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บทนํา 
 

 ปญหาประการหน่ึงในการปองกันอัคคีภัยของอาคาร คือปญหางานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
จากอัคคีภัย โดยเฉพาะงานระบบเร่ิมตนที่สําคัญ ซึ่งไดแกระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย   การเกิดอัคคีภัยของ
อาคารในประเทศไทยจนนํามาสูการเสียชีวิตและทรัพยสินน้ัน สวนใหญพบวาไมติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย หรือระบบที่ติดต้ังอยูน้ันไมทํางาน และบางสวน พบวาระบบแจงสัญญาณชาจนไมสามารถเตือนผูคน
ในอาคารไดทัน ทั้งน้ีเปนเพราะปญหาการติดต้ังที่ไมไดมาตรฐาน การใชบริภัณฑ หรืออุปกรณที่ไมเหมาะกับ
พื้นที่ใชงาน และที่สําคัญที่สุด คือระบบที่ติดต้ังอยูน้ันขาดการ บํารุงรักษา อันไดแกการ ตรวจสอบและการ
ทดสอบที่ไดมาตรฐาน ตามเวลาที่กําหนด 
 
 ในปจจุบัน ประเทศไทย ยังไมมีมาตรฐาน  ดานการตรวจสอบ และ การ ทดสอบการติดต้ังระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่จะนํามาใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง ถูกวิธี  และ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ในสากล 
ดังน้ันคณะกรรมการไฟฟา (พ .ศ. 2551) ของสภาวิศวกร  จึงมีมติเห็นชอบใหมีการจัดทําประมวล หลักปฏิบัติ
วิชาชีพน้ีขึ้น เพื่อแกปญหาการขาดมาตรฐาน ดังกลาว 

 
 ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพ  ดาน การตรวจสอบ และ การ ทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยน้ี จะชวยเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม และมาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  เจาของ
อาคาร ผูอยูอาศัยในอาคาร หนวยงานราชการ และเอกชน ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเจาของหรือ ผูแทนผลิตภัณฑ
สามารถนําไปใช เปนแนวทางปฏิบัติ สําหรับการ ตรวจสอบ และ การทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และยอมรับในสากล  สงผลใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
 
 สภาวิศวกรขอขอบคุณ  คณะผูจัดทําของ ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดา นเทคโนโลยีไฟฟากําลัง  คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูเขียน  และเรียบเรียงประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพ  ดาน การ
ตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยฉบับน้ีมาไว ณ โอกาสน้ี 
 

 
                                                                                  (นายทวี  บุตรสุนทร) 

                                                                                   นายกสภาวิศวกร 



  

ข 
 

คํานํา 
 

 ประมวลหลักปฏิบัติ วิชาชีพ  ดาน การตรวจสอบ  และ การ ทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยน้ี เปนขอกําหนดสําหรับใชตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจรับงานติดต้ังดวยวิธีการมาตรฐาน ทั้งน้ีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานติดต้ังอุปกรณ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ใหสามารถวางใจไดวาอุปกรณ และระบบ
ดังกลาวจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองไดมาตรฐานตลอดเวลา โดยระบบดังกลาวจะตองเตือนภัยไดทันที
ขณะเร่ิมเกิดอัคคีภัย เพื่อใหสามารถรักษาชีวิต และลดความสูญเสียทรัพยสินจากอัคคีภัยน้ันได 
 
 ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพน้ี ประกอบดวยหลักการโดยทั่วไป ขอบเขต ขั้นตอน และกําหนดเวลา
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ัง พรอมทั้งกําหนด
มาตรฐานการรายงาน และการบันทึกผล สําหรับการตรวจรับงานติดต้ัง และการบํารุงรักษา  อันไดแกการ
ตรวจสอบ และการทดสอบตามกําหนด สําหรับอุปกรณ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดต้ังในอาคาร
โดยทั่วไป ต้ังแตบานพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก ไปจนถึงอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง สถานประกอบการ
พิเศษ อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม และคลังสินคา อยางไรก็ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพน้ีไมสามารถใช
ตรวจสอบ และทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดต้ังในอาคารที่อาจมีอันตรายจากวัตถุระเบิด 
เชนอาคารที่ผลิต หรือใชเก็บดินปน ดินระเบิด กระสุนปน พลุ หรือสิ่งที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน เปนตน  
 

 
                                                  (นายชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ) 

                                                     ประธานคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ  
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หมวดที่ 1   
ทั่วไป 

 
 

 1.1 ขอบเขต 
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ มีขอบเขตการใชงานดังตอไปนี ้
1.1.1 ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชเปนมาตรฐานเพ่ือการปฏิบัติข้ันพื้นฐานสําหรับการ

ตรวจสอบ   และการทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย สําหรับอาคาร
โดยท่ัวไปที่ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไดแกบานพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก 
อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง สถานประกอบการพิเศษ อาคารเพื่อ
การอุตสาหกรรม และคลังสินคา 

1.1.2 ผูใชประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ตองมีพื้นฐานความรู ความเขาใจในมาตรฐานระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือระบบแจงหตุเพลิงไหมมากอน เพื่อใหสามารถปฏิบัติการ
ตรวจสอบ และการทดสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบไดอยางถูกตอง 

1.1.3  ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้  ไมใชเปนมาตรฐานสําหรับอาคารท่ีอาจมีอันตรายจากวัตถุ
ระเบิด เชนอาคารท่ีผลิต หรือใชเก็บดินปน ดินระเบิด กระสุนปน พลุ หรือส่ิงท่ีจัดอยูใน
ประเภทเดียวกัน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของอาคารดังกลาว ใชบริภัณฑ หรือ
อุปกรณแตกตางไปจากมาตรฐานท่ีใชกับอาคารท่ัวไป 

 
 1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อการปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ังอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ซ่ึง
รวมท้ังงานติดต้ังใหมและงานติดต้ังเพิ่มเติม เพื่อยืนยันวาการติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยนั้นๆ ไดติดต้ังตรงตามการออกแบบ ติดต้ังอยางถูกตองถูกวิธี ในตําแหนงท่ี
มาตรฐานกําหนด โดยไมมีอุปสรรคขัดขวางการทํางานหรือทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง สามารถทํางานเร่ิมสัญญาณและแจงสัญญาณ ตลอดจนส่ังงานระบบรวม
ทํางานใหความปลอดภัย ใหทํางานไดตามมาตรฐานกําหนดทุกประการ 

1.2.2 เพื่อการสํารวจและการบํารุงรักษาเชิงปองกันตามกําหนดเวลาการบํารุงรักษาระบบ  โดย
ภายหลังการปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบแลว อุปกรณและระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยจะคงอยูในสภาพท่ีดี มีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด  อยูในสภาวะปกติท่ีพรอม
ทํางานแจงสัญญาณไดตลอดเวลา จนถึงกําหนดการตรวจสอบ และการทดสอบในคร้ัง
ตอไป 
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1.2.3 เพื่อพิสูจนทราบวาไมมีการแกไขดัดแปลงระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  เปล่ียนแปลง
สภาพอาคารหรือการใชสอยอาคาร จนทําใหสมรรถนะการทํางานของระบบลดลง หรือ
เปล่ียนไป 

1.2.4 เพื่อใหผลจากปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบตามท่ีปฏิบัติกําหนดนี้ พิสูจนทราบ
วาการติดต้ังถูกตองหรือผิดไปจากท่ีมาตรฐานกําหนด  โดยไมมีดุลยพินิจของผูปฏิบัติ
หนาท่ีเขามาเกี่ยวของแตอยางใด ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการปรับปรุง การแกไข การพัฒนา
ระบบ และการบํารุงรักษาระบบไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

 
 1.3  การใชประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี ้ 

ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชเปนขอกําหนดกลางเพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตองตรงกัน  โดย
กําหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาปฏิบัติ ชวงเวลาปฏิบัติท่ีเหมาะสม รายละเอียดของการ
รายงาน  และการบันทึกข้ันพื้นฐาน ประกอบการปฏิบัติ 
1.3.1  ผูท่ีตองใชประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี ้

1.3.1.1 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร 
1.3.1.2 ผูติดต้ังระบบ 
1.3.1.3 บุคคล หรือนิติบุคคลผูตรวจสอบอาคาร และบริษัทประกันภัยดานอัคคีภัยอาคาร 
1.3.1.4 พนักงานเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจ ท่ีเกี่ยวของกบัความปลอดภัยของอาคารจากอัคคีภยั 

1.3.2   ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชสําหรับการปฏิบัติตออุปกรณ บริภัณฑ และระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยท่ีติดต้ังกับอาคารโดยท่ัวไปดังตอไปนี้ 
1.3.2.1  การสํารวจ 
1.3.2.2  การตรวจสอบ 

1.3.2.3 การทดสอบ 
1.3.2.4 การตรวจรับงานติดต้ัง 
1.3.2.5 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน และการบํารุงรักษา  

 

1.4  ความสอดคลองกับมาตรฐานอ่ืน 
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ เปนปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ัง ท่ีจะใหผล
การปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดโดยทั่วไปท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ของมาตรฐานสากลและของประเทศไทย เชนมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (วสท.) และ
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (วสท.) เปนตน  
กรณีปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเฉพาะ หรือตองทําการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดระบุไวในประมวลหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใหใชขอกําหนดเพื่อปฏิบัติท่ีระบุไวในมาตรฐานท่ีกลาวถึงขางตน 
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1.5  เอกสารอางอิง  
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้  ใชมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (วสท.) เปนหลักในการอางอิง 
ประกอบกับเอกสารอ่ืน ดังแสดงในรายการเอกสารอางอิงในภาคผนวก จ 

  
 1.6  คําจํากัดความ 

คําจํากัดความในประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้กําหนดไวดังตอไปนี ้
1.6.1  การสํารวจ 
 การมองดูอุปกรณ และบริภัณฑ ท่ีตําแหนงติดต้ัง เพื่อตรวจความเรียบรอย นับจํานวน

ความครบถวน สังเกตุตําแหนงติดต้ังไดมาตรฐาน พื้นท่ีติดต้ังหรือระบบไมมีการแกไข
ดัดแปลง  มีสภาพทางกายภาพท่ัวไปเปนปกติ ไมขัดของ เสียหาย ท่ีทําใหสมรรถนะการ
ทํางานลดลง 

1.6.2 การตรวจสอบ 
 การมองอยางพินิจพิเคราะห  ท่ีสวนประกอบหลักของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย ท้ังสภาพ ตําแหนงติดต้ัง และความพรอมทํางาน รวมท้ัง
การอานคา  การวัดคา โดยคาท่ีวัดและอานไดตองเปนไปตามคาท่ี ผูผลิตกําหนด และอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

1.6.3 การทดสอบ 
 การดําเนนิการเพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภณัฑ หรือระบบน้ันมีสมรรถนะท่ีดี และมีการ

ทํางานท่ีถูกตอง 
1.6.4 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (preventive maintenance) 
 การดําเนินการดูแลสภาพโดยท่ัวไปของสวนประกอบท้ังหมดในระบบ ท่ีตองการการ

ดูแลตามกําหนด  เชนการทําความสะอาด การปรับแตง และการเปล่ียนช้ินสวนอะไหล
ในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อลดความเส่ียงท่ีสวนประกอบนั้นๆอาจเกิดขัดของ เสียหาย 
หรือทํางานผิดพลาดโดยไมคาดคิด 

1.6.5 การบํารุงรักษา 
 กระบวนการปฏิบัติการสํารวจ การตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน ในชวงเวลาท่ีกําหนด โดยมีการแกไขหากพบการชํารุดเสียหาย เพื่อใหบริภัณฑ 
และระบบอยูในสภาพดีท่ีสุด สามารถทํางานไดอยางถูกตอง โดยตอเนื่อง 

1.6.6 การแกไข 
 การซอม การเปล่ียนช้ินสวนอะไหล หรืออุปกรณท่ีพบวาเสีย หรือขัดของ เม่ือตรวจพบ 

หรือเม่ือทดสอบไมผาน ในระหวางทําการบํารุงรักษา 
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1.6.7 อาคาร 
 ตึก บาน เรือน โรง ราน คลังสินคา สํานักงาน และส่ิงปลูกสราง ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูอาศัย 

เขาใชสอย หรือประกอบกิจการได ซ่ึงแบงประเภทดังตอไปนี ้
1.6.7.1 อาคารท่ีระบุตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33, 39, 47 ไดแกอาคารขนาดเล็ก อาคาร

ขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง รวมทั้งอาคารท่ีใชเปนสถาน
ประกอบการพิเศษ 
ก.   อาคารขนาดเล็ก หมายถึงอาคารหรือบานพักอาศัยดังตอไปนี ้

(1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15.00 เมตรและมีขนาดพ้ืนท่ีในหลังเดียวกัน
ระหวาง 500 ถึง 2,000 ตารางเมตร 

(2) อาคารท่ีมีความสูงระหวาง 15 ถึง 23.00 เมตร และพ้ืนท่ีท้ังหลังไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร 

หมายเหตุ  
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา 
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนัง
ของช้ันสูงสุด 

ข. อาคารขนาดใหญ 
อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพื่อใชอาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารเปนท่ีอยู
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทตามขอกําหนด
ตอไปนี้  
(1) มีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตร หรือ 
(2) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแต 15.00 เมตร ข้ึนไปแตไมถึง 23.00 เมตร และมี

พื้นท่ีอาคารรวมกันทุกช้ัน หรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 
ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ี
กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

ค.  อาคารขนาดใหญพเิศษ 
อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด ของอาคารเปนท่ีอยู
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ี
รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต 10,000 ตารางเมตร 
ข้ึนไป 
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ง. อาคารสูง 
อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได โดยมีความสูงต้ังแต 23.00 เมตร 
ข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้น
ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึง
ยอดผนังของช้ันสูงสุด 

จ. สถานประกอบการพิเศษ 
อาคารหรือสวนหน่ึงในอาคารเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยท่ัวไป
เพื่อกิจกรรมตาง ๆ เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล 
สถานศึกษา หอสมุด ศูนยกีฬา หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ
บันเทิง ทาอากาศยาน สถานีขนสงและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการใชงาน
แบบเดียวกัน 

1.6.7.2  อาคารอ่ืนๆนอกเหนือจากประเภทท่ีระบุในขอ 1.6.7.1 ท่ีตองติดต้ังระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย เชนโรงงาน คลังสินคา เปนตน ยกเวนอาคารท่ีใชผลิต หรือเก็บวัตถุ
ระเบิด 

1.6.8 ตัวแทนเจาของอาคาร 
ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ และหนาท่ีตามกฎหมาย จากเจาของอาคารใหกระทําการแทน 
ไดแก 
1.6.8.1  บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีดําเนินการแทนเจาของอาคาร ตามกฎหมาย 
1.6.8.2  วิศวกรออกแบบ หรือวิศวกรควบคุมงานกอสรางอาคารนั้น 
1.6.8.3  วิศวกรควบคุมอาคาร 
1.6.8.4  ผูบริหาร หรือพนักงานความปลอดภัย ท่ีผานการอบรมการปองกันอัคคีภยัอาคาร 

1.6.9 ผูตรวจสอบอาคาร 
บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีมีใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวงกําหนด 

1.6.10  พนักงานเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจ 
 พนักงานเจาหนาท่ี  ผูมีหนาท่ีตามกฎหมายกําหนด ไดแก 

 1.6.10.1   นายชาง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 
 1.6.10.2   เจาหนาท่ี ตาม พรบ. ควบคุมโรงงาน 

1.6.10.3   เจาหนาท่ี ตาม พรบ. ปรมาณูเพือ่สันติ 
1.6.11  ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

คือการนําชุดอุปกรณ และบริภัณฑตางๆ มาทําการตอประสานเขาเปนชุดเดียวกันดวย
วงจรไฟฟา เพื่อทํางานแจงเหตุเตือนภัยเม่ือตรวจพบอัคคีภัย 
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1.6.12 เอกสาร 
หนังสือ กระดาษ ส่ือเก็บขอมูล หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีสามารถแสดงขอมูลดวยตัวเลข 
ตัวอักษร ภาพ ผังหรือแผนแบบ ท่ีนํากลับมาใชเปนหลักฐานได โดยวิธีพิมพ ถาย
เอกสาร หรือวิธีอ่ืนๆ 

1.6.13   แบบแสดงการติดต้ังจริง ( as built drawing ) 
แบบแผนผังวงจรของระบบ ท่ีเขียนข้ึนหลังจากการติดต้ังระบบเขากับอาคารแลวเสร็จ 
รวมท้ังแบบแผนผังวงจรของระบบสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมจากระบบท่ี
ติดต้ังอยูเดิม เปนแบบปจจุบัน  ท่ีใชมาตราสวนท่ีเหมาะสม แสดงสถานท่ี  ตําแหนง
ติดต้ังอุปกรณตรงกับความเปนจริง และตองแสดงรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1.6.13.1  แบบผังวงจรเสนเดีย่วของระบบ 
1.6.13.2  ตําแหนงและลักษณะท่ีไดติดต้ังอุปกรณ หรือบริภัณฑจริง ท้ังท่ีติดต้ังในลักษณะ

เปดเผย และในท่ีซอน 
1.6.13.3 ทางเดินสายไฟ จดุตอสาย และตําแหนงท่ีตอรวมกับระบบเดิม หรือ ระบบ     

รวมทํางานใหความปลอดภยัท้ังท่ีติดต้ังในลักษณะเปดเผย และในท่ีซอน 
1.6.13.4   คาความดังของเสียงสัญญาณ และตําแหนงท่ีวดั ระบุลงในแบบ 
1.6.13.5   พื้นท่ีศูนยส่ังการดับเพลิง ตําแหนงแผงควบคุมท้ังหมดของระบบ แผงแสดง      

ผลเพลิงไหม  และแผงเซอรกิตเบรกเกอร ท่ีใชควบคุมแหลงจายไฟฟาหลัก 
 ของระบบ 

 
 1.7  อาคารท่ีตองทําการตรวจสอบ และการทดสอบ 

อาคารท่ีตองทําการตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไดแก 
อาคารท่ีติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามท่ีระบุในขอ 1.1.1  

 
 1.8  ผูมีหนาท่ีเก่ียวของในการตรวจสอบ และการทดสอบ 

ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของในการตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ไดแกบุคคล หรือนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
1.8.1  ผูมีหนาท่ีฝายอาคาร 

เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร เปนผูมีหนาท่ีตองจัดใหมีการตรวจสอบ  และ
การทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ดังตอไปนี้ 
1.8.1.1 การตรวจสอบและการทดสอบ เม่ือการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแลว

เสร็จ ท้ังท่ีติดต้ังใหมท้ังหมด หรือท่ีติดต้ังเพิ่มเติมจากระบบท่ีมีอยูเดิม กอนการ
รับมอบงานติดต้ัง และเร่ิมเปดระบบเพื่อใชงาน โดยตองทําการตรวจสอบ และ
การทดสอบระบบโดยรวมท้ังหมด 
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1.8.1.2 การตรวจสอบและการทดสอบ  เม่ือดําเนินการแกไขการขัดของ  เสียหายของ
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบ แลวเสร็จ 

1.8.1.3 การตรวจสอบและการทดสอบ  ตามกําหนดเวลาท่ีประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้
กําหนด เพื่อการบํารุงรักษาใหระบบอยูในสภาพท่ีดี สามารถทํางานไดถูกตอง
โดยตอเนื่อง 

1.8.2   ผูติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือผูใหบริการบํารุงรักษาระบบ 
ผูติดต้ังเปนผูมีหนาท่ีจัดทําเอกสาร ตามมาตรฐานกําหนด ท่ีผานการตรวจรับรองจาก
วิศวกรผูควบคุมงานแลววาถูกตอง ครบถวน มอบใหกับเจาของอาคาร เม่ือสงมอบงาน
เอกสารท่ีตองจัดทําไดแกเอกสารดังตอไปนี้ 
1.8.2.1 แบบแสดงการติดต้ังจริง 
1.8.2.2 คูมือการใชงานอุปกรณ บริภัณฑ เคร่ืองควบคุม และระบบโดยรวม ท่ีจัดทําข้ึน

ใชเฉพาะกับระบบท่ีติดต้ังนี ้(ดูขอ 2.2.1.2 ค) 
1.8.2.3 แบบรายงานการตรวจสอบ 
1.8.2.4 แบบรายงานการทดสอบ 
1.8.2.5 แบบรายงานการบํารุงรักษา 

1.8.3 ผูตรวจสอบอาคาร 
ผูตรวจสอบอาคารมีหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ เพื่อ
รับรองการตรวจสอบตามกฎหมายกําหนดใหกับเจาของอาคารวา อุปกรณ บริภัณฑ และ
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยท่ีไดติดต้ังนั้น ทํางานไดตามมาตรฐานกําหนด และไดมีการ
ดําเนินการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท่ีประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้กําหนดโดย
ตอเนื่อง 

1.8.4  พนักงานเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจ 
ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอกําหนดที่ 1.6.10 มีหนาท่ีตาม
กฎหมายกําหนด เปนผูรวมเขารับรู รับทราบ หรือเขาทําการสํารวจอาคารวา ไดทําการ
ติดต้ังและใชงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกฎหมายกําหนด หรือไม และระบบท่ี
ติดต้ังอยูนั้นไดผานการรับรองการตรวจสอบจากผูตรวจสอบอาคารตามกําหนดแลว  
ในขณะทําการสํารวจ หากมีขอโตแยงการติดต้ังใดท่ีเห็นวาอาจขัดตอมาตรฐาน พนักงาน
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ อาจเรียกใหเจาของอาคารดําเนินการตรวจสอบ และการทดสอบ 
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ใหม เฉพาะสวนท่ีมีขอ
โตแยงนั้น  
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 1.9  หลักปฏิบัติการบํารุงรักษา  
1.9.1  ท่ัวไป 

หลักปฏิบัติการบํารุงรักษาประกอบดวยการดําเนินการ 4 ข้ันตอน (ดูภาพท่ี 1.1) ท้ังนี้
บันทึกผลการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 จากปฏิบัติการสํารวจ ตรวจสอบ  ทดสอบ และ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน  จะเปนเ ง่ือนไขท่ีใชดําเนินการในข้ันตอนถัดไป     โดย
ผูดําเนินการบํารุงรักษาตองบันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดเฉพาะ  สําหรับผลของ
การดําเนินการนั้นๆลงในบันทึกดังกลาว ซ่ึงจะนําไปใชประกอบในรายงานใหเจาของ
อาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารรับทราบในภายหลังได 

 1.9.2 ข้ันตอนท่ี 1 ปฏิบัติการ เพื่อบันทึกผลดําเนินการ ดังตอไปนี ้
1.9.2.1  ปฏิบัติการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเชิงปองกันตามลําดับ 
1.9.2.2 บันทึกผลดําเนินการ ความคิดเห็นและรายละเอียดเฉพาะ ในแตละลําดับ พรอม

ระบุถึงอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยท่ีดําเนินการนั้นผาน 
หรือไมผานเกณฑมาตรฐานอยางไร ท้ังนี้ยกเวนการบํารุงรักษาเชิงปองกันซ่ึง
เปนการดําเนินการประจําตามปกติ 

1.9.2.3 ตองปฏิบัติการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเชิงปองกันตามลําดับ
ใหม กรณีท่ีผลดําเนินการในคร้ังแรกไมผานเกณฑมาตรฐาน  หรือเกิดการ
ขัดของ เสียหายท่ีสามารถแกไขได พรอมกับทํารายงานใหเจาของอาคาร หรือ
ตัวแทนเจาของอาคารรับทราบเม่ือแกไขไดแลว 

1.9.2.4 บันทึกผลดําเนินการ ท้ังผลท่ีผาน และไมผานเกณฑมาตรฐาน อัน เนื่องจากเกิด
การขัดของ เสียหายท่ีไมสามารถแกไขไดในทันที  

1.9.3 ข้ันตอนท่ี 2 พจิารณาผลดําเนินการ เพื่อจดัทํารายงานผลดําเนินการ ดงัตอไปนี ้
1.9.3.1 พิจารณาบันทึกผลดําเนินการ ขอคิดเห็น และรายละเอียดจากทุกลําดับท่ี

ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 เพื่อสรุปการทํางานของระบบโดยรวมวา สามารถ
ทํางานไดตามปกติหรือไม 

1.9.3.2 จัดทํารายงานจากขอสรุป 
ก. รายงานผลดําเนินการสําหรับอุปกรณ หรือบริภัณฑแตละชุดเม่ือระบบ

สามารถทํางานไดตามปกติ 
ข. รายงานใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบภายใน 24 ช่ัวโมง 

ถึงการขัดของ เสียหาย กรณีท่ีระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ เพื่อ
ดําเนินการแกไขตอไป 

1.9.4 ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลดําเนินการ เพื่อจัดทํารายงานสภาพของระบบประจําป  ดังตอไปนี ้
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1.9.4.1 รวบรวมรายงานผลดําเนินการอุปกรณ หรือบริภัณฑแตละชุดสืบเนื่องจาก
ข้ันตอนท่ี 2 เพื่อพิจารณาวาการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 ไดปฏิบัติครบถวนทุก
ลําดับ ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 

1.9.4.2 จัดทําบันทึกการขัดของ ใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารรับทราบ 
กรณีรายงานขางตนระบุวา การปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 1 ไมสามารถ ทําใหสํา เ ร็จ
ไดภายในกรอบเวลาที่กําหนด 

1.9.4.3 จัดทําบันทึกการเสียหายท่ีพบใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
รับทราบ กรณีรายงานขางตนระบุวา การปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 1  สามารถทําได
ภายในกรอบเวลาที่กําหนด แตความเสียหายยังไมสามารถแกไขไดท้ังหมด 

1.9.4.4 สรุปรายงานผลดําเนินการ และบันทึกตางๆท่ีกลาวถึงขางตน เพื่อจัดทํารายงาน
สภาพของระบบประจําป 

1.9.5 ข้ันตอนท่ี 4 การลงรายละเอียดในรายงานสภาพของระบบ ดังตอไปนี ้
1.9.5.1 จัดทํารายงานสภาพของระบบประจําป ท่ีประกอบดวยขอสรุปการทํางาน ขอ ง

ระบบโดยรวม และระบุการขัดของ เสียหายท่ีเกิดข้ึน 
1.9.5.2 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองลงนามรับทราบรายละเอียด ท่ี

ปรากฎในรายงานสภาพของระบบประจําปนั้น ในกรณีดังตอไปนี้ 
ก. การทดสอบ ยังไมสามารถทําไดครบถวน สมบูรณท้ังหมด 
ข. การแกไขการขัดของ เสียหาย ยังไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จท้ังหมด 

1.9.5.3 ระบุสภาวะของระบบโดยรวมในรายงาน 
ก. ระบบอยูในสภาวะปกติ เม่ือไมพบการขัดของ เสียหายใดๆเลย 
ข. ระบบอยูในสภาวะลมเหลว เม่ือพบการขัดของ เสียหายซ่ึงยังไมสามารถ

แกไขได และมีผลใหระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ 
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 ภาพท่ี 1.1 แผนภูมิการบํารุงรักษาระบบ 

ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจ การตรวจสอบ การทดสอบ การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

ดําเนินการตามลําดับ 

บันทึกผล
ดําเนินการ 

ผาน 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

บันทึกการขัดของ ใหเจาของอาคาร 
หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบ 

ผลดําเนินการ 
ผานมาตรฐาน 

หรือไม 

การขัดของ 
เสียหาย แกไขไดทันที 

หรือไม 

ไมผาน 

ระบบ 
ทํางานเปนปกติ 

หรือไม 

ดําเนินการ 
ทุกลําดับและขั้นตอนตามกําหนดเวลา 

ไดหรือไม 

ไมได 

การขัดของ 
เสียหายแกไขไดทั้งหมด 

หรือไม 

ไม 

ได 

บันทึกการเสียหาย ใหเจาของอาคาร 
หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบ 

ไม 

รายงานสภาพของระบบ 
ประจําป 

ได 

ขั้นตอนท่ี 4 

  

ปกติ 

 รายงานผลดําเนินการ 
อุปกรณ หรือบริภัณฑแตละชุด 

ไมปกติ 

ได 

การแกไข 

รายงานเจาของอาคาร 
 หรือตัวแทน 

รายงานเจาของอาคาร 
 หรือตัวแทน 
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 1.10  แผนการบํารุงรักษา  
 แผนการบํารุงรักษาท่ีสอดคลองกับหลักปฏิบัติในขอ 1.9 จะใหผลการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
1.10.1 พิสูจนทราบวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนั้นๆ ทํางานไดเปน

ปกติ ถูกตองไดมาตรฐาน และเปนไปตามท่ีไดออกแบบไว 
1.10.2 การทํางาน และการใชงานอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ดําเนินไปไดตามปกติอยาง

ตอเนื่อง 
หมายเหตุ  การเปล่ียนอะไหลทดแทนใหกับอุปกรณ หรือบริภัณฑท่ีขัดของ เสียหาย หรือการ
เปล่ียนอะไหลตามกําหนด ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต โดยใชอะไหลท่ีผูผลิตยอมรับ 

 
  ตารางท่ี 1.1  ประมวลงานบํารุงรักษา 

งานบํารุงรักษา เปาหมายการปฏิบัติการ 
สํารวจ เพ่ือตรวจนับจํานวน ยืนยันความครบถวนของอุปกรณ และบริภัณฑ 

เพ่ือยืนยันวาการติดต้ังไดมาตรฐาน พ้ืนที่ติดต้ัง และระบบไมไดถูกปรับเปล่ียนไปจากเดิม  
เพ่ือยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบไมเสียหาย ทํางานไดไมขัดของ 

ตรวจสอบ เพ่ือยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบทํางานเปนปกติทั้งหมด ในพิกัดตามมาตรฐาน 
ทดสอบ เพ่ือยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบมีสมรรถนะที่สมบูรณ ทํางานไดถูกตอง 
บํารุงรักษาเชิงปองกัน เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงการเกิดเหตุขัดของอยางกระทันหัน 

 
 1.11  ขอกําหนดการบํารุงรักษา เพื่อใชงานระบบ 

ตองเร่ิมดําเนินการบํารุงรักษาตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ เม่ือเปดการใชงานอุปกรณ 
บริภัณฑ หรือระบบ ซ่ึงการดําเนินการตองสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณ บริภัณฑ 
และระบบตามแบบ การติดต้ัง และการดูแลการทํางานหลังการติดต้ัง การดูแลการทํางาน
หลังจากดําเนินการปรับปรุงดัดแปลง หรือการพัฒนาระบบดังกลาว โดยมีขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
1.11.1 เ ร่ิ ม ทํ าการ บํ า รุ ง รักษาระบบ  เ ม่ื อ ทํ าการดู แลการทํ า ง านห ลังการ ติด ต้ั ง 

(commissioning) และเปดการใชงานระบบแลว 

1.11.2 การบํารุงรักษา ตองสอดคลองกับคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ
นั้นๆ 

 
 1.12   ความถ่ีของการบํารุงรักษาระบบ 

ความถ่ีของการบํารุงรักษาแสดงในตารางท่ี 1.2 นี้เปนการกําหนดเวลาดําเนินการท่ีนับรวม
การสํารวจ การตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเชิงปองกันเขาดวยกัน โดยมี
รายละเอียดดําเนินการกลาวไวในภาคผนวก ก 
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ตารางท่ี 1.2  ความถ่ีของการบํารุงรักษา 

 

 
 1.13  ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย 

ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย ไดแกระบบท่ีควบคุมอัตโนมัติโดยระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย เพื่อใหความปลอดภัย เม่ือเกิดอัคคีภัย เชนระบบอัดอากาศในชองบันไดหนีไฟแบบ
ปด ระบบปลดประตูกั้นควัน หรือกั้นไฟ ระบบระบายควันไฟ ระบบประกาศฉุกเฉิน บริภัณฑ
ควบคุมหยุดการทํางานระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมลิฟท  ระบบเฝาตรวจการทํางานแจง
สัญญาณ (alarm monitoring system) ระบบมานกั้นควัน (smoke curtain) และบริภัณฑกระตุน
การทํางานปมน้ําดับเพลิง โดยตองมีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1.13.1 ตองมีแบบผังวงจร ท่ีแสดงตําแหนง และการเช่ือมตอระหวางระบบสัญญาณเตือน

อัคคีภัยกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เก็บ หรือแสดงไวท่ีศูนยส่ังการ
ดับเพลิงของอาคาร 

1.13.2 ตองทําการทดสอบการทํางานรวมกัน อยางนอยปละคร้ัง เพื่อใหม่ันใจวาระบบรวม
ทํางานใหความปลอดภัย จะทํางานตามการควบคุมจากระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ได และใหผลการทดสอบเหมือนกับผลท่ีไดจากการทดสอบการทํางานสําหรับการ
ตรวจรับงานติดตั้ง 

1.13.3 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองจัดใหมีการทดสอบระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย รวมกับระบบรวมทํางานเพื่อความปลอดภัยอ่ืนๆ โดยตองมีเจาหนาท่ี
ทางเทคนิคของระบบรวมทํางานนั้นๆ รวมการทดสอบดวย 

1.13.4 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารตองแจงดวยประกาศขอความ หรือดวย เสียง
ประกาศ  เพื่อใหผูท่ีอยูในอาคารนั้นไดทราบลวงหนาถึงกาํหนด วัน และเวลา ท่ีจะ
ทําการทดสอบ 7 วันกอนทําการทดสอบ  

การบํารุงรักษาสําหรับ 

กําหนดเวลา 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยป

 

อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย       

เตารับ หรือบริภัณฑแผงบรรจุโทรศัพทฉุกเฉิน       

บริภัณฑชุดควบคุมระบบโทรศัพทฉุกเฉิน       

อุปกรณลําโพงกระจายเสียงประกาศ และเสียงสัญญาณแจงเหตุ       

บริภัณฑชุดควบคุมระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และเสียงสัญญาณแจงเหตุ       

อุปกรณ หรือบริภัณฑเฝาตรวจ (monitor) การทํางาน      
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 1.14   สภาพแวดลอมท่ีไมปกติ 
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมท่ีติดต้ังในพ้ืนท่ี ท่ีมีภาวะแวดลอมไม
ปกติ เชนมีฝุนละอองมาก มีความช้ืนสูง มีสภาวะการกัดกรอนสูง มีอุณหภูมิแวดลอมสูง อยู
ในสภาวะการส่ันสะเทือนเปนประจํา และมีความเส่ียงตอความเสียหายทางกายภาพสูง เปน
ตน ตองทําการบํารุงรักษามาก และบอยครั้งข้ึนกวาหลักปฏิบัติปกติ ท้ังนี้ ผูใหบริการ
บํารุงรักษา และเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองรวมกันกําหนดแผนการ
บํารุงรักษาข้ึนใหมสําหรับพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมไมปกติดังกลาว  

 
 1.15  ขอปฏิบัติเม่ือจําเปนตองปดการทํางานระบบ 

ระหวางปฏิบัติการบํารุงรักษา หากตองปดการทํางานระบบบางสวนเปนการช่ัวคราว 
ผูดําเนินการบํารุงรักษาระบบตองปฏิบัติดังนี้ 
1.15.1 แจงใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารรับทราบ 
1.15.2 ทํารายงานช้ีแจงใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบถึงลักษณะและ

วิธีการปฏิบัติตอระบบ  และประมาณระยะเวลาวาจะตองปดการทํางานระบบในพ้ืนท่ี
ปองกันสวนใด และใชเวลานานเพียงใด ท้ังนี้ ตองไมเกิน 7 วัน 

1.15.3 ทํารายงานแจงใหเจาท่ีผูรับผิดชอบระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยทราบถึงการ
ปดการทํางานช่ัวคราวของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดังกลาว 

1.15.4 ตองปดการทํางานระบบเฉพาะสวนท่ีตองทําการแกไขเหตุขัดของ เสียหายเทานั้น 
โดยระบบสวนท่ีเหลือตองทํางานตอไปไดตามปกติ 

1.15.5 ตองติดหรือแขวนปายระบุ “พื้นท่ีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไมทํางาน”  ท่ีดานหนา
ทางเขาพื้นท่ี ท่ีติดต้ังอุปกรณ หรือบริภัณฑท่ีจะปดการทํางานนั้น  ตลอดเวลาท่ีปด
การทํางาน โดยใชตัวอักษรสีดําบนพ้ืนปายสีเหลือง ตัวอักษรมี ขนาดสูงไมนอยกวา 
100 มม. กวางไมนอยกวา 50 มม. หนาไมนอยกวา 12 มม. และระยะหางระหวาง
ตัวอักษรไมนอยกวา 10 มม. 

1.15.6 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
ดูแลและยกระดับการปองกันอัคคีภัยพื้นที่ปดการทํางานของระบบนั้นใหเขมงวดมาก
ข้ึนกวาปกติ 

1.15.7 กรณีทําการแกไขการขัดของเสียหายหลายโซน ตองทําการแกไขใหแลวเสร็จทีละ
โซน กอนท่ีจะทําการแกไขโซนตอไป กระท่ังแลวเสร็จท้ังหมด 

1.15.8 เม่ือทําการแกไขการขัดของเสียหาย ในสวนท่ีขัดของ เสียหายแลวเสร็จ ตองทําการ
ตรวจสอบและการทดสอบที่เกี่ยวของ ตามขอกําหนดในประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพ
นี้ เพื่อพิสูจนวาระบบกลับมาทํางานไดตามปกติท้ังหมดโดยสมบูรณแลว 
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1.15.9 หากแผงควบคุมหลักของระบบเสีย และไมสามารถซอม หรือเปล่ียนอะไหลทดแทน
ไดภายใน 5 วัน เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองจัดหาแผงคุมหลักใหม
เปล่ียนทดแทนใหระบบสามารถปองกันพื้นท่ีไดไมนอยกวารอยละ 70 ของพื้นท่ี
ปองกันท้ังหมดภายใน 5 วันดังกลาว โดยตองดําเนินการตามขอ 1.15.5  และ  1 .15 .6 
สําหรับพื้นท่ี ท่ียังไมมีการปองกัน และตองจัดหาแผงคุมหลักใหมเปล่ียนทดแทน ให
ระบบสามารถปองกันพื้นท่ีไดท้ังหมดภายใน 30 วัน 

1.15.10 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองติดหรือแขวนปายระบุ “ระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัยของอาคารนี้อยูในระหวางการแกไข”   โดยระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ทายขอความดังกลาว กับใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร ตรวจอาคาร
ใหเขมงวดมากข้ึนระหวางนั้น 

 
 1.16  เอกสาร 

1.16.1  ท่ัวไป 
เอกสารท่ีจําเปน สําหรับใชเพื่อการตรวจสอบ และการทดสอบการติดต้ังระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ไดแกบันทึก และรายงาน
ดังตอไปนี้ 

1.16.2 บันทึก 
1.16.2.1  เอกสารท่ีลงรายละเอียดอยางถูกตองและครบถวน  จากปฏิบัติการ

ตรวจสอบและการทดสอบการติดต้ัง และการบํารุงรักษาอุปกรณ บริภัณฑ 
หรือระบบในแตละคร้ัง ท่ีพรอมแสดงตอเจาของอาคาร หรือตัวแทน
เจาของอาคารเพื่อตรวจสอบประวัติของอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบได
 ตลอดเวลา และตองเก็บบันทึกนี้ไวเปนเวลาอยางนอย 3 ป 

1.16.2.2 รายละเอียดการบันทึก ตองประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
ก. เลขท่ีบันทึก และวันท่ีทําการตรวจสอบเพื่อการอางอิง 
ข. ช่ือของอาคาร หนวยงาน หรือสถานประกอบการน้ัน 
ค. ท่ีอยู ท่ีต้ังของอาคาร หนวยงาน หรือสถานประกอบการน้ัน 
ง. ช่ือนิติบุคคล และช่ือบุคคลท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ ท่ีอยูและหมายเลข

โทรศัพท 
จ. เลขท่ีใบอนุญาตของนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีเขาทําการตรวจสอบ 
ฉ. ช่ือเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ช่ือบุคคลท่ีทําหนาท่ีติดตอ

ประสานงานฝายอาคาร และหมายเลขโทรศัพท 
ช. ผลการตรวจประวัติของระบบ และขอสรุปการตรวจสอบในคร้ังนี้ 
ซ. รายละเอียดการตรวจสอบ การทดสอบตามหนาท่ีของอุปกรณตรวจจับ 
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ฌ. จํานวน และรายละเอียดของวงจรของระบบ 
ญ. จํานวน และรายละเอียดของบริภัณฑแผงควบคุมและแสดงผล 
ฎ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณตรวจจับเร่ิมสัญญาณ 
ฏ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณแจงสัญญาณ 
ฐ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณ และบริภัณฑกระจายเสียงประกาศ

ฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน 
ฑ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณ และบริภัณฑสวนจายกําลังไฟฟา

สําหรับระบบ 
ฒ. การบันทึกขอคิดเห็น และปญหาท่ีพบระหวางการตรวจสอบ การ

ทดสอบ 
ณ. ช่ือ และลายเซ็นตรับรองของผูตรวจสอบ ทดสอบ 
ด. วันท่ีดําเนินการตรวจสอบ การทดสอบแลวเสร็จ 
ต. ช่ือ และลายเซ็นตรับรองของเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร 

1.16.2.3 ลักษณะของบันทึก 
ก. บันทึกสามารถจัดเก็บในลักษณะแฟมขอมูลในคอมพิวเตอรได อยางไร

ก็ตามตองจัดเก็บบันทึกเปนเอกสารกระดาษ รวมเขาเปนเลมประวัติการ
บํารุงรักษาท่ีกลองหรือตู ท่ีติดต้ังอยูใกลแผงแสดงผลเพลิงไหม สามารถ
นํามาตรวจหาประวัติอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบไดตลอดเวลา  

ข. เอกสารบันทึกในแตละคร้ังตองจัดทําเปนชุด มีเลขหนากํากับสําหรับแต
ละชุดท่ีประกอบดวย ตนฉบับ 1 ฉบับ และสําเนาอีกอยางนอย 2 ฉบับ 
โดยมีท่ีสําหรับลงลายมือช่ือของเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของ
อาคาร หรือผูครอบครองอาคาร และผูทําการตรวจสอบ ทดสอบ หรือ
บํารุงรักษา 

ค. บันทึกแตละชุดตองมีขอความกํากับในแตละหนาเปนตนฉบับ หรือ
สําเนา เพื่อการกระจายเอกสารดังนี้  
(1) ชุดท่ี 1  สําหรับเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผู

ครอบครองอาคาร 
(2)   ชุดท่ี 2  สําหรับผูทําการตรวจสอบ ทดสอบ หรือบํารุงรักษา 
(3) ชุดท่ี 3  สําหรับคงไวในเลมสมุดบันทึกประวัติการบํารุงรักษา 

1.16.3 รายงาน 
1.16.3.1 เอกสารรายงานสภาพของระบบตามปกติ หรือรายงานระบุการขัดของ

 เสียหาย ของอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบเม่ือตรวจสอบ หรือทดสอบพบ 
 สําหรับเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร 
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เพื่อนําไปใชแกไขใหกลับคืนสูสภาพปกติ โดยเม่ือทําการแกไขการขัดของ
เสียหาย ตามท่ีระบุอยูในรายงานแลวเสร็จ ตองทําการตรวจสอบการติดต้ัง 
และการทดสอบการทํางานอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบ เพื่อยืนยันวา
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบดังกลาวหลังทําการแกไขแลวนั้น ไดกลับคืน
สูสภาพปกติ 

1.16.3.2 รายละเอียดการรายงาน ตองประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
ก. วันท่ี ท่ีจดัทํารายงานความขัดของเสียหายนี้ 
ข. ช่ือเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร 
ค. ลักษณะความขัดของ เสียหายท่ีตรวจพบ และแนวทางการแกไขท่ีจะทํา

ใหอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบที่ขัดของเสียหายนั้นกลับทํางานเปน
ปกติดวยสมรรถนะสูงสุดได 

ง. วันท่ี ท่ีไดทําการแกไขความขัดของเสียหายกลับเปนปกติไดสําเร็จ 
จ. ชองลงนามเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร รับทราบใน

รายงาน เม่ืออุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบเปนปกติ ไมมีความขัดของ
เสียหายใดๆ แลว  

ฉ. ช่ือและลายมือช่ือของผูทําการตรวจสอบ การทดสอบ หรือการ
บํารุงรักษา 

1.16.3.3 ลักษณะของรายงานแบบตาง ๆ 
ก. รายงานการขดัของเสียหายพื้นฐาน 
 เอกสารท่ีรายงานการขัดของเสียหายพื้นฐานท่ีพบขณะทําการสํารวจ 

ตรวจสอบ ทดสอบ หรือบํารุงรักษาเชิงปองกัน เชนอุปกรณตรวจจับ
ทํางานเร่ิมสัญญาณผิดพลาด ตําแหนงติดต้ังอุปกรณมีอุปสรรคขัดขวาง
การทํางาน เปนตน โดยลงรายละเอียดเพิ่มเติม  และการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
(1) ระบุรายละเอียดความเสียหาย สาเหตุ และวิธีแกไข 
(2) ระบุวันท่ีจะทําการแกไขความเสียหายนั้น  
(3) ใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผูครอบครอง

อาคารรับทราบรายงานภายใน 7 วันนับจากวันท่ีพบความเสียหาย
นั้น 

(4) ตองทําการแกไขความขัดของเสียหายนั้นใหกลับเปนปกติไดภายใน 
30 วัน 
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ข. รายงานการขดัของเสียหายวิกฤติ 
เอกสารท่ีรายงานการเสียหายวิกฤติเชน สายสัญญาณวงจรตรวจจับขาด
หรือลัดลงดิน แผงควบคุมระบบขัดของ เปนตน โดยลงรายละเอียด
เพิ่มเติม และการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) แจงเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผูครอบครอง

อาคารใหทราบโดยทันที  
(2) ทํารายงานภายใน 24 ช่ัวโมง ระบุรายละเอียดความเสียหายวิกฤติ

ท้ังหมดท่ีตรวจพบ  สาเหตุ  แนวทางการแกไข  และประเมิน
ระยะเวลาในการแกไข 

(3) เรงรัดดําเนินการแกไขการเสียหายวิกฤตินั้นใหกลับคืนสูสภาพ
ปกติโดยเร็ว 

ค. รายงานสภาพของระบบ 
รายงานสภาพของระบบประจําป เปนเอกสารรายงานซ่ึงแสดงถึงการ
ปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ โดยมีรายละเอียด และการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) แสดงขอสรุปรายงานการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ หรือ

บํารุงรักษาเชิงปองกันในแตละคร้ัง ทุกคร้ังของปนั้นๆ  
(2) ชองสําหรับเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ลงช่ือ

รับทราบกรณีท่ียังคงมีอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบบางสวนท่ียัง
ไมไดรับการบํารุงรักษา หรือยังแกไขการขัดของเเสียหายไมแลว
เสร็จ ซ่ึงหากมีผลทําใหบริภัณฑ หรือระบบ ไมสามารถทํางานได 
ตองแสดงหมายเหตุการหยุดทํางานนั้นๆ ประกอบในรายงาน 

(3) เกณฑผานการรับรองอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ตองพิจารณา
จากเอกสารรายงานสภาพระบบประจําปท่ีถูกตอง ครบถวน และมี
ผูรับผิดชอบในแตละฝายลงช่ือรับรองรายงานดังกลาว 

(4) ตัวอยางรายงานการบํารุงรักษาระบบ ดใูนภาคผนวก ก 



หมวดที่ 2  
 การตรวจสอบ 

 
 

 2.1  ท่ัวไป    
 2.1.1 การตรวจสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ จะใชเปนมาตรฐานสําหรับการ

ตรวจสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยท้ังท่ีติดต้ังใหม ท่ีติดต้ัง
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงจากท่ีติดต้ังอยูเดิม เปรียบเทียบกับแบบ และเอกสารของระบบ 

2.1.2 เม่ือตรวจสอบพบวาการติดตั้งระบบผิดไปจากแบบ ลักษณะการติดต้ังไมไดมาตรฐาน  มี
สภาพแวดลอม หรือส่ิงท่ีเปนอุปสรรคกีดขวางการทํางาน ชนิด หรือจํานวนอุปกรณ และ
บริภัณฑไมตรงกับขอกําหนดและรายการอุปกรณ หรือมีการขัดของ เสียหาย มีความ
ผิดปกติหรือมีการแกไขดัดแปลงใดๆ ท่ีทําใหสมรรถนะการทํางานลดลง หรือสูญเสียไป 
จะตองแจงรายละเอียดในรายงาน และตองดําเนินการแกไขกอนปฏิบัติการทดสอบ 

2.1.3 กรณีท่ีอุปกรณ หรือบริภัณฑ ติดต้ังในพื้นท่ีเส่ียงอันตรายตอการปฏิบัติงาน เชนพื้นท่ีการ
ผลิตท่ีมีการทํางานตอเนื่อง พื้นที่แหลงกําเนิดไฟฟา พื้นท่ีมีไฟฟาแรงสูง พื้นท่ีมีการใช
สารกัมมันตรังสี หรือเคร่ืองกําเนิดรังสีเปนตน สามารถเล่ือนปฏิบัติการตรวจสอบออกไป
ไดเพื่อรอใหหยุดการใชงานในพ้ืนท่ีนั้นกอนแตจะตองไมเกิน 12 เดือน หรือ 1 รอบของ
กําหนดการตรวจสอบ นับจากกําหนดเร่ิมปฏิบัติการตรวจสอบ 

 
 2.2  ขั้นตอนการตรวจสอบ และหลักปฏิบัต ิ

2.2.1 การตรวจสอบประวัติการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
2.2.1.1 ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของระบบ  

 เอกสารท้ังหมดของระบบ ตองเก็บในตูเอกสารท่ีอยูใกลกับบริภัณฑควบคุม 
หรือแสดงผลเพลิงไหม หรือในหองศูนยส่ังการดับเพลิง โดยมีฉลาก หรือปาย
ระบุขอความ “เอกสารระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย” ท่ีหนาตูเอกสารนั้น และ
หากจัดเก็บเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร ตองพิมพเปนเอกสาร เพื่อใหใช
ตรวจสอบได 

2.2.1.2 ตรวจสอบเอกสารท่ีไดรับมอบเม่ือการติดต้ังระบบแลวเสร็จดังนี ้
ก. เอกสารการตรวจรับงานติดต้ัง ท่ีระบุจํานวนและชนิดของอุปกรณ และ

บริภัณฑท้ังหมดของระบบ รวมถึงเอกสารบันทึกการติดต้ังในท่ีซอน พรอม
ผังวงจร และภาพประกอบ 

ข. เอกสารบันทึกรายการเปล่ียนแปลงไปจากระบบท่ีไดออกแบบไวแตแรก 
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ค. เอกสารคูมือการใชงานอุปกรณ บริภัณฑ เคร่ืองควบคุม และระบบโดยรวม 
ท่ีจัดทําข้ึนใชเฉพาะกับระบบท่ีติดต้ังนี้ประกอบดวย 
(1) คูมือการใชงานอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนิดท่ีใช 
(2) ข้ันตอนการทํางานของระบบ 
(3) ข้ันตอนการควบคุมการทํางานเคร่ืองควบคุม ในสภาวะเร่ิมสัญญาณ 

สภาวะแจงสัญญาณ และสภาวะขัดของ 
(4) คูมือการติดต้ัง และการระบุขอขัดของ (trouble shooting) สําหรับระบบ

ท่ีสามารถระบุตําแหนงได 
(5) คู มือการใชงาน  รหัสผาน  และการโปรแกรมกําหนดตําแหนง 

กําหนดการทํางานอุปกรณ หรือบริภัณฑ สําหรับระบบท่ีสามารถระบุ
ตําแหนงได 

(6) ขอมูลตําแหนง การทํางานอุปกรณ และบริภัณฑจากการกําหนดดวย
โปรแกรมท่ีกลาวถึงในขอ 2.2.1.2 ค (5) 

(7) คูมือการบํารุงรักษาอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนิดท่ีใช 
ประกอบดวยการสํารวจ การตรวจสอบ การทดสอบ การปรับปกติ 
(reset) และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (preventive maintenance) 

(8) ตารางปฏิบัติการบํารุงรักษาเร่ิมตน 
(9) รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนิดท่ีใช 
(10) รายการคํานวณพิกดัเซอรกิตเบรกเกอรหลักสําหรับระบบ 
(11) รายการคํานวณพิกัดแบตเตอร่ีสํารองไฟสําหรับระบบ 

ง. แบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง (ดูขอ 1.6.13) 
2.2.1.3 ตรวจสอบบันทึกประวติัการบํารุงรักษาของอุปกรณ บริภณัฑ และระบบ 

ก. ชุดรายงานสภาพของระบบ (ดูรายงานการบํารุงรักษาในภาคผนวก ก) 
ข. ชุดรายงานการทดสอบระบบตามกําหนด (ดูขอ 3.5) 

2.2.1.4 จดบันทึกการตรวจสอบประวัติการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ตามตาราง
ท่ี 2.1 

2.2.2 การสํารวจพื้นท่ี 
สํารวจอุปกรณและบริภัณฑท้ังหมดท่ีติดต้ัง เปรียบเทียบกับรายละเอียดท่ีระบุในเอกสาร  
และแบบแปลนตามขอ 2.2.1.2  และขอกําหนดมาตรฐาน โดยเฉพาะการสํารวจ
ดังตอไปนี้ 
2.2.2.1 ชนิด และจํานวนท่ีติดต้ัง 

ก. พื้นท่ีปองกันชีวิตเชน พื้นท่ีหลับนอน เสนทางหนีไฟแบบปด หองบันไดหนี
ไฟ และโถงลิฟทเปนตน ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควัน ในจํานวนท่ี
สามารถครอบคลุมการตรวจจับในพื้นท่ีปองกันนั้น ไดตามผูผลิตและ
มาตรฐานกําหนด 
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ข. จํานวนอุปกรณตรวจจับในแตละโซนตรวจจับ ตองไมเกินจํานวนท่ีผูผลิต
บริภัณฑควบคุมระบบ และมาตรฐานกําหนด 

ค. หองพักเดี่ยวท่ีประกอบดวยหนึ่งหองหลักและมีหองน้ําในตัว มีพื้นท่ีรวมกัน
ไมเกิน 46 ตารางเมตร และผนังหองพักเปนวัสดุไมติดไฟ ตองติดต้ังอุปกรณ
ตรวจจับควันในหองหลักอยางนอย 1 จุด 

ง. หองท่ีกั้นแบงพื้นท่ีดวยฉากกั้น หรือช้ันวางของท่ีขอบบนหางจากเพดาน
หองไมเกิน 300 มิลลิเมตร ใหถือเปนพื้นท่ีแยกจากกันท่ีตองติดต้ังอุปกรณ
ตรวจจับชนิด และจํานวนตามลักษณะการใชงานของแตละพื้นท่ี แตหาก
ขอบบนของฉากกั้น หรือช้ันวางของนั้นอยูตํ่าจากเพดานหองมากกวา 300 
มิลลิเมตร ใหคงการปองกันเปนพื้นท่ีเดียวกันได 

จ. หองท่ีติดต้ังอุปกรณตรวจจบัควันชนดิสุมตัวอยางอากาศหลายจุด มีขนาด
พื้นท่ีต้ังแต 46 ตารางเมตรข้ึนไป จะตองมีจุดสุมตัวอยางอากาศต้ังแต 2 จุด
ข้ึนไป 

ฉ. ตองมีกระด่ิงแจงสัญญาณติดต้ังท่ีผนังดานนอกอาคาร ท่ีสามารถไดยินเสียง 
หรือมองเห็นไดท่ีทางเขาหลักของอาคารอยางนอย 1 จุด 

2.2.2.2 ตําแหนงติดต้ัง ลักษณะการติดต้ัง 
ก. อุปกรณ และบริภัณฑ ตองติดต้ังอยางม่ันคงแข็งแรง ยึดแนนเขากับตําแหนง

ติดต้ังไดมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา หากติดต้ังในพ้ืนท่ีเส่ียงตอความ
เสียหายทางกลจะตองมีการปองกันใหกับอุปกรณ และบริภัณฑนั้น 

ข. ตําแหนงติดต้ังอุปกรณ และบริภัณฑ ตองสามารถมองเห็นอุปกรณไดท้ังชุด 
สามารถเขาถึงได และสะดวกตอการบํารุงรักษา 

ค. อุปกรณตรวจจับชนิดจุด ตองติดในตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดจากทางเขา
พื้นท่ี 

ง. หองบันไดที่ไมไดปดลอมดวยผนังทนไฟ ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันท่ี
เพดานพักบันไดแตละช้ันทุกช้ันของอาคาร แตหากเปนหองบันไดท่ีปดลอม
ดวยผนังทนไฟ ใหติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันท่ีเพดานพักบันไดอยางนอย
ทุก ๆ 3 ช้ัน โดยเร่ิมติดต้ังจุดแรกท่ีเพดานของช้ันบนสุดลงมา 

จ. หองบันไดหนีไฟ โถงลิฟตท่ีมีการปองกันควันไฟ พื้นท่ีหวงหาม และพ้ืนท่ี
เส่ียงอันตราย เชนหองเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ และหองเคร่ืองไฟฟาหลัก
ของอาคารเปนตน จะตองแยกวงจรตรวจจับออกเปนอิสระจากวงจร
ตรวจจับในสวนอ่ืนของพื้นท่ีปองกัน 

ฉ. ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับท่ีเพดาน  ดวยชนิดและจํานวนท่ีสามารถ
ครอบคลุมการตรวจจับในพื้นท่ีปองกันนั้นไดในพื้นท่ีตอไปนี้ 
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(1) หองหรือตูเก็บของท่ีบุคคลสามารถเดินเขาไปได และมีพื้นท่ีมากกวา 
2.0 ตารางเมตร หรือใชเก็บวัสดุติดไฟได 

(2) หองน้ําท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 3.5 ตารางเมตรข้ึนไป 
(3) ชองเปดแนวดิ่งท่ีทะลุระหวางช้ัน มีขนาดชองเปดมากกวา 0.1 ตาราง

เมตรข้ึนไป และปดลอมดวยผนังทนไฟ เชนชองลิฟท และชองท้ิงขยะ
เปนตน 

ช. ตรวจสอบอุปกรณ และบริภณัฑตามขอ 2.4 
2.2.2.3 สภาพแวดลอม และอุปสรรคกีดขวางการทํางาน 

ก. ตรวจสอบชนิด ประเภท ของวัสดุ อุปกรณ และบริภัณฑท่ีใชติดต้ังท้ังหมด 
ตองเหมาะสมท่ีจะใชในสภาพแวดลอมในพื้นท่ีติดต้ัง โดยไมมีผลตอการ
ทํางาน การใชงาน หรือทอนอายุการใชงานลง และเปนไปตามคําแนะนํา
ของผูผลิต 

ข. ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับหางจากส่ิงกดีขวางการทํางาน ดังนี ้
(1) หางจากแนวรอยตอระหวางฝา เพดานกับผนัง ฉากก้ัน หรือช้ันวางของ 

(ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร 
(2) หางจากหัวจายลม ท่ีต้ังอยูในระนาบเดียวกันไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร 

ค. พื้นท่ีโดยรอบอุปกรณตรวจจับในรัศมี 300 มิลลิเมตร และตลอดระยะตํ่าลง
มาจากอุปกรณตรวจจับอยางนอย 600 มิลลิเมตรตองเปนพื้นท่ีโลง  

ง. ฝาเพดานตะแกรง 
(1) กรณีฝาตะแกรงมีพื้นท่ีชองโปรงใหอากาศถายเทไดไมนอยกวา 2 ใน 3 

สวน (รอยละ67) ของพื้นท่ีเพดานท้ังหมด ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับท่ี
เพดานบนเหนอืฝาตะแกรงนัน้ 

(2) กรณีฝาตะแกรงในขอ (1) มีพื้นท่ีสวนทึบท่ีกวางมากกวา 2.0 เมตรขนาด
พื้นท่ีสวนทึบต้ังแต 5.0 ตารางเมตรข้ึนไป ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับท้ัง
ท่ีเพดานบนเหนือฝาตะแกรง และท่ีฝาสวนทึบดวย 

จ. ชองเปดแนวดิง่ทะลุระหวางช้ันท่ีผนังโดยรอบไมทนไฟ และผนังหางจาก
ขอบชองเปดมากกวา 0.50 เมตร เชนโถงบันได โถงระเบียงเอเทรียม 
(atrium) ท่ีอยูใตหลังคาปดในอาคาร เปนตน 
(1) กรณีพื้นท่ีชองเปดไมเกิน 9 ตารางเมตร เพดานของแตละช้ันท่ีชองเปด

ทะลุผานตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับ หางจากขอบชองเปดในแนวระดับ
ไมเกิน 1.50 เมตร 
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(2) กรณีพื้นท่ีชองเปดมากกวา 9 ตารางเมตร เพดานของแตละช้ันท่ีชองเปด
ทะลุผานตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับโดยรอบชองเปด ในระยะหางกันไม
เกิน 7.2 เมตร และหางจากขอบชองเปดในแนวระดับไมเกิน 1.50 เมตร 

ฉ. ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารที่มีหลังคาและผนังปดยาวมากกวา 3.0 เมตร มี
ชองเปดระบายอากาศท่ีผนังขนาดไมเกินรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีผนังในระยะ 
3.0 เมตรจากอาคาร ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับท่ีเพดานหางจากแนวอาคาร
ไมเกิน 1.50 เมตร เวนแตมีระบบการตรวจจับอัคคีภัยในทางเดินเช่ือมนั้นอยู
แลว 

2.2.2.4 ตองไมปรากฏการขัดของ เสียหาย ความผิดปกติ ไมมีการแกไขดัดแปลงอุปกรณ 
หรือระบบ ไมมีส่ิงหอหุมขัดขวางการทํางาน ไมมีการปรับเปล่ียน พื้ น ท่ี ท่ี มี ผล
ทําใหสมรรถนะการทํางานของอุปกรณ และระบบลดลงหรือ สูญเสียไป 

2.2.3 ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ บริภณัฑ และระบบ ตามขอกําหนดท่ี 2.4 
2.2.4 จัดทํารายงานดังนี ้

2.2.4.1 รายงานการตรวจสอบประวติั ตามขอกําหนดท่ี 2.5 
2.2.4.2 รายงานการสํารวจ ตามขอกําหนดที่ 2.6 
2.2.4.3 รายงานการตรวจสอบ ตามขอกําหนดท่ี 2.7 

2.2.5 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบท่ีลงรายละเอียดตามขอกําหนดที่ 2.8 
 

 2.3  วิธีการตรวจสอบหลังการติดตัง้ 
ใหดวูิธีการตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ัง สําหรับการตรวจรับงานติดต้ังในขอกําหนดท่ี 4.3 

 
 2.4  วิธีการตรวจสอบอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ  

ตองตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดตําแหนงติดต้ังอุปกรณ  และ
บริภัณฑท้ังหมด โดยเฉพาะการตรวจสอบดังตอไปนี้ 
2.4.1 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดจดุ 

2.4.1.1 ตองติดต้ังท่ีฝา เพดาน หรือผนัง ท่ีระดับความสูงไมเกิน 10.50 เมตร (ท่ีระดับ
ความสูงอ่ืน ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน) 

2.4.1.2  ตองติดหางผนัง ฉากก้ัน หรือช้ันวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) (หรือเพดาน ในกรณี
ติดอุปกรณตรวจจับท่ีผนัง) ไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร และไมเกิน 4.50 เมตร 

2.4.1.3 กรณีติดต้ังท่ีฝา เพดานแนวระดับราบ ระหวางอุปกรณตรวจจับแตละชุด  ต อ ง
ติดหางกันไมเกิน 9.00 เมตร สําหรับพื้นท่ีจัดไวเปนชองทางเดิน ใหดูขอกําหนด
มาตรฐาน 
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2.4.1.4 กรณีติดต้ังท่ีฝา เพดานเอียง ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน โดยอุปกรณ ตรวจจับท่ีติด
ต้ังอยูแถวลางสุด ตองติดหางผนัง ฉากกั้น หรือช้ันวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไม
เกิน 9.00 เมตร 

2.4.1.5 กรณีติดต้ังในพื้นท่ี ท่ีมีอัตราการระบายอากาศสูง ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน โดย
ตองติดต้ังหางผนัง ฉากกั้น หรือช้ันวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมเกนิ 3.15 เมตร 

2.4.1.6 อุปกรณตรวจจับเม่ือเปดใชงานในภาวะปกติ ดวงไฟสัญญาณสีแดงจะตองไมติด
คาง 

2.4.1.7 อุปกรณตรวจจับชนิดระบุตําแหนงได เม่ือเปดใชงานแลว ดวงไฟแสดงสถานะ
ตองติดกระพริบ แสดงการส่ือสารกับแผงควบคุมระบบเปนปกติ 

2.4.2 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง 
2.4.2.1 ตองติดต้ังเขากับพื้นผิวท่ีม่ันคง แข็งแรง และไมเคล่ือนตัว เชนเสา ผนังกออิฐ

ผนังคอนกรีต และโครงสรางหลักเปนตน 
2.4.2.2 ตองติดท่ีระดับความสูงไมเกิน 25 เมตร (ท่ีระดับความสูงอ่ืน ใหดูขอกําหนด

มาตรฐาน) และตองติดตํ่าลงมาจากฝาเพดานหรือหลังคาไมนอยกวา 300 
มิลลิเมตร แตไมเกิน 750 มิลลิเมตร 

2.4.2.3 อุปกรณตรวจจับแตละชุดตองติดต้ังหางกันไมเกิน 14.00 เมตร 
2.4.2.4 ระยะหางระหวางอุปกรณสงลําแสง และอุปกรณรับลําแสง หรืออุปกรณสะทอนแสง 

ตองหางกันไมเกินกวาท่ีผูผลิตกําหนด 
2.4.2.5 ตองมีชุดแผนกรองแสงท่ีมีคาความเขมตางๆ  พรอมใชงานเพื่อการปรับต้ังและการ

ทดสอบ 
2.4.2.6 อุปกรณตรวจจับเม่ือเปดใชงานในภาวะปกติ ดวงไฟสัญญาณสีแดงจะตองไมติด

คาง 
2.4.3 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศในทอดดูลมกลับ 

2.4.3.1 กลองบรรจุอุปกรณตรวจจับตองติดต้ังเขากับทอดูดลมกลับโดยตรงอยางม่ันคง 
แข็งแรง และไมเคล่ือนตัว 

2.4.3.2 ทอสุมตัวอยางท่ีสอดขวางเขากับทอดูดลมกลับ ตองหันรูไปในทิศทางรับลมดูด
กลับ 

2.4.3.3 อุปกรณตรวจจับเม่ือเปดใชงานในภาวะปกติ ดวงไฟสัญญาณสีแดงจะตองไมติด
คาง 

2.4.4 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศหลายจุด 
2.4.4.1 แนวทอสุมตัวอยางอากาศ ตองติดต้ังในตําแหนงท่ีเขาถึงสะดวกตอการบํารุงรักษา 
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2.4.4.2 ทอสุมตัวอยางอากาศ ตองเปนทอชนิดพีวีซีอยางหนาสีขาว หรือทอทองแดงมี
ขอความวา “แจงเหตุเพลิงไหม” บนทอทุกระยะ 1.0 เมตร โดยตัวอักษรตองมี
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 

2.4.4.3 รูสุมตัวอยางอากาศที่เสนทอ ตองคาดดวยแถบสีสมกวางไมนอยกวา 20 มม. 
รอบทอ 

2.4.4.4 หัวดูดอากาศท่ีตอแยกจากทอสุมตัวอยางอากาศ จะตองยื่นเลยจาก ระดับฝ า ไม
นอยกวา 25 มม. แตไมเกิน 300 มม. 

2.4.4.5 ระยะหางระหวางจุดสุมตัวอยางอากาศ ตองหางกันไมเกนิ 9.00 เมตร 
2.4.4.6 ตรวจสอบสภาพและอายุการใชงานของแผงกรองอากาศ ตามมาตรฐานของ

ผูผลิต 
2.4.5 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน 

2.4.5.1 ตรวจสอบหนาเลนสของกลองโทรทัศน จะตองสะอาด ปราศจากฝุน หรือฝา 
2.4.5.2 ทิศทางการมองพื้นท่ีปองกันของกลองโทรทัศน ตองไมมีส่ิงบดบัง กีดขวาง ท้ัง

วัตถุทึบแสง วัตถุโปรงแสง หรือวัตถุโปรงใส เวนแตกระจกใสหนา เ รือนหุม
กลอง 

2.4.5.3 กลองท่ีบรรจุในเรือนหุมกลองตองตรวจสอบเรือนหุมกลองเปนชนิดท่ีเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมท่ีตําแหนงติดต้ังนั้น 

2.4.5.4 ทิศทางการมองพ้ืนท่ีปองกันของกลองโทรทัศน ตองไมยอนแสง สวางจา หรือ
มองเห็นแสงจากการสะทอน โดยเฉพาะแสงอาทิตย 

2.4.5.5 ตรวจความคมชัดของภาพ ขนาดหนาเลนส ระยะโฟกัส และมุมมองครอบคลุม
พื้นท่ีปองกันของกลองโทรทัศน 

2.4.5.6 พื้นท่ีปองกันตองมีแสงสวางเพียงพอกับการวิเคราะหภาพของกลองโทรทัศน 
ตามท่ีผูผลิตกําหนด 

2.4.5.7 ชุดควบคุมการตรวจดูภาพ ตองมีการตรวจคุมการขาดหายของสัญญาณภาพ 
(video loss detection) ซ่ึงตองสงสัญญาณแจงการ ขัดของกลับไปยังแผงควบคุม
ระบบ 

2.4.6 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด 
2.4.6.1 ตองติดต้ังท่ีฝา เพดาน หรือผนัง ท่ีระดับความสูงไมเกนิ 4.00 เมตร (ท่ีระดับ

ความสูงอ่ืน ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน) 
2.4.6.2 ตองติดต้ังหางผนัง ฉากกั้น หรือช้ันวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมนอยกวา 300 

มิลลิเมตร และไมเกิน 3.60 เมตร 
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2.4.6.3 กรณีติดต้ังท่ีฝา เพดานแนวระดับราบ ระหวางอุปกรณตรวจจับแตละชุด ตองติด
หางกันไมเกนิ 7.20 เมตร สําหรับพื้นท่ีจัดไวเปนชองทางเดินใหดขูอกําหนด
มาตรฐาน 

2.4.6.4 กรณีติดต้ังท่ีฝา เพดานเอียง ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน  โดยอุปกรณตรวจจับท่ีติด
ต้ังอยูแถวลางสุดตองติดหางผนัง ฉากก้ัน หรือช้ัน วางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไม
เกิน 7.20 เมตร 

2.4.6.5 อุปกรณตรวจจับเม่ือเปดใชงานในภาวะปกติ หากมีดวงไฟสัญญาณสีแดง ดวง
ไฟจะตองไมติดคาง 

2.4.6.6 อุปกรณตรวจจับชนิดระบุตําแหนงได เม่ือเปดใชงานแลวดวงไฟแสดงสถานะ
ตองติดกระพริบ แสดงการส่ือสารกับแผงควบคุม ระบบเปนปกติ 

2.4.7 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน 
2.4.7.1 ตองติดต้ังใหสามารถมองเห็นเสนวงจรไดโดยตลอดพ้ืนท่ี 
2.4.7.2 ตองติดต้ังหางผนัง ฉากก้ัน หรือช้ันวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมนอยกวา 300 

มิลลิเมตร และไมเกิน 3.60 เมตร 
2.4.7.3 ตองติดต้ังใหเสนวงจรตรวจจับแตละเสน หางกันไมเกนิ 7.20 เมตร 
2.4.7.4 ตรวจสอบการตอสายตรวจจับชนิดโลหะนอกกลองตอสายตองตอดวยข้ัวตอ

ชนิดย้ําสายแลวพันดวยแถบฉนวน 2 ช้ัน หรือตอสายตามขอกําหนดของผูผลิต 
2.4.7.5 ตรวจสอบการตอสายตรวจจับชนิดใยแกวนําแสง ตองตอสายภายในกลองตอ

สาย 
2.4.7.6 บริภัณฑกลองตอสายตรวจจับ ตองเปนชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ี

ตําแหนงติดต้ังนั้น และตองติดต้ังตามขอกําหนด ท่ี 2.4.13.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
2.4.8 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง 

2.4.8.1 ตรวจสอบหนาเลนสของอุปกรณตรวจจับ จะตองสะอาด  ปราศจากฝุน หรือฝา 

เคเบิลตรวจจับความรอน 

 

กลองตอสาย กลองตอสาย 
 ข้ัวตอสาย 

ขอยึดสาย ขอยึดสาย 

อุปกรณ
ตรวจคุม
ปลายสาย 

บริภัณฑควบคุมวงจร 
สงสัญญาณไปยัง 
แผงควบคุมระบบ 

 
เคเบิลตรวจจับตนทาง 

ภาพท่ี 2.1 ภาพตัวอยางวงจรอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน 
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2.4.8.2 ทิศทางการมองพ้ืนท่ีปองกันของอุปกรณ ตองไมมีส่ิงบดบัง กีดขวาง ท้ังวัตถุทึบ
แสง วัตถุโปรงแสง หรือวัตถุโปรงใส เวนแตกระจกใสหนาเรือนหุมอุปกรณ 

2.4.8.3 อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงท่ีบรรจุในเรือนหุม ตองตรวจสอบเรือนหุมเปนชนิด
ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีตําแหนงติดต้ัง นั้น 

2.4.8.4 ทิศทางการมองพ้ืนท่ีปองกันของอุปกรณ ตองไมยอนแสงสวางจา  หรือมองเห็น
แสงจากการสะทอน โดยเฉพาะแสงอาทิตย 

2.4.8.5 ตรวจความเหมาะสมของชนิดอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงชนิดตรวจจับการแผ
รังสี (UV หรือ IR) กับพื้นท่ีปองกัน 

2.4.8.6 ตรวจความคมชัดของภาพ ขนาดหนาเลนส และมุมมองครอบคลุมพื้นท่ีปองกัน
ของอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงชนิดกลองโทรทัศน 

2.4.8.7 ชุดควบคุมการตรวจดูภาพ ตองมีการตรวจคุมการขาดหายของสัญญาณภาพ 
(video loss detection) ซ่ึงตองสงสัญญาณแจงการ ขัดของกลับไปยังแผงควบคุม
ระบบ 

2.4.9 การตรวจสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
2.4.9.1 ตองติดต้ังอุปกรณท่ีทางเขาออกพื้นท่ีปองกันและทางหนีไฟของแตละช้ันของ

อาคาร ในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนและสามารถเขาถึงเพื่อใชงานไดสะดวก 
2.4.9.2 อุปกรณท่ีมีกลองหุมปองกัน ตองเปนแบบท่ีสามารถเปดออกงายเพื่อใชงาน

อุปกรณ 
2.4.9.3 ตองติดต้ังอุปกรณใกลกับประตูเขาสูชองบันได โดยติดหางจากกรอบประตู

ดานซายหรือขวาไมเกิน 1.5 เมตร หากชองประตู กวางมากกวา 12 เมตรตองติด
ท้ัง 2 ดาน 

2.4.9.4 ตองติดต้ังอุปกรณแจงเหตุดวยมือสูงจากพืน้ระหวาง 1.20 ถึง 1.30  เมตร 
2.4.9.5 ตองติดต้ังอุปกรณทุกระยะไมเกิน 60 เมตรตามแนวทางเดิน  
2.4.9.6 อุปกรณแจงเหตุดวยมือชนิดระบุตําแหนงไดเม่ือเปดใชงานแลว ดวงไฟแสดง

สถานะตองติดกระพริบ แสดงการส่ือสารกับแผงควบคุมระบบเปนปกติ 
2.4.10 การตรวจสอบอุปกรณ และบริภัณฑเร่ิมสัญญาณตรวจคุมจากระบบดบัเพลิงดวยน้ํา 

2.4.10.1 อุปกรณตรวจจับการไหลของน้ํา และอุปกรณตรวจคุมการเปดปดประตูน้ํา
ในระบบดับเพลิง จะตองเปนชนิด หรือประเภท ท่ีใชเฉพาะกับระบบ
ดับเพลิงดวยน้ําเทานั้น 

2.4.10.2  การติดต้ัง และการตอสายสัญญาณตรวจคุมมายังแผงควบคุมระบบ ฯ 
จะตองตรวจสอบตามขอกําหนดท่ี 2.4.13 

2.4.11 การตรวจสอบอุปกรณแจงสัญญาณ 
2.4.11.1  ตองติดต้ังอุปกรณแจงสัญญาณในตําแหนงท่ีเห็นท้ังชุดไดชัดเจน 
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2.4.11.2   ตรวจสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณดังนี ้
ก. วัดคา ความดังของเสียงสัญญาณท่ีจุดใดๆในอาคาร นานไมนอยกวา 60 

วินาที ตองไดคาตามท่ีมาตรฐานกําหนด (ดูการทดสอบขอ 3.4.19) 
ข. ตรวจสอบความชัดเจน สามารถเขาใจถอยความท่ีแจง ของเสียงประกาศ

ท่ีไดยนิ 
2.4.11.3   ตรวจสอบอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสงกระพริบดังนี ้

 ก. ตรวจระยะหางระหวางอุปกรณแจงส ัญญาณตองไมเกิน 30.0 เมตร 
 ข. ตรวจการกระพริบตามมาตรฐานกําหนด 

2.4.11.4   ตรวจสอบอุปกรณแจงสัญญาณดวยการส่ันสะเทือนชนิดสอดใตหมอน 
 ก. อุปกรณตองอยูในสภาพพรอมทํางาน 
 ข. อุปกรณตองทํางานดวยไฟฟากระแสตรง 
 ค. สายสัญญาณตองยาวพอจากอุปกรณใตหมอนถึงจุดตอสาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.11.5 อุปกรณแจงสัญญาณชนิดระบุตําแหนงได เม่ือเปดใชงานแลวดวงไฟแสดง
สถานะตองติดกระพริบ แสดงการส่ือสารกับแผงควบคุมระบบเปนปกติ 

2.4.12 การตรวจสอบบริภัณฑแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผลเพลิงไหม และแผงโมดูลตางๆ 
2.4.12.1 ตรวจสอบขนาดพ้ืนท่ีทํางานดานหนาบริภัณฑ จะตองมีระยะหางประกอบ

ข้ึนเปนพื้นท่ีวางดังนี ้
ก. ระยะหางจากฝาหนาของบริภัณฑไมนอยกวา 1.00 เมตร 
ข. ระยะหางจากดานขางของบริภัณฑไมนอยกวาขางละ 500 มิลลิเมตร 
ค. ขอบบนของแผงตองอยูสูงจากพื้นระหวาง 1.50 ถึง 1.80 เมตร 

2.4.12.2 ตรวจสอบบริภัณฑท่ีเปดใชงานปกติแลว ตองอยูในสถานะดังนี ้
 ก. ฝา หรือประตูแผง ตองปดล็อคดวยกุญแจที่ไขเปดไดโดยเจาหนาท่ี ท่ี

เกี่ยวของ 
 ข. บริภัณฑแผงควบคุมระบบ 

ภาพท่ี 2.2 ภาพตัวอยางอุปกรณแจงสัญญาณดวยการส่ันสะเทือนชนิดสอดใตหมอน 
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(1) ตองปรากฏดวงไฟสีเขียวแสดงสถานะการจายไฟหลักเขาระบบ
ตามปกติ  

(2) ตองไมปรากฏดวงไฟสีแดงแสดงสภาวะแจงสัญญาณติดสวางหรือ
กระพริบ 

(3) ตองไมปรากฏดวงไฟสีเหลืองแสดงสภาวะขัดของติดสวางหรือ
กระพริบ 

(4) จอแสดงผลสําหรับระบบท่ีสามารถระบุตําแหนงได ตองแสดง
ขอความท่ีระบุถึงระบบอยูในสภาวะปกติ 

(5) ตองไมมีเสียงสัญญาณ ดังเวนจังหวะ หรือดังตอเนื่องใดๆที่แสดงถึง
สภาวะขัดของ หรือสภาวะแจงสัญญาณ 

(6) สวิตชควบคุมทุกชุดตองอยูในตําแหนงปกติ 
 ค. บริภัณฑแผงแสดงผลเพลิงไหม 

(1) ตองไมปรากฏดวงไฟสีแดงแสดงสภาวะแจงสัญญาณติดสวางหรือ
กระพริบ 

(2) ตองไมมีเสียงสัญญาณ ดังเวนจังหวะ หรือดังตอเนื่องใดๆที่แสดงถึง
สภาวะขัดของ หรือสภาวะแจงสัญญาณ 

(3) สวิตชควบคุมทุกชุดตองอยูในตําแหนงปกติ 
ง. บริภัณฑแผงโมดูลสําหรับระบบท่ีสามารถระบุตําแหนงได 

(1) ดวงไฟแสดงสถานะตองติดกระพริบแสดงการส่ือสารกับแผง
ควบคุมระบบเปนปกติ 

(2) ดวงไฟแสดงสถานะตองไมติดคาง ท่ีแสดงถึงสภาวะเร่ิมสัญญาณ 
หรือสภาวะแจงสัญญาณ หรือสภาวะการตัดแยกวงจร 

 จ. บริภัณฑแผงควบคุมการส่ือสารฉุกเฉิน  
(1) ไมโครโฟนส่ือสารตองอยูในลักษณะพรอมใชงาน 
(2) พิกัดกําลังขับเคร่ืองขยายเสียง ตองสูงกวากําลังขับใชงานรวม

ท้ังหมดของลําโพงกระจายเสียงไมนอยกวารอยละ 25 
(3) เ ค ร่ื อ ง โท ร ศัพท ฉุ ก เ ฉิ น ท่ี แ ผ ง ค วบ คุ ม แ ล ะ ท่ี แ ผ งบ ร ร จุ

เคร่ืองโทรศัพทฉุกเฉินในพื้นท่ีปองกัน หรือแปนเตารับ ตองอยูใน
ลักษณะพรอมใชงาน มีจํานวนตรงกับท่ีระบุในเอกสารตรวจรับงาน
ติดต้ัง 

(4) ตองไมปรากฏดวงไฟติดคาง แสดงสภาวะกําลังถูกเรียกขาน 
(5) สวิตชควบคุมทุกชุดตองอยูในตําแหนงปกติ 
 



29 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      ภาพที่ 2.3  ชุดบริภัณฑควบคุมการส่ือสารฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน 

 
2.4.12.3    ตรวจสอบการจายกําลังไฟฟาสําหรับบริภัณฑแผงควบคุมระบบดังนี ้

 ก. กําลังไฟฟาหลักท่ีจายใหกับบริภัณฑแผงควบคุมระบบ  
(1) ตองจายดวยวงจรแยกอิสระเฉพาะสําหรับระบบฯ ผานเซอรกิต

เบรกเกอรท่ีมีฉลากขอความ “ระบบแจงเหตุเพลิงไหม” ปดกํากับ 
(2) พิกัดกระแสไฟฟาของเซอรกิตเบรกเกอร สอดคลองกับคา

กระแสไฟฟาจากการคํานวณ ดังปรากฏในเอกสารตรวจรับงาน
ติดต้ัง 

(3) ฟวสภาคจายไฟท่ีแผงควบคุมอยูในสภาพปกติ 
 ข. แบตเตอร่ีจายกําลังไฟฟาสํารองใหกับบริภัณฑแผงควบคุมระบบ 

(1) ลักษณะของแบตเตอร่ีตองอยูในสภาพท่ีดี ไมปรากฏการบวม 
(2) มีขอความและหมายเลขท่ีแบตเตอร่ี ท่ีแสดงถึงคากระแสไฟที่

เปนไปตามคากระแสไฟฟาจากการคํานวณ ดังปรากฏในเอกสาร
ตรวจรับงานติดต้ัง 

(3) วัดคาแรงดันไฟฟาท่ีจายออกจากแบตเตอร่ีสํารองไฟใหกับบริภัณฑ 
ตองสอดคลองกับคาแรงดันไฟฟาท่ีบริภัณฑตองการ ตามที่ผูผลิต
กําหนด 

(4) ข้ัวตอสายไฟกับแบตเตอร่ีตองติดแถบแสดงข้ัวบวก ลบอยางชัดเจน 
(5) ตองไมมีการพวงตอสายไฟจากข้ัวแบตเตอรี่ไปจายไฟใหอุปกรณ 

หรือบริภัณฑอ่ืนใดนอกเหนือไปจากบริภัณฑแผงควบคุมระบบอีก 
 
 
 

1. แผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉิน 2. แผงบรรจุโทรศัพทฉุกเฉิน 
3. แปนเตารับโทรศัพทฉุกเฉิน 
และโทรศัพทประจํากายเจาหนาที่ 
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2.4.12.4   ตรวจสอบตําแหนงติดต้ังอุปกรณตรวจคุมวงจรปดปลายสาย  ( supervisory  
end of  line device) สําหรับการเดินสายวงจร  ระบบธรรมดา (hard wire) 
แบบ class B เปรียบเทียบกับเอกสาร  และแบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง
ตามขอ 2.2.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.4.12.5  การเช่ือมตอระหวางบริภัณฑแผงควบคุมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ก. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑเช่ือมตอการส่ือสาร 

(interface) เชนสวิตชเครือขาย (Ethernet switch) ตามประมวลหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 ข. ตรวจสอบแผงตอสายสัญญาณระบบเครือขาย (patch panel) ตาม
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

2.4.13 การตรวจสอบการตอสาย 
ตรวจสอบจุดตอสายเขากับอุปกรณหรือบริภัณฑ และจุดตอระหวางสายไฟฟาดวยกัน 
วามีสภาพท่ีดี อยูในสภาพแวดลอมท่ีไมกอใหเกิดปญหา หรือเปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน  
2.4.13.1 ตรวจสอบสายวงจรแจงสัญญาณตองเปนสายสัญญาณชนิดทนไฟ 
2.4.13.2 การตอสายมากกวา 1 เสนเขากับอุปกรณหรือบริภัณฑ ท่ีข้ัวตอสายเดียวกัน 

สายแตละเสนจะตองใชหัวตอสายชนิดท่ีเหมาะสมตอกับข้ัวตอสายนั้น 
2.4.13.3 การตอสายไฟฟาเขาดวยกันท่ีภายนอกบริภัณฑแผงควบคุมระบบแจงเหตุ

เพลิงไหม จะตองตอภายในกลองตอสายดวยข้ัวตอสาย หรือตัวตอสายชนิด
บีบย้ํา โดยตองมีเคร่ืองหมายแสดงท่ีกลองเปนตัวอักษรขอความขนาดความ
สูงไมนอยกวา 10 มิลลิเมตรวา “ระบบแจงเหตุเพลิงไหม” หรือทาสีดวยสี
เหลืองหรือสีสม 

ภาพท่ี 2.4  ภาพแสดงการติดต้ังอุปกรณตรวจคุมวงจรปดปลายสายเขากบั
อุปกรณตรวจจับชุดสุดทายในวงจรตรวจจบั 
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 2.4.13.4 การตอสายทนไฟ ตองตอภายในกลองตอสายดวยข้ัวตอสาย หรือตัวตอสาย
ชนิดท่ีไดมาตรฐานการทนไฟใชกับสายทนไฟนั้น 

2.4.13.5 การตอสายกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย 
ก. ตรวจสอบสายตอระหวางระบบตองเปนสายทนไฟ 
ข. ตรวจสอบการตอสายตามขอกําหนดท่ี 2.4.13.4 
ค. ตรวจสอบระบบทํางานเพ่ือความปลอดภัยนั้นๆตามประมวลหลักปฏิบัติ

วิชาชีพท่ีเกี่ยวของ กอนการตอสายกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
 

 2.5  รายงานการตรวจสอบประวัติ 
จะตองทําการตรวจสอบประวัติการติดต้ังตามกําหนด ดวยข้ันตอนการตรวจสอบในขอ  2.2.1 
และจัดทํารายงานตามลักษณะรายงานท่ีกําหนดในขอ 1.16.3 ในกําหนดเวลาและ รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1  รายงานการตรวจสอบประวัติการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                          

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ
ความเห็น 

มี ไมมี 

1 การจัดเก็บ
เอกสารของ
ระบบฯ  

ตรวจสอบ การเขาถึงไดของตูที่เก็บเอกสารท้ัง 
หมดของระบบฯ ที่อยูใกลกับบริภัณฑควบคุม 
หรือแสดงผล หรือในหองศูนยสั่งการดับเพลิง 

 

   

 
  

 

2 เอกสารการ
ตรวจรับงาน
ติดต้ัง  

ตรวจสอบ เอกสารการตรวจรับงานติดต้ัง ที่ระบุ
จํานวนและชนิดของอุปกรณ บริภัณฑทั้งหมด
ของระบบ พรอมบันทึกรายการเปล่ียนแปลง 

  

     
 

3 คูมือการใช
งาน 

ตรวจสอบ ชุดหนังสือคูมือการใชงานระบบ ที่
จัดทําขึ้นใชเฉพาะกับระบบที่ติดต้ังน้ี 

  
     

 

4 แบบแปลน
แสดงการ
ติดต้ังจริง 

ตรวจสอบ ชุดแบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง ที่
แสดงตําแหนงติดต้ังอุปกรณ และบริภัณฑ
ทั้งหมดของระบบ เปนตน 

  

     
 

5 รายงานสภาพ 
ของระบบ
ประจําป 

ตรวจสอบ ชุดรายงานสภาพของระบบประจําป 
ที่ประกอบดวย ขอสรุปการทํางานของระบบ
โดยรวม และระบุการขัดของ เสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 

   

 
  

 

6 ชุดรายงาน
การทดสอบ
ระบบตาม
กําหนด 

ตรวจสอบ ชุดรายงานการทดสอบระบบตาม
กําหนด ที่ประกอบดวยขอสรุปการทดสอบ
ทํางานของระบบโดยรวม และระบุการขัดของ 
เสียหายที่เกิดขึน้ 
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 2.6  รายงานการสํารวจ 
จะตองทําการสํารวจการติดต้ังตามกําหนด ดวยข้ันตอนการตรวจสอบในขอ 2.2.2 และจัดทํา
รายงานตามลักษณะรายงานท่ีกําหนดในขอ 1.16.3 ในกําหนดเวลาและรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 2.2  

 
ตารางท่ี 2.2  บันทึกการสํารวจระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ
ความเห็น 

ผาน ไมผาน 

1 อุปกรณและ
บริภัณฑของ
ระบบ 

สํารวจ อุปกรณและบริภัณฑทั้งหมดของระบบ 
เพื่อดูวา ไดติดต้ังในตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนด มีระยะ หางระหวางกันตามมาตรฐาน
กําหนดหรือไม  

    

   

 

2 พื้นที่ ที่ไมได
ปองกัน 

สํารวจ พื้นที่ทั้งหมดในอาคาร เพื่อดูวาไดติดต้ัง
อุปกรณตรวจจับตามมาตรฐานกําหนดหรือไม 

    
   

 

3 พื้นที่ ที่มีการ 
ปรับเปลี่ยน 
การใชงาน 

สํารวจ พื้นที่ทั้งหมดในอาคาร เพื่อดูวาไดติดต้ัง
อุปกรณตรวจจับชนิดท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ที่
ปองกันหรือไม มีสิ่งกีดขวางการทํางานหรือไม 
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 2.7  รายงานการตรวจสอบ 
จะตองทําการตรวจสอบการติดต้ังตามกําหนด ดวยข้ันตอนการตรวจสอบในขอ 2.4 และจัดทํา
รายงานตามลักษณะท่ีกําหนดในขอ 1.16.3 ตามกําหนดเวลาและรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 
2.3  

 
                 ตารางท่ี 2.3   แบบรายงาน และกําหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย              หนา 1-5 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น มี 
ผาน 

ไมมี 
ไมผาน 

1 เอกสาร และ
แบบแปลน 

ตรวจสอบ เอกสาร และแบบแปลน ที่มีการ
รับรองเปนเอกสารที่ถูกตองดังน้ี  
1. เอกสารการตรวจรับงานติดต้ัง 
2. แบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง 
3. เอกสารบันทึกรายการเปล่ียนแปลง 
4. เอกสารคูมือ การใชงานระบบ 

  

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

    
 

 
 

  

 

2 สายสัญญาณ
ทอ และทาง
เดินสาย  

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังสายไฟฟา สัญญาณ
ทุกประเภทท้ังแบบโลหะ และแบบอโลหะ
เปนไปตามขอกําหนด และ 
1. เดินสายแยกตางหากจากวงจรระบบอื่น 
2. ไมตอสายแบบ T-Tap กับวงจรโซน 2 สาย 
3. สายวงจรโซนขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตารางม.ม. 
4. สายแจงสัญญาณเปนสายทนไฟ 
5. ความยาวสายสัญญาณไมเกินที่ผูผลิตกําหนด 
6. ความตานทานฉนวนสายสัญญาณเทียบกับดิน
ไมตํ่ากวา 0.5 MOhm หรือคาท่ีผูผลิตกําหนด 
ตรวจสอบ คุณภาพงานติดต้ังทอ ทางเดินสาย 
กลองตอสาย กลองพักสาย ไดมาตรฐานการ
ติดต้ังทางไฟฟา และเปนไปตามขอกําหนด 
โดยเฉพาะทําเคร่ืองหมายแถบสีเหลืองหรือสีสม 
1. ที่กลอง และทอเดินสายของระบบ 
2. รอบทอดูดอากาศ บริเวณรูสุมตัวอยางอากาศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    

  

 

3 สายดิน และ
การตอสายดิน 

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังสายดิน และการตอ
สายดินไดมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา และ
เปนไปตามขอกําหนด โดยตองเช่ือมตอสายดิน
จากแผงควบคุมไปยังจุดตอสายดินอาคาร 
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                ตารางท่ี 2.3  แบบรายงาน และกาํหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย              หนา 2-5 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น 
ผาน ไมผาน 

4 แผงควบคุม 
แผงแสดงผล 
อุปกรณ  และ
บริภัณฑ
ควบคุมตางๆ 

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังแผงควบคุม แผง
แสดงผล และบริภัณฑควบคุมตางๆในระบบ
เปนไปตามขอกําหนด และ 
1. ติดต้ังแผงในระดับตามขอกําหนด 
2. หนาแผงมีพื้นที่ทํางานขนาดตามขอกําหนด 
3. สายวงจรสัญญาณสวมหมายเลขระบุวงจร 
4. ไมจายไฟหลักเขาแผงควบคุมผานเตารับ 
ตรวจสอบ แผงควบคุม แผงควบคุมระยะไกล
และแผงแสดงผลตามหลักปฏิบัติ กับตอง
สามารถมองเห็นไดชัดเจน เขาถึงไดโดยสะดวก  
ตรวจสอบ สภาพปกติ ไมชํารุดบกพรองสําหรับ 
1. แปนสวิตช หรือปุมกด อยูในตําแหนงปกติ 
2. ดวงไฟสัญญาณตางๆ หรือจอแสดงขอความ  
3. ฟวส และอุปกรณแปลงกําลังไฟหลัก 
4. อุปกรณสื่อสารฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 

    

  

 

 
 

 
  

 
 
 
 

ตรวจสอบรายวัน 

5 แบตเตอร่ี
จายไฟสํารอง 

ตรวจสอบ แบตเตอร่ีตามหลักปฏิบัติและตรวจดู 
1. แบตเตอร่ีไมบวมไมมีคราบเกลือทีข่ั้วสาย 
2. คาแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีอยูในพิกัดปกติ 
3. กลอง หรือตูบรรจุไมผุกรอนจากไอกรด 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

  

 

6 บริภัณฑ
โมดูล 

ตรวจสอบ โมดูลตางๆ ในวงจรระบบท่ีสามารถ
ระบุตําแหนงไดตามหลักปฏิบัติ และตรวจดู
สภาพปกติ ไมชํารุดบกพรอง   
1. ดวงไฟสัญญาณส่ือสารติดกระพริบ 
2  ดวงไฟสัญญาณส่ือสารไมติดคาง 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      

7 อุปกรณ
ตรวจจับ  
เร่ิมสัญญาณ 

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังอุปกรณตรวจจับ
เร่ิมสัญญาณเปนไปตามขอกําหนด และ 
1. ฐานยึดอุปกรณตรวจจับตองติดแนบกับผิว
พื้นที่ติดต้ัง ตอเนื่องไปถึงกลองพักสาย 
2. ใชสายสีเดียวโดยตลอดกับสายสัญญาณวงจร
โซนแตละเสน 
3. ติดอุปกรณตรวจจับหันดานท่ีมีดวงไฟ 
สัญญาณไปยังทางเขาพื้นที ่
4. จายกําลังไฟฟากระแสตรงจากแผงควบคุม 
หรือจากแผงจายกําลังไฟเสริม ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนใชไฟจากแบตเตอร่ีไดเม่ือไฟหลัก
ดับ ใหกับอุปกรณตรวจจับชนิดกลองโทรทัศน 
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               ตารางท่ี 2.3   แบบรายงาน และกาํหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย            หนา 3-5 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น มี 
ผาน 

ไมมี 
ไมผาน 

7 อุปกรณ
ตรวจจับ  
เร่ิมสัญญาณ 
(ตอ) 

ตรวจสอบ อุปกรณตรวจจับเร่ิมสัญญาณ และ
ดวงไฟแสดงผลตามหลักปฏิบัติ โดยอุปกรณอยู
ในสภาพดี ติดต้ังม่ันคงแข็งแรง ไมมีฝุน หรือสิ่ง
ปดก้ันที่ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
ตรวจสอบ สภาพปกติ หรือชํารุดบกพรองดังน้ี 
1. อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด 
2. อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง 
3. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
ในทอดูดลมกลับ 
4. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
หลายจุด 
5. อุปกรณตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน 
6. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด 
7. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน 
8. อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง 
9. อุปกรณตรวจจับแกส 
10.สวิตชตรวจการไหลของนํ้าในระบบดับเพลิง
ดวยนํ้า 
11.สวิตชตรวจคุมความดันนํ้าในระบบดับเพลิง
ดวยนํ้า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

8 อุปกรณตรวจ 
จับควันชนิด
ทํางานดวย
แบตเตอร่ี ใช
สําหรับบาน 

ตรวจสอบ อุปกรณตรวจจับควันชนิดทํางานดวย
แบตเตอร่ี ใชสําหรับบาน ที่ติดต้ังในตําแหนง
ตามท่ีผูผลิตแนะนํา สอดคลองกับมาตรฐาน 
1. อุปกรณตรวจจับและดวงไฟแสดงผล อยูใน
สภาพที่ดี ติดต้ังม่ันคงแข็งแรง ไมมีฝุน หรือสิ่ง
ปดก้ันที่ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
2. แบตเตอร่ีมีอายุการใชงานไมเกิน 12 เดือน 
3. ปุมทดสอบเสียงอยูในสภาพดี พรอมใชงาน 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

  

 

9 สวิตชแจงเหตุ
ดวยมือ 

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังอุปกรณสวิตชแจง
เหตุดวยมือเปนไปตามขอกําหนด และ 
1. ติดต้ังในระดับสูงจากพื้น 1.20 – 1.30 เมตร 
2. เผ่ือความยาวสายจากกลองพักสายถึงขั้วตอไม
นอยกวา 10 ซม 
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                ตารางท่ี 2.3  แบบรายงาน และกาํหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                หนา 4-5 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น 
ผาน ไมผาน 

9 สวิตชแจงเหตุ
ดวยมือ 
(ตอ) 

ตรวจสอบ อุปกรณสวิตชแจงเหตุดวยมือตาม
หลักปฏิบัติ และตรวจดู 
1. ดานหนาอุปกรณ ปดดวยวัสดุที่ผูผลิตกําหนด 
เชนกระจก แผนใส หรือแทงแกวเปนตน 
2. สวิตชแจงเหตุที่มีฝาครอบปองกัน ฝาครอบทํา
จากวัสดุโปรงใส สามารถมองเห็นสวิตชแจงเหตุ
ที่อยูภายในได สามารถเปดฝาออกเพ่ือเขาถึงใช
งาน และบํารุงรักษาสวิตชไดโดยงาย 
3. มีเคร่ืองมือพรอมสําหรับใชเปดสวิตชแจงเหตุ 
เพื่อทําการทดสอบ หรือปรับปกติสวิตชได 
4. หากวัสดุตามขอ 1 เปนวัสดุสิ้นเปลือง ตองมี
สํารองเพ่ือนํามาใชทดแทน อยางนอยรอยละสิบ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

10 อุปกรณ 
แจงสัญญาณ 

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังอุปกรณแจง
สัญญาณเปนไปตามขอกําหนด และ 
1. ติดต้ังอุปกรณในแนวด่ิง สูงจากพื้นไมเกิน 
2.40 เมตร ตํ่าจากฝาเพดานไมนอยกวา 15 ซม. 
2. ติดใหอุปกรณแสงแจงสัญญาณอยูดานบน 
หรือดานขางอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ 
3. เผ่ือความยาวสายจากกลองพักสายถึงขั้วตอไม
นอยกวา 10 ซม. 
ตรวจสอบ อุปกรณแจงสัญญาณและอุปกรณ
กระจายเสียงประกาศตามหลักปฏิบัติ กับตรวจดู 
1. อุปกรณอยูในสภาพดี ติดต้ังอยางม่ันคง
แข็งแรง ติดต้ังในลักษณะท่ีผูผลิตกําหนด และ
ไมมีสิ่งหอหุม บดบังหรือกีดขวางการทํางาน 
2. สําหรับอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ หากใช
อุปกรณเสียงแบบเดียวกันสําหรับแจงสัญญาณ
อื่นดวย จะตองมีปายระบุ ”FIRE” หรือ ”เพลิง
ไหม” ที่มีลักษณะตามมาตรฐานกําหนด ติดขาง
อุปกรณที่ใชสําหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั 
3. สําหรับอุปกรณแสงแจงสัญญาณ ที่ติดต้ังใน
พื้นที่ปองกันเดียวกัน จะตองทํางานกระพริบใน
จังหวะเดียวกัน (synchronized) 
ตรวจสอบ อุปกรณแจงสัญญาณท่ีติดต้ังนอก  
อาคาร ตองทํางานแจงสัญญาณเพื่อใหสามารถ
ระบุตําแหนงทางเขาอาคารไดชัดเจน 
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               ตารางท่ี 2.3  แบบรายงาน และกําหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย               หนา 5-5 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น 
ผาน ไมผาน 

11 อุปกรณเสียง
แจงสัญญาณ
ทางออก 

ตรวจสอบ อุปกรณเสียงแจงสัญญาณทางออก 
ติดต้ังอยางม่ันคงแข็งแรง ติดต้ังในลักษณะท่ี
ผูผลิตกําหนด อยูในสภาพดีและไมมสีิ่งหอหุม 
บดบังหรือกีดขวางการทํางาน 

 

  

  

  

 

12 อุปกรณพวง
เตือนภัยอื่นๆ 

ตรวจสอบ อุปกรณพวงเตือนภัยอื่นๆ เชนระบบ
พวงแจงสัญญาณทางไกล ตามประมวลหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพที่เก่ียวของ  

   
  

 

  
 

13 ระบบ
เครือขาย 

ตรวจสอบ อุปกรณ หรือบริภัณฑเชื่อมตอการ
สื่อสาร (interface) แผงตอสายสัญญาณระบบ
เครือขาย (patch panel) ผานระบบเครือขาย และ
เคร่ืองคอมพวิเตอรในเครือขาย ตามประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพที่เก่ียวของ 

        

14 การเช่ือมตอ
กับระบบรวม
ทํางาน ฯ 

ตรวจสอบ คุณภาพการติดต้ังบริภัณฑกระตุน
ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เปนไปตาม
ขอกําหนด และ 
1. บริภัณฑกระตุนไดรับการยอมรับจากผูควบ 
คุมระบบรวมทํางาน 
2. ระยะระหวางบริภัณฑกระตุน และอุปกรณใน
ระบบรวมทํางานหางกันไมเกิน 0.5 เมตร เดิน
สายสัญญาณควบคมุรอยทอโลหะออนยาวไม
เกิน 2.0 เมตร 
3. ทําเคร่ืองหมายแถบสีที่ปลายสายสัญญาณ
ควบคมุ พรอมขอความระบุชื่อระบบทีถู่ก
ควบคุมโดยระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัย 
ตรวจสอบ จุดเช่ือมตอกับระบบรวมทํางานให
ความปลอดภัยทีเ่ก่ียวของท้ังหมดตามขอกําหนด 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

15 ระบบเฝา
ตรวจ 
(monitoring) 

ตรวจสอบ ระบบบนัทึกการทํางานของระบบ
สัญญาณเตือนอัคคภีัย (หากมีใช) ความถูกตอง
ของการบันทึกคิดเปนรอยละ 

 
 

    
 

 
_____% 
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 2.8  การบันทึกผลการตรวจสอบ 
2.8.1 เม่ือปฏิบัติการสํารวจ และตรวจสอบการติดต้ังแลวเสร็จ ผูตรวจสอบจะตองสรุปรายงาน

ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทําบันทึกการตรวจสอบและขอคิดเห็นสงมอบใหกับเจาของ
อาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารที่จะตองเก็บรวบรวมบันทึกการตรวจสอบตามกําหนด
ท้ังหมดเปนแฟมประวัติของระบบ โดยจะตองเก็บรักษาประวัติของระบบนี้ไวอยางดี 
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  

2.8.2 บันทึกการตรวจสอบสามารถเก็บเปนเอกสาร หรือในลักษณะส่ืออิเลคทรอนิกสได 
2.8.3 ผลการตรวจสอบตองประกอบดวยขอมูลตามท่ีกําหนดในขอ 1.16.2.2 
2.8.4 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดต้ัง ตามกําหนดเวลา แสดงในตารางท่ี 2.4 
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           ตารางท่ี 2.4   แบบบันทึกการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยัตามกําหนด         หนา 1-3 
วัน เดือน ป ที่ตรวจสอบ เลขท่ี 
 

ผูตรวจสอบอาคาร อาคารท่ีรับการตรวจสอบ 
บุคคล/นิติบุคคล  ชื่ออาคาร  
ที่อยู  ที่อยู  
ชื่อผูตรวจสอบ  เจาของ/ตัวแทนเจาของ  
ใบอนุญาตเลขท่ี  ชื่อผูติดตอ  
โทรศัพท  โทรศัพท  
การตรวจสอบ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน รายป อื่นๆ (ระบุ) 
    

ประวัติเบ้ืองตน 

แบบการติดต้ังจริง
As Built Drawing 

บันทึกการเปล่ียนแปลง แบบหรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคไปจากเดิม 

เอกสาร 
คูมือการใชงาน 

รายงาน-บันทึก
การตรวจสอบ 

รายงาน-บันทึก
การทดสอบ 

สถานะการตรวจรับงาน 
รับงาน 

มี มี มี มี มี รับงานโดยมีเงื่อนไข 
ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมรับงาน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขระบบ หรือบริภัณฑขางตน คร้ังหลังสุดเม่ือ : 
รายละเอียด :                                                                                                                                                                                                 มีเอกสารแนบ 
 

จํานวนวงจร (circuit) หรือจํานวนตําแหนงท่ีระบุ (point address) 
ระบบธรรมดา (hardwire) ระบบระบุตําแหนงได (multiplex) 
จํานวนวงจรเร่ิมสัญญาณตรวจจับ class B (style B)  จํานวนตําแหนงท่ีระบุ (address)  
จํานวนวงจรเร่ิมสัญญาณตรวจจับ class A (style D)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 4   
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class B (style Y)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 6   
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class A (style Z)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 7   
   
การควบคุม และแสดงผล 

บริภัณฑ หรืออุปกรณ แบบ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

แผงควบคุมระบบ 

ธรรมดา (hardwire)    
ระบุตําแหนงได (multiplex)    
Software ที่ใชทํางาน ติดต้ังเม่ือ :    
บริภัณฑเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface)    

แผงควบคุมระยะไกล ระบุตําแหนงได (multiplex)    

แผงแสดงผล 
ดวงไฟประกอบคําบรรยาย    
ดวงไฟประกอบแผนผังอาคาร    
จอภาพ    

โมดูลระบุตําแหนงได 
มอนิเตอร    
ควบคุม    
ตัดแยกวงจรอิสระ (isolator)    

การควบคุมระบบรวมทํางาน (ระบุฟงกชันการทํางาน)                                      มีเอกสารแนบ 
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            ตารางท่ี 2.4   แบบบันทึกการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยัตามกําหนด         หนา 2-3 
อุปกรณตรวจจับเริม่สัญญาณ 

อุปกรณ ชนิด ประเภท แบบ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

ตรวจจับควัน 

จุด 

โฟโตอิเล็คตริค 
ธรรมดา 

   
ไอโอไนเซชั่น    
โฟโตอิเล็คตริค 

ระบุตําแหนง 
   

ไอโอไนเซชั่น    
สุมตัวอยางอากาศ จากทอดูดลมกลับของระบบปรับอากาศ    

              ลําแสง    
              สุมตัวอยางอากาศหลายจุด    
จุด กลองโทรทัศน    

ตรวจจับความรอน 
จุด 

ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ (135 °ฟ) 

ธรรมดา 

   
ที่อุณหภูมิ 93.3°ซ (200 °ฟ)    
อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 9.4°ซ/นาที(15°ฟ/นาที)    
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ หรืออัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ    
ที่อุณหภูมิ 93.3 °ซ หรืออัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ    
ตรวจจับอุณหภูมิคงท่ี หรืออัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ ระบุตําแหนง    

ตรวจจับควัน 
และความรอน 

โฟโตอิเล็คตริค และตรวจจับอุณหภูมิที่กําหนด 
ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

ตรวจจับความรอน เสน 
สายโลหะ    
สายใยแกวนําแสง    

ตรวจจับเปลวเพลิง 
 
จุด 
 

ตรวจจับรังสีใตแดง    
ตรวจจับรังสีเหนือมวง    
ตรวจจับรังสีใตแดง และรังสีเหนือมวง    
กลองโทรทัศน    

ตรวจจับแกส จุด ตรวจจับแกส LPG แกสธรรมชาติ 
ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

สวิตชแจงเหตุ 
ดวยมือ 

จุด 
สวิตชแจงเหตุแบบดึงลง หรือแบบกดเขา  
     มีกุญแจไขแจงเหตุทั่วไป 

ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

อุปกรณตรวจจับอื่นๆ (ระบุ)    
 

อุปกรณแจงสัญญาณ 
อุปกรณ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน อุปกรณ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

กระด่ิงขนาด 6 นิ้ว    กระด่ิงขนาด 10 นิ้ว    
ฮอรน    ดวงไฟสัญญาณ    
ฮอรนและดวงไฟสัญญาณ    ดวงไฟแสดงผลระยะไกล    
อุปกรณแจงสัญญาณอื่นๆ (ระบุ)    
อุปกรณพวงเตือนภยัอื่นๆ (ระบุ)    
อุปกรณบันทึก (ระบุลักษณะการบันทึก)    
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          ตารางท่ี 2.4  แบบบันทึกการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด              หนา 3-3 

ระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน 
อุปกรณ ประเภท รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

แผงควบคุมระบบ 
ธรรมดา (hard wire)    
ระบุตําแหนง (multiplex)    

แผงควบคุมระยะไกล ระบุตําแหนง (multiplex)    
เคร่ืองขยายเสียง     
เคร่ืองขยายเสียงสํารอง     
โมดูลระบุตําแหนง แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพทฉุกเฉิน    

ลําโพง 
กรวยกระดาษ รองรับกําลังขับ                                                    วัตต    
หอยโขง รองรับกําลังขับ                                                    วัตต    

ลําโพงและดวงไฟสัญญาณ 
กรวยกระดาษ รองรับกําลังขับ__________________________วัตต    
หอยโขง รองรับกําลังขับ__________________________วัตต    

เคร่ืองโทรศัพทฉุกเฉิน     
เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน     
ตูบรรจุเคร่ืองโทรศัพท     
 

สวนจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ 
อุปกรณ หรือบริภัณฑ พิกัดกระแสไฟฟา รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

สวิตชตัดตอนอัตโนมัติวงจรจายกําลังไฟหลัก (circuit breaker) Amp    
สถานท่ีติดต้ัง : 
แบตเตอร่ีสํารองไฟ (ระบุชนิด) Amp-Hrs    
คากระแสไฟฟาสํารองจากการคํานวณ                                                      Amp กําหนดเวลา standby                                                   ชั่วโมง 
 

ความเห็นผูตรวจสอบ : 
 
 
 
 
 

มีเอกสารแนบ 
 

อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบัการตรวจสอบตามประมวลหลักปฏบัิติวิชาชีพวิชาชีพแลว 
ชื่อผูตรวจสอบ ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 
 

สําหรับการตรวจรบังานติดตั้ง 
ชื่อผูติดต้ังระบบ ชื่อวิศวกร ผูออกแบบ หรือที่ปรึกษา 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 
 



 

หมวดที่ 3   
การทดสอบ 

 
 

 3.1  ท่ัวไป 
3.1.1 การทดสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ จะใชเปนมาตรฐานสําหรับการทดสอบ

การทํางานของอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย   เม่ือทําการติดต้ังแลว
เสร็จ ท้ังท่ีติดต้ังใหม ท่ีติดต้ังเพิ่มเติม หรือปรับปรุงจากที่ติดต้ังอยูเดิมและเพ่ือการ
บํารุงรักษา  เพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑหรือระบบท่ีผานการทดสอบนั้นมีสมรรถนะท่ี
ดี และมีการทํางานท่ีถูกตอง 

3.1.2 การทดสอบหลังการติดต้ังแลวเสร็จ 
 การทดสอบระบบท่ีติดต้ังใหมจะตองปฏิบัติการทดสอบการทํางานของอุปกรณ และ

บริภัณฑในระบบท้ังหมดโดยทันทีเม่ือการติดต้ังแลวเสร็จ โดยใชผลการทดสอบเปน
สวนหนึ่งของบันทึกประกอบเอกสารเพื่อการรับมอบงานติดต้ังนั้น (ดูบทท่ี 4) 

3.1.3 การทดสอบหลังการเปล่ียนแปลงแลวเสรจ็ 
3.1.3.1 ภายหลังการติดต้ังเพิ่มเติม หรือการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซอมแซม แกไข

อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบแลวเสร็จ ตองปฏิบัติการทดสอบการทํางานของ
อุปกรณ และบริภัณฑสวนท่ีติดต้ังใหมเพิ่มเติม ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  แกไข
นั้นๆ กอนทําการเช่ือมตอเขากับระบบ และภายหลังทําการเช่ือมตอเขากับระบบ 
แลว ตองปฏิบัติการทดสอบการทํางานของระบบในสวนท่ีเกี่ยวของดวย 

3.1.3.2 ภายหลังการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซอมแซม แกไขบริภัณฑแผงควบคุม รวมถึง
การแกไขขอมูล หรือโปรแกรมควบคุมการทํางานอุปกรณ หรือบริภัณฑท่ีระบุ
ตําแหนงได  หรือรหัสผานเขาสูโปรแกรมการควบคุม (สํา หรับระบบที่สามารถ
ระบุตําแหนงได)  แลวเสร็จ ตองทําการสุมตัวอยางทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑ
แตละประเภท หรือชนิดอยางนอยคิดเปนรอยละ 10 แตไมนอยกวา 1 ชุดจาก
จํานวนอุปกรณและบริภัณฑนั้น ๆ ในแตละวงจรของระบบ 

3.1.4 การทดสอบเพ่ือการบํารุงรักษา 
3.1.4.1 การทดสอบการทํางานของอุปกรณและบริภัณฑในระบบท้ังหมดตามกําหนด

จะตองปฏิบัติการทดสอบภายหลังจากปฏิบัติการตรวจสอบระบบ ตามกําหนด
แลวเสร็จ  โดยผลการทดสอบนี้จะนําไปเปนสวนหนึ่งของบันทึกประกอบ
เอกสารประวัติของระบบ 



43 

3.1.4.2 จะตองทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับในระบบใหไดทุกชุดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป  

3.1.5 การทดสอบการทํางานรวมกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของ ตอง
ปฏิบัติการทดสอบการทํางานควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย รวมท้ังบริภัณฑ
ตอรวม (interface equipment) การส่ือสาร  ท่ีตอเช่ือมอยูกับระบบสัญญาณ เตือนอัคคีภัย 
ท่ีจุดเช่ือมตอระบบตามกําหนด ภายหลังจากปฏิบัติการตรวจสอบ ระบบตามกําหนดแลว
เสร็จ และทําการทดสอบระบบท่ีตอเช่ือมการทํางานนั้นๆ  ตามหลักปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

3.1.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิทํางานดวยแบตเตอร่ีใชสําหรับบาน  สามารถใช
การทดสอบตามท่ีผูผลิตแนะนํา และตามหลักปฏิบัติในบทนี้ 

3.1.7   การหยุดพักในระหวางปฏิบัติการทดสอบการทดสอบตามกําหนดในแตละคร้ังท่ีตองใช
ชวงเวลาดําเนินการมากกวา 1 วัน สามารถทําการหยุดพักการทดสอบไดไมเกิน 24 
ช่ัวโมง  

3.1.8 การทดสอบในพื้นท่ีหวงหาม พื้นท่ีเส่ียงอันตราย หรือพื้นท่ีการผลิตท่ีตองใชงานพื้นท่ี
อยางตอเนื่อง สามารถเล่ือนกําหนดการทดสอบออกไปไดเพื่อรอใหหยุดการใชงานใน
พื้นท่ีนั้น กอน แตท้ังนี้ตองไมหยุดการทดสอบเกิน 1 รอบของกาํหนดปฏิบัติการทดสอบ 

3.1.9   เคร่ืองมือ เคร่ืองวัดสําหรับใชปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑท่ีจําเปนตองใช
เคร่ืองมือ เคร่ืองวัดประกอบปฏิบัติการทดสอบ เคร่ืองมือ เคร่ืองวัดนั้นจะตองเปนชนิด
ท่ีไดมาตรฐานสากลตามคําแนะนํา หรือขอกําหนดของผูผลิตอุปกรณและบริภัณฑ
ดังกลาว คาท่ีวัดไดและผลการทดสอบจึงจะมีผลทําใหอุปกรณและบริภัณฑนั้นผานการ
ทดสอบได (ดูภาคผนวก ง) 

 
 3.2  ขั้นตอนการทดสอบ และหลักปฏิบัต ิ

3.2.1  การเตรียมการ กอนปฏิบัติการทดสอบ 
3.2.1.1 ตองปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ บริภณัฑ และระบบตามบทท่ี 2 กระท่ังผาน

การตรวจสอบท้ังหมด หรือบางสวน 
3.2.1.2 ตองปรับปรุง แกไข อุปกรณ บริภัณฑ และระบบกระท่ังผานการตรวจสอบได

กอนปฏิบัติการทดสอบในสวนนั้น 
3.2.1.3 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารตองแจงกําหนดปฏิบัติการทดสอบใหผู

ท่ีอยูในอาคารนั้น  ทราบลวงหนา  (ดูขอ 1.13.4) เพื่อปองกันการแตกตื่น
ดังตอไปนี้ 
ก. แจงพนักงานความปลอดภัยในพื้นท่ี และบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบระบบ

รวมทํางานใหความปลอดภัย เพื่อเตรียมพรอมเขาทําหนาท่ีประสานงานเม่ือ
ทําการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
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ข. แจงผูท่ีอยูในอาคารน้ันท้ังหมดเพื่อรับทราบ และแจงตอไปยังผูท่ีนัดจะเขา
มาติดตอท่ีอาคารในชวงเวลาปฏิบัติการทดสอบนั้นไดรับทราบดวย  

ค. แจงสถานีเฝาตรวจการทํางานแจงสัญญาณ (alarm monitoring station) (ถามี) 
3.2.1.4 ตองปลดแยกระบบเตือนภัยอ่ืนๆ และระบบควบคุมการทํางานอ่ืนๆ เชนระบบ

ปรับอากาศ และระบบลิฟท เปนตน ออกจากการควบคุมของระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย เวนแตจะทําการทดสอบท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมระบบเหลานั้น 

3.2.2  ปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบตามขอ 3.4  
3.2.3   เม่ือปฏิบัติการทดสอบแลวเสร็จ จะตองแจงใหบุคคลท้ังหมดในอาคาร ท่ีไดรับประกาศ

เตือนกอนหนานี้ตามขอ 3.2.1.3 ใหทราบถึงการทดสอบไดส้ินสุดลงแลว  ดวยประกาศ
ขอความ หรือดวยเสียงประกาศ 

3.2.4   จัดทํารายงานผลการทดสอบ ตามขอ 3.5  
3.2.5  จัดทําบันทึกผลการทดสอบท่ีลงรายละเอียดตามขอ 3.6 

  
 3.3  วิธีการทดสอบหลังการติดตั้ง 

ใหดวูิธีการทดสอบการทํางาน สําหรับตรวจรับงานติดต้ังในขอ 4.5 
 
 3.4  วิธีการทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ 

3.4.1 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิจุด 
3.4.1.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจบัควัน ท่ีตําแหนงติดต้ัง 
3.4.1.2 ทดสอบโดยทําใหเกิดควัน หรือใชพนแกสเสมือนควันท่ีผูผลิตอุปกรณตรวจจับ

ควันยอมรับ ใหเขาไปยังชองรับควันท่ีตัวอุปกรณ 
3.4.1.3 อุปกรณตรวจจับควัน ตองทํางานเร่ิมสัญญาณการตรวจจับควันตามการทดสอบ

ขอ 3.4.1.2 ได ภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ 
3.4.1.4 ตองทดสอบการทํางานของอุปกรณ ตามการทดสอบขอ 3.4.1.2 ใหไดจํานวนไม

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนท้ังหมดภายในเวลาหกเดือนแรก  นั บ จ า ก วั น
เร่ิมตนของการบํารุงรักษาโดยตองทดสอบใหไดครบท้ังหมดในเวลาไมเกิน 1 ป 

3.4.2 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิทํางานดวยแบตเตอร่ี ใชสําหรับบาน 
3.4.2.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจบัควัน ท่ีตําแหนงติดต้ัง 
3.4.2.2 ทดสอบการจายกําลังไฟจากแบตเตอร่ี โดยการกดปุมทดสอบเสียงท่ีตัวอุปกรณ 
3.4.2.3 ทดสอบการทํางานตรวจจับควันโดยทําใหเกิดควัน  หรือใชพนแกสเสมือน ควัน

ท่ีผูผลิตอุปกรณตรวจจับควันยอมรับ ใหเขาไปยังชองรับ ควันท่ีตัวอุปกรณ 
3.4.2.4 อุปกรณตรวจจับควัน ตองทํางานเร่ิมสัญญาณการตรวจจับควันตามขอ 3.4.2.3 

ไดภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ 
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3.4.3 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิลําแสง 
3.4.3.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจบัควัน ท่ีตําแหนงติดต้ัง 
3.4.3.2 ทดสอบโดยทําใหเกิดควัน หรือใชพนแกสเสมือนควันท่ีผูผลิตอุปกรณตรวจจับ

ควันยอมรับ หรือใชแผนกรองแสงท่ีผูผลิตกําหนด ขวางลําแสงระหวางจุดกําเนิด
แสง และจุดรับแสงของอุปกรณ 

3.4.3.3 อุปกรณตรวจจับควัน ตองทํางานเร่ิมสัญญาณการตรวจจับควันตามขอ 3.4.3.2 
ได ภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ 

3.4.4 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิสุมตัวอยางอากาศในทอดูดลมกลับ  
3.4.4.1 กอนการทดสอบ จะตองตัดแยกการสงสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับนี้ กับ แ ผ ง

ควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดวยสวิตชตัดวงจร (ดูขอ 3.4.23.1 ค.(2)) 
3.4.4.2 ตองทดสอบการทํางานตามคําแนะนําของผูผลิต 

3.4.5 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิสุมตัวอยางอากาศหลายจุด 
3.4.5.1 กอนการทดสอบ จะตองตัดแยกการสงสัญญาณจากแผงควบคุมระบบสุม

ตัวอยางอากาศหลายจุด กับแผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดวยสวิตชตัด
วงจร (disconnect / isolating switch) (ดูขอ 3.4.23.1) 

3.4.5.2 ทดสอบการทํางานโดยทําใหเกิดควัน ในพื้นท่ีท่ีติดต้ังทอสุมตัวอยางอากาศ 
3.4.5.3 แผงควบคุมระบบสุมตัวอยางอากาศ ตองทํางานเร่ิมสัญญาณการตรวจจับ ควัน

ตามการทดสอบขอ 3.4.5.2 จากอากาศท่ีถูกดูดผานรูสุมตัวอยางอากาศท่ีจุดไกล
สุดไดภายในเวลาไมเกิน 90 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ 

3.4.5.4 ทดสอบทําใหรูสุมตัวอยางอากาศ หรือทอดูดอากาศอุดตัน จะตองมีดวงไฟ และ
เสียงสัญญาณเตือนข้ึนท่ีแผงควบคุมระบบสุมตัวอยางอากาศ พรอมกับสง
สัญญาณขัดของไปท่ีแผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

3.4.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิกลองโทรทัศน 
3.4.6.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดควันในพื้นท่ีท่ีอยูในมุมมองของกลอง ในปริมาณและ

ความเขมขน ตามคําแนะนําของผูผลิต 
3.4.3.2 บริภัณฑควบคุมระบบตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน ตองทํางานเร่ิมสัญญาณ

การตรวจจับควันตามการทดสอบขอ 3.4.6.1 ไดภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึง
ถือวาผานการทดสอบ 

3.4.6.3 ทดสอบปลดสายสัญญาณภาพท่ีกลอง หรือสายจายกําลังไฟท่ีกลอง จะตองมีดวง
ไฟ  และเสียงสัญญาณเตือนข้ึนท่ีแผงชุดควบคุมการตรวจดูภาพ   แสดงภาวะ
สัญญาณภาพขาดหาย (video loss) พรอมกับสงสัญญาณแจงเหตุขัดของไปท่ีแผง
ควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
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3.4.7   การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบผสมอุณหภูมิคงท่ี กับอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 
(combination rate of rise and fixed temp) และแบบอัตราการชดเชยอุณหภูมิ (rate of 
compensation) ชนิดจุด หรือชนิดเสน ท่ีสามารถกลับคืนสภาพเดิมได 
3.4.7.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจบัความรอน ท่ีตําแหนงติดต้ัง 
3.4.7.2 ทดสอบโดยทําใหเกิดความรอนในอากาศ บริเวณใกลกับสวนตรวจจับของ

อุปกรณตรวจจับความรอน ดวยอุปกรณใหความรอนและวิธีการใหความรอนกับ
อุปกรณตรวจจับ ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไมทําใหสวนตรวจจับความรอน
แบบอุณหภูมิคงท่ีเสียหาย 

3.4.7.3 อุปกรณตรวจจับความรอน ตองทํางานเร่ิมสัญญาณการตรวจจับความรอน ต า ม
การทดสอบขอ 3.4.7.2 ได ภายในเวลาไมเกิน 1 นาที จึงถือวาผานการทดสอบ 

3.4.7.4 ตองทดสอบการทํางานของอุปกรณตามการทดสอบขอ 3.4.7.2 ใหไดจํานวนไม
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนท้ังหมดภายในเวลาหกเดือนแรก นับจากวัน
เร่ิมตนของการบํารุงรักษาโดยตองทดสอบใหไดครบท้ังหมดในเวลาไมเกิน 1 ป 

3.4.8  การทดสอบอุปกรณตรวจจบัความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ีชนิดจุด ท่ีไมสามารถกลับคืน    
สภาพเดิมได 
3.4.8.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนตามขอกําหนดนี้ในหองปฏิบัติการ หลัง

การติดต้ังใชงานมาแลว 15 ป หรือเปล่ียนอุปกรณตรวจจับใหมท้ังหมด 
3.4.8.2 ทดสอบตามขอ 3.4.8.1 โดยการสุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับจํานวนรอยละ2 จาก

จํานวนท่ีใชติดต้ังท้ังหมด 
3.4.8.3 ตองสุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับจํานวนรอยละ 2 จากจํานวนท่ีใชติดต้ังท้ังหมด

มาทําการทดสอบตามขอ 3.4.8.1 ใหม หากมีอุปกรณตรวจจับตาม ข อ  3 . 4 . 8 . 2 
จํานวน 1 ชุดไมผานการทดสอบ 

3.4.8.4 ตองเปล่ียนอุปกรณตรวจจับความรอนใหม ทดแทนอุปกรณตรวจจับความรอน
ในจํานวนท่ีถอดออกไปทําการทดสอบตามขอ 3.4.8.2 และ 3.4.8.3 

3.4.8.5 ตองเปล่ียนอุปกรณตรวจจับใหมท้ังหมด หากมีอุปกรณตรวจจับตามขอ 3.4.8.3 
จํานวน 1 ชุด ไมผานการทดสอบ 

3.4.9 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ี ชนิดเสน ท่ีไมสามารถกลับคืน
สภาพเดิมได 
3.4.9.1 ตองไมทดสอบอุปกรณตรวจจับโดยใชความรอน 
3.4.9.2 ใหทดสอบการทํางานโดยทางกลและไฟฟาตามคําแนะนาํของผูผลิต 
3.4.9.3 วัดคาความตานทานวงจร เปรียบเทียบกับคาท่ีวัดไดในคร้ังแรกหลังการติดต้ัง 
  3.4.9.4   ตองคนหาสาเหตุ และแกไข หากคาเปรียบเทียบในขอ 3.4.9.3 มีความแตกตางกัน 

3.4.10 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัเปลวเพลิง 
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3.4.10.1   ทดสอบโดยทําใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ  หรือเช้ือเพลิงคุไฟ หรือใช
อุปกรณกําเนิดแสง (ดูภาคผนวก ง 2.3) ในพื้นท่ีท่ีอยูในมุมมองของอุปกรณ
ตรวจจับ 

3.4.10.2 อุปกรณตรวจจับตองทํางานเร่ิมสัญญาณการตรวจจับตามการทดสอบขอ 
3.4.10.1 ภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ 

3.4.10.3 ทดสอบปลดสายสัญญาณภาพ หรือสายจายกําลังไฟ จากอุปกรณตรวจจับท่ี
ใชกลองโทรทัศน จะตองมีดวงไฟ และเสียงสัญญาณเตือนข้ึนท่ีแผงชุด
ควบคุมการ ตรวจดูภาพ  แสดงภาวะสัญญาณภาพขาดหาย (video loss) 
พรอมกับสงสัญญาณขัดของไปท่ีแผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

3.4.11 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิจุด ท่ีมีสวนตรวจจับความรอนอยูดวย 
3.4.11.1 ตองทดสอบแยกตามชนดิของอุปกรณตรวจจับ 
3.4.11.2  ทดสอบอุปกรณตรวจจับควนัตามขอ 3.4.1 
3.4.11.3  ทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนตามขอ 3.4.7 

3.4.12 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควันชนดิจุด ท่ีมีรีเลยควบคุมในตัว 
3.4.12.1 ทดสอบอุปกรณตรวจจับควนัตามขอ 3.4.1 
3.4.12.2 ตรวจการทํางานตัดตอวงจรควบคุมอุปกรณอ่ืน จากรีเลยควบคุมในอุปกรณ

ตรวจจับควัน เชนวงจรควบคุมพัดลมระบายควัน ปลดแมเหล็กยึดประตูกั้น
ควัน เปนตน 

3.4.13 การทดสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
3.4.13.1 ตองทดสอบการทํางานตามคําแนะนําของผูผลิต 
3.4.13.2 อุปกรณแจงเหตุท่ีมีสวิตชกุญแจไขสําหรับการแจงเหตุ (general alarm)  ตอง

ทดสอบการทํางานสวิตชกุญแจดวย 
3.4.14 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัแกส  
 ตองทดสอบความการทํางานของอุปกรณตรวจจับแกสตามคําแนะนําของผูผลิต 
3.4.15 การทดสอบสวิตชควบคุมประตูน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ํา 

3.4.15.1 ทดสอบโดยหมุนเปดประตูน้ําไมเกิน 2 รอบ หรือทําใหประตูน้ําเล่ือนเปด 1 
ใน 5 ของระยะเปดท้ังหมด 

3.4.15.2 สวิตชจะตองเร่ิมสัญญาณทันทีเม่ือทําการทดสอบขอ 3.4.15.1 จึงถือวาผาน
การทดสอบ 

3.4.16 การทดสอบสวิตชตรวจความดันน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดตรวจความดันสูง 
หรือตํ่า 
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3.4.16.1 ทดสอบโดยเพิ่ม หรือลดความดันน้ํา 10 ปอนดตอตารางนิ้ว จากความดัน
ตามมาตรฐานระบบดับเพลิงดวยน้ํา สําหรับสวิตชตรวจความดันสูง หรือตํ่า
ตามลําดับ 

3.4.16.2 สวิตชจะตองเร่ิมสัญญาณทันทีเม่ือทําการทดสอบขอ 3.4.16.1 จึงถือวาผาน
การทดสอบ 

3.4.17    การทดสอบสวิตชตรวจระดับน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ํา 
3.4.17.1 ทดสอบโดยเพ่ิมหรือลดระดับน้ํา 75 มม. จากระดับน้ําตามมาตรฐานกําหนด 

สําหรับถังอัดความดัน หรือ 300 มม. สําหรับถังท่ีไมมีความดันภายใน 
3.4.17.2 สวิตชจะตองเร่ิมสัญญาณทันทีเม่ือทําการทดสอบขอ 3.4.17.1 จึงถือวาผาน

การทดสอบ 
3.4.18 การทดสอบสวิตชตรวจการไหลของน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ํา 

3.4.18.1 ทดสอบโดยเปดใหมีน้ําไหลในระบบดับเพลิงดวยน้ํา 
3.4.18.2 สวิตชจะตองเร่ิมสัญญาณทันทีเม่ือทําการทดสอบขอ 3.4.18.1 จึงถือวาผาน

การทดสอบ 
3.4.19 การทดสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ และเสียงประกาศ 

3.4.19.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณ 
3.4.19.2 วัดคาระดับความดังของเสียง 

ก. วัดท่ีจุดใดๆสูงจากระดับพื้น 1.50 เมตร ในพื้นท่ีปองกันภายในอาคาร 
จากการทดสอบในขอ 3.4.19.1 ดวยเคร่ืองวัดความดังท่ีไดมาตรฐาน 
เชน ANSI 

ข. วัดท่ีตําแหนงท่ีใชหลับนอน เชนท่ีหมอนสําหรับหองนอนภายในอาคาร 
จากการทดสอบในขอ 3.4.19.1 ดวยเคร่ืองวัดความดังท่ีไดมาตรฐาน 
เชน ANSI 

3.4.19.3 ในพื้นท่ีสาธารณะ คาความดังของเสียงสัญญาณท่ีวัดไดในขอ 3.4.19.2 (ก.) 
นานไมนอยกวา 60 วินาที ตองมากกวาคาความดังของเสียงแวดลอมเฉล่ียไม
นอยกวา 15 dBA หรือดังมากกวาความดังสูงสุดของเสียงแวดลอมไมนอย
กวา 5 dBA จึงถือวาผานการทดสอบ  

3.4.19.4 ในพื้นท่ีหลับนอน คาความดังของเสียงสัญญาณท่ีวัดไดในขอ 3.4.19.2 (ข.) 
นานไมนอยกวา 60 วินาที ตองมากกวาคาความดังของเสียงแวดลอมเฉล่ียไม
นอยกวา 15 dBA หรือดังมากกวาความดังสูงสุดของเสียงแวดลอมไมนอย
กวา 5 dBA และดังไมนอยกวา 75 dBA จึงถือวาผานการทดสอบ 

3.4.19.5 ทดสอบการประกาศโดยอัตโนมัติจากเสียงท่ีบันทึกลวงหนา และการ
ประกาศดวยวิธีพูดผานไมโครโฟนท่ีแผงควบคุมระบบ โดยเลือกทดสอบ
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วงจรลําโพงแตละวงจร และวงจรทั้งหมดพรอมกัน เสียงประกาศท่ีไดยิน
ตองมีความชัดเจน สามารถเขาใจถอยความไดจึงถือวาลําโพงกระจายเสียง
ผานการทดสอบ 

3.4.20 การทดสอบอุปกรณแสงแจงสัญญาณ 
3.4.20.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณ 
3.4.20.2 ดวงไฟแจงสัญญาณจะตองติดกระพริบสวาง สามารถเห็นไดชัดเจนโดยงาย 

3.4.21 การทดสอบอุปกรณแจงสัญญาณดวยการสั่นสะเทือนชนิดสอดใตหมอน 
3.4.21.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณ 
3.4.21.2 ตรวจการส่ันสะเทือนโดยอุปกรณแจงสัญญาณ จากการทดสอบในขอ 

3.4.21.1 ตามคําแนะนําของผูผลิต 
3.4.22 การทดสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณทางออก 

3.4.22.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณในข้ันตอนอพยพ 
3.4.22.2 เสียงสัญญาณและเสียงประกาศจากการทดสอบในขอ 3.4.22.1 จะตอง

เร่ิมตนโดยอัตโนมัติ และใหเสียงสัญญาณท่ีแตกตางไปจากเสียงสัญญาณ
อ่ืนๆ 

3.4.22.3 เสียงประกาศท่ีไดยินตองมีความชัดเจน สามารถเขาใจถอยความไดจึงถือวา
ผานการทดสอบ 

3.4.23 การทดสอบแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผลเพลิงไหม และแผงโมดูล 
3.4.23.1 การทดสอบการทํางานแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผลเพลิงไหม และแผง

โมดูล 
ก.  พิสูจนการตอบรับการเร่ิมสัญญาณตรวจจับ สัญญาณตรวจคุม และ

สัญญาณ   ขัดของ พรอมกับกระตุนการทํางานอุปกรณแจงสัญญาณ 
และอุปกรณชวย เช่ือมโยงการทํางานอ่ืนๆ 

ข. แผงควบคุมท่ีตอบรับการทดสอบโดยดวงไฟแสดงผลที่เกี่ยวของติด 
และเสียงสัญญาณเตือนในแผงดังข้ึนเม่ือเกิดการเร่ิมสัญญาณ ภายใน
เวลาท่ีกําหนด ถือวาผานการทดสอบดังตอไปนี้ 
(1) เวลาไมเกิน 10 วินาที ทดสอบโดยทําใหเกิดการเร่ิมสัญญาณจาก

โซนตรวจจับ 
(2) เวลาไมเกิน 30 วินาที ทดสอบโดยทําใหเกิดการเร่ิมสัญญาณจาก

โซนตรวจจับท่ีมีการพิสูจนสัญญาณตรวจจับ 
 ค. แผงควบคุมท่ีตอบรับการทดสอบโดยดวงไฟแสดงผลที่เกี่ยวของติด 

และเสียงสัญญาณเตือนในแผงดังข้ึนเม่ือเกิดการขัดของ ภายในเวลาไม
เกิน 10 วินาที ถือวาผานการทดสอบดังตอไปนี้ 
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(1) ทดสอบโดยวิธีสุมตัวอยาง ปลดอุปกรณออกจากสายโซนตรวจจับ 
หรือสายโซนแจงสัญญาณ และทําซํ้าในจํานวนอุปกรณไมนอยกวา
รอยละ 10 ของจํานวนอุปกรณท้ังหมดท่ีมีในระบบ 

(2) ทดสอบโดยการตัดโซนตรวจจับออกจากวงจรดวยสวิตชตัดวงจร 
(disconnect / isolating switch) 

(3) ทดสอบโดยทําใหเกิดการลัดวงจรลงดนิ (ground fault) 
(4) ทดสอบโดยปดแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก 
(5) ทดสอบโดยการปลดข้ัวแบตเตอร่ีจายไฟสํารอง 

ง. แผงโมดูลมอนิเตอรท่ีแสดงการตอบรับการทดสอบการเริ่มสัญญาณ
ตรวจจับ โดยดวงไฟติดคางท่ีโมดูล จึงถือวาผานการทดสอบ 

จ. แผงโมดูลควบคุมท่ีแสดงการตอบรับการทดสอบการแจง  สัญญาณ 
โดยดวงไฟติดคางท่ีโมดูล จึงถือวาผานการทดสอบ 

ฉ. แผงแสดงผลเพลิงไหมท่ีแสดงการตอบรับการทดสอบการเร่ิมสัญญาณ
ตรวจจับ และการแจงสัญญาณ โดยดวงไฟติดแสดงตําแหนงโซนท่ี
กําหนด และเสียงสัญญาณเตือนในแผงดังข้ึน จึง ถือวาผานการทดสอบ 

3.4.23.2 การทดสอบดวงไฟแสดงผล และเสียงสัญญาณเตือนท่ีแผงควบคุมระบบ 
และแผงแสดงผลเพลิงไหม  เ ม่ือกดสวิตชทดสอบหรือส่ังงานดวย
โปรแกรมควบคุม 
ก. ดวงไฟทุกดวงท่ีแผงควบคุมติด จึงถือวาผานการทดสอบ 
ข.  ดวงไฟทุกดวงท่ีแผงแสดงผลเพลิงไหมติด และเสียงสัญญาณเตือนใน

แผงดังข้ึน จึงถือวาผานการทดสอบ 
3.4.23.3 ทดสอบการทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑตอรวม (interface equipment) 

การส่ือสารในเครือขาย 
ก. ทดสอบโดยทําใหเกิดการเร่ิมสัญญาณท่ีแผงควบคุมยอยในเครือขาย 
ข. อุปกรณ หรือบริภัณฑตอรวมการส่ือสาร ท่ีทําใหเกิดการตอบรับ

สัญญาณจากการทดสอบในขอ 3.4.23.3 ก. ท่ีแผงควบคุมหลัก จึงถือวา
ผานการทดสอบ 

3.4.24 การทดสอบแผงควบคุมการส่ือสารฉุกเฉิน 
3.4.24.1  การทํางานของเคร่ืองกําเนิดเสียงสัญญาณ และเคร่ืองขยายเสียง 

 ก. ทดสอบเคร่ืองโดยทําใหเกดิการแจงสัญญาณท่ีแผงควบคุมระบบ 
 ข. เสียงสัญญาณจากเคร่ืองกําเนิดเสียงผานลําโพง จะตองเปนโทนเสียงท่ี

ตรงตามท่ีกําหนด และเสียงประกาศขอความท่ีบันทึกลวงหนาจะตองไม
ยืด หรือแตกพรา จึงถือวาผานการทดสอบ 
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 ค. ไมโครโฟนใชประกาศขอความ จะตองสามารถตัดแซงเสียงสัญญาณ
ในขณะใชประกาศ โดยเสียงประกาศจะตองตอเนื่อง ไมขาดเปนชวง
หรือมีเสียงอ่ืนแทรกรบกวน ในขณะที่ใชพูดตอเนื่อง จึงถือวาผานการ
ทดสอบ 

 ง. เม่ือเปดใชวงจรลําโพงกระจายเสียงท้ังหมดในระบบ เคร่ืองขยายเสียง
จะตองสามารถใชงานไดโดยตอเนื่องตลอดเวลา โดยเสียงสัญญาณ หรือ
เสียงประกาศจะตองใหความดังไดตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ จึงถือ
วาผานการทดสอบ 

 จ. ทดสอบการสลับเปลี่ยนชุดเคร่ืองขยายเสียงใชงานและชุดสํารองโดย
อัตโนมัติ ตามวิธีท่ีผูผลิตกําหนด 

3.4.24.2 การทดสอบการทํางานของแผงควบคุมการส่ือสารฉุกเฉิน 
ก. แผงควบคุมการส่ือสารฉุกเฉินท่ีผานการทดสอบ   จะตองสามารถ       

ทํางานไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ใชประกาศผานวงจรลําโพงท่ีตองการไดตลอดเวลาตามตองการ 
(2) เร่ิมทํางานกําเนิดสัญญาณเสียง หรือเสียงท่ีบันทึกลวงหนาผานวงจร

ลําโพงท่ีกําหนดไดภายในเวลาที่กําหนด เม่ือทําการทดสอบในขอ 
3.4.24.1  

 ข. แผงควบคุมการส่ือสารฉุกเฉินท่ีผานการทดสอบ จะตองตอบรับ  การ
ทดสอบการส่ือสารดังตอไปนี้ 
(1) ทดสอบโดยใชสวิตชเลือกวงจรลําโพง ดวงไฟสัญญาณของวงจร

ลําโพงนั้นติด และการส่ือสารผานวงจรดังกลาวทําไดทันที 
(2) ทดสอบโดยการตอสายเรียกเขาท่ีเตารับโทรศัพทฉุกเฉิน หรือยก

โทรศัพทท่ีแผงโทรศัพทฉุกเฉิน ดวงไฟสัญญาณของวงจรโทรศัพท
ฉุกเฉินนั้นติด เสียงสัญญาณเตือนท่ีแผงดังข้ึน และการส่ือสารผาน
วงจรดังกลาวทําไดเม่ือกดสวิตชตอบรับ 

 ค. แผงควบคุมการส่ือสารฉุกเฉินท่ีผานการทดสอบ จะตองตอบรับการ
ทดสอบการเกิดขัดของ โดยดวงไฟสัญญาณติด และเสียงสัญญาณเตือน
ท่ีแผงดังข้ึนในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ทดสอบโดยวิธีสุมตัวอยาง ปลดอุปกรณออกจากสายวงจรส่ือสาร 

และทําซํ้าในจํานวนอุปกรณไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวน
อุปกรณท้ังหมดท่ีมีในระบบส่ือสารฉุกเฉิน 

(2) ทดสอบโดยการตัดแยกโซนส่ือสารออกจากวงจรส่ือสารฉุกเฉิน 
(3) ทดสอบโดยทําใหเกิดการลัดวงจรลงดนิ (ground fault) 
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(4) ทดสอบโดยปดแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก 
(5) ทดสอบโดยการปลดข้ัวแบตเตอร่ีจายไฟสํารอง 

ง. ทดสอบสมรรถนะของโทรศัพทฉุกเฉิน โดยใชการส่ือสารระหวาง
โทรศัพทแมขายท่ีแผงควบคุมการส่ือสาร กับเคร่ืองโทรศัพทลูกขายใน
พื้นท่ีปองกัน 
(1) การส่ือสารท่ีไดรับท้ังสองดานตองดังชัดเจน ไมมีเสียงรบกวน

แทรก และทําไดโดยตอเนื่อง จึงถือวาผานการทดสอบ 
(2) การสื่อสารกับเคร่ืองโทรศัพทแมขาย  ตองสามารถทําไดกับ

เคร่ืองโทรศัพทลูกขายไดต้ังแต 1 ถึง 5 เคร่ืองพรอมกัน จึงถือวาผาน
การทดสอบ 

3.4.25 วิธีการทดสอบบริภัณฑตอรวม (interface equipment) 
3.4.25.1  ทดสอบการทํางานของบริภัณฑตอรวมระหวางบริภัณฑแผงควบคุมระบบ

สัญญาณเตือนอัคคีภัย กับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย โดยทําใหเกิด
การแจงสัญญาณท่ีแผงควบคุมระบบ 

3.4.25.2   พิสูจนการตอบรับการแจงสัญญาณท่ีสงผานบริภัณฑตอรวมโดยการ ตรวจวั ด      
การทํางานของหนาสัมผัส  (relay หรือ magnetic contactor) 

3.4.25.3 หนาสัมผัสท่ีทํางานตามที่กําหนดโดยทันทีท่ีทําการทดสอบในขอ 3.4.25.1 
จึงถือวาผานการทดสอบ ดังตอไปนี้ 
 ก. ปดการทํางานของบริภัณฑ หรือระบบดังตอไปนี้ 

(1) ระบบปรับอากาศ ในพื้นท่ี ท่ีกําหนด 
(2) ระบบลิฟท โดยใหเล่ือนจอดช้ันท่ีกําหนด 
(3) ปลดล็อกประตูกั้นควัน มานกั้นควัน และประตูพื้นท่ีหวงหาม 
(4) ล้ินกันควันไฟ (smoke damper) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศท่ี

กําหนด 
 ข. เปดการทํางานของบริภัณฑ หรือระบบตอไปนี้ 

(1) พัดลมอัดอากาศในพื้นท่ี ท่ีกําหนด 
(2) พัดลมระบายควันไฟ จากพื้นท่ี ท่ีกําหนด ออกนอกอาคาร 
(3) กระตุนการทํางานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีกําหนด 

3.4.26 วิธีการทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ 
3.4.26.1  ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก 

ก. ตองปลดข้ัวแบตเตอร่ีจายไฟสํารองออกกอนทําการทดสอบ และตอ
กลับเม่ือทําการทดสอบแลวเสร็จ 
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 ข. ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาหลักโดยทําใหระบบเกิดการแจงสัญญาณ
ท่ัวไปข้ึน กระท่ังอุปกรณและบริภัณฑแจงสัญญาณทุกชุดในระบบ
ทํางาน ในขณะท่ีอุปกรณตรวจจับทุกชุดยังคงทํางานตามปกติ 

ค. แหลงจายกําลังไฟฟาท่ีสามารถจายไฟใหกับอุปกรณและบริภัณฑ
ท้ังหมดในระบบได จากการทดสอบในขอ 3.4.26.1 ข. จึงถือวาผานการ
ทดสอบ 

ง. ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) แยก
ตางหาก 

 จ. ทดสอบการทํางานของสวิตชตัดวงจรจายกําลังไฟฟาหลักโดยการเปด
ปดสวิตชตอเนื่องอยางนอย 5 คร้ัง ท้ังนี้ตองตอแบตเตอร่ีกลับตามเดิม
กอนทําการทดสอบ 

ฉ. สวิตชตัดวงจรท่ีทํางานตอบสนองไดเปนอยางดี จึงถือวาผานกาทดสอบ 
3.4.26.2   ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาสํารอง 

 ก. ตัดวงจรจายไฟหลักออกจากแผงควบคุม กอนทําการทดสอบ และตอ
กลับเม่ือทําการทดสอบแลวเสร็จ 

 ข. ทดสอบใหแบตเตอร่ีจายไฟฟาสํารองใหกบัระบบ ในสภาวะปกตินาน 5 
ช่ัวโมง  

 ค. ทดสอบตอเนือ่งจากขอ 3.4.26.2 ข. ดังตอไปนี ้
(1) ทําใหระบบเกิดการแจงสัญญาณท่ัวไปข้ึน นานไมนอยกวา 5 นาที 
(2) ใชงานระบบการส่ือสารฉุกเฉิน ประกอบดวยเสียงแจงสัญญาณ

ท่ัวไปผานวงจรลําโพง การกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และ
โทรศัพทฉุกเฉินนานไมนอยกวา 15 นาที 

ง. แบตเตอร่ีท่ีทดสอบการใชงานขางตนแลว และถือวาผานทดสอบให
สามารถใชงานตอไปไดอีก จะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) วัดคาแรงดันไฟฟาระหวางข้ัวในขณะทดสอบในขอท่ี 3.4.26.2 ค. 

ไดอยูในเกณฑท่ีผูผลิตแผงควบคุมระบบกําหนด 
(2) คาพิกัดกระแสไฟของแบตเตอร่ี สูงกวาคากระแสไฟที่ไดจากการ

คํานวณพิกัดกระแสไฟท่ีระบบตองการ ไมนอยกวารอยละ 25  
จ. ทดสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาจายไฟฟาสํารอง (UPS) ตามหลักปฏิบัติท่ี

เกี่ยวของ 
3.4.27 วิธีการทดสอบสายสัญญาณ 

3.4.27.1    ทดสอบสายสัญญาณชนิดสายโลหะ เชนสายทองแดงหุมฉนวน 
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ก. ทดสอบสายสัญญาณดวยการวัดคาแรงดันไฟฟา ท่ีปลายทางวงจร  และ
วัดคาความตานทานวงจรที่ตนทางวงจรดวยมัลติมิเตอร (multimeter) 

ข. ทดสอบสายสัญญาณดวยการวัดคาความตานทานฉนวนเทียบกับดิน 
ดวยเมกกะโอหมมิเตอร (mega ohmmeter)  
(1) สายสัญญาณในระบบธรรมดาใชแรงดันทดสอบท่ี 500 VDC 
(2) สายคูตีเกลียว (twisted pair) ใชการทดสอบตามขอ (1) หรือตามท่ี

ผูผลิตกําหนด 
(3) สายสัญญาณชนิดสายชีลด  (shielded coaxial cable) ใชการทดสอบ

ตามขอ (1) หรือตามท่ีผูผลิตกําหนด 
ค. สายสัญญาณวงจรโซนท่ีถือวาผานการทดสอบ จะตองวัดไดคาพิกัด

ตางๆ ดังตอไปนี้ 
(1) คาแรงดันไฟฟาท่ีไดจากการทดสอบในขอ 3.4.27.1 ก. วัดระหวาง

คูสายของแตละวงจรโซน จะตองอยูในเกณฑท่ีผูผลิตแผงควบคุม
ระบบกําหนด 

(2) คาความตานทานท่ีไดจากการทดสอบในขอ 3.4.27.1 ก. วัดระหวาง
คูสายของแตละวงจรโซน จะตองอยูในเกณฑท่ีผูผลิตแผงควบคุม
ระบบกําหนด และไมลัดวงจร 

(3) การทดสอบในขอ 3.4.27.1 ข. วัดคาระหวางสายวงจรโซน หรือสาย
วงจรเช่ือมตอสัญญาณเทียบกับสายดิน จะตองไดคาความตานทาน
เปนเมกกะโอหม (mega ohm) หรือไมลัดลงดิน 

(4) การทดสอบในขอ 3.4.27.1 ข. (1) จะตองไดคาไมตํ่ากวา 0.5 เมกกะ
โอหมจึงถือวาผานการทดสอบ 

3.4.27.2   ทดสอบสายสัญญาณชนิดสายใยแกวนําแสง (fiber optic) 
 ก. ทดสอบสายสัญญาณชนิดสายใยแกวนําแสงโดยการปลดข้ัวตอสายดาน

ปลายทาง และวัดดวยมิเตอรกําลัง (power meter) 
 ข. สายสัญญาณชนิดสายใยแกวนําแสงท่ีถือวาผานการทดสอบ จะตอง

พิสูจนไดคาพิกัดตางๆ ดังตอไปนี้ 
(1) มีแสงท่ีข้ัวตอปลายสาย 
(2) คาสูญเสียในสายท่ีวัดไดจากการทดสอบขอ 3.4.27.2 ก. ตองไม

เพิ่มข้ึนมากกวารอยละสอง เม่ือเปรียบเทียบกับคาท่ีวัดไดจากการ
ทดสอบครั้งกอน และคานั้นจะตองอยูในเกณฑท่ีผูผลิตบริภัณฑ
เช่ือมตอสัญญาณกําหนด 
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 3.5  รายงานการทดสอบ 
จะตองทําการทดสอบการติดต้ังตามกําหนด ดวยข้ันตอน และวิธีการทดสอบสอบในขอ 3.4 
และจัดทํารายงานตามลักษณะท่ีกําหนดในขอ 1.16.3 ตามกําหนดเวลาและรายละเอียดดังแสดง
ไวในตารางท่ี 3.1  

 
             ตารางท่ี 3.1  แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                   หนา 1-6 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น 
ผาน ไมผาน 

1 บริภัณฑแผง
ควบคุมระบบ 

ทดสอบเม่ือติดตั้งเสร็จ  โดยจายไฟใหแผง
ควบคุมทํางานดวยตัวเอง ดวยวิธีการทีผู่ผลิต
แนะนํา โดยปลดสายสัญญาณวงจรโซน วงจร
ควบคุมออกท้ังหมด จะตองไมพบความผิดปกติ
ใดๆเกิดขึ้นที่แผงควบคุมน้ัน 
ทดสอบ การทํางานท่ีแสดงการตอบรับเม่ือเร่ิม
สัญญาณตรวจจับ หรือสัญญาณตรวจคุม จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. ดวงไฟแสดงโซนตรวจจับที่เก่ียวของติด  
2. เสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น 
3. ดวงไฟแสดงโซนแจงสัญญาณท่ีเก่ียวของติด 
และวงจรแจงสัญญาณน้ันทํางานโดยทันที หรือ
วงจรหนวงเวลาเร่ิมทํางานตามการควบคุมท่ี
กําหนด 
4. จอแสดงตัวอักษรและตัวเลขแสดงช่ือและ
หมายเลขตําแหนงท่ีเกิดการเร่ิมสัญญาณ 
(สําหรับแผงควบคุมแบบระบุตําแหนงได) 
5. วงจรควบคุมอุปกรณ หรือบริภัณฑชวย
เชื่อมโยง ทํางานตามการควบคุมท่ีกําหนด 
ทดสอบ การทํางานแจงสัญญาณ เม่ือเกิดการเร่ิม
สัญญาณจากวงจรตรวจจับ จะตองใหผลทดสอบ
ตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. ควบคุมใหอุปกรณแจงสัญญาณทํางาน 
2. ควบคุมการทํางานระบบรวมทํางานใหความ
ปลอดภัยอื่นๆ ทํางาน ตามท่ีกําหนด 
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                 ตารางท่ี 3.1   แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                 หนา 2-6 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น 
ผาน ไมผาน 

1 บริภัณฑแผง
ควบคุมระบบ 
(ตอ) 

ทดสอบ การทํางานท่ีแสดงการตอบรับเม่ือเกิด
ขัดของ เชนสายสัญญาณ สายวงจรขาด จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1.ดวงไฟแสดงผลที่เก่ียวของติด 
2. เสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น 
ทดสอบ สวิตชทั้งหมด และแปนกดควบคุม 
1. ตองทําใหเกิดการควบคุมท่ีกําหนดได 
2. สวิตชเงียบเสียง (silence) ปดเสียงเตือนได 
3. สวิตชปรับปกติ (reset switch) ทําใหระบบ
กลับสูสภาวะปกติได 
ทดสอบ ทําใหดวงไฟสัญญาณทุกดวงติด 
ทดสอบ เรียกการแสดงผลยอนหลัง เพือ่ดูการ
เร่ิมสัญญาณท้ังหมด ตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

    

2 บริภัณฑแผง
ควบคุมยอย 
และควบคุม
ระยะไกล 

ทดสอบ การทํางานท่ีแสดงถึงการตอบสนอง 
และการควบคุม ที่ใหผลการทํางานตรงกันกับ
แผงควบคุมหลัก ทั้งสวิตช ดวงไฟสัญญาณ และ
จอแสดงผล ตามการทดสอบในขอที่ 1.  

 

 

 

  

   

3 แหลงจาย
กําลังไฟฟา  

ทดสอบเม่ือติดตั้งเสร็จ  โดยทําใหเกิดการสลับ
เปลี่ยนแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก และแบตเตอร่ี
ไมนอยกวา 3 คร้ัง 
1. จะตองสลับไดโดยอัตโนมัติทุกคร้ัง 
2. จะตองประจุกลับแบตเตอร่ีไดโดยอัตโนมัติ
ทุกคร้ัง เมื่อกลับมาใชไฟจากแหลงจาย
กําลังไฟฟาหลัก  
ทดสอบ แหลงจายกําลังไฟฟาหลักและ
แหลงจายกําลังไฟฟาเสริมสําหรับระบบ จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. การตอบสนองของสวิตชตัดวงจรไฟฟาจาย
กําลังไฟหลักใหกับแผงควบคุม  
2. คาแรงดันไฟฟาระหวางคูสายโซนวงจรแจง
สัญญาณในสภาวะแจงสัญญาณ เทากับใน
สภาวะปกติ 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

    

4 แบตเตอร่ีจาย
ไฟฟาสํารอง 

ทดสอบเม่ือติดตั้งเสร็จ  โดยใหระบบทํางานดวย
ไฟจากแบตเตอร่ีเทาน้ัน ในภาวะแจงสัญญาณ 
1. อุปกรณแจงสัญญาณทุกชุด ทํางานเต็มพิกัด 
2. อุปกรณและบริภัณฑควบคุมทุกชุดทํางาน  
3. แรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีไมตก 
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   ตารางท่ี 3.1    แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                    หนา 3-6 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน
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กเดื
อน
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ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น มี 
ผาน 

ไมมี 
ไมผาน 

4 แบตเตอร่ีจาย
ไฟฟาสํารอง 
(ตอ) 

ทดสอบ แบตเตอร่ีจายไฟฟาสํารอง จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. คาพิกัดกระแสไฟของแบตเตอร่ี ตองวัดได
มากกวาคาจากการคํานวณรอยละ 25 
2. คาแรงดันไฟฟาระหวางคูสายโซนวงจรแจง
สัญญาณในสภาวะแจงสัญญาณ 
ทดสอบ แบตเตอร่ีที่ใชงานไปแลวสองป จะตอง
สามารถจายไฟใหระบบในสภาวะปกติไดไม
นอยกวา 24 ชั่วโมง กับจะตองจายไฟใหกับ
ระบบในสภาวะแจงเหตุไดไมนอยกวา 15 นาที 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

คากระแสขณะปกติ 
_________________A 
คากระแสขณะแจงเหตุ 
_________________A 
 
 
คาพิกัดจากการคํานวณ 
________________Ah 
คาพิกัดท่ีวัดได                
________________Ah 

 

5 เคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา ( UPS) 

ทดสอบ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา หรือ UPS ตาม
ประมวลหลักปฏิบัติที่เก่ียวของ 

        

6 แผงแสดงผล
เพลิงไหม 

ทดสอบ การแสดงการตอบรับเมื่อเร่ิมสัญญาณ
ตรวจจับ หรือสัญญาณตรวจคุม จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. ดวงไฟแสดงโซนตรวจจับที่เก่ียวของติด 
2. เสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น 
ทดสอบ การทํางานของสวิตชควบคุมทุกชุด 
ทดสอบ ดวงไฟสัญญาณทุกดวงติด 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

     

7 บริภัณฑโมดูล ทดสอบ โมดูลตางๆ ในวงจรระบบที่สามารถ
ระบุตําแหนงได จะตองใหผลทดสอบตามหลัก
ปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. โมดูลมอนิเตอรดวงไฟสัญญาณส่ือสารติด
คางตอบสนองการเร่ิมสัญญาณ 
2. โมดูลควบคุมดวงไฟสัญญาณส่ือสารติดคาง
ตอบสนองการแจงสัญญาณ 
3. โมดูลแยกวงจรอิสระ (isolator module) ดวง
ไฟติดคาง ตอบสนองการแยกวงจรอิสระสําเร็จ  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

     

8 อุปกรณ
ตรวจจับ  
เร่ิมสัญญาณ 

ทดสอบ อุปกรณตรวจจับเร่ิมสัญญาณ ดวย
เคร่ืองมือทดสอบทีผู่ผลิตอุปกรณรับรอง และได
มาตรฐาน โดยสามารถใหผลทดสอบเปนไปตาม
หลักปฏิบัติกําหนด 
1. อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด ทุกแบบ 
2. อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง 
3. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
ในทอดูดลมกลับ 
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ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
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กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น มี 
ผาน 

ไมมี 
ไมผาน 

8 อุปกรณ
ตรวจจับ  
เร่ิมสัญญาณ 
(ตอ) 

4. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
หลายจุด 
5. อุปกรณตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน 
6. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด ทุกแบบ 
7. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน ทุกแบบ 
8. อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง 
9. อุปกรณตรวจจับแกส 
10.สวิตชควบคุมประตูน้ํา ระบบดับเพลิงฯ 
11.สวิตชตรวจคุมความดันนํ้า ระบบดับเพลิงฯ 
12.สวิตชตรวจระดับน้ํา ระบบดับเพลงิฯ 
13.สวิตชตรวจการไหลของนํ้าในทอน้ําระบบ
ดับเพลิงฯ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

   

9 อุปกรณตรวจ 
จับควันชนิด
ทํางานดวย
แบตเตอร่ี ใช
สําหรับบาน 

ทดสอบ อุปกรณตรวจจับควันชนิดทํางานดวย
แบตเตอร่ี ใชสําหรับบาน จะตองใหผลทดสอบ
ที่ไดมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 
1. หลักปฏิบัติกําหนด 
2. ขอกําหนด หรือขอแนะนําของผูผลติ 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 

    

10 สวิตชแจงเหตุ
ดวยมือ 

ทดสอบ อุปกรณสวิตชแจงเหตุดวยมือ จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. ทําใหเกิดการเร่ิมสัญญาณท่ีสวิตชแจงเหตุดวย
มือตามคําแนะนําของผูผลิต 
2. ทําใหเกิดการแจงเหตุทั่วไป ดวยสวติชกุญแจ
ที่สวิตชแจงเหตุดวยมือตามคําแนะนําของผูผลิต 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

     

11 อุปกรณ 
แจงสัญญาณ 
กายใน และ
ภายนอก
อาคาร 

ทดสอบ อุปกรณแจงสัญญาณ จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. อุปกรณเสียงแจงสัญญาณทุกแบบ 
2. ลําโพงเสียงแจงสัญญาณ และเสียงประกาศ 
3. อุปกรณแสงแจงสัญญาณ 
4. อุปกรณแจงสัญญาณดวยการสั่นสะเทือน 
ทดสอบ วัดคาความดังของเสียงสัญญาณ ที่จุด
ใดๆในพื้นที่ปองกัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

คาตํ่าสุด   ______dBA 
คาสูงสุด   ______dBA 

12 อุปกรณเสียง
แจงสัญญาณ
ทางออก 

ทดสอบ อุปกรณเสียงแจงสัญญาณทางออก 
จะตองใหผลทดสอบที่ไดมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 
1. หลักปฏิบัติกําหนด 
2. ขอกําหนด หรือขอแนะนําของผูผลติ 
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              ตารางท่ี 3.1  แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                    หนา 5-6 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก
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ความเห็น มี 
ผาน 

ไมมี 
ไมผาน 

13 บริภัณฑแผง
ควบคุมการ
สื่อสารฉุกเฉิน 

ทดสอบ การตอบสนองที่แผงควบคุมการส่ือสาร
ฯ การตอบรับเมื่อเกิดการแจงสัญญาณ เม่ือใช
งานระบบ และเมื่อระบบขัดของ จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. ดวงไฟสัญญาณเตือน และดวงไฟแสดงผล 
2. สวิตชเลือกใชโซนวงจรลําโพง 
3. เสียงสัญญาณเตือนที่แผงควบคุมการสื่อสารฯ
เมื่อมีโทรศัพทเรียกเขา 
4. สวิตชเลือกตอบรับโซนวงจรโทรศัพท
ทดสอบ การทํางานเม่ือควบคุมการแจงเสียง
สัญญาณ และเสียงประกาศจะตองใหผลทดสอบ
ตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก 
1. เคร่ืองกําเนิดเสียงสัญญาณผานวงจรลําโพง 
2. การตัดแซงสัญญาณเสียงโดยไมโครโฟน 
3. เคร่ืองขยายเสียงทุกชุดใหกําลังขับไดอยาง
สมํ่าเสมอในขณะเกิดการแจงเสียงสัญญาณ
ทั่วไปผานลําโพงทุกจุดในระบบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 

    

14 บริภัณฑ
เชื่อมตอการ
สื่อสารระบบ
เครือขาย 

ทดสอบ อุปกรณ หรือบริภัณฑตอรวมการ
สื่อสารผานระบบเครือขาย และเคร่ือง
คอมพิวเตอรในเครือขาย จะตองใหผลการ
ทดสอบเปนไปตามหลักปฏิบัติที่เก่ียวของ 
ทดสอบ การทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑ
ตอรวมการสื่อสาร ผานระบบเครือขาย จะตอง
ใหผลการทดสอบเปนไปตามตามหลักปฏิบัติที่
เก่ียวของกําหนด 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   

15 การเช่ือมตอ
กับระบบรวม
ทํางาน ฯ 

ทดสอบ การตอบรับของบริภัณฑเชื่อมตอ
สัญญาณระหวางบริภัณฑแผงควบคุมระบบฯ 
กับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เม่ือมีการ
แจงสัญญาณ หรือการแจงสัญญาณท่ัวไปเกิดขึ้น 
จะตองใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด 

        

16 สายสัญญาณ การทดสอบ สายนําสัญญาณชนิดสายโลหะหุม
ฉนวน จะตองใหผลทดสอบตามผูผลิตกําหนด 
1. คาแรงดันไฟฟาของแตละวงจรโซน 
2. คาความตานทานของแตละวงจรโซน 
3. คาความตานทานของฉนวนเม่ือเทยีบกับดิน 
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              ตารางท่ี 3.1  แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                       หนา 6-6 

ขอ รายการ สิ่งท่ีตองทํา และผลที่ตองการ 

กําหนดเวลา บันทึก 

คร
ั้งแ
รก

 

รา
ยเดื

อน
 

รา
ยส

าม
เดื
อน

 

รา
ยห

กเดื
อน

 

รา
ยป

 ผลการปฏิบัต ิ

ความเห็น มี 
ผาน 

ไมมี 
ไมผาน 

16 สายสัญญาณ 
(ตอ) 

การทดสอบ สายนําสัญญาณชนิดสายใยแกวนํา
แสง จะตองใหผลทดสอบคาสูญเสียในสายไม
เกินกวาท่ีผูผลิตอุปกรณ และบริภัณฑกําหนด 

        

 
 3.6   การบันทึกผลการทดสอบ 

3.6.1 เม่ือปฏิบัติการทดสอบการทํางานของอุปกรณ บริภัณฑ และระบบแลวเสร็จ ผูทดสอบ
จะตองสรุปรายงานผลการทดสอบ เพื่อจัดทําบันทึกการทดสอบและขอคิดเห็นท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร สงมอบใหกับเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารที่จะตองเก็บ
รวบรวมบันทึกการทดสอบตามกําหนดท้ังหมดเปนแฟมประวัติของระบบ โดยจะตอง
เก็บรักษาประวัติของระบบนี้ไวเปนอยางดี เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  

3.6.2 บันทึกการทดสอบสามารถเก็บเปนเอกสารและในรูปของส่ืออิเลคทรอนิกสก็ได 
3.6.3 ผลการทดสอบตองประกอบดวยขอมูลตามท่ีกําหนดในขอ 1.16.2.2 
3.6.4 แบบบันทึกการทดสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด

แสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตารงท่ี 3.2  แบบบันทึกการทดสอบอุปกรณ บริภณัฑ  และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด 
วัน เดือน ป ที่เสร็จสิ้นการทดสอบ เลขท่ี 
 

ผูดําเนินการทดสอบ อาคารท่ีรับการทดสอบ 
บุคคล/นิติบุคคล  ชื่ออาคาร  
ที่อยู  ที่อยู  
ชื่อผูทดสอบ  เจาของ/ตัวแทนเจาของ  
ใบอนุญาตเลขท่ี  ชื่อผูติดตอ  
โทรศัพท  โทรศัพท  
การทดสอบ รายเดือน  รายสามเดือน  รายหกเดือน  รายป  อื่นๆ (ระบุ)  
    

การเตรียมการกอนปฏิบัติการทดสอบ 
ดําเนินการตรวจสอบ อุปกรณ บริภัณฑกอนหนาน้ีเมื่อ _______________ ไดผลตรวจสอบ  ผาน  ไมผาน  ผานโดยมีเง่ือนไข 
ขอชี้แจงการตรวจสอบผานโดยมีเงื่อนไข 

มีเอกสารแนบ 
ดําเนินการประกาศเตือนในพื้นที่ ที่จะปฏิบัติการทดสอบดังน้ี เสียง เอกสาร ผูรับแจง วัน / เวลา 
1. แจงเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร 
2. แจงเจาหนาผูรับผิดชอบความปลอดภัยในอาคาร 
3. แจงผูอยูอาศัยในอาคาร 
4. อื่นๆ (ระบุ) 

    
    
    
    

 

ผลปฏิบัติการทดสอบ 

เร่ิมดําเนินการทดสอบ อุปกรณ บริภัณฑ เมื่อ ________________________ไดผลทดสอบ  ผาน  ไมผาน  ผานโดยมีเงื่อนไข 
ขอชี้แจงผลการทดสอบผานโดยมีเงื่อนไข 
 
 

มีเอกสารแนบ 
 

ความเห็นเพิ่มเติม : 
 

มีเอกสารแนบ 
 
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบัการทดสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชพีแลว 
ชื่อผูตรวจสอบ ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 

 
สําหรับการตรวจรบังานติดตั้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัยนี้ ไดรับการทดสอบการทํางานอยางตอเนื่องเปนเวลา 120 ชั่วโมงแลว 
ชื่อผูติดต้ังระบบ ชื่อวิศวกร ผูออกแบบ หรือที่ปรึกษา 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 
 
 



 

หมวดที่ 4   
 การตรวจรับงานติดต้ัง และการเริ่มตนเปดใชงานระบบ 

 
 

   4.1  ท่ัวไป  
 4.1.1  การตรวจรับงานติดต้ังตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้  ใชเปนมาตรฐาน

ตรวจสอบ การติดต้ัง และทดสอบการทํางานของอุปกรณและบริภัณฑท้ังหมด สําหรับ
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยท่ีติดต้ังใหม หรือเฉพาะสวนท่ีติดต้ังเพิ่มเติม หลังจากงาน
ติดต้ังนั้นแลวเสร็จ 

4.1.2 การตรวจสอบระบบท่ีติดต้ังแลวเสร็จ ใหหมายรวมถึงระบบท่ีติดต้ังใหมท้ังระบบ  และท่ี
ติดต้ังเพิ่มเติมกอนเช่ือมตอเขากับระบบท่ีติดต้ังใชงานอยูเดิม โดยตองตรวจสอบตาม
ขอกําหนดในบทท่ี 2 และขอ 4.3 ของประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ รวมท้ัง
มาตรฐาน หรือประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  เชนมาตรฐานการติดต้ังไฟฟา
สําหรับประเทศไทย (วสท.) เปนตน 

4.1.3 การทดสอบการทํางานของอุปกรณ และบริภัณฑท่ีติดต้ังแลวเสร็จ  ใหหมายรวมถึง
อุปกรณและบริภัณฑท่ีติดต้ังใหมท้ังระบบ และท่ีติดต้ังเพิ่มเติมกอนเช่ือมตอเขากับระบบท่ี
ติดต้ังใชงานอยูเดิมโดยตองทดสอบตามขอกําหนดในบทท่ี 3   และขอ 4.5 ของประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้  

4.1.4 อุปกรณ บริภณัฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ท่ีผานการรับรองการตรวจรับงานติดต้ัง
ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนีแ้ลว จึงจะสามารถเปดใชงานระบบตอไปได 

4.1.5 การตรวจสอบอาคารที่กอสรางใหม หรืออาคารท่ีเปล่ียนแปลงการใชงาน หากอยูใน
ประเภทท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารใหตองติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย อาคารน้ันๆจะสามารถดําเนินการเปดใชอาคารไดหลังจากเปดใชงานระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยท้ังหมดแลวเทานั้น 

 
 4.2   ขั้นตอนการตรวจรับงานตดิตัง้     
                  4.2.1   การเตรียมเอกสาร กอนปฏิบัติการตรวจรับงานติดต้ัง  

   เอกสารท่ีตองจัดเตรียม กอนปฏิบัติการตรวจรับงานติดต้ัง ประกอบดวย  
 4.2.1.1 แบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง (ดูขอ 1.6.13) 
 4.2.1.2 เอกสารบันทึกรายการเปล่ียนแปลงผิดไปจากระบบที่ไดออกแบบไวแตแรก และ

เอกสารบันทึกการติดต้ังในท่ีซอน พรอมผังวงจร และภาพประกอบ 
 4.2.1.3 เอกสารคูมือการใชงานระบบ ท่ีจัดทําข้ึนใชเฉพาะกับระบบท่ีติดต้ังนี้ (ดูขอ 2.2.1.2) 



63 

 4.2.1.4  แบบบันทึกการตรวจสอบการติดต้ังระบบ (ดูขอ 2.7) 
 4.2.1.5  แบบบันทึกการทดสอบการติดต้ังระบบ (ดูขอ 3.5) 

4.2.2 ปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ หลังการติดต้ัง 
 4.2.2.1 การเตรียมพรอม กอนปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบระบบเพ่ือการตรวจรับงาน 

ก. ตองปฏิบัติการตรวจสอบระบบ เม่ือการตกแตงภายในพืน้ท่ีปองกันแลวเสร็จ 
ข. ผูดําเนินการตรวจสอบและทดสอบระบบ  ควรเปนวิศวกรไฟฟาซ่ึงตองเปนผู

ท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอกําหนดในประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ในขอ 
1.6.9  และตองมีประสบการณตรวจสอบอาคารมาแลวไมนอยกวา 3 ป  โดย
ผูดําเนินการตรวจสอบ  และทดสอบระบบทุกคน ตองรับผิดชอบตอการ
ตรวจสอบและทดสอบดังกลาว 

ค. ตรวจความพรอมของระบบ หลังการติดต้ังแลวเสร็จดังตอไปนี ้
(1) ตรวจงานติดต้ังอุปกรณ และบริภัณฑทุกชุด ท่ีตําแหนงติดต้ัง ตองมีการ

เก็บงาน ทําความสะอาดอุปกรณ  และบริภัณฑในพื้นท่ีติดต้ังเรียบรอย 
(2) พื้นท่ีติดต้ังไมมีการทํางานใดๆเพิ่มเติมอีก ท่ีอาจทําใหเกิดผลกระทบตอ

การทํางานของอุปกรณ และระบบข้ึนได 
(3) ตองมีบันทึกช้ีแจงหากมีปญหาในการติดต้ัง หรือตองมีการปรับแกไข

ลักษณะรูปแบบ  หรือชนิดของอุปกรณและบริภัณฑ  หรือปรับยาย
ตําแหนงติดต้ัง   ท้ังนี้ตองมีวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการลงนามกํากับ
รายละเอียดการแกปญหานั้นๆ 

4.2.2.2 การตรวจสอบและการทดสอบ 
ก. ทําการตรวจสอบ เพื่อการตรวจรับงานติดต้ังตามขอ 4.3  และตรวจสอบท่ัวไป  

สําหรับการติดต้ังอุปกรณ บริภัณฑ และระบบตามขอกําหนดของประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ บทท่ี 2  

ข. หากมีการตรวจสอบใดท่ีซํ้ากัน ใหทําการตรวจสอบนั้นเพียงคร้ังเดยีว 
ค. ปฏิบัติการทดสอบ สําหรับการตรวจรับงานติดต้ังตามขอ 4.5 และทดสอบการ

ทํางานท่ัวไป สําหรับอุปกรณ บริภณัฑ และระบบตามขอกําหนดของประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ บทท่ี 3  

ง. หากมีการทดสอบใดที่ซํ้ากนั ใหทําการทดสอบนั้นเพยีงคร้ังเดียว เวนแตการ
ทดสอบนั้นกําหนดขั้นตอนใหตองทําซํ้า 

จ. จัดทํารายงาน และบันทึกผลการตรวจสอบการติดต้ัง ตามขอ 2.5 ขอ 2.6 ขอ 
2.7 และขอ 2.8 ตามลําดับ 

ฉ. จัดทํารายงาน และบันทึกผลการทดสอบการทํางาน ตามขอ 3.5 และขอ 3.6 
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 4.3  วิธีการตรวจสอบสําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง 
4.3.1 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังสายสัญญาณทุกประเภทท่ีใชในระบบ ท้ังแบบโลหะ และแบบ

อโลหะ สายจายกําลังไฟฟา ตลอดจนทอรอยสาย และวัสดุประกอบการติดต้ัง เชนกลองตอ
สาย กลองดึงสาย ข้ัวตอสาย และข้ัวปลายสายเปนตน ตองไดมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 
และมาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของประเทศไทย ดังตอไปนี้ 
4.3.1.1 สายไฟฟาทุกประเภทที่ใชในระบบ และท่ีเกี่ยวของกับระบบ ตองเดินแยกตางหาก

จากวงจรไฟฟาของระบบอ่ืนๆ 
4.3.1.2 สายไฟฟาสําหรับวงจรโซนตรวจจับเร่ิมสัญญาณ และสายไฟฟาสําหรับวงจรโซน

แจงสัญญาณในระบบธรรมดา (hard wire) ตองไมตอสายไปยังอุปกรณในวงจรโซน
นั้นๆ ในลักษณะตอพวง (T-tap) 

4.3.1.3 สายไฟฟาสําหรับวงจรโซนตางๆ ตองมีขนาดไมเล็กกวา  1.5 ตาราง มิลลิเมตร 
4.3.1.4  สายไฟฟาสําหรับวงจรโซนแจงสัญญาณ และสายควบคุมระบบรวมทํางานใหความ

ปลอดภัยตองเปนสายเคเบิลชนิดทนไฟ 
4.3.1.5 ตรวจสอบระยะทางเดนิสาย ตองไมยาวเกนิกวาท่ีผูผลิตกําหนดดังตอไปนี ้

ก. สายวงจรระบบท่ีสามารถระบุตําแหนงได 
ข. สายสัญญาณส่ือสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

4.3.1.6 ตรวจสอบคุณภาพการตอสายสัญญาณท่ีจดุตอสายตางๆ 
ก. การตอสายสัญญาณ ตองตอสายเขากับข้ัวตอสายโดยใชข้ัวตอสาย หรือตัวตอ

สายชนิดบีบย้ํา   ถาการตอสายเหลานี้ทําท่ีภายนอกแผงควบคุมระบบแจงเหตุ
เพลิงไหม ตองตอในกลองตอสายเทานั้น และตองมีเคร่ืองหมายแสดงท่ีกลอง
เปนตัวอักษรขอความขนาดความสูงไมนอยกวา 10 มิลลิเมตรวา “ระบบแจงเหตุ
เพลิงไหม” หรือทาสีดวยสีเหลืองหรือสีสม 

ข. การตอสายสัญญาณชนิดใยแกวนําแสง (fiber optic) ตองตอภายในกลองตอสาย
ดวยข้ัวตอสายเฉพาะ และตรวจสอบคุณภาพการตอสายตามหลักปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ 

ค. กลองตอสายและข้ัวตอสายสําหรับเคเบิลชนิดทนไฟ ตองเปนชนิดทนไฟใน
พิกัดเดียวกัน 

4.3.1.7 สายสัญญาณชนิดสายชีลด  (shielded coaxial cable) ตองเปนสายแกนทองแดงท่ีหุม
ดวยชีลดทองแดงถักไมนอยกวารอยละ 95 และตองเปนสาย เ ส น เ ดี ย ว กั น เ ดิ น
ตอเนื่องตลอดจากกลองโทรทัศนถึงแผงควบคุมโดยไมตอสายเลย 

4.3.1.8 วัดคาความตานทานฉนวนสายสัญญาณท่ีติดต้ังแลวเสร็จเทียบกับดิน ดวยเมกกะ
โอหมมิเตอร ตองไมตํ่ากวา 0.5 MOhm หรือคาท่ีผูผลิตกําหนด   (ดูขอ 3.4.27.1 ข.) 

 ขอพึงระวัง ขณะวัดคาความตานทานฉนวน ตองไมตอสายสัญญาณเขากับอุปกรณ 
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4.3.2  ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ัง ทอรอยสาย และทางเดินสายสัญญาณ 
4.3.2.1 ทอรอยสาย และกลองตอสาย (connection box) หรือกลองดึงสาย (pull box) ท่ีติดต้ัง

ในพื้นท่ีมีฝุน หรือความช้ืนสูง ตองปองกันรอยตอดวยสารผนึก (sealant) 
4.3.2.2 ตองเช่ือมทอดวยกลองตอสาย  หรือกลองดึงสายสําหรับการเดินทอรอยสาย

ดังตอไปนี้ 
ก. ทุกระยะไมเกนิ 45 เมตรของการเดินทอในแนวตรง 
ข. ทุกระยะไมเกนิ 30 เมตร ท่ีมีการดัดทอ 1 คร้ัง 
ค. ทุกระยะไมเกนิ 20 เมตร ท่ีมีการดัดทอ 2 คร้ัง 
ง. ทุกระยะไมเกนิ 12 เมตร ท่ีมีการดัดทอ 3 คร้ัง 

4.3.2.3 การตอทอเขากับกลองตอสาย หรือกลองดึงสายตองตอดวยชุดตอทอ  (bushing– lock 
nut) ท้ังภายใน และภายนอกกลองตอสาย 

4.3.2.4 การเดินทอหรือทางเดินสายหลายเสนแบบแขวนรวมทางกัน  ตองใชชุดยึดทอหรือ
ทางเดินสายแยกชุดกัน หรือยึดกับหลักรวมกัน 

4.3.2.5 การเดินทอ หรือทางเดินสายแบบหอยแขวนในแนวระดับ ตองใชกานแขวนทุกๆ
ระยะหางไมเกิน 1.50 เมตร  และตองเสริมกานแขวนท่ีตําแหนงดังตอไปนี้ 
ก. ตําแหนงจุดตอทางเดินสายไฟ 
ข. ตําแหนงหางจากกลองตอสายไมเกนิ 20 ซม. 
ค. ตําแหนงจุดหกัเล้ียวทางเดินสาย 

4.3.2.6 กานแขวนตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 6 มม. 
4.3.2.7 การเดินทอผานแนวรอยตอคอนกรีต หรือรอยตอระหวางอาคารตองเช่ือมตอทอ

ระหวางกัน ดวยทอโลหะออน (flexible metallic conduit) 
4.3.2.8 กลองดึงสายสัญญาณวงจรโซนตางๆ ท่ียึดติดอยูกับอุปกรณ ตองตอเขากับกลองแยก

สายท่ีอยูในแนวทอรอยสาย ดวยทอโลหะออน 
4.3.2.9 ตองปรากฏเคร่ืองหมายลักษณะแถบสีถาวร สีเหลืองหรือสีสมขนาดกวางไมนอย

กวา 25 มิลลิเมตร แสดงถึงการใชงานเฉพาะกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดังนี ้
ก. ท่ีฉนวนหุมปลายสาย และทุกๆระยะหางกันไมเกิน 2.0 เมตร ของสายไฟฟาทุก

ประเภทท่ีใชในระบบ ท้ังแบบโลหะ และแบบอโลหะ เวนแตฉนวนหุมสาย
ดังกลาวเปนสีเหลืองหรือสีสมอยูแลว 

ข. ท่ีปลายทาง และทุกๆระยะหางกันไมเกิน 4.00 เมตร ของทอรอยสาย ทาง
เดนิสาย  และกลองตอสายหรือกลองดึงสาย 

ค. ท่ีบริเวณรูสุมตัวอยางอากาศ บนทอดูดอากาศระบบสุมตัวอยางอากาศหลายจุด 
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4.3.3 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติดงันี้ 
4.3.3.1 อุปกรณตรวจจับชนิดจุดติดต้ังท่ีฝา เพดานตองติดต้ังท่ีผิวพื้นในแนวระดับ   และหาก

ตองติดต้ังเขากับเพดานเอียง  สามารถติดต้ังอุปกรณตรวจจับในแนวเอียงไดไมเกิน 45 
องศา 

4.3.3.2 ฐานสําหรับยึดอุปกรณตรวจจับ (detector mounting base) ตองติดต้ังอยางม่ันคง 
แข็งแรง แนบสนิทอยูกับผิวพื้นท่ีติดต้ังนั้นตอเนื่องไปถึงกลองพักสาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.3 ฐานสําหรับยึดอุปกรณตรวจจับ ท่ีมีข้ัวตอสายอยูดวย ตองตอสายเขากับข้ัวตอสายนั้น 
โดยตองเผ่ือความยาวสายจากชองสายเขาท่ีฐานอุปกรณถึงข้ัวตอสายท่ีฐานอุปกรณ
ตรวจจับอีกไมนอยกวา 15 ซม.   และตองทําเคร่ืองหมายท่ีปลายสาย 

4.3.3.4 สายสัญญาณวงจรโซนตรวจจับท้ังหมดในระบบ ท่ีตอเขากับข้ัวของอุปกรณตรวจจับ 
ตองใชสีตามขอกําหนดของมาตรฐาน  หากไมมีกําหนดไว  ตองใชสายสีแดงตอเขากับ
ข้ัวบวกของอุปกรณ และสายสีน้ําเงินตอเขากับข้ัวลบของอุปกรณ  

ภาพท่ี 4.1 ภาพแสดงการติดต้ังสายไฟ และทอรอยสายท่ีไมไดมาตรฐาน 

ภาพท่ี 4.2  ภาพตัวอยางการติดต้ังอุปกรณตรวจจับท่ีไดมาตรฐาน และท่ีผิดมาตรฐาน 

1. ติดอุปกรณเขากับกลองพักสายบนเพดานคอนกรีต 
สายสัญญาณรอยผานทอที่ตอกับกลองพักสาย 

2. มัดอุปกรณเขากับโครงหลังคา 
สายสัญญาณไมไดรอยผานทอรอยสาย 
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4.3.3.5 ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับ  ในลักษณะท่ีหันดานท่ีมีหลอดไฟสัญญาณไปยังทางเขา
พื้นท่ี ท่ีสามารถมองเห็นการทํางานไดงาย 

4.3.3.6 ตองถอดวัสดุท่ีใชปดครอบ  หรือหอหุมอุปกรณตรวจจับ เพื่อปองกันฝุน และความช้ืน
ในขณะติดต้ังอุปกรณนั้นออกท้ังหมด  ใหอุปกรณตรวจจับอยูในลักษณะพรอมใชงาน
เม่ือเปดระบบใหทํางานหลังปฏิบัติการตรวจรับงานติดต้ังแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังอุปกรณตรวจจับชนิดกลองโทรทัศน และอุปกรณตรวจจับเปลว

เพลิงดังนี้ 
4.3.4.1  อุปกรณตองติดต้ังอยางม่ันคงแข็งแรงเขากับผนังหรือเพดาน ท่ีไม  เคล่ือนไหว หรือ

ส่ันสะเทือนได และตองเสริมความแข็งแรงในการติดต้ัง หากติดต้ังเขากับแผนฝา 
4.3.4.2 ตองจายกําลังไฟฟากระแสตรงใหกับอุปกรณ  หรือกลองโทรทัศนโดยตรงจากแผง

ควบคุม  หรือแผงจายกําลังไฟเสริมเฉพาะกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยท่ีมีการตรวจ

ภาพท่ี 4.3 ภาพแสดงการติดต้ังอุปกรณตรวจจับใกลหวัจายลมเกินไป 

ภาพท่ี 4.4  ภาพแสดงการติดต้ังอุปกรณตรวจจับในลักษณะท่ีถูกปดกัน้การทํางาน 

2. วางอุปกรณในชองตะแกรงฝา ไมมีความมั่นคงแข็งแรง 
    และทําใหเกิดการขัดขวางการทํางานตรวจจับใหชาลง 

1. ติดอุปกรณในหลุมฝา ทําใหเกิดอุปสรรคขัดขวางการ 
    ทํางานตรวจจับใหชาลง 
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คุมการจายไฟ  และสามารถปรับเปล่ียนใชไฟจากแบตเตอร่ีสํารองไฟไดทันทีใน
ระยะเวลาไมเกินกวาท่ีมาตรฐานกําหนด  เม่ือแหลงจายไฟหลักดับ 

4.3.4.3 กลองท่ีติดต้ังบนแทนท่ีควบคุมการปรับหมุน กม เงย (pan and tilt) และดึงภาพ (zoom) 
จากระยะไกลได ตองสามารถปรับต้ังลวงหนาใหกลับคืนมาหยดุอยูในตําแหนงและ
มุมมองท่ีใชตรวจจับนัน้ (preset-position) เปนตําแหนงปกติไดกอนการใชงานเปน
อุปกรณตรวจจับ 

4.3.4.4 ตองถอดวัสดท่ีุใชปดครอบ หรือหอหุมเลนส เพื่อปองกันฝุน และความช้ืนในขณะ
ติดต้ังอุปกรณนั้นออกท้ังหมด ใหกลองหรืออุปกรณนั้นอยูในลักษณะพรอมใชงานเม่ือ
เปดระบบใหทํางานหลังปฏิบัติการตรวจรับงานติดต้ังแลวเสร็จ 

4.3.5 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังอุปกรณแจงเหตุดวยมือดังนี ้
4.3.5.1 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ ตองติดต้ังกับผนังดวยความม่ันคง แข็งแรง ในแนวดิ่ง ใน

ระดับสูงจากพื้น ระหวาง 1.20 ถึง 1.30 เมตร วัดจากระดับแปนสวิตชลงไปถึงพื้น 
4.3.5.2 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ  ตองติดต้ังวัสดุประกอบการใชงานครบถวน  เชนแผนกระจก 

(หรือวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเทียมกระจก) หรือแทงแกว (หรือวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเทียมแทง
แกว) เปนตน 

4.3.5.3 ตองตอสายเขากับข้ัวตอสายท่ีอุปกรณแจงเหตุ โดยเผ่ือความยาวสายจากชองสายเขาท่ี
กลองตอสายถึงข้ัวตอสายท่ีอุปกรณสวิตชอีกไมนอยกวา 10 ซม.  

4.3.5.4 สายสัญญาณวงจรโซนตรวจจับท้ังหมดในระบบ ท่ีตอเขากับข้ัวของอุปกรณแจงเหตุ 
ตองใชสีตามขอกําหนดของมาตรฐาน หากไมมีกําหนดไว ตองใชสายสีแดงตอเขากับ
ข้ัวบวกของอุปกรณ และสายสีน้ําเงินตอเขากับข้ัวลบของอุปกรณ  

4.3.5.5 หากวัสดุตามรายละเอียดขอ 4.3.5.2 เปนวัสดุส้ินเปลือง ตองมีสํารองเพ่ือนํามาใช
เปล่ียนทดแทนได อยางนอยรอยละสิบของจํานวนอุปกรณท่ีใชท้ังหมดในระบบ 

4.3.5.6 หากตองการปองกันการใชอุปกรณแจงเหตุดวยมือโดยไมมีเหตุอันควรดวยฝาครอบ
หรือเรือนหุม  วัสดุท่ีทําฝาครอบหรือเรือนหุมปองกันนั้นตองเปนชนิดโปรงใส 
สามารถมองเห็นสวิตชแจงเหตุท่ีอยูภายในได  สามารถเปดออกใหเขาถึงสวิตชโดยงาย 
และตองไมเปนอุปสรรคตอการใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณสวิตชแจงเหตุนั้น 

 
 
 
 
 
 
 



69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังอุปกรณแจงสัญญาณดังนี ้
4.3.6.1 สายสัญญาณวงจรโซนแจงสัญญาณท้ังหมดในระบบ ท่ีตอเขากับข้ัวของอุปกรณแจง

สัญญาณตองใชสีตามขอกําหนดของมาตรฐาน หากไมมีกําหนดไว ตองใชสายสีแดง
ตอเขากับข้ัวบวกของอุปกรณ และสายสีดําตอเขากับข้ัวลบของอุปกรณ 

4.3.6.2 การติดต้ังอุปกรณแจงสัญญาณท่ีประกอบดวยอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ  และอุปกรณ
แสงแจงสัญญาณท่ีแยกชุดกัน ตองติดต้ังใหอยูในแนวเดียวกัน 

4.3.6.3 ตองเผ่ือความยาวสายท่ีกลองตอสายถึงข้ัวตอสายท่ีอุปกรณอีกไมนอยกวา 10 ซม. 
4.3.6.4 อุปกรณแจงสัญญาณตองติดต้ังกับผนังดวยความม่ันคง แข็งแรง ในแนวด่ิงในระดับสูง

จากพื้นไมเกนิ 2.40 เมตร (วัดจากขอบบนของอุปกรณลงไปถึงพื้น) โดยตองติดต้ัง
ตํ่าลงมาจากฝา เพดานไมนอยกวา 15 ซม. 

4.3.6.5 ในพื้นท่ีสาธารณะ หากคาความดังของเสียงสัญญาณท่ีวัดไดจากการตรวจสอบในขอ 
3.4.19.3 มากกวา 110 dBA  ตองเปล่ียนใชอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสงแทน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5  ภาพแสดงอุปกรณแจงเหตุดวยมือในฝาครอบหรือเรือนหุมโปรงใสที่เปดใชงานงาย 

ภาพท่ี 4.6  ภาพแสดงการติดต้ังอุปกรณแจงสัญญาณท่ีไดมาตรฐาน และท่ีผิดมาตรฐาน 

2. ติดอุปกรณเลยฝาขึ้นไป เปนการขัดขวางการทํางานทําให  
    มองเห็นแสงไมชัดเจน และไดยินเสียงสัญญาณเบาลง 

1. ติดอุปกรณในระดับที่สูงจากพื้นตามมาตรฐาน 
    และติดตํ่าลงมาจากระดับฝาตามมาตรฐาน 
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4.3.7 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังบริภัณฑแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผล และแผงโมดูลดงันี้ 
4.3.7.1 ตองติดต้ังบริภณัฑกบัผนัง หรือต้ังวางกับพืน้ดวยความม่ันคง แข็งแรง ไดระดับ และ

ตองเสริมความแข็งแรงในการติดต้ัง หากติดต้ังเขากับผนังเบา 
4.3.7.2 บริภัณฑแบบที่ใชสําหรับติดต้ังเขากับผนัง  ตองติดต้ังในแนวดิ่ง โดยขอบบนของ

บริภัณฑอยูในระดับท่ีสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร แตไมเกิน 1.80 เมตร 
4.3.7.3 บริภัณฑแบบท่ีใชสําหรับต้ังวางกับพื้น  ตองมีแทนหรือฐานรองใหขอบลางของ

บริภัณฑอยูในระดับท่ีสูงจากพื้นไมนอยกวา 100 มม. และขอบบนของบริภัณฑอยูใน
ระดับท่ีสูงจากพื้นไมเกิน 1.80 เมตร 

4.3.7.4 การเดินสายสัญญาณตางๆและสายจายกําลังไฟฟา เขามาตอกับข้ัวตอสายท่ีบริภณัฑ
แผงนั้นๆตองมีคุณภาพการติดต้ังดังนี ้
ก. ตองรัดแยกสายแตละประเภทท่ีผานชองรอยสายเขามาในแผงดวยสายรัด (cable 

tie) และจัดสายใหเรียบรอย ไมพาดขามกัน 
ข. ตองสวมหมายเลขระบุวงจร (cable marker) ท่ีไมลบเลือนโดยงายท่ีปลายสาย กอน

เขาข้ัวตอสายท่ีแผงทุกเสน โดยหมายเลขน้ันๆ ตองตรงกันกับหมายเลขท่ีแสดงใน
แบบ 

ค. ตองหุมปลายสายดวยข้ัวปลายสายแบบหางปลาแฉก หรือแบบหัวเสียบกานไมขีด 
และตอเขากับข้ัวตอสายท่ีแผง โดยตอไดไมเกินสองข้ัวปลายสายรวมกันท่ีข้ัวตอ
สายเดียวกนั 

ง. ตองเผ่ือความยาวสายเกินจากระยะดึงสายจากชองรอยสายเขาแผงถึงข้ัวสายอีกไม
นอยกวา 20 ซม. 

จ. ตองไมจายกําลังไฟฟาใหกับแผงควบคุมโดยวิ ธีตอผานเตารับไฟฟา   แต
วงจรไฟฟาอาคารตองจายไฟฟาใหกับแผงควบคุมผานเซอรกิตเบรคเกอรท่ีใช
เฉพาะกับแผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเทานั้น กับตองเปนวงจรไฟฟาท่ี
สามารถจายไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินดวย โดยตองมีแถบขอความท่ีมี
ขนาดตามท่ีมาตรฐานกําหนด ระบุ “ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย” หรือ “Fire 
Alarm” ท่ีตําแหนงสวิตชตัดตอนนั้น และท่ีดานหนาของแผงจายไฟนั้น 
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ฉ. ตองตอสายดินเขากับแผงควบคุม โดยมีแถบสัญลักษณ หรือขอความระบุ “จุดตอ
ลงดิน” หรือ “Ground” แสดงใหเห็นชัดเจนท่ีจุดตอสาย 

4.3.8 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังบริภัณฑกระตุนระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย 
4.3.8.1 กอนทําการตอสายควบคุมจากบริภัณฑกระตุนการทํางาน กับระบบรวมทํางานให

ความปลอดภัย  ตองไดรับการรับรองจากผูควบคุมระบบรวม ทํางานนั้นๆวา บริภัณฑ
กระตุนการทํางานมีคุณสมบัติ  และลักษณะการทํางานเขากันไดกับระบบรวมทํางาน
ใหความปลอดภัยนั้น 

4.3.8.2 การเดินสายสัญญาณควบคุมระหวางอุปกรณหรือบริภัณฑระบบรวมทํางานใหความ
ปลอดภัยกับบริภัณฑกระตุนการทํางานท่ีอยูหางกันไมเกิน 0.50 เมตร ตองเดินสายรอย
ผานทอโลหะออนท่ียาวไมเกิน 2 เมตร และตองยึดทอออนนั้นเขากับท่ีติดต้ัง โดยตอ
ปลายทอออนท้ังสองดานเขากับกลองตอสายท่ีติดอยูกับท่ีติดต้ังดวยชุดตอทอ และตอ
ลงดินตามขอกําหนดการตอลงดิน 

4.3.8.3 ตองทําเคร่ืองหมายหรือแถบขอความท่ีปลายสายสัญญาณท้ังสองดาน  แสดงลักษณะ
การใชงานสายสัญญาณควบคุมนั้น เชน “ควบคุมระบบลิฟท” หรือ “Elevator Control” 
เปนตน 

4.3.8.4 ตองทําเคร่ืองหมายพิเศษหรือแถบขอความพิเศษท่ีปลายสายสัญญาณ  ท่ีใชคาพิกัด
แรงดันไฟฟา หรือกระแสไฟฟาผิดไปจากสายสัญญาณปกติ เชน “แรงดันควบคุม 0-
10V” หรือ “0-10V Control” เปนตน 

4.3.9 ตรวจสอบคุณภาพงานติดต้ังสายดิน 
4.3.9.1 สายตอจุดลงดนิตองเปนสายไฟฟาแกนทองแดงเทานัน้ 
4.3.9.2 สายดินท่ีตอจากแผงควบคุมระบบ ผานผนงัอาคารไปยังจดุตอสายดินอาคาร  ตองเดิน

รอยทอโลหะ 
4.3.9.3 ตองแยกสายดินสําหรับการทํางาน จากสายดินหลัก และหามใชทอโลหะออนเพื่อรอย

สายดิน 

ภาพท่ี 4.7  ภาพแสดงการจายกําลังไฟฟาใหกับแผงควบคุมผานเตารับไฟฟา เปนวิธีท่ีไมถูกตอง 
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4.4  แบบบันทึกการตรวจสอบสําหรับการตรวจรับงานตดิตั้ง 
4.4.1 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด  แสดงในตารางท่ี 2.4 
4.4.2 แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเพื่อรับมอบงานติดต้ัง แสดง

ในตารางท่ี 4.1 
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                   ตารางท่ี 4.1  แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดต้ังระบบเพื่อรับมอบงานติดต้ัง               หนา 1-3 
 

วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน เลขท่ี 
  
ชื่ออาคาร  ที่อยู  
นิติบุคคลผูติดต้ังระบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูควบคมุงาน  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูออกแบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูแทนผลิตภัณฑ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
    

ประวัติเบื้องตน 

แบบการติดต้ังจริง
As Built Drawing 

บันทึกการเปล่ียนแปลง แบบหรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคไปจากเดิม 

เอกสาร 
คูมือการใชงาน 

รายงาน-บันทึก
การตรวจสอบ 

รายงาน-บันทึก
การทดสอบ 

สถานะการตรวจสอบ 
ผาน 

มี มี มี มี มี ผานโดยมีเงื่อนไข 
ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมผาน 
รายละเอียดการเปล่ียนแปลง :                                                                                                                                                                       มีเอกสารแนบ 
 

จํานวนวงจร (circuit) หรือจํานวนตําแหนงท่ีระบุ (point address) 
ระบบธรรมดา (hardwire) ระบบระบุตําแหนงได (multiplex) 
จํานวนวงจรเร่ิมสัญญาณตรวจจับ class B (style B)  จํานวนตําแหนงท่ีระบุ (address)  
จํานวนวงจรเร่ิมสัญญาณตรวจจับ class A (style D)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 4  
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class B (style Y)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 6  
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class A (style Z)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 7  
 

การควบคุม และแสดงผล 
บริภัณฑ หรืออุปกรณ แบบ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

แผงควบคุมระบบ 

ธรรมดา (hardwire)    
ระบุตําแหนงได (multiplex)    
Software ที่ใชทํางาน ติดต้ังเม่ือ :    
บริภัณฑเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface)    

แผงควบคุมระยะไกล ระบุตําแหนงได (multiplex)    

แผงแสดงผล 
ดวงไฟประกอบคําบรรยาย    
ดวงไฟประกอบแผนผังอาคาร    
จอภาพ    

โมดูลระบุตําแหนงได 
มอนิเตอร    
ควบคุม    
ตัดแยกวงจรอิสระ (isolator)    

 

ประวัติเพิ่มเติม :                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                      มีเอกสารแนบ 
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                   ตารางท่ี 4.1   แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดต้ังระบบเพื่อรับมอบงานติดต้ัง                หนา 2-3 
 

อุปกรณตรวจจับเริม่สัญญาณ 
อุปกรณ ชนิด ประเภท แบบ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

ตรวจจับควัน 

จุด 

โฟโตอิเล็คตริค 
ธรรมดา 

   
ไอโอไนเซชั่น    
โฟโตอิเล็คตริค 

ระบุตําแหนง 
   

ไอโอไนเซชั่น    
สุมตัวอยางอากาศ จากทอดูดลมกลับของระบบปรับอากาศ    

              ลําแสง    
              สุมตัวอยางอากาศหลายจุด    
จุด กลองโทรทัศน    

ตรวจจับความรอน 
จุด 

ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ (135 °ฟ) 

ธรรมดา 

   
ที่อุณหภูมิ 93.3°ซ (200 °ฟ)    
อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 9.4°ซ/นาที(15°ฟ/นาที)    
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ และอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ    
ที่อุณหภูมิ 93.3 °ซ และอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ    
ตรวจจับอุณหภูมิคงท่ีและอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ ระบุตําแหนง    

ตรวจจับควัน 
และความรอน 

โฟโตอิเล็คตริค และตรวจจับอุณหภูมิที่กําหนด 
ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

ตรวจจับความรอน เสน 
สายโลหะ    
สายใยแกวนําแสง    

ตรวจจับเปลวเพลิง 
 
จุด 
 

ตรวจจับรังสีใตแดง    
ตรวจจับรังสีเหนือมวง    
ตรวจจับรังสีใตแดง และรังสีเหนือมวง    
กลองโทรทัศน    

ตรวจจับแกส จุด ตรวจจับแกส LPG แกสธรรมชาติ 
ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

สวิตชแจงเหตุ 
ดวยมือ 

จุด 
สวิตชแจงเหตุแบบดึงลง หรือแบบกดเขา  
     มีกุญแจไขแจงเหตุทั่วไป 

ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

อุปกรณตรวจจับอื่นๆ (ระบุ)    
 

อุปกรณแจงสัญญาณ 
อุปกรณ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน อุปกรณ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

กระด่ิงขนาด 6 นิ้ว    กระด่ิงขนาด 10 นิ้ว    
ฮอรน    ดวงไฟสัญญาณ    
ฮอรนและดวงไฟสัญญาณ    ดวงไฟแสดงผลระยะไกล    
อุปกรณแจงสัญญาณอื่นๆ (ระบุ)    
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                    ตารางท่ี 4.1  แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดต้ังระบบเพื่อรับมอบงานติดต้ัง                หนา 3-3 
 

ระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน 
อุปกรณ ประเภท รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

แผงควบคุมระบบ 
ธรรมดา (hard wire)    
ระบุตําแหนง (multiplex)    

แผงควบคุมระยะไกล ระบุตําแหนง (multiplex)    
เคร่ืองขยายเสียง     
เคร่ืองขยายเสียงสํารอง     
โมดูลระบุตําแหนง แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพทฉุกเฉิน    

ลําโพง 
กรวยกระดาษ รองรับกําลังขับ                                                    วัตต    
หอยโขง รองรับกําลังขับ                                                    วัตต    

ลําโพงและดวงไฟสัญญาณ 
กรวยกระดาษ รองรับกําลังขับ__________________________วัตต    
หอยโขง รองรับกําลังขับ__________________________วัตต    

เคร่ืองโทรศัพทฉุกเฉิน     
เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน     
ตูบรรจุเคร่ืองโทรศัพท     
 

สวนจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ 
อุปกรณ หรือบริภัณฑ พิกัดกระแสไฟฟา รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

เซอรกิตเบรคเกอรวงจรจายกําลังไฟหลัก Amp    
สถานท่ีติดต้ัง : 
แบตเตอร่ีสํารองไฟ (ระบุชนิด) Amp-Hrs    
คากระแสไฟฟาสํารองจากการคํานวณ                                                      Amp กําหนดเวลา standby                                                   ชั่วโมง 
 

ความเห็นผูตรวจสอบ : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      มีเอกสารแนบ 
 
ตรวจสอบวันที่______________________________ ผาน ไมผาน ลงนามผูตรวจสอบ 1__________________________________ 
 
ตรวจสอบวันที่______________________________ ผาน ไมผาน ลงนามผูตรวจสอบ 2__________________________________ 
 
ตรวจสอบวันที่______________________________ ผาน ไมผาน ลงนามผูตรวจสอบ 3__________________________________ 
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 4.5  วิธีการทดสอบการทํางานสําหรับการตรวจรับงานตดิตัง้ 
4.5.1 หากการตรวจสอบในขอ 4.3 พบวาการติดต้ังอุปกรณ หรือบริภัณฑชุดใดมีส่ิง ผิดปกติ  หรือ

บกพรอง หรือไมเรียบรอยประการใด ตองดําเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยกอน และทําการ
ตรวจสอบซํ้ากระท่ังตรวจสอบผาน จากนั้นจึงจะเปดระบบใหทํางานเพ่ือทําการทดสอบ 

4.5.2 ทดสอบการทํางานของแผงควบคุมระบบ ดังนี ้
4.5.2.1 ทดสอบการทํางานของแผงควบคุมโดยไมตอสายสัญญาณวงจรโซน  วงจรแจง

สัญญาณ   และวงจรควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยอ่ืนๆ ตองไมพบ
ความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน 
ก. สําหรับวงจรโซนแบบสองสาย (class B) ในระบบปกติ (hard wire) ตองปด

ข้ัวตอสายวงจรโซนนั้นๆดวยอุปกรณตรวจคุมวงจรปดปลายสาย (supervisory 
end of line device) กอนทําการทดสอบ 

ข. สําหรับวงจรในระบบท่ีสามารถระบุตําแหนงได (addressable หรือ multiplex) 
ตองปดข้ัวตอสายวงจร และปฏิบัติตามท่ีผูผลิตกําหนด กอนทําการทดสอบ 

4.5.2.2 ทดสอบการทํางานของสวิตชควบคุม ดวงไฟสัญญาณ และเสียงสัญญาณ  โดยสราง
สถานะการเร่ิมสัญญาณ และสถานะสายสัญญาณวงจรโซนขาด ตองทํางานไดตามท่ี
ผูผลิตกําหนดไดแก 
ก. ดวงไฟ และเสียงสัญญาณแสดงการแจงเตือนทํางาน  
ข. จอภาพแสดงขอความ หรือหมายเลขระบตํุาแหนงท่ีดําเนินการ 
 (กรณแีผงควบคุมระบบท่ีสามารถระบุตําแหนงได) 
ค. เร่ิมตนฟงกช่ันการหนวงเวลา (ถามี) การทํางานของวงจรโซนแจงสัญญาณ 
ง. ดวงไฟ และเสียงสัญญาณแสดงการขัดของทํางาน 
จ. สวิตชเงียบเสียงสัญญาณ (silence) และสวติชปรับต้ังใหม (reset) ใชงานได 
ฉ. ทดสอบเรียกการแสดงผลยอนหลัง เพื่อดูการเร่ิมสัญญาณที่เกิดข้ึนกอนหนานี้ 

ตามวิธีท่ีผูผลิตกําหนด 
ช. ทดสอบกดสวิตชทดสอบดวงไฟ ตองมีผลใหดวงไฟสัญญาณทุกดวงท่ีแผง

ควบคุมติด 
ซ. ทดสอบใชงานอุปกรณส่ือสารและอุปกรณประกาศฉุกเฉิน (หากมีใช) ท่ีแผง

ควบคุม โดยเสียงประกาศตองชัดเจน สามารถเขาใจขอความท่ีประกาศได 
4.5.3  ทดสอบการทํางานของแหลงจายไฟฟาดังตอไปนี้  

  4.5.3.1 ทดสอบการปรับเปล่ียนแหลงจายไฟโดยอัตโนมัติ  ระหวางแหลงจายไฟหลัก  กับ
แบตเตอร่ีจายไฟสํารอง โดยทําซํ้าไมนอยกวา 3 คร้ัง เพื่อพิสูจนการจายไฟฟาใหแผง
ควบคุมและระบบยังคงดําเนินไปไดโดยไมขาดตอนดังนี้ 
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ก. ตัดวงจรจายไฟหลักออกจากแผงควบคุม  ตองมีผลใหแบตเตอร่ีจายไฟฟาสํารอง
สลับเขามาจายไฟใหกับแผงควบคุมและระบบ  แทนท่ีแหลงจายไฟหลักไดโดย
ทันที พรอมสัญญาณแจงการขัดของท่ีแผงควบคุมทํางาน 

ข. ตอวงจรจายไฟหลักกลับคืนใหกับแผงควบคุม  ตองมีผลใหแบตเตอร่ีจายไฟฟา
สํารองตองหยุดการจายไฟ  และชุดจายกําลังไฟฟาในแผงควบคุมตองเร่ิมการ
ประจุกลับแบตเตอร่ีโดยอัตโนมัติ 

4.5.3.2  ทดสอบความสามารถในการจายกําลังไฟฟาสูงสุดใหกบัระบบดังนี ้
ก. ทําใหแผงควบคุมและระบบใชไฟจากแบตเตอร่ีจายไฟฟาสํารองเทานั้น จากนั้น

ทดสอบโดยทําใหระบบอยูในภาวะแจงสัญญาณ  
(1) อุปกรณแจงสัญญาณทุกชุด ตองทํางานไดตามเกณฑท่ีกาํหนด 
(2) บริภัณฑควบคุมการทํางานระบบเตือนภัยอ่ืน  และระบบรวมทํางานให

ความปลอดภัย  เชนระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท  และระบบดับเพลิงเปน
ตน ทุกชุด ตองทํางานไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

(3) วัดคาแรงดันไฟฟาของแบตเตอร่ี  ตองไมปรากฏมีสภาพแรงดันไฟตก 
มากกวารอยละ 20 จากแรงดันไฟฟาปกติ หรือมีสภาพการใชไฟเกินพิกัด
ของแบตเตอร่ีท่ีใชจายไฟฟาสํารองนั้น 

ข. ทําการตอวงจรจายไฟหลักกลับคืนใหกับแผงควบคุม  จากนั้นทําการปรับต้ัง
ระบบใหม (reset) ตองมีผลใหแผงควบคุมและระบบกลับสูภาวะปกติ 

4.5.4 ทดสอบการทํางานอุปกรณตรวจจับเร่ิมสัญญาณอัตโนมัติชุดตอชุด ทุกชุด ดวยเคร่ืองมือ
 ทดสอบที่ไดมาตรฐาน หรือเครื่องมือท่ีผูผลิตอุปกรณตรวจจับแนะนําหรือยอมรับ เพื่อให
 ม่ันใจวาอุปกรณสามารถทํางานไดอยางเท่ียงตรง แมนยํา เปนไปตามขอกําหนด และได
 มาตรฐาน 

4.5.5 ทดสอบการทํางานตอเนื่องของระบบ โดยเปดการใชงานระบบท้ังหมดใหทํางานอยาง 
 ตอเนื่อง  เปนระยะเวลาไมนอยกวา  120 ช่ัวโมง  ระบบตองสามารถทํางานอยางมี
 ประสิทธิภาพสมบูรณได โดยไมมีเหตุขัดของใดๆ เกิดข้ึน  จึงถือวาผานการ ทดสอบและ
 พรอมรับงานได 

 
 4.6  แบบบันทึกการทดสอบการทํางานสําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง 

4.6.1 แบบบันทึกการทดสอบการทํางานอุปกรณ บริภัณฑ   และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตาม
กําหนด แสดงในตารางท่ี 3.2 

4.6.2 แบบบันทึกสรุปการทดสอบการทํางานสําหรับการตรวจรับงานติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย แสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แบบบันทึกสรุปการทดสอบการทํางานภายหลังการติดต้ัง 
 

วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน เลขท่ี 
 

ชื่ออาคาร  ที่อยู  
นิติบุคคลผูทดสอบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูติดต้ังระบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูควบคมุงาน  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูออกแบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูดูแลอาคาร  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  

 
 
 
 
 

บริภัณฑหรือ 
อุปกรณหลักที่ใช 

ชื่อและชนิดบริภัณฑหรืออุปกรณ รุน จํานวน ชื่อผูผลิต หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ปญหาท่ีทําใหการทดสอบยังไมแลวเสร็จ หรือปญหาสืบเนื่องจากการติดต้ัง 
 
                                                                                                                                                                                                                      มีเอกสารแนบ 

นิติบุคคล หรือชื่อผูรับผิดชอบ กําหนดแกไขใหแลวเสร็จวันที่  
ขั้นตอนการทดสอบการทํางาน และสถานะปจจุบัน 
 
                                                                                                                                                                                                                      มีเอกสารแนบ 

 

ผลปฏิบัติการทดสอบ 
เร่ิมดําเนินการทดสอบ อุปกรณ บริภัณฑ เมื่อ ________________________ไดผลทดสอบ  ผาน  ไมผาน  ผานโดยมีเงื่อนไข 
ขอชี้แจงผลการทดสอบผานโดยมีเงื่อนไข 
 

มีเอกสารแนบ 
 

ลงนามผูทําการทดสอบ วันที่ ลงนามเจาของอาคารหรือตัวแทน วันที่ 
 
 
ประทับตรา(ถามี) 

 
 
ประทับตรา(ถามี) 
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 4.7  วิธีการตรวจรับงานติดตั้ง 
     การตรวจรับงานติดต้ัง ตองกระทําภายหลังจากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.2.2.2 แลวเสร็จ มีผลปฏิบัติ       
     ผานเปนท่ีเรียบรอย ปรากฏตามรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ และการทดสอบตามลําดับ 

4.7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามคําจํากัดความในขอ 1.6.8 ขอ 1.6.9 และขอ 1.6.10    
ตามลําดับ สามารถเปนผูเขาดําเนินการตรวจรับงานติดต้ัง จากผูติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
 อัคคีภัยของอาคาร หรือพื้นท่ีปองกัน ดังนี้ 
4.7.1.1 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร 
4.7.1.2 วิศวกรท่ีปรึกษาการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของอาคาร หรือพื้นท่ีปองกัน

นี้ หรือวิศวกรท่ีปรึกษาความปลอดภัยดานอัคคีภยัอาคาร 
4.7.1.3 ผูดําเนินการตรวจสอบ  และทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ อ า ค า ร  ห รื อ

พื้นท่ีปองกันนี้ 
4.7.1.4 พนักงานเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจในสวนงานปองกันอัคคีภัยสวนทองถ่ิน (ดูขอ 1.8.4) 

4.7.2 การตรวจรับงานติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย หมายรวมถึงอุปกรณ บริภัณฑท้ังหมดใน
ระบบ และสวนควบอ่ืนๆดังตอไปนี ้
4.7.2.1 อุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงสัญญาณ ส่ิงประกอบสําหรับอุปกรณนัน้ๆ สวิตชแจง

เหตุดวยมือ แผงควบคุม และแผงโมดูลเปนตน 
  4.7.2.2 อุปกรณควบคุมท่ีทํางานดวยไฟฟาเชนแมเหล็กร้ังประตู 

4.7.2.3 อุปกรณ และบริภัณฑควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เชนระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ ระบบระบายอากาศของระบบปรับอากาศระบบระบายควันไฟ ระบบลิฟท 
และระบบอัดอากาศในชองทางหนีไฟ เปนตน 

  4.7.2.4 อุปกรณหรือบริภัณฑควบคุมการทํางานของระบบประกาศฉุกเฉิน    และระบบ
  โทรศัพทฉุกเฉิน  

  4.7.2.5 อุปกรณ หรือบริภัณฑเช่ือมตอการส่ือสารระบบแบบเครือขาย 
4.7.3 กอนการตรวจรับงานติดต้ังระบบ  ผูติดต้ังระบบตองสงมอบเอกสารตามขอ 4.2.1 ใหกับ

บุคคลตามขอ 4.7.1.1  ขอ 4.7.1.2 และขอ 4.7.1.3  ตามลําดับ (หากตองการ พนักงาน
เจาหนาท่ีตามขอ  4.7.1.4  อาจเรียกใหสงเอกสารตามขอ 4.2.1 มาตรวจสอบได) 

4.7.4 กอนการตรวจรับงานติดต้ัง เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองจัดต้ังแผนกงาน
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร เพื่อรองรับการใชงาน และการบํารุงรักษาระบบอยาง
ตอเนื่อง ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ โดยแผนกงานดังกลาวประกอบดวย
บุคลากรผูผานการอบรม หลักสูตรมาตรฐานระบบสัญญาณ เ ตือนอัคคีภัย  หรือ  หลักสูตร
มาตรฐานการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย มาแลว (ดูภาคผนวก ก 3.2) 
เปนผูใชงาน ควบคุมการทํางานของระบบ  ดังนี้  
4.7.4.1 ผูบริหารความปลอดภัยดานอัคคีภัย 1 ตําแหนง 
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4.7.4.2 ชางเทคนิคไฟฟา มีคุณวุฒิระดับ ปวส.ข้ึนไป ไมนอยกวา 1 ตําแหนง 
4.7.4.3 ชางเทคนิคไฟฟา  หรือเคร่ืองกล  มีคุณวุฒิระดับ  ปวช . ข้ึนไป  ไมนอยกวา  1 

 ตําแหนง 
4.7.5 ในข้ันตอนการตรวจสอบหากมีขอโตแยงการติดต้ังใดท่ีเห็นวาอาจขัดตอมาตรฐาน พนักงาน

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ ตามขอ 4.7.1.4 อาจเรียกใหเจาของอาคารดําเนินการ  ตรวจสอบคุณภาพ
ของงานติดต้ังระบบซํ้าในสวนท่ีมีขอโตแยงนั้น (ดูขอ 1.8.4) ภายในขอบเขตดังตอไปนี้ 
4.7.5.1 ตรวจสอบแหลงจายไฟ 

ก. ตําแหนงติดต้ัง และคุณภาพของการติดต้ังแหลงจายไฟฟาหลัก และแบตเตอร่ี 
ข. การควบคุมการปรับเปล่ียนแหลงจายไฟโดยอัตโนมัติ  
ค. การประจุกลับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ 

4.7.5.2 ตรวจสอบคุณภาพการเดินสายสัญญาณ สายจายกําลังไฟฟา และสายดนิ 
4.7.5.3 ตรวจสอบอุปกรณตรวจจับ 

ก. ตรวจประเภท ชนิดและแบบของอุปกรณท่ีใช  
ข. ตรวจความเหมาะสมกับพื้นท่ีติดต้ัง และความสูงของตําแหนงติดต้ัง  
ค. ตรวจรัศมีและพื้นท่ีทํางานครอบคลุมของอุปกรณ 
ง. ตรวจระยะหางระหวางอุปกรณ และระยะหางตามขอกําหนด 

4.7.5.4 ตรวจสอบอุปกรณ บริภณัฑเพื่อการแจงสัญญาณ และเพือ่การควบคุม 
ก. ตรวจประเภท ชนดิ ตําแหนงติดต้ัง จํานวนอุปกรณ และบริภัณฑท่ีใช 
ข. ตรวจลักษณะการทํางาน และความเหมาะสมกับพื้นท่ีติดต้ัง  
ค. ตรวจคุณภาพงานติดต้ัง 

 4.7.6 การรับงานติดต้ัง หลังผานปฏิบัติการตรวจสอบและการทดสอบแลว 
4.7.6.1 ตรวจชุดเอกสารเพื่อการรับงานติดต้ัง  โดยเฉพาะบันทึกการตรวจสอบและทดสอบ

   การทํางานระบบอยางตอเนื่องไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง ท่ีลงนามรับรองเอกสารแลว 
4.7.6.2 ทดสอบแหลงจายไฟ โดยทําใหเกดิการปรับเปล่ียนแหลงจายไฟโดย อัตโนมัติ และ

การประจุกลับแบตเตอร่ีโดยอัตโนมัติ อยางนอย 3 คร้ังโดย ไมเกิดการผิดปกติหลัง
การทดสอบ 

4.7.6.3 สุมทดสอบการทํางานท่ีแผงควบคุมระบบดังตอไปนี ้
ก.  แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมยอยท่ีจํานวนรวมกันไมเกิน 5 ชุด ตองทดสอบ

ทุกชุด 
ข.  แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมยอยท่ีจํานวนรวมกันต้ังแต 6 ชุดแตไมเกิน 10 

ชุด ใหเลือกทดสอบ 5 ชุด 
ค.  แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมยอยท่ีจํานวนรวมกันมากกวา 10 ชุด ใหเลือก

ทดสอบจํานวนรอยละ 30 ถึง 50 ของจํานวนท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 5 ชุด 
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ง.  การทดสอบในแตละสวนของการทํางานตองทําซํ้าอีก 1 หรือ 2 คร้ัง โดยตอง
ไดผลการทดสอบตรงตามท่ีกําหนด และเปนไปตามมาตรฐาน 

4.7.6.4 สุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ   และสวิตชแจงเหตุดวยมือเพื่อ ทดสอบ ดังตอ 
 ไปนี ้

ก.  ทดสอบจํานวน 10 ชุด จากจาํนวนท่ีติดต้ังจริงไมเกินกวา 100 ชุด 
ข.  ทดสอบจํานวนรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 จากจํานวนติดต้ังท้ังหมดมากกวา 100 ชุด 

แตตองไมนอยกวา 10 ชุด 
ค.  การทดสอบตองไดผลตามมาตรฐานกําหนด  และอุปกรณหลังการทดสอบ ตอง

กลับอยูในสภาพปกติ 
4.7.6.5  ทดสอบการควบคุมอุปกรณ  และบริภัณฑควบคุมการทํางานของระบบรวมทํางาน

ใหความปลอดภัยเชนปลดแมเหล็กร้ังประตูกั้นควัน ปดการทํางานระบบปรับอากาศ 
เปดการทํางานพัดลมระบายควัน และพัดลมอัดอากาศปดการทํางานระบบลิฟท และ
ดึงหองลิฟทลงช้ันลาง ปลดมานกั้นควันเปนตน โดยทดสอบซํ้าอีก 1 ถึง 3 คร้ังในแต
ละสวนควบคุม 

4.7.6.6 ทดสอบการทํางานของลําโพงระบบประกาศฉุกเฉินท่ีตําแหนงติดต้ังจํานวนรอยละ 
10 ถึง 20 จากจํานวนท่ีติดต้ังท้ังหมดดังนี้ 
ก.  ทดสอบโดยการเลือกชุดลําโพงในช้ันท่ีตองการประกาศจากแผงควบคุม 
ข.  ทดสอบโดยการเลือกประกาศผานลําโพงท้ังหมดจากแผงควบคุม 
ค.  ทดสอบใชงานเคร่ืองขยายเสียงสํารอง 
ท้ังนี้ การควบคุมใชงานระบบประกาศฉุกเฉินขางตน ตองไมเกิดการผิดปกติใดๆ
และเสียงประกาศตองไดยินชัดเจน 

4.7.6.7 ทดสอบการทํางานของระบบโทรศัพทฉุกเฉินดังนี ้
ก.  ทดสอบการส่ือสาร 1 ถึง 3 คร้ังระหวางโทรศัพทแมขาย และลูกในแตละจุด 
ข.  ทดสอบจํานวนรอยละ 5 ถึง 10 จากจํานวนท้ังหมดของโทรศัพทลูกขาย กับ

โทรศัพทแมขาย 
ค.  ทดสอบการใชงานโทรศัพทพื้นฐานสายตรงของอาคาร 1 ถึง 3 คร้ัง เพื่อติด

ตอไปยังสถานีดับเพลิงเขต หรือทองถ่ินนั้นๆ 
การควบคุมใชงานระบบโทรศัพทขางตน ตองไมเกิดการผิดปกติใดๆ และเสียงการ
ส่ือสารตองไดยินชัดเจน 

4.7.6.8 หากการทดสอบใดๆในขอ 4.7.6 นี้พบวามีอุปกรณ หรือบริภัณฑท่ีไมผานการ
ทดสอบ หรือไมไดมาตรฐาน ตองทําการปรับปรุง หรือซอม หรือเปล่ียนใหมภายใน
เวลาท่ีกําหนด จากนั้นตองทําการทดสอบใหม โดยตองทําการทดสอบรวมกับ
อุปกรณ หรือบริภัณฑในพื้นท่ีนั้นในจํานวนเปน 2  เทาของจํานวนท่ีใชทดสอบปกติ 
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และหากการทดสอบใหมนี้ไมผานหรือยังไมไดมาตรฐาน ถือวาอุปกรณ หรือ
บริภัณฑในแบบ หรือประเภท หรือชนิดเดียวกันในพื้นท่ีนั้นไมผานการตรวจรับ 
และไมสามารถรับงานติดต้ังได 

 
 4.8  บันทึกการตรวจรับงานติดตั้ง 

4.8.1 บันทึกการตรวจรับงานติดต้ัง  เปนเอกสารท่ีตองจัดเก็บรวมอยูในแฟมประวัติของระบบ 
โดยตองเก็บรักษาประวัติของระบบนี้ไวเปนอยางดี ตลอดอายุการใชงานระบบ  

4.8.2 แบบบันทึกการตรวจรับงานติดต้ังระบบแสดงในตารางท่ี 4.3 
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วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน เลขท่ี 
  
ชื่ออาคาร ท่ีอยู 
เจาของอาคาร หรือตัวแทน  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูออกแบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูควบคมุงาน  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูตรวจสอบระบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูทดสอบระบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูติดต้ังระบบ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
นิติบุคคลผูแทนผลิตภัณฑ  ชื่อผูติดตอ  โทรศัพท  
    

ประวัติเบ้ืองตน 

แบบการติดต้ังจริง
As Built Drawing 

บันทึกการเปล่ียนแปลง แบบหรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคไปจากเดิม 

เอกสาร 
คูมือการใชงาน 

รายงาน-บันทึก
การตรวจสอบ 

รายงาน-บันทึก
การทดสอบ 

สถานะการตรวจรับงาน 
รับงาน 

มี มี มี มี มี รับงานโดยมีเงื่อนไข 
ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมรับงาน 
รายละเอียดการเปล่ียนแปลง :                                                                                                                                                                       มีเอกสารแนบ 
 

จํานวนวงจร (circuit) หรือจํานวนตําแหนงท่ีระบุ (point address) 
ระบบธรรมดา (hardwire) ระบบระบุตําแหนงได (multiplex) 
จํานวนวงจรเร่ิมสัญญาณตรวจจับ class B (style B)  จํานวนตําแหนงท่ีระบุ (address)  
จํานวนวงจรเร่ิมสัญญาณตรวจจับ class A (style D)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 4  
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class B (style Y)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 6  
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class A (style Z)  จํานวนวงจรสัญญาณส่ือสาร (SLC) style 7  
   

การควบคุม และแสดงผล 
บริภัณฑ หรืออุปกรณ แบบ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

แผงควบคุมระบบ 

ธรรมดา (hardwire)    
ระบุตําแหนงได (multiplex)    
Software ที่ใชทํางาน ติดต้ังเม่ือ :    
บริภัณฑเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface)    

แผงควบคุมระยะไกล ระบุตําแหนงได (multiplex)    

แผงแสดงผล 
ดวงไฟประกอบคําบรรยาย    
ดวงไฟประกอบแผนผังอาคาร    
จอภาพ    

โมดูลระบุตําแหนงได 
มอนิเตอร    
ควบคุม    
ตัดแยกวงจรอิสระ (isolator)    

การควบคุมระบบรวมทํางาน (ระบุฟงกชันการทํางาน)                                      มีเอกสารแนบ 
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อุปกรณตรวจจับเริม่สัญญาณ 
อุปกรณ ชนิด ประเภท แบบ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

ตรวจจับควัน 

จุด 

โฟโตอิเล็คตริค 
ธรรมดา 

   
ไอโอไนเซชั่น    
โฟโตอิเล็คตริค 

ระบุตําแหนง 
   

ไอโอไนเซชั่น    
สุมตัวอยางอากาศ จากทอดูดลมกลับของระบบปรับอากาศ    

              ลําแสง    
              สุมตัวอยางอากาศหลายจุด    
จุด กลองโทรทัศน    

ตรวจจับความรอน 
จุด 

ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ (135 °ฟ) 

ธรรมดา 

   
ที่อุณหภูมิ 93.3°ซ (200 °ฟ)    
อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 9.4°ซ/นาที(15°ฟ/นาที)    
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ และอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ    
ที่อุณหภูมิ 93.3 °ซ และอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ    
ตรวจจับอุณหภูมิคงท่ีและอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ ระบุตําแหนง    

ตรวจจับควัน 
และความรอน 

โฟโตอิเล็คตริค และตรวจจับอุณหภูมิที่กําหนด 
ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

ตรวจจับความรอน เสน 
สายโลหะ    
สายใยแกวนําแสง    

ตรวจจับเปลวเพลิง 
 
จุด 
 

ตรวจจับรังสีใตแดง    
ตรวจจับรังสีเหนือมวง    
ตรวจจับรังสีใตแดง และรังสีเหนือมวง    
กลองโทรทัศน    

ตรวจจับแกส จุด ตรวจจับแกส LPG แกสธรรมชาติ 
ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

สวิตชแจงเหตุ 
ดวยมือ 

จุด 
สวิตชแจงเหตุแบบดึงลง หรือแบบกดเขา  
     มีกุญแจไขแจงเหตุทั่วไป 

ธรรมดา    
ระบุตําแหนง    

อุปกรณตรวจจับอื่นๆ (ระบุ)    
 

อุปกรณแจงสัญญาณ 
อุปกรณ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน อุปกรณ รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

กระด่ิงขนาด 6 นิ้ว    กระด่ิงขนาด 10 นิ้ว    
ฮอรน    ดวงไฟสัญญาณ    
ฮอรนและดวงไฟสัญญาณ    ดวงไฟแสดงผลระยะไกล    
อุปกรณแจงสัญญาณอื่นๆ (ระบุ)    
อุปกรณพวงเตือนภยัอื่นๆ (ระบุ)    
อุปกรณบันทึก (ระบุลักษณะการบันทึก)    

 
 
 



85 

                 ตารางท่ี 4.3    แบบบันทึกการรับงานติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย               หนา 3-3 
 

ระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน 
อุปกรณ ประเภท รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

แผงควบคุมระบบ 
ธรรมดา (hard wire)    
ระบุตําแหนง (multiplex)    

แผงควบคุมระยะไกล ระบุตําแหนง (multiplex)    
เคร่ืองขยายเสียง     
เคร่ืองขยายเสียงสํารอง     
โมดูลระบุตําแหนง แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพทฉุกเฉิน    

ลําโพง 
กรวยกระดาษ รองรับกําลังขับ                                                    วัตต    
หอยโขง รองรับกําลังขับ                                                    วัตต    

ลําโพงและดวงไฟสัญญาณ 
กรวยกระดาษ รองรับกําลังขับ__________________________วัตต    
หอยโขง รองรับกําลังขับ__________________________วัตต    

เคร่ืองโทรศัพทฉุกเฉิน     
เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน     
ตูบรรจุเคร่ืองโทรศัพท     
 

สวนจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ 
อุปกรณ หรือบริภัณฑ พิกัดกระแสไฟฟา รุน ชื่อผูผลิต จํานวน 

เซอรกิตเบรคเกอรวงจรจายกําลังไฟหลัก  Amp    
สถานท่ีติดต้ัง : 
แบตเตอร่ีสํารองไฟ (ระบุชนิด) Amp-Hrs    
คากระแสไฟฟาสํารองจากการคํานวณ                                                      Amp กําหนดเวลา standby                                                   ชั่วโมง 
 

ความเห็นผูตรวจรบังาน : 
 
 
 
 
 

มีเอกสารแนบ 

 
อุปกรณ บริภัณฑและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบัการตรวจรับงานติดตั้งตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพแลว 

ชื่อผูตรวจรับงาน ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 

สําหรับการตรวจรบังานติดตั้ง 
ชื่อผูติดต้ังระบบ ชื่อวิศวกร ผูออกแบบ หรือที่ปรึกษา 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 
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 4.9  การเร่ิมตนเปดใชงานระบบ 
4.9.1 กอนเร่ิมตนเปดการใชงานระบบ ตองจัดเตรียมความพรอมดังตอไปนี ้

4.9.1.1 ระบบผานการตรวจรับงานติดต้ังแลว 
4.9.1.2 บุคลากรแผนกงานความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร (ดูขอ 4.7.4) ไดรับการ

ฝกอบรมการใชงานระบบท่ีติดต้ังอยูนี้จากผูติดต้ังระบบ (ดูภาคผนวก ก 3)   และ
เขาปฏิบัติงานแลว 

4.9.1.3 เอกสารท่ีไดรับมอบเม่ือการติดต้ังระบบแลวเสร็จ ตามขอ 2.2.1.2 จัดเก็บอยูในท่ี
จัดเก็บตามขอ 2.2.1.1 แลว 

4.9.1.4 กําหนดข้ันตอนการทํางาน และข้ันตอนการใชงานระบบแลว 
4.9.1.5 เตรียมแบบบันทึกการทํางาน ตารางการตรวจสอบ และทดสอบตามกําหนด แลว 

4.9.2 เปดใหระบบเร่ิมทํางาน และเร่ิมการบันทึกขอมูลการทํางาน 
4.9.3 ปฏิบัติการตรวจสอบ และทดสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ เพื่อการ

บํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 



ภาคผนวก ก  
การใชงานระบบ และการบํารุงรักษา 

 
 
 ก 1   ท่ัวไป 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเปนระบบท่ีทํางานดวยการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติไวลวงหนา
ประกอบไปดวย ข้ันตอนพื้นฐานตามมาตรฐานที่ระบบสามารถดําเนินการโดยอัตโนมัติ และ
ข้ันตอนรายละเอียดท่ีผูใชงานเปนผูกําหนดขึ้น ดังนั้นการใชงาน และการบํารุงรักษาระบบตาม
มาตรฐานกําหนดจะตองดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ โดยผูใชงานจะตองเขาใจถึงหลักปฏิบัติท่ี
ถูกตอง เพื่อปองกันมิใหการปฏิบัติของผูใชงาน และการทํางานโดยอัตโนมัติของระบบเกิดความ
ขัดแยงกัน ท้ังนี้เพื่อใหระบบทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ สามารถทํางานเตือนอัคคีภัยไดอยาง
สมบูรณ 

 
 ก 2  ขอบเขต 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เปนระบบที่ทํางานไดโดยไมตองพึ่งพา หรือทําตามคําส่ังจากระบบ
ประกอบอาคารอ่ืนใด แตเปนระบบท่ีมีหนาท่ีควบคุม และส่ังงานใหระบบประกอบอาคารอ่ืน
รวมทํางานใหความปลอดภยัดวย โดยผูควบคุมใชงานระบบตองประสานการทํางานกับผูใชงาน
ระบบอ่ืนท่ีเกีย่วของ เพื่อใหเกิดการรวมทํางานใหความปลอดภัยตามมาตรฐานกําหนดไดอยาง
สมบูรณ 

 
 ก 3   การใชงาน 

การใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองประกอบดวย 
ก 3.1 ตองมีเอกสารท่ีไดรับมอบเม่ือการติดต้ังระบบแลวเสร็จ ถูกตองครบถวน เชน คูมือการใช

งาน และแบบแสดงการติดต้ังจริง (ดูขอ 2.2.1.2) เปนตน  
ก 3.2 ตองมีพนักงานหรือเจาหนาท่ีผูใชงาน ควบคุมการทํางานของระบบท่ีจัดต้ังข้ึนตามขอ 

4.7.4 ท่ีผานการฝกอบรมมาตรฐานจากสถาบันวิชาชีพท่ีเช่ือถือได และผานการฝกอบรม
การใชงานจากผูติดต้ังระบบ หรือผูแทนผลิตภัณฑท่ีใช โดยมีหลักสูตรการอบรมข้ัน
พื้นฐานอยางนอยดังตอไปนี้ 
ก 3.2.1 หลักสูตรการอบรมมาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เวลาการอบรมไมนอย

กวา 6 ช่ัวโมง ดังตอไปนี ้
(1) มาตรฐานท่ีเกีย่วของ และส่ิงท่ีตองพิจารณาเพื่อการออกแบบระบบ 

(1.1)  มาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ของประเทศไทย และสากล 
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(1.2)  ขอพิจารณา ลักษณะการใชอาคาร จํานวน และวัยของผูอาศัยในอาคาร 
(1.3)  ขอพิจารณา เช้ือเพลิง และเสนทางหนไีฟในอาคาร 

(2) ขอกําหนด และหลักการเลือกใชอุปกรณ 
(2.1)  มาตรฐานอุปกรณ และบริภณัฑ 
(2.2)  การเลือกใชอุปกรณตรวจจับ และสวิตชแจงเหตุดวยมือ 
(2.3)  การเลือกใชอุปกรณแจงสัญญาณ 

(3) ขอกําหนดตําแหนงติดต้ังอุปกรณ และบริภัณฑ 
(3.1)  ขอกําหนดมาตรฐานการติดต้ัง 
(3.2)  การกําหนดพื้นท่ีปองกนั ตําแหนงติดต้ัง และระยะหางระหวางอุปกรณ 
(3.3)  การกําหนดตําแหนงติดต้ังอุปกรณแจงสัญญาณ และบริภัณฑแผงควบคุม 

(4) ขอกําหนดการแบงโซนตรวจจับ และโซนแจงสัญญาณ 
(4.1)  ขอกําหนดมาตรฐาน 
(4.2)  การกําหนดระยะคนหา และการแบงโซนตรวจจับ 
(4.3)  การกําหนดโซนแจงสัญญาณ ระดับเสียง และแสงแจงสัญญาณ 

(5) มาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบการส่ือสารฉุกเฉิน 
(5.1)  ระบบประเภทธรรมดา และอุปกรณ 
(5.2)  ระบบส่ือสารฉุกเฉิน และอุปกรณ 
(5.3)  ระบบประเภทระบุตําแหนงได และอุปกรณ 

(6) มาตรฐานการเดินสายวงจร และการตัดแยกวงจร 
(6.1)  ขอกําหนดสายสัญญาณประเภทตางๆ และกฎการเดินสาย 
(6.2)  มาตรฐานวงจรตรวจจับ และวงจรแจงสัญญาณประเภทตางๆ 
(6.3)  ขอกําหนดการตัดแยกวงจรอิสระ 

(7) มาตรฐานการทํางานของระบบ 
(7.1)  หลักการกําหนดข้ันตอนการทํางานของระบบ 
(7.2)  การแสดงผลเพลิงไหม 
(7.3)  การทํางานของระบบสื่อสารฉุกเฉิน 

(8) ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยในอาคาร 
(8.1) หลักการประสานการทํางานรวมกับระบบปองกันอัคคีภัยตางๆในอาคาร 
(8.2) มาตรฐานการทํางานรวมกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภยั 
(8.3) ขอกําหนดการทํางานในระบบเครือขาย 

ก 3.2.2 หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการตรวจสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  
(1) ผูเขารับการอบรม จะตองผานหลักสูตรการอบรมมาตรฐานระบบสัญญาณ

เตือนอัคคีภัย (ดูภาคผนวกขอ ก 3.2.1) มากอนแลว  
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(2) หลักสูตรการอบรม ภาคทฤษฎี ตองใชเวลาการอบรมไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง 
ดังตอไปนี ้

 (2.1)  การสํารวจพืน้ท่ีติดต้ัง 
(2.2)  การตรวจสอบคุณภาพการติดต้ัง  
(2.3)  การตรวจสอบตําแหนงติดต้ังอุปกรณ และบริภัณฑ 
(2.4)  การทดสอบการทํางานของอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ 
(2.5)  การทดสอบแหลงจายไฟ และการทํางานควบคุมระบบรวมทํางานให        
          ความปลอดภัย 

          (2.6)  การทํารายงาน และบันทึก การตรวจสอบ และการทดสอบ 
(3) หลักสูตรการอบรม ภาคปฏิบัติ ตองใชเวลาการอบรมไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง 

ดังตอไปนี ้
(3.1)  การลงพืน้ท่ีตรวจสอบอาคารจริง อยางนอย 3 ประเภทอาคาร 
(3.2)  การทํารายงาน การตรวจสอบ และการทดสอบจากการลงพ้ืนท่ี  
    ตรวจสอบ อาคารในแตละประเภท     

ก 3.2.3 หลักสูตรอบรมการใชงานระบบ เวลาการอบรมไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ดังตอไปนี ้
(1) ลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ และขอจํากัดของอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ 
(2) การใชงานบริภัณฑแผงควบคุม 

(2.1)  สวิตชควบคุมตางๆ 
(2.2)  ความหมายของดวงไฟสัญญาณ และขอความท่ีจอแสดงผล (ถามี) 
(2.3)  การใชงานอุปกรณส่ือสาร 

   (2.3.1)  เคร่ืองโทรศัพทฉุกเฉิน 
   (2.3.2)  ไมโครโฟน และการกระจายเสียงผานลําโพง 

(3) ข้ันตอนการปฏิบัติ 
(3.1) ในสภาวะเร่ิมสัญญาณ 

   (3.1.1) โดยอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ 
   (3.1.2) โดยสวิตชแจงเหตุดวยมือ 
   (3.1.3) โดยสวิตชตรวจคุม ระบบดับเพลิงดวยน้ํา 

(3.2) ในสภาวะแจงสัญญาณ 
   (3.2.1) แบบข้ันตอนเดยีว 
   (3.2.2) แบบหลายข้ันตอน 
   (3.2.3) แบบกระจายเสียงขอความ 

(3.3) ในสภาวะขัดของตางๆ 
   (3.3.1)  การลัดลงดิน 
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   (3.3.2)  สายวงจรขาด 
   (3.3.3)  แหลงจายไฟหลักดบั 
   (3.3.4)  ระบบขัดของ 

(4) การโปรแกรมกําหนดตําแหนง กําหนดการทํางานอุปกรณ หรือบริภัณฑ 
สําหรับระบบท่ีสามารถระบุตําแหนงได 

(5) การทดสอบการทํางาน 
(5.1)  อุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงสัญญาณ บริภณัฑแผงควบคุมระบบ 

          (5.2)  แหลงจายไฟฟาหลัก และแหลงจายไฟฟาสํารอง 
       (5.3)  อุปกรณ และบริภณัฑควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย 
(6) การระบุขอขัดของของอุปกรณ บริภณัฑ และระบบ 
(7) การบํารุงรักษาอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนดิท่ีใช 

ก 3.2.4 การอบรมระดับสูง (หากตองการ)  
หลักสูตรการอบรม  การจําลองเหตุการณ และการวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิง
ไหม เพื่อพัฒนาความสามารถเจาหนาท่ีความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบอาคาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยอาคารใหสูงข้ึน 
และเพื่อแกไขขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานของระบบ หรือจากการใช
งานอาคารท่ีเปล่ียนไป โดยใชเวลาการอบรมไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ดังตอไปนี้  
(1) ผูเขารับการอบรม จะตองผานหลักสูตรการอบรมมาตรฐานระบบสัญญาณเตือน

อัคคีภัย และมาตรฐานการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย มากอนแลว 
(2) การจําลองเหตกุารณ 

(2.1)  หลักการต้ังสมมติฐานท่ีเหมาะสม 
(2.2)  การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติตามลําดับเหตุการณในสมมติฐาน   
(2.3)  การวิเคราะหอุปสรรค และปญหาลวงหนา 
(2.4)  การปฏิบัติตามเหตุการณจําลอง 
(2.5)  การวิเคราะหอุปสรรค และปญหาหลังการปฏิบัติ  
(2.6)  การประยุกตสมมติฐาน เพื่อการจําลองเหตุคร้ังตอไป 

(3) การวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม  
(3.1)  หลักการตรวจท่ีเกดิเหตุ 
(3.2)  การวิเคราะหหาเช้ือเพลิงในท่ีเกิดเหตุ 
(3.3)  การวิเคราะหหาตนเพลิง และเหตุท่ีเกิดเพลิงไหม 
(3.4)  การวิเคราะห ผลสําเร็จ และความลมเหลวของระบบสัญญาณเตือน 

   อัคคีภัยในท่ีเกิดเหต ุ
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ก 3.3  หลักการใชงานระบบในสภาวะปกติ 
ก 3.3.1 ตองมีการตรวจสอบการทํางานของแผงควบคุมเปนรายวนั ตรวจสอบ อุปกรณ 

บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยัตามกําหนด พรอมท้ังจัดทํารายงานและ
บันทึกการตรวจสอบ (ดูตารางท่ี 2.3 และ ตารางท่ี 2.4 ตามลําดับ) 

ก 3.3.2 จะตองมีการทดสอบการทํางานของ อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย รวมทั้งการทํางานรวมกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภยัตางๆ ตาม
กําหนด พรอมท้ังจัดทํารายงานและบันทึกการทดสอบ (ดูตารางท่ี 3.1 และ ตาราง
ท่ี 3.2 ตามลําดับ) 

ก 3.3.3 จะตองทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และบํารุงรักษาตามกําหนด (ดูขอ 1.6.4 ขอ 
1.6.5 ขอ 1.11 และตารางท่ี 1.2 ตามลําดับ) 

ก 3.4 หลักการใชงานระบบในสภาวะเร่ิมสัญญาณ 
ก 3.4.1   หลักปฏิบัติเบ้ืองตน 

(1) ผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ ตองเขาประจําหนาท่ี ท่ีแผงควบคุมระบบ โดยไมชักชา 
(2) ตองตรวจดูดวงไฟสัญญาณ หรือขอความจากจอแสดงผล ท่ีแผงควบคุม

ระบบ หรือแผงแสดงผลเพลิงไหม เพื่อใหทราบตําแหนง หรือพื้นท่ี หรือ
วงจร ท่ี มีก าร เ ร่ิม สัญญาณ  ก อนทํ าการ รับทราบการ เ ร่ิม สัญญาณ 
(acknowledge) และเงียบเสียงสัญญาณเตือน โดยหามทําการปรับปกติ (reset) 
ระบบในข้ันตอนนี้ 

(3) ตองเขาตรวจสอบตําแหนงท่ีมีการเร่ิมสัญญาณทันที 
(3.1) หากมีการเร่ิมสัญญาณมากกวา 1 ตําแหนง ตองเขาตรวจสอบที่ 

ตําแหนงแรก หรือตําแหนงเร่ิมตนกอน 
(3.2) ใหใชอุปกรณโทรศัพทฉุกเฉินประกอบการตรวจสอบ (หากมีติดต้ัง) 

(4) เม่ือตรวจพบอัคคีภัย  
(4.1) หากไมสามารถทําการระงับเหตุได  ตองทําใหมีการแจงสัญญาณใน

พื้นท่ีท่ีกําหนดทันที 
 (4.2) หากสามารถระงับเหตุได ใหยกเลิกการเร่ิมสัญญาณโดยทําการปรับ

ปกติ (reset) ระบบได 
(5) เม่ือพบวาเปนการเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดข้ึนจริง ใหยกเลิกการเร่ิม

สัญญาณโดยทําการปรับปกติ (reset) ระบบ 
ก 3.4.2 หลักปฏิบัติหลังยกเลิกการเร่ิมสัญญาณ และการแจงสัญญาณ 

(1) ตองตรวจสอบการกลับคืนสภาวะปกติของระบบ 
(1.1)  หากระบบกลับไปสภาวะเร่ิมสัญญาณใหม 
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   (1.1.1)  กรณีเร่ิมสัญญาณจากสวิตชแจงเหตุ ใหทําการปรับปกติท่ี 
สวิตช แจงเหตุกอนการปรับปกติระบบ 

 (1.1.2) กรณีเร่ิมสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับควนั ตองทําใหควนัท่ี
อาจคงคางอยูภายในอุปกรณตรวจจับหมดไป กอนการปรับ
ปกติระบบ 

(1.1.3) กรณีเร่ิมสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับท่ีไมสามารถกลับคืน      
  สภาพ เดิมไดตองเปล่ียนอุปกรณตรวจจับใหม กอนการปรับ
  ปกติระบบ 

(1.2) หากระบบเปล่ียนไปสูสภาวะขัดของ ใหปฏิบัติตามภาคผนวกขอ ก 3.5 
(2) เม่ือพบวาเปนการเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดข้ึนจริง 

(2.1)  ตองตรวจสอบ และแกไขสาเหตุท่ีทําใหอุปกรณทํางานเร่ิมสัญญาณ 
(2.2)  ตองแกไข และปองกันมิใหเกิดการทํางานผิดพลาดไดอีก 

(3) หากพบวามีอุปกรณตรวจจบัอัตโนมัติในท่ีเกิดเหตุ ไมทํางานเร่ิมสัญญาณ 
(3.1) ตองตรวจสอบ และแกไขอุปสรรคการทํางานท่ีตําแหนงติดต้ังอุปกรณ  
(3.2) ตองทดสอบอุปกรณตรวจจบัท่ีไมทํางานเริ่มสัญญาณ และอุปกรณ  

ตรวจจับในพืน้ท่ีเกิดเหตุท้ังหมด 
 (3.3) ตองแกไข หรือเปล่ียนอุปกรณใหม หากผลการทดสอบขางตนไมผาน 

(ดูภาคผนวกขอ ก 3.5) 
(4) ในขณะมีการแจงสัญญาณในพื้นท่ี ท่ีกําหนด หากพบวามีอุปกรณแจง

สัญญาณหรืออุปกรณกระจายเสียงไมทํางาน หรือทํางานไมไดตามมาตรฐาน
กําหนด 
(4.1) ตองตรวจสอบ และแกไขอุปสรรคการทํางานท่ีตําแหนงติดต้ังอุปกรณ  
(4.2) ตองทดสอบอุปกรณแจงสัญญาณ หรืออุปกรณกระจายเสียงท่ีไมทํางาน 
(4.3) ตองแกไข หรือเปล่ียนอุปกรณใหม หากผลการทดสอบขางตนไมผาน

(ดู ภาคผนวกขอ ก 3.5) 
ก 3.4.3 ตองทํารายงานระบุรายละเอียด วัน เวลา ท่ีเกิดการเร่ิมสัญญาณ อุปกรณ หรือพื้นท่ี

เร่ิมสัญญาณ สาเหตุการเร่ิมสัญญาณ การปฏิบัติหลังรับทราบเหตุ ช่ือผูรับผิดชอบ 
และสถานะปจจุบันของระบบ 

ก 3.4.4 หากตองดําเนินการแกไข หรือเปล่ียนทดแทน ตองระบุรายละเอียดวิธีปฏิบัติ 
รายการอุปกรณ และกําหนดแลวเสร็จประกอบรายงานขางตน 

ก 3.5 การใชงานระบบในสภาวะขัดของ 
 ก 3.5.1 หลักปฏิบัติเบ้ืองตน 

(1) ผูท่ีมีหนาท่ีเกีย่วของ ตองเขาประจําหนาท่ี ท่ีแผงควบคุมระบบ โดยไมชักชา 



93 

(2) ตองตรวจดูดวงไฟสัญญาณ หรือขอความจากจอแสดงผล ท่ีแผงควบคุมระบบ 
หรือแผงแสดงผลเพลิงไหม เพื่อใหทราบตําแหนง หรือพื้นท่ี หรือวงจรท่ี
ขัดของกอนทําการรับทราบการขัดของ (acknowledge) และเงียบเสียงสัญญาณ
เตือน โดยหามทําการปรับปกติ (reset) ระบบในข้ันตอนนี้ 

(3) ตองเขาตรวจสอบตําแหนง หรือวงจรที่ระบุวามีการขัดของทันที 
(4) กรณอุีปกรณขัดของ 

(4.1)   ตองทําการแยกอิสระ (isolate) วงจรท่ีมีอุปกรณขัดของออกจากระบบ 
ตามวิธีท่ีผูผลิตบริภัณฑแผงควบคุมระบบกําหนด 

 (4.2)  ตองแกไข หรือเปล่ียนอุปกรณใหม 
(4.3)  หากไมสามารถเปล่ียนอุปกรณใหมไดในทันที ตองตอวงจรขาม (by 

pass) ตําแหนงติดต้ังอุปกรณนั้น เพื่อเปดใหอุปกรณชุดอ่ืนในวงจร
ทํางานได 

 (4.4)  ปฏิบัติตามข้ันตอนหลักปฏิบัติ เม่ือตองปดการใชงานระบบ (ดภูาคผนวก   
ขอ ก 3.5.2) 

(5) กรณีวงจรขัดของ 
(5.1)  ตองทําการแยกอิสระ  (isolate)  วงจรท่ีขัดของออกจากระบบ ตามวิธีท่ีผู 

   ผลิตบริภัณฑแผงควบคุมระบบกําหนด 
(5.2)  ตรวจสอบสายวงจร จดุตอสายท้ังหมดในวงจรนัน้ 
(5.3)  แกไขจดุลัดลงดิน หรือจุดท่ีสายวงจรขาด หรือเปล่ียนสายวงจรนัน้ใหม 

(6) กรณีแหลงจายไฟหลักดับ 
(6.1)  ตรวจสอบฟวสภาคจายกําลังไฟในแผงวงจรควบคุมระบบ 
(6.2)  ตรวจสอบเซอรกิตเบรคเกอรท่ีจายกําลังไฟใหกับแผงควบคุมระบบ 
(6.3)  เปล่ียนฟวส หรือเซอรกิตเบรคเกอร หากพบวาชํารุด เสียหาย 
(6.4)  ตรวจสภาพการปรับเปล่ียนกลับมาใชไฟหลัก และประจไุฟกลับให 

   แบตเตอร่ีโดยอัตโนมัติ เม่ือกําลังไฟหลักกลับเปนปกติ  
(6.5)  ถาแหลงจายไฟหลักดับนานเกินกวา 2 ช่ัวโมง ตองหม่ันตรวจสภาพการ 

 จายไฟสํารองจากแบตเตอร่ีใหกับระบบ  จนกวาแหลงจายไฟหลักจะ
กลับเปนปกติ 

(7)  กรณีแผงควบคุมระบบขัดของ 
(7.1) ทําการแยกอิสระ  (isolate) ช้ินสวนอะไหล (parts) หรือแผนวงจร 

(printed circuit board, PCB) ท่ีขัดของออกจากแผงควบคุมระบบ ตามวิธี
ท่ีผูผลิตบริภัณฑแผงควบคุมระบบกําหนด 
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(7.2)  หากไมสามารถแยกอิสระสวนท่ีขัดของออกจากแผงควบคุมได  ตองทํา 
          การปดระบบเพื่อทําการแกไข หรือเปล่ียนอะไหลตอไป 
(7.3)  แกไข หรือเปล่ียนช้ินสวนอะไหล (parts) หรือแผนวงจรที่ขัดของนั้น

      ใหมโดยชางท่ีผูผลิตรับรอง (authorized service personal) 
ก 3.5.2 หลักปฏิบัติเม่ือตองปดการใชงานระบบบางสวน หรือท้ังหมดเพื่อการแกไข เปล่ียน

อุปกรณ หรืออะไหล 
(1) กรณีปดการใชงานระบบเฉพาะจุด หรือวงจรเพียงบางสวนเพื่อทําการแกไข 

หรือเปล่ียนอุปกรณ หรืออะไหล 
(1.1) ตองแจง  หรือประกาศเตือนใหผูใชพืน้ท่ีติดต้ังอุปกรณ  ท่ีรอการแกไข

หรือเปล่ียนทดแทนนั้น ทราบถึงพื้นท่ีนั้นขาดการตรวจจับ หรือการแจง
สัญญาณเตือนอัคคีภัย (ดูขอ 1.15) 

(1.2) เม่ือทําการแกไข หรือเปล่ียนอะไหล อุปกรณ หรือวงจรแลว ตองทําการ          
ตอวงจรเขาระบบ กอนทําการปรับปกติ (reset) ระบบ 

(1.3) ตองทดสอบการทํางานอุปกรณท่ีเปล่ียน หรือแกไขแลว ท่ีตําแหนง ติดต้ัง 
(2) กรณีปดการใชงานระบบท้ังหมดเพื่อทําการแกไข  หรือเปล่ียนอะไหลบริภัณฑ

แผงควบคุมระบบ  
(2.1) ตองแจง หรือประกาศเตือนใหผูใชอาคารท่ีระบบปดการใชงานนัน้ทราบ 

  ถึงการปดใชงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (ดูขอ 1.15) 
(2.2) ตองทดสอบการทํางานแผงควบคุม และระบบโดยรวม เม่ือแกไขแลวเสร็จ 

ก 3.6 การควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย 
ระบบท่ีถูกควบคุมอัตโนมัติโดยอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเพื่อให
ความปลอดภัย เม่ือเกิดอัคคีภัย เชนระบบประกาศฉุกเฉิน ระบบระบายควันไฟ บริภัณฑ
ควบคุมหยุดการทํางานระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมลิฟท ระบบอัดอากาศในชองบันได
หนีไฟแบบปด ระบบปลดประตูกั้นควัน ระบบมานกั้นควัน (smoke curtain) และระบบเฝา
ตรวจการทํางานแจงสัญญาณ (alarm monitoring system) เปนตน 

 ก 3.6.1 ขอกําหนดการควบคุม 
(1) ระบบรวมทํางานเพ่ือความปลอดภัย ตองเร่ิมทํางานตามท่ีกําหนดพรอมกับการ

แจงสัญญาณของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ท่ีมีการแจงสัญญาณแบบ
ข้ันตอนเดียว 

(2) ระบบรวมทํางานเพ่ือความปลอดภัย ตองเร่ิมทํางานตามท่ีกําหนดพรอมกับการ
แจงสัญญาณเพื่อการอพยพในข้ันตอนสุดทาย ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ท่ีมีการแจงสัญญาณแบบหลายข้ันตอน 
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(3) ผูใชงานระบบ ตองสามารถควบคุมระบบรวมทํางานเพ่ือความปลอดภัย ผาน
แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไดทันที ตลอดเวลา 

ก 3.6.2 หลักปฏิบัติเบ้ืองตน 
(1) ระบบประกาศฉุกเฉิน ตองทํางานแจงเสียงประกาศในพ้ืนท่ีกําหนดดังนี้ 
       (1.1)  แจงเสียงสัญญาณในพ้ืนท่ีกําหนดตามการควบคุมของแผงควบคุมระบบ 

   โดยอัตโนมัติ หรือโดยการควบคุมของผูควบคุมใชงาน 
       (1.2)  แจงเสียงประกาศขอความท่ีบันทึกลวงหนาในพ้ืนท่ีกําหนดตามการควบ  
      คุมของแผงควบคุมระบบโดยอัตโนมัติ   หรือโดยการควบคุมของผูควบ 

    คุมใชงานระบบ 
        (1.3)  แจงเสียงประกาศขอความจากผูใชงานระบบโดยตรง   ในพืน้ท่ีกําหนด 

    หรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีผูควบคุมใชงานระบบเลือก 
 (1.4)  ผูควบคุมใชงานตองสามารถเลือกใชวงจรลําโพงกระจายเสียงในพื้นท่ี 
           ใดๆไดโดยใชสวิตชเลือกวงจรลําโพงกระจายเสียงท่ีแผงควบคุมระบบ 

(2) ระบบโทรศัพทฉุกเฉิน ตองทํางานรองรับการส่ือสารสองทางระหวางผู 
ควบคุมใชงานระบบท่ีแผงควบคุมระบบ กับผูควบคุมใชงานระบบท่ีอยูใน
พื้นท่ีปองกันไดต้ังแต 1 ถึง 5 คนพรอมกันดังนี้ 
(2.1)  ตองปรากฏดวงไฟ และเสียงสัญญาณเตือนท่ีแผงควบคุมแสดงวงจรเรียก 

  เขาดังตอไปนี้ 
 (2.1.1)  เม่ือยกหูโทรศัพทฉุกเฉินจากตูโทรศัพทฉุกเฉิน  ในพื้นท่ีปองกัน 
 (2.1.2)  เม่ือนาํเคร่ืองโทรศัพทฉุกเฉินตอสายเขากับเตารับโทรศัพทฉุกเฉิน 
            ในพื้นท่ีปองกัน 

       (2.2)  ผูใชงานตองสามารถกระจายเสียงจากโทรศัพทฉุกเฉิน   ในพื้นท่ีปองกัน 
   ผานระบบประกาศฉุกเฉินได โดยการควบคุมท่ีแผงควบคุมระบบ 

(3) ระบบเฝาตรวจการทํางานแจงสัญญาณ (alarm monitoring system) ตอง
สามารถแจงเตือน และบันทึกรายละเอียดวนั เวลา และพ้ืนท่ี หรืออาคารท่ีเกิด
การแจงสัญญาณจากแผงควบคุมระบบท่ีอยูในพื้นท่ี หรืออาคารปองกันนั้นๆ 
ท้ังหมดท่ีอยูในเครือขายเดยีวกัน 

(4) ระบบระบายควันไฟ ตองทํางานตามกําหนดในพ้ืนท่ีปองกันท่ีมีการแจง
สัญญาณจากระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ดังตอไปนี้ 

       (4.1) ปดการทํางานของพัดลมจายลมเย็นของระบบปรับอากาศ และเปดการทํา 
  งานของระบบควบคุมควันไฟ 

        (4.2) พัดลมดูดควันท่ีหลังคาอาคาร ทํางานดูดควันและอากาศรอนระบายออก 
   ไปนอกอาคาร 
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(5) ระบบอัดอากาศในชองบันไดหนีไฟแบบปด และในพื้นท่ีล้ีภัย (refuge area) 
ตองทํางานตามกําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณเพื่อการอพยพของระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย เพื่อเติมอากาศในชองบันไดใหผูประสพภัยขณะอพยพ
ออกจากอาคาร 

(6) อุปกรณตรวจจับควันหนาประตูกั้นควัน ตองควบคุมการปลดอุปกรณร้ังประตู
เปด เพื่อใหปดกั้นควัน ทันทีท่ีตรวจจับควันได เพื่อปองกันไมใหควันไฟลาม
เขาไปในพ้ืนท่ีปลอดภัยเชนโถงลิฟท หรือโถงบันไดเปนตน 

(7) ระบบควบคุมการผานเขาออก  (access control)  จะตองปลดล็อกประตูทันที
ตามกําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณเพ่ือการอพยพของระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย อยางไรก็ตาม สัญญาณเตือนโจรกรรมจะทํางานทุกคร้ังท่ีมีการเปด
ประตู หรือเม่ือเปดประตูคางไว 

(8) ระบบมานกั้นควัน และมานกั้นไฟ (smoke and fire curtain) ตองทํางานตาม
กําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณเพื่อการอพยพของระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย ดังตอไปนี้ 
(8.1) ระบบมานกั้นในแนวดิง่ จะตองคล่ีมานลงกั้นแยกพืน้ท่ีเกิดเหตุและพ้ืนที

ปองกันออกจากกัน 
 (8.2) ระบบมานกั้นในแนวระดับ จะตองคล่ีแผมานออกปดกั้นชองเปดแนวดิ่ง 

เชนชองเปดในโถงโลง (atrium) เร่ิมจากระดับเพดานช้ันท่ีเกิดเหตุ และ
ช้ันถัดลงไปอีกหนึ่งช้ัน 

(9) บริภัณฑควบคุมระบบลิฟทตองทํางานตามกําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณ
เพื่อการอพยพของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยกอนตัดไฟฟาอาคาร ดังตอไปนี้ 
(9.1)  สําหรับอาคารสูง ตองควบคุมลิฟทใหเคล่ือนมาหยุดเปดรอรับผูอพยพ

ในช้ันท่ีกําหนดเปนพื้นท่ีหลบภัยช่ัวคราว  และตองนําผูอพยพลงมายัง
ช้ัน พื้นดินของอาคารเทานั้น ไมสามารถบังคับใหหยุดเปดท่ีช้ันอ่ืนอีก
ไดโดย  จะหยุดเปดประตูและปดการทํางานเม่ือมาถึงช้ันพื้นดินของ
อาคารแลว 

(9.2)  ตองควบคุมลิฟทท่ีกําหนดอยางนอย 1 ชุดเคล่ือนมาหยุดเปดท่ีช้ันพื้นดิน 
          ของอาคารพรอมใหเจาหนาท่ีดับเพลิงควบคุมใชงาน 
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 ก 4   การบํารุงรักษา 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เปนระบบที่ตองทํางานตรวจจับอัคคีภัยตลอดเวลาโดยไมมีชวงพัก
การทํางาน และตองพรอมท่ีจะทําการแจงสัญญาณในพ้ืนท่ีปองกันไดทันที เม่ือมีสัญญาณควบคุม
จากแผงควบคุมระบบโดยอัตโนมัติ หรือจากการควบคุมของผูควบคุมใชงานระบบ ดังนั้นการ
บํารุงรักษาตามกําหนดอยางสม่ําเสมอ จะทําใหระบบทํางานไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง เปนไป
ตามการออกแบบ 
ก 4.1 ขอกําหนดการบํารุงรักษา 
 การบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เปนการดาํเนินการเพื่อตรวจสอบสมรรถนะ 

และความผิดปกติของการทํางานอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ซ่ึงผูปฏิบัติตองมีความรู 
ความเขาใจมาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และ ตองมีความรูความชํานาญในการ
ตรวจสอบ ซ่ึงหากตรวจสอบพบความผิดปกติ ตองทําการทดสอบ และแกไขทันทีดงันี้  
ก 4.1.1 ข้ันตอนการบาํรุงรักษา ประกอบดวย 

(1) การสํารวจ การตรวจสอบ และการทดสอบ (ดูขอ 1.6.1 1.6.2 และ 1.6.3) 
(2) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (ดูขอ 1.6.4) 
(3) การรายงาน และการบันทึก (ดูขอ 1.16.3 และ 1.16.2) 
(4) การเก็บประวติั (ดูขอ 1.16.2.1 และ 1.16.2.3 ก.) 

ก 4.1.2 ปฏิบัติการบํารุงรักษา ประกอบดวย 
(1) หลักปฏิบัติการบํารุงรักษา  (ดูขอ 1.9) 
(2) แผนการบํารุงรักษา  (ดูขอ 1.10) 
(3) ขอกําหนดการบํารุงรักษา เพือ่ใชงานระบบ (ดูขอ 1.11) 
(4) ความถ่ี และระยะเวลาของการบํารุงรักษาระบบในแตละชวง (ดูขอ 1.12) 

ก 4.2  ตัวอยางแบบรายงาน 
แบบรายงานการบํารุงรักษา และแบบรายงานสรุป แสดงรายละเอียดสภาพของอุปกรณ 
บริภัณฑ และระบบในตารางตัวอยางท่ี ก 1 และ ตารางตัวอยางท่ี ก 2 ตามลําดับ 
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               ตารางท่ี ก 1  ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                    หนา 1-4 
วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ เลขท่ี 
     

อาคารท่ีดําเนินการ 
ชื่ออาคาร     ____________________________________________________________________________________________________________ 
ที่ต้ังอาคาร   ____________________________________________________________________________________________________________ 
                    ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

รายละเอียดระบบสญัญาณเตอืนอัคคภียัสําหรับอาคารน้ี 
ชื่อผลิตภัณฑ   ______________________________________ รุน __________________________ เลขหมายประจําเคร่ือง ____________________ 
รายละเอียดของระบบ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

รายละเอียดระบบสญัญาณเตอืนอัคคภียัสวนท่ีขยายเพิ่มเติม หรือแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
รายการขยายเพ่ิมเติม หรือแกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
เงื่อนไข ขอจํากัดการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

สรุปผลดําเนินการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตอืนอัคคภียัสําหรับอาคารน้ี 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

มีเอกสารแนบ 

อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบัการบํารุงรักษาตามประมวลหลักปฏบัิติวิชาชีพแลว 
ชื่อผูดําเนินการบํารุงรักษา นิติบุคคลผูใหบริการบํารุงรักษา 
ลงนาม วันที่ ชื่อผูมีอํานาจติดตอ โทรศัพท 

สําหรับเจาของอาคาร 
ชื่อผูตรวจสอบ ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน 
ลงนาม วันที่ ลงนาม วันที่ 
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           ตารางท่ี ก 1  ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั                  หนา 2-4 

การดําเนินการบํารงุรักษา และขอปฏบัิติ 
ดําเนินการตามประมวลหลักปฏิบัติการตรวจสอบและการทดสอบการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั 
ผลการตรวจสอบ         พบวา           ไมพบวา       ระบบการตรวจจับและแจงสัญญาณมีความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
       สิ่งผิดปกติที่พบและขอปฏิบัติที่ควรดําเนินการตอ มีดังน้ี 

ขอ สิ่งท่ีพบ ขอปฏิบัต ิ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                 มีเอกสาร
แนบ 
ความหมายขอปฏิบติัมีดังน้ี 
1. ตองทําการดูแลโดยดวน  2. ตองปรับปรุง ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนใหม 
3. ตองใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ 4. ตองแกไขใหไดมาตรฐาน 

สรุปผลดําเนินการ ขอที ่ ตองทําการแกไขโดยดวน ขอที ่ ตองทําการปรับปรุง 
 

สรุปผลการตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษา 
สภาพของระบบโดยทั่วไป ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
      รายงานขอขัดของใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบ 
      บันทึกรายละเอียดขอขัดของ และการดําเนินการ 

ในรอบปที่ผานมา มีการเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง __________ คร้ัง ที่เกิดจากอุปกรณตรวจจับ       ความรอน        ควัน        อื่นๆ (ระบุ) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ปฏิบัติการตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษาครั้งหนา 
กําหนดการซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนใหมใหแลวเสร็จภายในเวลา  _____________  ชั่วโมง _____________ วัน _____________  เดือน 
กําหนดปฏิบัติการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาในคร้ังหนา ( วัน / เดือน / ป ) __________________________________________ 
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                  ตารางท่ี ก 1  ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย             หนา 3-4 

การตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรกัษาแบตเตอร่ีสํารองไฟระบบ 
       ตรวจสภาพภายนอกโดยท่ัวไป           ตรวจสภาพขั้วตอ           ตรวจคาแรงดันไฟฟา                      ผลการตรวจสอบ             ผาน           ไมผาน 
 

การตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรกัษาอุปกรณตรวจจับเริ่มสัญญาณ 
พื้นที่ปองกัน 
     สวิตชแจงเหตุดวยมือ ติดต้ังม่ันคง ในตําแหนงท่ีไดมาตรฐาน 
     ไมมีอุปสรรคกีดขวางการใชงานสวิตชแจงเหตุดวยมือ 
     สามารถมองเห็นสวิตชแจงเหตุดวยมือไดงาย 
     มีสวิตชแจงเหตุดวยมือที่ประตู หรือชองทางออก ทุกชองทาง 
     มีสวิตชแจงเหตุดวยมือ ติดต้ังทุกระยะท่ีมาตรฐานกําหนด 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติทุกชุดเปนชนิดเหมาะสมกับพื้นที่ปองกัน 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ติดต้ังม่ันคง ในตําแหนงท่ีไดมาตรฐาน 
     อุปกรณและบริภัณฑในระบบ ติดต้ังม่ันคง ในตําแหนงท่ีได มาตรฐาน 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ติดต้ังหางจากผนังไดมาตรฐาน 
     ระดับบนของกองสิ่งของในพื้นที่ อยูตํ่ากวาฝาเพดานไดมาตรฐาน 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ไมมีอุปสรรคบดบัง กีดขวางการทํางาน หรือทํา 
     ใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติไมถูกดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ขัดขวางการทํางาน  
     หรือทําใหเกิดการทํางานโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง 
     มีอุปกรณ บริภัณฑติดต้ังเพิ่มขึ้นในระบบ ในพื้นที่สวนขยาย หรือตอเติม 

 
เอกสาร 
      มีเอกสารของระบบครบถวนตามขอกําหนดหลักปฏิบัติ 
      มีบันทึกการปฏิบัติ ดูแล แกไขการขัดของของระบบทุกคร้ัง 
 
การตรวจจับเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง 
      มีบันทึกการตรวจสอบการเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุทุกคร้ัง 
      มีบันทึกสรุปจํานวนการเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุในรอบป 
      มีบันทึกการดูแล แกไขการเร่ิมสัญญาณโดยไมมีเหตุทุกคร้ัง 
 
บันทึกเพิ่มเติม 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

การทดสอบในปฏิบัติการบํารุงรกัษา 
     ตรวจสอบการทํางานของแผงควบคุมระบบโดยทําใหอุปกรณตรวจจับ  
     หรือสวิตชแจงเหตุดวยมือทํางาน  อยางนอย 1 ชุดในแตละวงจรเร่ิม 
     สัญญาณ และลงบันทึกระบุอุปกรณที่ผานการทดสอบแลว 
     ทดสอบ และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณแจงสัญญาณ 
     ทดสอบการทํางานของอุปกรณและบริภัณฑในระบบ 
     ทดสอบการทํางานของสวิตชควบคมุ และตรวจสอบการทํางานของดวง 
     ไฟและเสียงสัญญาณเตือน ที่แผงควบคุมระบบ 
     ทดสอบการทํางานของบริภัณฑควบคมุในแผงควบคมุระบบ 
     ทดสอบ และตรวจสอบคาพิกัดตางๆท่ีผูผลิตกําหนด ในแผงควบคุมระบบ
ระทดสอบ และตรวจสอบการทํางานของแผงควบคุมในสภาวะขัดของตางๆ 
     ทดสอบ และตรวจสอบการสงสัญญาณไปสถานีเฝาตรวจการทํางาน(ถามี) 

 
เคร่ืองพิมพ (ถามี) 
      ทดสอบ และตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองพิมพ 
      ตรวจสอบความชัดเจนตัวหนังสือ และขอความที่พมิพ 
      ตรวจสอบบริภัณฑสิ้นเปลืองสําหรับเคร่ืองพิมพ  ตองมี 
      ปริมาณพอใช อยางนอยจนถึงการตรวจสอบในคร้ังหนา 
แหลงจายไฟ 
      ปลดขั้วตอแบตเตอร่ีออกและตรวจสอบแหลงจายไฟหลักเมื่อ 
      ทดสอบใหระบบทํางานเต็มกําลังในสภาวะแจงสัญญาณ 
      ปดแหลงจายไฟหลัก และตรวจสอบการจายไฟจากแบตเตอร่ี 
       เม่ือทดสอบใหระบบทํางานเต็มกําลังในสภาวะแจงสัญญาณ 

 

การเตรียมดําเนินการซอมแซม แกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนใหม 
     แจงผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับการซอมแซม แกไข ใหเขาดําเนินการโดยดวน 
     แสดงหมายเลขโทรศัพทติดตอผูมีหนาท่ีเก่ียวของท่ีหนาแผงควบคุมระบบ 
     เตรียมเอกสารท้ังหมดของระบบใหพรอมเพื่อการตรวจสอบ 

 
ผูควบคุมใชงานระบบ 
      จดบันทึกความขัดของ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
      เตรียมระบบเพือ่ดําเนินการการซอมแซม แกไข 

 

บันทึกการตรวจสอบและทดสอบ 
______________________________________________________________________________________________________       มีเอกสารแนบ 

             
 



101 

ตารางท่ี ก 1  ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย                   หนา 4-4 

การตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรกัษาระบบท่ีติดตั้งมานานกวา 12 เดือน 
การสํารวจโดยท่ัวไป 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติไมถูกทาสีทับ 
     อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติยังอยูในสภาพท่ีดี 
     ไมมีสิ่งบดบังมุมมองอุปกรณตรวจจับชนิดท่ีใชการตรวจจับผานเลนส  
     ทําความสะอาดเลนสอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ (ถามี) 
     กลองตอสายวงจร หรือสายตรวจจับความรอน มีการปองกันการเปดโดย 
     เขาใจผิด 
     อปุกรณ หรือบริภัณฑตอสาย ยึดสายอยูในสภาพท่ีด ี

      
เอกสาร 
      เอกสารทั้งหมดของระบบอยูครบถวน และมีการเพิ่มเติมทุก 
      คร้ังท่ีมีการซอมแซม แกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนใหม ให 
      เอกสารมีรายละเอียดถูกตองตรงกับความเปนจริง 
 
บันทึกเพิ่มเติม 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

การทดสอบในปฏิบัติการบํารุงรกัษาระบบท่ีติดตั้งมานานกวา 12 เดือน 
     ทดสอบกลไกการทํางานของสวิตชแจงเหตุดวยมือ 
     ทดสอบการทํางานของอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ 
     ทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติทั้งหมดในระบบ 
     ทดสอบ และตรวจสอบการทํางานตางๆของแผงควบคุมระบบตาม 
     คําแนะนําของผูผลิต 

      
      ทดสอบ และตรวจสอบคาพิกัดตางๆท่ีผูผลิตกําหนด ในแผง 
      ควบคุมระบบ 
      เปลี่ยนอะไหลในแผงควบคุมระบบตามคําแนะนําของผูผลิต 
      ตรวจสอบคาแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีสํารองไฟ และเปล่ียน 
      แบตเตอร่ีหากคาท่ีไดตํ่ากวาคาท่ีผูผลิตกําหนด  

 

การตรวจสอบเมื่อมีการติดตัง้เพิ่มเตมิ 
     มีสวิตชแจงเหตุดวยมือที่ประตู หรือชองทางออก ทุกชองทาง 
     มีสวิตชแจงเหตุดวยมือ ติดต้ังทุกระยะท่ีมาตรฐานกําหนด 
     อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียง ใหความดังไดตามคาท่ีมาตรฐานกําหนด 
     การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือการใชพื้นที่ ไมเปนอุปสรรคตอการ     
     ทํางาน หรือทําใหสมรรถภาพการทํางานของอุปกรณในระบบลดลง 
     สายแจงสัญญาณของระบบ เปนสายทนไฟตามมาตรฐานกําหนด 
     อุปกรณ และบริภัณฑ ติดต้ังม่ันคงในตําแหนงท่ีไดมาตรฐาน เหมาะสม  
กับพื้นที่ปองกัน 

      
      จํานวนอุปกรณในวงจรตรวจจับเร่ิมสัญญาณ ไมเกินพิกัดท่ี 
      ผูผลิตกําหนด 
      จํานวนอุปกรณในวงจรแจงสัญญาณ ไมเกินพิกัดท่ีผูผลิต 
      กําหนด 
      พิกัดเซอรกิตเบรคเกอรแหลงจายไฟหลักสอดคลองกับคาท่ีได 
      จากการคํานวณ 
      พิกัดแบตเตอร่ีสํารองไฟสอดคลองกับคาท่ีไดจากการคํานวณ 
      มีเอกสารสําหรับระบบ และบันทึกการดําเนินการทุกขั้นตอน 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ ใชประกอบการอางอิง 

เอกสาร เลขท่ี วันท่ี  เอกสาร เลขท่ี วันท่ี 
แบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง    บันทึกประวัติการบํารุงรักษา   
บันทึกรายการเปล่ียนแปลง    บันทึกสาเหตุ และจํานวนการเร่ิม

สัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง
ในรอบ 12 เดือน 

  
คูมือการใชงานระบบ    
บันทึกสรุปการตรวจสอบการติดต้ัง
เพื่อรับมอบงาน 

   
บันทึกรายละเอียดการซอมแซม 
แกไข เปล่ียนใหม หรือติดต้ังเพิ่ม 

  
บันทึกสรุปการทดสอบการติดต้ัง
เพื่อรับมอบงาน 

   
รายงานการตรวจสอบคร้ังท่ีแลว   

บันทึกการรับงานติดต้ัง    รายงานการทดสอบคร้ังท่ีแลว   
เอกสารเพ่ิมเติม 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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ตารางท่ี ก 2  ตัวอยางแบบรายงานสรุปการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
 

หัวขอการบํารุงรกัษา ______________________________________________________________________________ ผลดําเนินการ 

ดําเนินการเมือ่           ______________________________________________________________________________  ผาน ไมผาน 
1 ตรวจสอบระยะหางโดยรอบอุปกรณตรวจจับในพื้นที่เก็บของ   
2 ทดสอบสวิตชแจงเหตุดวยมือทุกชุด และสวิตชแจงเหตุไปสถานีกลาง (ถามี)   
3 ตรวจสอบการทํางานอุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียง   
4 ตรวจสอบการทํางานอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสง   
5 ตรวจสอบการทํางาน และสภาพแบตเตอร่ี   
6 ตรวจสอบการทํางานแผงแสดงผลเพลิงไหม   
7 ตรวจสอบและทดสอบการทํางานวงจรตรวจจับเร่ิมสัญญาณแตละวงจร   
8 ตรวจสอบการทํางานของดวงไฟสัญญาณและเสียงสัญญาณเตือนที่แผงควบคมุ เม่ือทําใหเกิดการขัดของท่ีวงจรเร่ิม

สัญญาณแตละวงจร 
  

9 ตรวจสอบความสะอาด และสะดวกในการเขาถึงบริภัณฑแผงควบคุม และแผงแสดงผลท้ังหมด   
10 ตรวจสอบความคืบหนาและรายละเอียดการปฏิบัติที่ตองทํา ที่ระบุในรายงาน หรือบันทึกคร้ังกอน   
11 ตรวจสอบการแจงสัญญาณขัดของเม่ือแหลงจายไฟหลักดับ โดยปดเซอรกิตเบรคเกอรตัดไฟท่ีจายใหแผงควบคุม   
12 ทําความสะอาด และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับ   
13 ตรวจสอบการแจงสัญญาณขัดของ เมือ่ถอดอุปกรณตรวจจับอยางนอย 1 ชดุออกจากวงจรแตละวงจร ทุกวงจร   
14 ตรวจสอบสภาพแวดลอม ที่อาจเปนอปุสรรคตอการทํางานของอุปกรณตรวจจับ   
15 ตรวจสอบบริภัณฑควบคุม และแจงสัญญาณเตือน เพื่อหาการเส่ือมสภาพ หรือหยอนประสิทธิภาพ   
16 ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงสภาพ ขนาด หรือการใชสอยพื้นที่ปองกัน ที่อาจมีผลใหตองปรับเปล่ียนการติดต้ัง

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยัใหมสําหรับพื้นที่นั้น 
  

17 ตรวจสอบการตอสายสัญญาณ และการทํางานของบริภัณฑควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย   
18 ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และความพรอมใชงานของอะไหลอุปกรณ หรือบริภัณฑ   
19 ตรวจสอบความเรียบรอย และตําแหนงปกติของสวิตชควบคุมท้ังหมดท่ีแผงควบคุมระบบ   
20 ตรวจสอบการทําประวัติถูกตอง ครบถวน ตอเนื่อง   
21 ประวัติตองประกอบดวยบันทึกผลตามรายงานท่ีครบถวนดังน้ี 

1. รายงานการบํารุงรักษา 
2. รายละเอียดการเปล่ียนอุปกรณตรวจจับไดแก วันที่เปลี่ยน เลขหมายประจําอุปกรณ ทั้งของชุดใหม และชุดเดิม 
3. รายงานการขัดของ เสียหาย และอุปสรรคการทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑ 
4. ขอสังเกต หรือขอมูลอื่นที่สําคัญ 

  

 

ความเห็นผูดําเนินการบํารุงรกัษา 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ความเห็นผูตรวจสอบการบํารุงรกัษา 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

ภาคผนวก ข   
การติดต้ัง การใชงาน และการบํารุงรักษา 

อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 
 
 

 ข 1  ท่ัวไป 
อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน เปนอุปกรณท่ีทํางานตรวจจับควันและแจง
สัญญาณเสียงไดดวยตัวเองโดยอิสระ ทํางานดวยไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอร่ีท่ีบรรจุอยูภายใน 
สามารถติดต้ังไดทุกพื้นท่ีในบานท่ีตองการตรวจจับควัน และแจงเหตุเตือนภัยทันทีท่ีตรวจจับได 

 
 ข 2   ขอบเขตการใชงาน และขอจํากัด 

อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือไดรับ
การติดต้ังอยางถูกตอง ไดมาตรฐาน ติดต้ังในตําแหนงท่ีควันลอยมาถึงได และอุปกรณไดรับการดูแล
ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาตามกําหนดสม่ําเสมอ 
ข 2.1 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน สามารถใชติดต้ังเสริมไดในอาคารท่ีมีระบบ

สัญญาณเตือนอัคคีภัยติดต้ังตามมาตรฐานอยูแลว เชนหองนอนภายในอาคารชุด หอพัก หองพัก
ของโรงแรม หรือพื้นท่ีอ่ืนใดท่ีตองการเสริมการตรวจจับควันและเสียงสัญญาณแจงการ
ตรวจจับควันในพื้นท่ีนั้นๆได แตไมสามารถใชเปนส่ิงทดแทนอุปกรณตรวจจับ และอุปกรณ
แจงสัญญาณตามมาตรฐาน ท่ีกําหนดใหใชกับอาคาร หรือพื้นท่ีนั้นๆ 

ข 2.2 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน แบงออกไดเปน 2 แบบ ไดแก 
ข 2.2.1 อุปกรณตรวจจับควันแบบไฟฟาพลังแสง (photo-electric type smoke detector) 

สามารถตรวจจับควันไฟไดต้ังแตการเกิดอัคคีภัยในระยะท่ีสอง ท่ีเกิดควันขาว หรือ
ควันทึบ เชนควันไฟจากเช้ือเพลิงประเภทท่ีใหควันมาก และเกิดเปลวไฟชา  

ข 2.2.2 อุปกรณตรวจจับควันแบบไอโอไนเซช่ัน (ionization type smoke detector) สามารถ
ตรวจจับควันไฟไดต้ังแตการเกิดอัคคีภัยในระยะเร่ิมตน ท่ีเกิดเพียงไอประทุ หรือควัน
ไฟจากเช้ือเพลิงประเภทท่ีใหควันนอย และเกิดเปลวไฟงาย แตอุปกรณตรวจจับควัน
ชนิดไอโอไนเซชั่นใชสารกัมมันตรังสีเปนองคประกอบหน่ึงในการทํางาน โดยผู
ครอบครองอุปกรณ ตองแจงขออนุญาตจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 

ข 2.3 เพื่อความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินจากอัคคีภัยภายในบาน ควรติดต้ังอุปกรณตรวจจับ 
ควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน ทุกหองโดยเฉพาะพื้นท่ีปดกั้นทางหนีไฟเชนโถงหนาหองนอน 
โถงบันได หองนอน และหองท่ีมีอุปกรณ หรือบริภัณฑไฟฟาเปดใชงานอยูเปนตน 
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ข 2.4 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน มีขอจํากัดการทํางานดังตอไปนี ้
ข 2.4.1 อุปกรณไมทํางานหากยังไมบรรจุแบตเตอร่ี หรือแบตเตอร่ีท่ีบรรจุในอุปกรณนั้น

เส่ือมสภาพ ไฟออนกวาท่ีผูผลิตกําหนด หรือแบตเตอร่ีท่ีใช เปนคนละชนิดกับท่ีผูผลิต
กําหนด 

ข 2.4.2 อุปกรณไมสามารถตรวจจับควันได หากควันลอยข้ึนมาไมถึง หรือติดต้ังอุปกรณอยูคน
ละหองกับหองท่ีเกิดอัคคีภัย ดังนั้นหากตองการใหสามารถตรวจจับควันและแจงเสียง
สัญญาณไดอยางสมบูรณ ตองติดต้ังอุปกรณทุกช้ัน ทุกหอง เร่ิมจากโถงหนาหองนอน 
และหองนอน 

ข 2.4.3 อุปกรณไมสามารถตรวจจับแกสหุงตมร่ัว ไมสามารถตรวจจับความรอนจากเปลวไฟ 
ไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงไวไฟ และไมตรวจจับควันบุหร่ีท่ีเจือจาง 

ข 2.4.4 แมเสียงแจงสัญญาณจากอุปกรณจะมีความดังไดมาตรฐาน แตหากผูฟงอยูคนละหอง
กับหองท่ีอุปกรณนั้นทํางานแจงสัญญาณ หรือหองนั้นมีเสียงแวดลอมอ่ืนดังอยู เชน
เสียงจากเคร่ืองเสียง หรือจากเครื่องใชไฟฟาท่ีทํางานดวยมอเตอรเปนตน อาจทําให
ไมไดยินเสียงแจงสัญญาณน้ัน  ดังนั้น ผู ท่ีไดยินเสียงสัญญาณ ควรปลุก หรือแจง
เตือนผูอ่ืนในบานท่ีไมไดยินเสียงแจงสัญญาณดังกลาว 

ข 2.4.5 อุปกรณไมสามารถทํางานตรวจจับ และแจงสัญญาณไดทันกับการเกิดอัคคีภัยข้ึนอยาง
ฉับพลันเชน จากการสูบบุหร่ีบนท่ีนอน หรือเด็กเลนไมขีดไฟ หรือจุดเทียน หรือไฟ
จากการระเบิดเม่ือแกสหุงตมร่ัวเปนตน อาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน
เสียหายได 

ข 2.4.6 หากพื้นท่ีติดต้ังอุปกรณมีควันไฟเชนหองครัว หรือไอน้ําเชนหองอาบน้ําอุน หรือหองท่ี
มีฝุนละอองฟุง อุปกรณอาจทํางานตรวจจับ และแจง สัญญาณเตือนข้ึนได แมจะไมมี
อัคคีภัยเกิดข้ึนก็ตาม 

ข 2.4.7 อุปกรณทําหนาท่ีเพียงแจงเสียงสัญญาณเม่ือตรวจจับควันไดเทานั้น เพื่อเตือนใหผูท่ีอยู
ในพื้นท่ีปองกันไดทราบและมีเวลาตรวจสอบเหตุ มีเวลาปองกันอัคคีภัย และมีเวลา
อพยพหนีภัยได แตไมสามารถทําการปองกันอัคคีภัย หรือดับเพลิงได 

ข 2.5 ตองทําการทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน (ดูขอ ข 6) อยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหม่ันใจวาอุปกรณ รวมท้ังแบตเตอร่ีอยูในสภาพท่ีดี และทํางานอยางตอเนื่องไดเปนปกติ 

ข 2.6 ควรเปล่ียนอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน เม่ืออุปกรณทํางานผิดปกติ หรือเสีย 
หรือ 10 ปหลังจากวันท่ีผลิต (ดูวันผลิตท่ีฉลากติดดานหลังอุปกรณ) 

 
 ข 3   การเตรียมพรอมกอนการติดตั้ง 

ข 3.1 การเตรียมพื้นท่ีติดต้ัง 
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ข 3.1.1 ควรติดต้ังอุปกรณท่ีทุกช้ัน และทุกหองของบาน โดยเฉพาะโถงบันได โถงหนา
หองนอน หองนอน หองเก็บของ หองท่ีติดต้ังมีแผงควบคุมไฟฟาของบาน และหองท่ีมี
อุปกรณ หรือ บริภัณฑไฟฟาเปดใชงานไดติดต้ังอยู เปนตน ยกเวนหองครัว หองท่ีมี
การจุดธูป หองอาบน้ําอุน หรือหองท่ีมีฝุนละอองฟุงอยูเปนปกติ (ดูภาพท่ี ข 1 และภาพ
ท่ี ข 2) 

ข 3.1.2 ควรติดต้ังอุปกรณในตําแหนงท่ีควันสามารถลอยตัวถึง หรือผานเขาได โดยไมมีผามาน 
หรือส่ิงปลูกสรางใดของหองบดบัง เปนอุปสรรคตอการทํางานตรวจจับควัน ท้ังตอง
เปนตําแหนงท่ีผูใชสามารถเขาถึงเพื่อการทดสอบและบํารุงรักษาไดสดวก โดยตองเปน
ตําแหนงท่ีสอดคลองกับขอกําหนด (ดูขอ ข 4) มิฉะนั้นอุปกรณอาจทํางานตรวจจับ
ควันไดชากวาท่ีควร หรืออาจไมสามารถทํางานตรวจจับควันไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข 1 พื้นท่ีติดต้ังอุปกรณตรวจจับควนั แจงสัญญาณสําหรับบานเด่ียวหลายช้ัน 

หองนอน หองนอน โถง 

หองครัว 
หองรับแขก 

หองเก็บของ 

บานเดี่ยวสามช้ัน 

อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ตองติดตั้ง 

อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ควรติดตั้งเพ่ิม 

สัญลักษณ 
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ข 3.1.3 ควรติดต้ังอุปกรณแตละชุด ในตําแหนงท่ีสามารถไดยินเสียงสัญญาณ เตือนได แมเสียง

สัญญาณจากอุปกรณแตละชุดจะดังไมถึงทุกพื้นท่ีในบานก็ตาม 
ข 3.2   การเตรียมอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 

ข 3.2.1 เตรียมแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณท่ีมีพกิัดแรงดันไฟฟา และชนิดตามท่ีผูผลิตกําหนด 
ข 3.2.2 ไมควรติดต้ังใชงานอุปกรณท่ีผลิตมาแลวต้ังแต 10 ปข้ึนไป (ดูวันท่ีผลิตจากฉลากปด

ดานหลังอุปกรณ)  
ข 3.2.3 ตรวจสอบจํานวนอุปกรณ ตองเพียงพอกับจํานวนหอง หรือพื้นท่ีภายในบานท่ีควร

จะตองติดต้ัง 
ข 3.2.4 ตรวจดูอุปกรณ หากมีคุณสมบัติพิเศษท่ีอาจสามารถควบคุมการทํางานใหเหมาะกับ

สถานท่ีติดต้ังได เชน มีสวิตชปรับหนวงเวลาการตรวจจับควัน ใหปรับควบคุม เพื่อใช
งานคุณสมบัติพิเศษดังกลาวตามผูผลิตกําหนด 

 
 
 
 

ภาพท่ี ข 2 พื้นท่ีติดต้ังอุปกรณตรวจจับควนั แจงสัญญาณสําหรับบานช้ันเดียว 

หองครัว 
หองนอน 

หองนอน 

หองรับแขก 

หองน้ํา 

หองนอน 

หองครัว 

หองนอน หองนอน 

หองรับแขก หองอาหาร 

หองนอน หองพักผอน 

หองครัว หองนอน 

หองนอน หองรับแขก 

หองอาหาร หองนอน 

 

หองนอน 

หองนอน หองรับแขก 

  หองอาหาร หองครัว หองพักผอน หองนอน 

 

 

อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ตองติดตั้ง 

อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ควรติดตั้งเพ่ิม 

สัญลักษณ 
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ภาพท่ี ข 3 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณตรวจจบัควันท่ีเพดาน หรือผนัง 

ผนังหอง 

เพดาน 
100 มม. 

ตําแหนง 
ที่ติดต้ังได 

ตําแหนง 
หามติดต้ัง 

ตําแหนง 
ที่ยอมใหติดต้ังได 

100 มม. 

300 มม. 

ม ุมอ ับ

 ข 4   ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 
ข 4.1  ขอกําหนดการติดต้ัง 
 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน ตองติดต้ังท่ีเพดานหอง โดยมีขอกําหนด

ดังตอไปนี้ 
ข 4.1.1 ตองติดต้ังอุปกรณกลางหอง ท่ีเพดานระดับราบ หรือหากจําเปนใหติดต้ังหางจากผนัง

กั้นหองไดอยางนอย 100 มม. (ดูภาพท่ี ข 3) 
 หมายเหตุ กรณีจําเปน สามารถติดต้ังอุปกรณท่ีผนังหองได โดยตองติดใหขอบบนของ

อุปกรณอยูตํ่ากวาเพดานไมนอยกวา 100 มม. แตไมเกิน 300 มม. (ดูภาพที่ ข 3)ข 4.1.2  
ตองติดต้ังอุปกรณหางจากหัวจายลมเย็น ระบบปรับอากาศ ไมนอยกวา 400 มม. 

ข 4.1.3 ตองติดต้ังอุปกรณใหหางจากดวงไฟฟลูออเรสเซน อยางนอย 300 มม. 
ข 4.1.4 ตองติดต้ังอุปกรณหางจากหนาประตูหองครัว ประตูหนาหองอาบน้ํา หรือประตูหองอบ

ซาวนาเปนตน อยางนอย 1 เมตร 
ข 4.1.5 ตองติดต้ังอุปกรณหางจากแหลงกําเนิดควัน เชนเตาไฟ เคร่ืองทําน้ํารอน หรือเคร่ืองปง 

ยางเปนตน อยางนอย 6 เมตร และควรติดต้ังพัดลมดูดอากาศออกจากหอง หรือพื้นท่ี
ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 4.1.6 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณ สําหรับเพดานทรงจั่ว ตองติดต้ังอุปกรณท่ีเพดานหางจากแนวด่ิง

ของจั่วไมเกิน 900 มม. (วัดในแนวระดับ) โดยขอบบนของอุปกรณ ตองอยูตํ่ากวายอด
จั่วไมนอยกวา 100 มม. (ดูภาพท่ี ข 4) 

 หมายเหตุ หากตองการ สามารถติดต้ังอุปกรณ เพิ่มเติมไดตามแนวลาดเอียงของหลังคา 
(ดูภาพท่ี ข 5) 
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ข 4.1.7 ตองติดต้ังอุปกรณท่ีเพดาน หรือผนังโดยไมเสริมฐาน หรือหนุนอุปกรณ และไมซอนใน
หลุมฝาเพดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 4.1.8 ไมติดต้ังอุปกรณในหอง หรือพื้นท่ีมีฝุนละออง ไอน้ํามัน หรือมีคาความชื้นสัมพัทธสูง

กวา ท่ีผูผลิตกําหนด หรือหองท่ีมีอุณหภูมิแวดลอมตํ่ากวา 4 °ซ หรือสูงกวา 38 °ซ 
 หมายเหตุ หากตองการติดต้ังอุปกรณ ในหองท่ีมีฝุนละอองฟุงกระจาย หรือมีแมลงบิน 

สามารถติดต้ังได แตควรบํารุงรักษาอุปกรณดวยการดูดฝุนใหบอยคร้ังกวาปกติ 
ข 4.1.9 ตองติดต้ังอุปกรณหางจากแหลงกําเนิดไอน้ําหรือความช้ืน เชนตูอบซาวนา หองอาบน้ํา 

ตูอบผา หรือเคร่ืองลางจานดวยน้ํารอนเปนตน อยางนอย  3 เมตร 
ข 4.2 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณในหอง 
 ควรติดต้ังอุปกรณท่ีกลางเพดานหองหรือตําแหนงใกลเคียง (ดูขอ ข 4.1) 

ข 4.2.1  สําหรับหองนอนควรติดต้ังอุปกรณท่ีเพดานเหนือเตียงนอน หรือท่ีผนังใกลเตียงนอน (ด ู 
ขอ ข 4.1.1) 

ภาพท่ี ข 4 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณตรวจจบัควันท่ีเพดานทรงจั่ว 

100 มม. 

90 ซม. 90 ซม. 

ตําแหนงหามติดต้ัง 

ตําแหนง 
ที่ติดต้ังได 

ภาพท่ี ข 5 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณตรวจจบัควันท่ีเพดานลาดเอียง 

ตําแหนงติดต้ังอุปกรณชุดแรก 

 
ตองติดถัดจากชุดแรกลงมาตามเพดานเอียง 

100 มม. 

(ติดตํ่าลงมาจากจ่ัวในแนวดิ่ง 100 มม.) 

90 ซม. 

หากตองการติดต้ังอุปกรณเพิ่ม 
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รังถาน 

รังถาน 

ตอหรือบรรจุตามวิธีผูผลิตกําหนด
ตรวจสอบขั้วแบตเตอร่ีกอน 

ภาพท่ี ข 6 การตอ หรือบรรจุแบตเตอร่ีเขากับอุปกรณตรวจจับ แจงสัญญาณ 

ข 4.2.2 สําหรับหองโถงหนาหองนอน หรือโถงทางเดินท่ีมีความกวางไมเกิน 3.60 เมตร  
 ข 4.2.2.1 โถงยาวไมเกิน 12 เมตร ควรติดต้ังอุปกรณอุปกรณท่ีเพดานกลางโถง 
 ข 4.2.2.2 โถงยาวมากกวา 12 เมตร ควรติดต้ังอุปกรณ ท่ีปลายโถงท้ังสองดาน 

ข 4.2.3 สําหรับโถงชองบันไดควรติดต้ังอุปกรณท่ีเพดานชั้นบนสุดของโถงบันได และท่ีเพดาน
ของพักบันได 

ข 4.2.4 กรณีเพดานหองอยูใตหลังคารับแดด ทําใหเพดานหองมีความรอนสะสม ควรติดต้ัง
อุปกรณท่ีผนังหองแทนติดต้ังท่ีเพดาน (ดูขอ ข 4.1.1) 

 
 ข 5   วิธีติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 

ข 5.1 การติดต้ังอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 
ข 5.1.1  ติดต้ังอุปกรณเขากับตําแหนงติดต้ังท่ีเพดาน ตามวิธีท่ีผูผลิตกําหนด 

ข 5.1.1.1  ตองปองกันไมใหมีฝุนละอองเขาอุปกรณ ระหวางการติดต้ัง 
ข 5.1.1.2  ควรยึดสกรูหรือแทนยึดอุปกรณเขากับตําแหนงติดต้ังกอนติดอุปกรณเขากบั

สกรูหรือแทนยึดนัน้ 
ข 5.1.2  ตองตรวจสอบความม่ันคง แข็งแรงของการติดต้ัง 

ข 5.1.2.1  แทนยดึ หรืออุปกรณตองติดแนบสนิทกบัเพดานโดยตลอด 
ข 5.1.2.2  อุปกรณตองสามารถถอดออกจากแทน หรือสกรูยึดไดโดยไม ตองไขสกรู

ออกจากตําแหนงติดต้ัง 
ข 5.2 การบรรจุแบตเตอร่ีเขากับอุปกรณตรวจจบัควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 

ข 5.2.1 ตองตรวจสอบข้ัวตอข้ัวบวก และข้ัวลบท่ีอุปกรณ และข้ัวของแบตเตอร่ีกอนตอข้ัวท่ี
ตรงกันเขาดวยกัน (ดภูาพท่ี ข 6) 

ข 5.2.2  ตองบรรจุแบตเตอร่ีเขากับอุปกรณตามวิธีท่ีผูผลิตกําหนด 
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ข 5.3 ติดอุปกรณเขากับสกรูยึด หรือแทนยดึ 
ข 5.3.1  ตรวจดูไฟสัญญาณท่ีอุปกรณ ติดกระพริบอยางชานาทีละคร้ังแสดงสภาวะการทํางาน

ปกติ 
ข 5.3.2 หามทาสี เคลือบสี หรือพนสีอุปกรณในทุกกรณ ี

 
 ข 6   การใชงาน และการทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 

ข 6.1 การใชงานอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 
ข 6.1.1 อุปกรณท่ีมีคุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถควบคุมการทํางานใหเหมาะกับสถานท่ีติดต้ังได 

เชน มีสวิตชปรับหนวงเวลาการตรวจจับควัน หรือมีสวิตชเงียบเสียงสัญญาณไดให
ปรับควบคุมเพื่อใชงานคุณสมบัติพิเศษดังกลาวตามผูผลิตกําหนด 

ข 6.1.2 หลังจากบรรจุแบตเตอร่ี อุปกรณสามารถเร่ิมทํางานตรวจจับควันในภาวะปกติในทันที 
และสามารถแจงเสียงสัญญาณ พรอมกับดวงไฟสัญญาณติดคาง เม่ืออุปกรณตรวจจับ
ควันได 

ข 6.1.3 หากแบตเตอร่ีไฟออนหรือเส่ือมสภาพ อุปกรณจะสงเสียงสัญญาณเตือนเปนระยะนาที
ละคร้ัง หรือตามท่ีผูผลิตกําหนด ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม 

ข 6.2 การทดสอบอุปกรณตรวจจบัควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 
ข 6.2.1 ตองทดสอบอุปกรณเม่ือติดต้ังเสร็จเปนคร้ังแรก และทดสอบตามกําหนด อยางนอย

อาทิตยละคร้ัง 
ข 6.2.2 ทดสอบกําลังไฟแบตเตอร่ี และการทํางานแจงสัญญาณ 

ข 6.2.2.1 ทดสอบโดยกดปุมทดสอบท่ีอุปกรณคางไวอยางนอย 5 วนิาที 
ข 6.2.2.2 อุปกรณตองสงเสียงแจงสัญญาณที่ความดังไมตํ่ากวา 85 dBA และดวงไฟติด

คาง จึงถือวาผานการทดสอบนี้ 
ข 6.2.2.3  เม่ือหยุดกดปุมทดสอบ เสียงสัญญาณตองเงียบลง และดวงไฟกลับกระพริบ 
                    ตามปกติ จึงถือวาผานการทดสอบนี้ 

ข 6.2.3 ทดสอบการทํางานตรวจจับควัน และการทํางานแจงสัญญาณ 
ข 6.2.3.1 ทดสอบโดยใชควนัรมท่ีอุปกรณ หรือใชแกสเสมือนควัน พนเขาท่ี  อุปกรณ 

ตามวิธีท่ีผูผลิตกําหนด 
 หมายเหตุ หามใชการจุดไฟลนท่ีอุปกรณ 
ข 6.2.3.2 อุปกรณตองสงเสียงแจงสัญญาณที่ความดังไมตํ่ากวา 85 dBA และดวงไฟติด

คาง จึงถือวาผานการทดสอบนี้ 
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ข 6.2.2.3 อุปกรณท่ีเงียบเสียงสัญญาณลงได ลง และดวงไฟกลับกระพริบตามปกติโดย 
 การพัด  หรือโบกใหลมโกรกผานเพื่อไลควันหรือฝุนออกจากกลองตรวจจับ

ภายในอุปกรณ โดยไมตองถอดแบตเตอร่ีออก จึงถือวาผานการทดสอบนี้ 
ข 6.2.4 ทดสอบการทํางานตามคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ ตามที่ผูผลิตกําหนด 

 
 ข 7   การบํารุงรักษาอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน 

ข 7.1 กรณีอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานใหเสียงสัญญาณเบา หรือดังผิดเพี้ยน 
หรือไมผานการทดสอบในขอ ข 6.2.2  ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
ข 7.1.1  เปล่ียนแบตเตอร่ีใหมตามขนาด และชนิดท่ีผูผลิตกําหนด แลวทําการทดสอบซํ้า 
ข 7.1.2 หากทดสอบซํ้าแลวไมผาน ใหเปล่ียนอุปกรณใหม 

ข 7.2 กรณีอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานใหเสียงสัญญาณเบากวาปกติ หรือดัง
ผิดเพี้ยน หรือไมผานการทดสอบในขอ ข 6.2.3 ตองเปล่ียนอุปกรณใหม 

ข 7.3 ควรทําความสะอาดอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน อยางนอยเดือนละคร้ัง 
ดังตอไปนี้ 
ข 7.3.1 ถอดอุปกรณลงจากตําแหนงติดต้ัง 
ข 7.3.2 ถอดแบตเตอร่ีออกจากอุปกรณ แลวดูดฝุนท่ีฝาครอบ ท่ีกลองรับควัน และทําความ

สะอาดอุปกรณ เฉพาะท่ีดานนอกดวยผาชุบน้ําหมาด ตองระวังอยาใหน้ําเขาอุปกรณ 
ข 7.3.3 บรรจุแบตเตอร่ีกลับเม่ือทําความสะอาดอุปกรณแลว และทําการทดสอบตามขอ ข 6.1 

และ ข 6.2 ตามลําดับ 
ข 7.4 ควรเปล่ียนแบตเตอร่ีใหมตามขนาด และชนิดท่ีผูผลิตกําหนดใหกับอุปกรณ ปละคร้ัง แม

แบตเตอร่ีเกาจะยังใชงานไดก็ตาม 

ข 7.5 หามเปด หรือซอมอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน โดยเฉพาะชนิดไอโอไน
เซช่ัน (ionization) ท่ีภายในบรรจุสารกัมมันตรังสี ผูครอบครองอุปกรณตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของหากยกเลิกการใชงาน  และตองการกําจัดอุปกรณ
ชนิดไอโอไนเซชั่นดังกลาว 

ข 7.6   กรณีท่ีอุปกรณตรวจจับควัน ฯ ทํางานแจงสัญญาณเตือน เนื่องจากตรวจจับควันไดจริง ผูรับ
ทราบ ควรแจงเตือนใหผูอ่ืนในบานท่ียังไมทราบเหตุทันที เพื่อดําเนินการ ปองกันและระงับ
อัคคีภัยตอไป 

ข 7.7 เม่ืออุปกรณตรวจจับควัน ฯ ทํางานแจงสัญญาณเตือน ในกรณีท่ีตรวจจับควันได  หรือในกรณีท่ี
สภาพแวดลอมทําใหอุปกรณตรวจจับทํางานแมไมเกิดอัคคีภัย ควรเงียบเสียงสัญญาณดวยการ
พัด หรือโบกใหลมโกรกผานอุปกรณเพื่อไลควัน  หรือฝุนออกจากกลองตรวจจับภายใน
อุปกรณ แทนท่ีจะใชวิธีถอดแบตเตอร่ีออก  หรือถอดอุปกรณตรวจจับลงจากท่ีติดต้ัง หาก
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อุปกรณไมสามารถกลับไปทํางานตามปกติได ควรถอดอุปกรณลงจากตําแหนงติดต้ัง แลวทํา
ความสะอาดตามขอ ข 7.3 

ข 7.8  หากอุปกรณทํางานแจงสัญญาณเตือนโดยไมมีการตรวจจับควนัไดจริงบอยคร้ัง และอุปกรณไม
เสีย ควรพิจารณาเปล่ียนตําแหนงติดต้ังใหมท่ีเหมาะสม 



 

 

ภาคผนวก ค 
การเขาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย 

  
 
 ค 1  ท่ัวไป 

พื้นท่ีเส่ียงตออันตรายในท่ีนี้ หมายถึงพื้นท่ีเส่ียงตอการเกิดอันตรายกับผูท่ีปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติการบํารุงรักษาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ เชนพื้นท่ีติดต้ังอุปกรณ หรือ บริภัณฑท่ีอยู
ในระดับสูง พื้นท่ีคลังสินคา พื้นท่ีการผลิต ตลอดจนพื้นท่ีเส่ียงตออันตรายสูง เชนพื้นท่ีมี
ไฟฟาแรงสูง หองปฏิบัติการ พื้นท่ีติดเช้ือ พื้นท่ีมีการใชสารกัมมันตรังสี  หรือเคร่ืองกําเนิดรังสี 
เปนตน 

 
 ค 2   ขอบเขต 

พื้นท่ีอันตรายจากวัตถุระเบิด เชนอาคารท่ีผลิต หรือใชเก็บดินปน ดินระเบิดกระสุนปน พลุ 
หรือส่ิงท่ีจัดอยูในประเภทเดียวกัน ไมจัดอยูในหลักปฏิบัตินี้ 

 
 ค 3  หลักปฏิบัต ิ

การเขาปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบในพ้ืนท่ีเส่ียงตออันตราย ผูเขา
ปฏิบัติงานตองศึกษาแบบแปลนพ้ืนท่ีทํางาน เตรียมการเบ้ืองตนลวงหนาเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีเส่ียงตออันตรายสามารถดําเนินไดอยางรัดกุม ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบมีความ
ปลอดภัย และทํางานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
ค 3.1 การเตรียมตัวกอนเขาปฏิบัติงาน 

ค 3.1.1 การแตงกาย 
ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงตออันตราย ตองสวมเคร่ืองแตงกายท่ีรัดกุม  หรือ
ใสชุดหมีท่ีมีแถบสะทอนแสงคาดดานหนาและดานหลัง ไมปลอย ชาย เ ส้ือ  ไม
ผูกเนคไท สวมรองเทาปองกันการเตะ ชน หรือของหลนทับเทา  และพรอมใช
งานถุงมือหนัง หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกรองฝุน หรือไอพิษ และท่ี
ครอบหู หรือท่ีอุดหู (ear plugs) เปนตน 

ค 3.1.2 การเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และความพรอม 
(1) เคร่ืองมือ เคร่ืองใชสําหรับการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงตออันตราย ตอง

เปนประเภทมือถือ หรือพกพา หรือบรรจุอยูกับเข็มขัดเครื่องมือ หรือ
กระเปาท่ีคาด หรือรัดติดกับตัว โดยตองเปนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีไม
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กอใหเกิดประกายไฟ สามารถใชงานในพ้ืนท่ีมีสนามแมเหล็กได มีจํานวน
ไมเกินความจําเปนเปนตน  

(2) การทํางานในท่ีสูง 
(2.1)   หากมีพื้นท่ีทํางานท่ีสามารถนั่งทํางานได ตองใชเข็มขัดนิรภัยชนิด

รัดเอว ประกอบการทํางาน 
 (2.2) หากมีพื้นท่ีทํางานเพียงท่ียืน ตองใช เข็มขัดนิรภัยชนิดสวมขา 

ประกอบการทํางาน 
 (2.3) การทํางานในท่ีสูงบนบันได ตองมีผูชวยจับบันไดที่ดานลาง 

(3) เคร่ืองมือส่ือสาร เพื่อติดตอประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ดวยกัน ผูควบคุมงาน และผูประสานงานท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี โดยการใชงาน
เคร่ืองมือส่ือสารตองไมรบกวนระบบส่ือสารท่ีใชควบคุมการทํางาน
ตามปกติภายในพื้นท่ีนั้น 

(4) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
(5) กฎระเบียบดานความปลอดภัยของพืน้ท่ีนัน้ 

ค 3.1.3 การเตรียมเอกสารสําหรับพื้นท่ีเส่ียงตออันตราย ประกอบดวย 
(1) แบบแปลนพ้ืนท่ีเส่ียงตออันตราย แสดงผังบริเวณ ทางเขา ออก ตําแหนง

วางเคร่ืองจักร วัตถุ หรือสารอันตราย 
(2) แบบแปลนแสดงตําแหนงติดต้ังอุปกรณ หรือบริภัณฑ ท่ีจะเขาทําการ

ตรวจสอบ หรือทดสอบนั้น 
(3) แผนการดําเนนิงานในพื้นท่ีเส่ียงตออันตราย 

(3.1) ระบุข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติ 
(3.2) กําหนดเวลาเขา ออกพืน้ท่ี ระยะเวลาดําเนินงานในพื้นท่ี  
(3.3) ระบุตําแหนงปฏิบัติงานในแตละชวงเวลา 
(3.4) รายการ และจํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุอุปกรณท่ีจะนําเขาพื้นท่ี 
(3.5) รายการ และจํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุอุปกรณท่ีจะนําออกจพ้ืนท่ี 

(4) รายช่ือผูเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ี ผูประสานงานนอกพ้ืนท่ี และผูควบคุมงาน 
(5) ใบอนุญาตเขาทํางานในพื้นท่ี ตามเอกสารแผนดําเนินงาน และรายช่ือผูเขา

ปฏิบัติงานขางตน ลงนามโดยเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร 
ระบุช่ือผูประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นท่ีฝายอาคาร 

ค 3.1.4 การประชุมวางแผนกอนเขาปฏิบัติงาน 
 ผูเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงตออันตราย และเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของ

อาคาร และผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีฝายอาคาร ตองประชุมรวมกัน
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีอยางรัดกุม ดังนี้ 



 

115 

(1) กําหนดระเบียบปฏิบัติตนในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
(2) พิจารณาแผนการดําเนนิงาน (ขอ ค 3.1.3) และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
(3) ต้ังสมมติฐานการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อกําหนดแผนการปฏบัิติการชวยเหลือ 

ค 3.2 ปายเตือนพืน้ท่ีเส่ียงตออันตราย 
ผูเขาปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามกําหนดระเบียบปฏิบัติตนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และคําแนะนํา
การเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจากผูประสานงานและกํากับดูแลการ ปฏิบั ติงานในพื้น ท่ี
ฝายอาคารอยางเครงครัด โดยตองสังเกตุปายเตือนอันตรายตางๆ  ท่ี เตือนอันตรายจาก
วัตถุ สาร หรือวัสดุท่ีปายนั้นติดอยู หรือเตือนพื้นท่ีอันตรายท่ีปายติดอยูดานหนาทางเขา
พื้นท่ี ตัวอยางเชน  
 
ค 3.2.1 ปายเตือนใหปฏิบัติดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ (caution) 
 
ค 3.2.2 ปายเตือนพืน้ท่ีมีไฟฟาแรงสูง (high voltage warning) 
 
ค 3.2.3 ปายเตือนวัตถุ หรือพื้นท่ีมีสนามแมเหล็ก (magnetic field warning) 
 
ค 3.2.4 ปายเตือนอุปกรณ หรือพื้นท่ีใชงานแสงเลเซอร (laser hazard warning) 
 
ค 3.2.5 ปายเตือนพืน้ท่ีควบคุมชีวภาพ (biohazard warning)  
 
ค 3.2.6 ปายเตือนวัตถุ หรือพื้นท่ีแผรังสีท่ีไมกอใหเกิดไอออนในตัวกลาง 
 (non-ionizing radiation) เชนคล่ืนวิทยุ คล่ืนไมโครเวฟ เปนตน 

 
ค 3.2.7 ปายเตือนวัตถุ หรือพื้นท่ีแผรังสี (radiation hazard warning) 

(1) ปายแบบใหม   (2)  ปายแบบเดิม 
 
 
 
 
 
 

ค 3.2.8 ปายเตือนวัตถุ หรือสาร หรือพื้นท่ีปนเปอน สารมีพิษ (toxic warning) 
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ค 3.3 การเขาปฏิบัติงานในพืน้ท่ี  
ค 3.3.1 พื้นท่ี ท่ีมีเคร่ืองจักรกลทํางานอยู 
 หากผูประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีฝายอาคารเห็นวาการทํางาน

ไมปลอดภัยในขณะท่ีเคร่ืองจักรกลกําลังทํางานอยู ตองรอใหปดการทํางาน
เคร่ืองจักร กอนเร่ิมปฏิบัติงาน หรือกั้นแยกสวนพื้นท่ีปฏิบัติงานออกจากพื้นท่ี
เคร่ืองจักรการผลิตท่ียังเปดทํางานอยูออกจากกันช่ัวคราว 

ค 3.3.2 พื้นท่ีปนเปอน สารมีพิษ หรือชีวภาพ 
 ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ีตองสวมชุดทํางานท่ีพื้นท่ีนั้นกําหนด ทําความสะอาดรางกาย

ตามวิธีท่ีพื้นท่ีนั้นกําหนดกอน และหลังเขาปฏิบัติงาน 
ค 3.3.3 พื้นท่ีท่ีมีการแผรังสี 

(1) ผูเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางรังสีผูประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอยางเครงครัด ตอง
หยุดการปฏิบัติงานและออกนอกพื้นท่ีทันที หากเจาหนาท่ีผูประสานงานเห็นวา
การทํางานในพื้นท่ีขณะน้ันไมปลอดภัย  

(2) ผูเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตองติดเคร่ืองวัดรังสีประจําบุคคลแสดงปริมาณรังสีท่ี
ไดรับในชวงเวลาท่ีปฏิบัติงาน และตองไมกลับเขาทํางานในพ้ืนท่ีอีกเม่ือไดรับ
ปริมาณรังสีถ ึงพิกัดกําหนด (dose limit) จนกวาจะพนระยะพักเพื่อความ
ปลอดภัยแลว 

(3) การกําหนดปริมาณรังสีสําหรับผูปฏิบัติงานแตละบุคคล  
 ระดับปริมาณรังสีท่ียอมให รับไดจากการประกอบอาชีพ    (occupational 

exposures) และคาระดับปริมาณรังสีสําหรับประชาชนท่ัวไป (public exposures)  
ซ่ึงยกเวนการไดรับรังสีจากการตรวจรักษาทางการแพทย (medical exposures)   
แสดงในตารางท่ี ค 1 

 

ตารางท่ี ค 1  ระดับปริมาณรังสีท่ียอมใหรับไดจากการปฏิบัติงาน 
ระดับปริมาณรังสี ปริมาณรังสียังผล (effective dose) 

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 
ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ในชวงระยะเวลาหนึ่งป 

เลนซแกวตา บริเวณผิวหนังภายนอก 

สําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสี ปริมาณรังสีเฉลี่ยในชวง 5 ป
ตอเน่ืองไมเกิน 20 mSv และไม
เกิน 50  mSv ในหนึ่งป 

150 mSv 500 mSv 

สําหรับผูปฏิบัติงานชั่วคราว 6 mSv 50 mSv 150 mSv 
ประชาชนทั่วไป ปริมาณรังสีเฉลี่ยในชวง 5 ป ไม

เกิน 1 mSv และไมเกิน 5  mSv ใน
หนึ่งป 

15 mSv 50 mSv 

ผูที่ดูแลผูปวย ในชวงท่ีผูปวย
เขามารับการตรวจรักษา 

ไมเกิน 5 mSv 
- - 

หมายเหตุ  mSv (millisievert) เปนหนวยวัดปริมาณการแผรังสีที่มีผลกระทบตอรางกาย 
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(4) การจัดทําแผนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีการแผรังสี 
 ในการจัดทําแผนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีการแผรังสีนั้น ตอง

พิจารณารายละเอียดในประเด็นความปลอดภัยทางรังสีแตละดาน รวมกับเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี (radiation safety officer) ของแตละสถานประกอบการ เพื่อ
กําหนดข้ันตอนและวิธีการทํางานท่ีปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดตามหลัก ALARA 
(as low as reasonably achievable)โดยจะตองมีการพิจารณาในหัวขอตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
(4.1)  ชนิดของรังสีและความแรงรังสี 
(4.2)  ความแรงรังสีในตําแหนงท่ีผูปฏิบัติงานทํางาน 
(4.3)  วิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
(4.4)  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริเวณรังสี 
(4.5)  ผลคํานวณปริมาณรังสีท่ีผูปฏิบัติงานจะไดรับในระหวางการปฏิบัติงาน 
(4.6) ชนิดของเคร่ืองวัดรังสี และเคร่ืองบันทึกการไดรับรังสีสวนบุคคลสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน (personal dosimeter) 
(4.7)  ชนิดและปริมาณของความเปรอะเปอนทางรังสีท่ีอาจมีในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
(4.9)  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
(4.10) วัสดุ อุปกรณและวิธีการชําระความเปรอะเปอนทางรังสี สําหรับผูปฏิบัติงาน 

รวมท้ังเคร่ืองมือ เคร่ืองใชของผูปฏิบัติงานท่ีนําเขาไปใชในสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี และนํากลับออกมา 

 

 

 

 



ภาคผนวก ง 
อุปกรณใชประกอบการตรวจสอบ และการทดสอบ 

 
 

 ง 1  ท่ัวไป 
การทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนอกจากตองใชอุปกรณพื้นฐาน
ทางไฟฟาเชน เคร่ืองวัดมัลติมิเตอร แลวควรใชอุปกรณประกอบอ่ืนท่ีทําใหการทดสอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดเวลาการทดสอบลง และชวยใหผูปฏิบัติการตรวจสอบ และ
ทดสอบมีความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น ท้ังนี้เคร่ืองวัด และอุปกรณใชประกอบตองได
มาตรฐาน เหมาะกับชนิด และประเภทของอุปกรณ หรือบริภัณฑท่ีจะทดสอบ ท่ีผูผลิตยอมรับ 

 
 ง 2  อุปกรณ และเคร่ืองมือวัด 

ง 2.1 อุปกรณตรวจสอบสายสัญญาณ และสายจายกําลังไฟ 
ง 2.1.1 มัลติมิเตอร 

เปนเครื่องมือวัดพื้นฐาน ใชตรวจสอบสายสัญญาณตางๆในระบบโดยการวัดคา
ตางๆ ในวงจรไดแก คาแรงดัน คากระแส และคาความตานทาน เพื่อตรวจหา
การลัดวงจร หรือคาแรงดันผิดปกติในวงจร และเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณ
ครบวงจร หรือมีความตานทานวงจรสูงกวาผูผลิตกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ง 1 ภาพมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล 
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ง 2.1.2 เมกกะโอหมมิเตอร 
เปนเคร่ืองมือวัด ใชตรวจสอบ และทดสอบ
ความตานทานฉนวนของสายสัญญาณตางๆ
ในระบบเทียบกับดิน ตองไดคาท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนด หรือสูงกวา (ดูขอ 4.3.1.8) 
เพื่อตรวจหาฉนวนร่ัวท่ีอาจทําใหเกิดการ
ลัดวงจร หรือลัดลงดินได ท้ังนี้จะตองวัดคา
ความตานทานฉนวน กอนตอสายเขากับ
อุปกรณในวงจรเพ่ือปองกันความเสียหายกับ
อุปกรณในวงจรขณะใชงานมิเตอรชนิดนี ้

   
ง 2.2 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติชนิดจุด 

ง 2.2.1  สเปรยชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับควันอัตโนมัติ 
 เปนแกสเสมือนควันบรรจุกระปองสเปรย ใชสําหรับทดสอบอุปกรณตรวจจับ

ควันชนิดตางๆ (ดูขอ 3.4.1.2) โดยพนไปท่ีอุปกรณ
ตรวจจับควัน หรือจุดสุมตัวอยางอากาศ ในระยะหาง 
60 ซม. ถึง 1.20 เมตร 
ขอควรระวัง กระปองสเปรยมีการอัดอากาศภายใน 
หากอยูใกลความรอน อาจทําใหอากาศในกระปอง
ขยายตัวจนเกิดการระเบิดข้ึนได 

 
ง 2.2.2 สเปรยชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับแกสคารบอนมอนอคไซดอัตโนมัติ 

เปนแกสคารบอนมอนอคไซด (carbon monoxide, CO) บรรจุกระปองสเปรย ใช
สําหรับทดสอบอุปกรณตรวจจับแกสคารบอน
มอนอคไซด (ดูขอ 3.4.14) โดยพนไปท่ีอุปกรณ
ตรวจจับในระยะหาง 60 ซม. ถึง 1.20 เมตร 
ขอควรระวัง กระปองสเปรยมีการอัดอากาศภายใน 
หากอยูใกลความรอน อาจทําใหอากาศในกระปอง
ขยายตัวจนเกิดการระเบิดข้ึนได 

 
 
 
 

ภาพท่ี ง 3 ภาพสเปรยแกสเสมือนควัน 

ภาพท่ี ง 4 
ภาพสเปรยแกสคารบอนมอนอคไซด 

ภาพท่ี ง 2 
ภาพเมกกะโอหมมิเตอร 

แบบดิจิทัล 
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ง 2.2.3 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน และแกส 
เปนอุปกรณยึดกระปองสเปรยบรรจุแกสพนทดสอบอุปกรณตรวจจับ มีดามจับยาว
ควบคุมการพนสเปรยท่ีดานลาง สามารถใชปฏิบัติการทดสอบในความสูงไมเกินท่ี
ผูผลิตกําหนดไดโดยไมตองใชบันได (ดูภาพท่ี ง 5) 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
ง 2.2.4 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน 

เปนอุปกรณเปาลมรอน แบบมือถือ หรือแบบถวยครอบที่มีดามจับยาวควบคุมการ
เปาลมรอนท่ีดานลาง สามารถใชปฏิบัติการทดสอบในความสูงไมเกินท่ีผูผลิต
กําหนดไดโดยไมตองใชบันได 
ขอควรระวัง หามทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ี ชนิดฟวส
หลอมละลายดวยวิธีใชลมรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอควรระวัง เคร่ืองเปาลมรอนแบบถวยครอบดามยาว ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ได แตอาจจะมีไฟบอกสภาวะขอลวดความรอนทํางานเทานั้น ดังนั้นการทดสอบ
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบผสมอุณหภูมิคงท่ี กับอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 

ภาพท่ี ง 5 ภาพอุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับควนั และแกส 

ภาพท่ี ง 6 ภาพอุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน 
(ก) เคร่ืองเปาลมรอนแบบมือถือ 
(ข) เคร่ืองเปาลมรอนแบบถวยครอบดามยาว 

 (ก)  (ข) 
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(combination rate of rise and fixed temp) ตองหยุดใหความรอนทันทีท่ีสวน
ตรวจจับอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิทํางานแลว เพื่อปองกันมิใหสวนตรวจจับอุณหภูมิ
คงท่ีเสียหาย 

ง 2.2.5 อุปกรณชวยถอดอุปกรณตรวจจับชนิดจดุ และชวยประกอบคืน 
เปนอุปกรณจับยึดอุปกรณตรวจจับชนิดท่ีมีฐานท่ีมีข้ัวตอสายแยกจากสวนตรวจจับ 
เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อการบํารุงรักษา หรือเพื่อเปล่ียนอุปกรณตรวจจับใหม 
โดยอุปกรณจับยึดมีดามยาวท่ีสามารถถอดอุปกรณตรวจจับออกจากฐานตอสาย 
หรือประกอบกลับคืนไดจากดานลางสามารถใชงานไดในความสูงไมเกินท่ีผูผลิต
กําหนดไดโดยไมตองใชบันได 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ง 2.3 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง 

เปนอุปกรณกําเนิดแสงท่ีใหการแผรังสีท้ังรังสีเหนือมวง (ultraviolet, UV) และรังสีใตแดง 
(infrared, IR) ใชทดสอบการทํางานอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงไดท้ังชนิด UV ชนิด IR 
และแบบผสม UV-IR ได 

ภาพท่ี ง 8 ภาพแสดงการใชงานอุปกรณชวยทดสอบ หรือถอด ประกอบอุปกรณตรวจจับในท่ีสูงโดยไมตองใชบันได 

ภาพท่ี ง 7 ภาพอุปกรณชวยถอด ประกอบอุปกรณตรวจจับชนิดจดุ และภาพแสดงวิธีการถอด ประกอบ 
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ง 2.4 อุปกรณเคร่ืองมือวัดคาความดังของเสียงจากอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ 
   เปนเคร่ืองวดัคาความดังของเสียง ท่ีกําเนิดจากอุปกรณเสียงแจงสัญญาณแตละชุด ทุกแบบ 
ทุกชนิด ในแตละพื้นท่ี เพื่อตรวจคาความดงัในหนวยเดซิเบลเอ (decibel audible, dBA) อยู
ในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนดหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ง 9 ภาพอุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง 

ภาพท่ี ง 10 ภาพอุปกรณชวยทดสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ 



 

ภาคผนวก จ 
รายการเอกสารอางอิง 

 
 

 จ 1  มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับ พ.ศ. 2546 

 จ 2  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2551 
จ 3 AS 1851 - Maintenance of Fire Protection Systems and Equipment 
  Australian Standard ฉบับ ค.ศ. 2005  
  บทท่ี 1 ขอบเขต 
  บทท่ี 6 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
  บทท่ี 7 ระบบตรวจจับควัน และความรอน  
  บทท่ี 9 ระบบกระจายเสียงในสถานการณฉุกเฉิน 
  บทท่ี 10 ระบบส่ือสารภายใน ในสถานการณฉุกเฉิน 

 จ 4  Code for installation and acceptance of automatic fire alarm systems 
         National Standard of The People’s Republic of China ฉบับ ค.ศ. 1993 

 จ 5  NFPA 72 - National fire alarm code 
         National Fire Protection Association ฉบับ ค.ศ. 2010 

 จ 6   NFPA 72 – National fire alarm code 
         Installation Maintenance and Use of Household Fire Warning Equipment ฉบับ ค.ศ. 2010 

 จ 7  NFPA 101 – Life Safety Code 
         National Fire Protection Association ฉบับ ค.ศ. 2009 

 จ 8  IFC - International fire code 
          International Code Council ฉบับ ค.ศ. 2006 
          บทท่ี 4 การวางแผน และเตรียมรับสถานการณฉุกเฉิน 
          บทท่ี 9 ระบบปองกันอัคคีภัย ขอ 907 908 909 และ 910  

 จ 9   OSHA – Occupational Safety & Health Administration 
         US Department of labor  

        1910.145 ขอกําหนดเคร่ืองหมาย และปายเตือนเพื่อปองกันอุบัติเหตุ ค.ศ. 2006 
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