5) แบบของแผนกระจายน้าํ (Deflector)

เชน แบบหัวควํ่า แบบหัวหงาย แบบติดต้ังขาง
ผนัง เปนตน

7.3 หัวกระจายน้าํดับเพลิงท่ีใชงานเปน
เวลา 50 ป จะตองสุมหัวกระจายน้าํดับเพลิงไป
ทดสอบการทํางานในหองทดลองและตองกระทํา
ลักษณะเดียวกันนี้ทุกๆ 10 ป

7.4 หัวกระจายน้าํดับเพลิงท่ีมีความเสีย่ง
ตอการเสียหายทางกล ควรจะมีอุปกรณครอบ
ปองกัน (Sprinkler Guards)

7.5 หัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรองจะตอง
จัดเตรียมไวไมนอยกวาหกหัวในกลองบรรจุ
เพือ่ปองกันจากความชืน้ ฝุน การกัดกรอนหรือ
อุณหภูมิสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส (100
องศาฟาเรนไฮต)

7.6 จาํนวนหัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรอง
สาํหรับอาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิงควร
มีจาํนวนดังนี้

(1) อาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิง
ไมเกิน 300 หัว - ไมนอยกวา 6 หัว

(2) อาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิง
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ระหวาง 300 หัวถึง 1,000 หัว - ไมนอยกวา
12 หัว

(3) อาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิง
ต้ังแต 1,000 หัวข้ึนไป - ไมนอยกวา 24 หัว

หมายเหตุ : หัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรอง
จะตองเตรียมไวทุกชนิดท่ีมีใชในอาคารหรือ
สถานประกอบการนั้นๆ

3.2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ื อง
หลกัเกณฑและวธีิการในการเกบ็รักษา การกาํหนด
บคุลากรทีรั่บผดิชอบ และการยกเวนไมตองปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 สําหรับ
สถานทีใ่ชกาซปโตรเลยีมเหลวทีก่รมธุรกจิพลงังาน
รับผดิชอบ พ.ศ. 2554

ขอ 14 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
ของสถานท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลว ตองเปนไป

การดับเพลิงไมนอยกวา 10 BC ตามมาตรฐาน
NFPA 58 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทาตอพืน้ท่ี
ใตถงัเกบ็และจายกาซ 50 ตารางเมตร เศษของ
50 ตารางเมตรใหคิดเปน 50 ตารางเมตร

การคํานวณพื้นท่ีใตถังเก็บและจายกาซ

ใหรวมพื้นท่ีท่ีหางจากผนังถังเก็บและจายกาซ
3.00 เมตรโดยรอบ แตท้ังนี้ทุกสถานท่ีใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอย
กวา 2 เคร่ือง

(2) ตองติดต้ังทอน้ําประปาสําหรับดับ
เพลิง 2 หัว ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
62.5 มิลลิเมตร หรือเทากบัขนาดทอน้าํประปา
สาํหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และตองมีเคร่ืองสูบน้ําสําหรับสูบน้ําดับเพลิง
โดยเฉพาะจากทอดังกลาว และตองมีเสนผา
ศูนยกลางไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร ยาวพอท่ี
จะฉีดน้าํคลุมพืน้ท่ีต้ังถงัเกบ็และจายกาซติดต้ัง ณ
ท่ีท่ีจะนํามาใชไดงาย ถาไมใชน้ําประปาตาม
ขางตนตองตอทอสาํหรับสบูน้าํจากแหลงน้าํหรือ
ท่ีเก็บน้ําท่ีมีน้ําอยูตลอดเวลา และแหลงน้ํานั้น
ตองมีปริมาตรน้าํไมนอยกวา17 ลูกบาศกเมตร
หรือ 17,000 ลิตร ตอปริมาณกาซปโตรเลียม
เหลว 12,000 ลิตร และตองเพิม่ปริมาณน้าํอีก 17
ลูกบาศกเมตรหรือ 17,000 ลิตร และสายสบูน้าํ
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร
อีก 1 สาย ตอปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวท่ีเพิม่
ข้ึนทุกๆ 20,000 ลิตร เศษของ 20,000 ลิตร
เศษของ 20,000 ลิตร ใหคิดเปน 20,000 ลิตร

(3) ถังเก็บและจายกาซท่ีมีความจุเกิน
50,000 ลิตร ตองจดัใหมีเคร่ืองดับเพลิงชนดิผง
เคมีแหงหรือน้าํยาดับเพลิง หรือเคร่ืองดับเพลิง
ชนดิอ่ืนไมนอยกวา 50 กโิลกรัม มีความสามารถ
ในการดับเพลิงไมนอยกวา 10BC ตามมาตรฐาน
NFPA 58 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี เทียบเทา ติดต้ัง
บนลอเล่ือนเพิ่มข้ึนอีก 2 เคร่ืองตอถังเก็บ และ
จายกาซ 1 ถงั เคร่ืองดับเพลิงเหลวดังกลาวตอง
ติดต้ังอยูใกลถังเก็บและจายกาซ

(4) เคร่ืองดับเพลิงตามขางตนตองอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดดี และผูประกอบกิจการตอง
ตรวจสอบและบํารุงรักษาทุก 6 เดือนโดยมี
หลักฐานการตรวจสอบ ติดหรือแขวนไวท่ีเคร่ือง
ดับเพลิง

ขอ 15 ระบบดับเพลิงตามขางตนจะใช
ระบบตามมาตรฐานอ่ืนท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกาํหนดกไ็ด

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนดิผงเคมี

แหง หรือน้าํยาดับเพลิง หรือเคร่ืองดับเพลิงชนดิ
อ่ืนท่ีมิใชเคร่ืองดับเพลิงชนดิฟองกาซขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัม มีความสามารถใน


