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บทนํา
ปญหาประการหนึ่งในการปองกันอัคคีภัยของอาคาร คือปญหางานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
จากอัคคีภัย โดยเฉพาะงานระบบเริ่มตนที่สําคัญ ซึ่ง ไดแกระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย การเกิดอัคคีภัยของ
อาคารในประเทศไทยจนนํามาสูการเสียชีวิตและทรัพยสินนั้น สวนใหญพบวาไมติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย หรือระบบที่ติดตั้งอยูนั้นไมทํางาน และบางสวน พบวา ระบบแจงสัญญาณชาจนไมสามารถเตือนผูคน
ในอาคารไดทัน ทั้งนี้เปนเพราะปญหาการติดตั้งที่ไมไดมาตรฐาน การใชบริภัณฑ หรืออุปกรณที่ไมเหมาะกับ
พื้นที่ใชงาน และที่สําคัญที่สุด คือระบบที่ติดตั้งอยูนั้นขาดการ บํารุงรักษา อันไดแกการ ตรวจสอบและการ
ทดสอบที่ไดมาตรฐาน ตามเวลาที่กําหนด
ในปจจุบัน ประเทศไทย ยังไมมีมาตรฐาน ดานการตรวจสอบ และ การทดสอบการติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่จะนํามาใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง ถูกวิธี และ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ในสากล
ดังนั้นคณะกรรมการไฟฟา (พ .ศ. 2551) ของสภาวิศวกร จึงมีมติ เห็นชอบใหมีการจัดทําประมวล หลักปฏิบัติ
วิชาชีพนีข้ ึ้น เพื่อแกปญหาการขาดมาตรฐาน ดังกลาว
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพ ดาน การตรวจสอบ และ การทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยนี้ จะชวยเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ เจาของ
อาคาร ผูอยูอาศัยในอาคาร หนวยงานราชการ และเอกชน ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเจาของหรือ ผูแทนผลิตภัณฑ
สามารถนําไปใช เปนแนวทางปฏิบัติ สําหรับการ ตรวจสอบ และ การทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และยอมรับในสากล สงผลใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
สภาวิศวกรขอขอบคุณ คณะผูจัดทําของศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดา นเทคโนโลยีไฟฟากําลัง คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเขียน และเรียบเรียงประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพ ดาน การ
ตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยฉบับนีม้ าไว ณ โอกาสนี้
(นายทวี บุตรสุนทร)
นายกสภาวิศวกร

ก

คํานํา
ประมวลหลักปฏิบัติ วิชาชีพ ดาน การตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย นี้ เปนขอกําหนดสําหรับใชตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจรับงานติดตั้งดวยวิธีการมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานติดตั้งอุปกรณ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ใหสามารถวางใจไดวาอุปกรณ และระบบ
ดังกลาวจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองไดมาตรฐานตลอดเวลา โดยระบบดังกลาวจะตองเตือนภัยไดทันที
ขณะเริ่มเกิดอัคคีภัย เพื่อใหสามารถรักษาชีวิต และลดความสูญเสียทรัพยสินจากอัคคีภัยนั้นได
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ประกอบดวยหลักการโดยทั่วไป ขอบเขต ขั้นตอน และกําหนดเวลา
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้ง พรอมทั้งกําหนด
มาตรฐานการรายงาน และการบันทึกผล สําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง และการบํารุงรักษา อันไดแกการ
ตรวจสอบ และการทดสอบตามกําหนด สําหรับอุปกรณ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดตั้งในอาคาร
โดยทั่วไป ตั้งแตบานพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก ไปจนถึงอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง สถานประกอบการ
พิเศษ อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม และคลังสินคา อยางไรก็ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ไมสามารถใช
ตรวจสอบ และทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดตั้งในอาคารที่อาจมีอันตรายจากวัตถุระเบิด
เชนอาคารที่ผลิต หรือใชเก็บดินปน ดินระเบิด กระสุนปน พลุ หรือสิ่งที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน เปนตน
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หมวดที่ 1
ทั่วไป
1.1 ขอบเขต
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ มีขอบเขตการใชงานดังตอไปนี้
1.1.1 ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชเปนมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสําหรับการ
ตรวจสอบ และการทดสอบการติ ด ตั้ ง ระบบสั ญ ญาณเตื อ นอั ค คี ภั ย สํ า หรั บ อาคาร
โดยทั่ว ไปที่ติด ตั้ งระบบสัญญาณเตือ นอัคคี ภั ย ไดแกบานพั ก อาศั ย 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 ไมใชเปนมาตรฐานสําหรับอาคารที่อาจมีอันตรายจากวัตถุ
ระเบิด เชนอาคารที่ผลิต หรือใชเก็บดินปน ดินระเบิด กระสุนปน พลุ หรือสิ่งที่จัดอยูใน
ประเภทเดียวกัน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของอาคารดังกลาว ใชบริภัณฑ หรือ
อุปกรณแตกตางไปจากมาตรฐานที่ใชกับอาคารทั่วไป
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อการปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้งอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ซึ่ง
รวมทั้งงานติดตั้งใหมและงานติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อยืนยันวาการติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยนั้นๆ ไดติดตั้งตรงตามการออกแบบ ติ ดตั้งอยางถู กตองถูก วิธี ในตํ าแหนงที่
มาตรฐานกําหนด โดยไมมีอุปสรรคขัดขวางการทํางานหรือทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง สามารถทํางานเริ่มสัญญาณและแจงสัญญาณ ตลอดจนสั่งงานระบบรวม
ทํางานใหความปลอดภัย ใหทํางานไดตามมาตรฐานกําหนดทุกประการ
1.2.2 เพื่อการสํารวจและการบํารุงรักษาเชิงปองกันตามกําหนดเวลาการบํารุงรักษาระบบ โดย
ภายหลังการปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบแลว อุปกรณและระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยจะคงอยูในสภาพที่ดี มีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด อยูในสภาวะปกติที่พรอม
ทํางานแจงสัญญาณไดตลอดเวลา จนถึงกําหนดการตรวจสอบ และการทดสอบในครั้ง
ตอไป

1.2.3 เพื่อพิสูจนทราบวาไมมีการแกไขดัดแปลงระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เปลี่ยนแปลง
สภาพอาคารหรือการใชสอยอาคาร จนทําใหสมรรถนะการทํางานของระบบลดลง หรือ
เปลี่ยนไป
1.2.4 เพื่อใหผลจากปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบตามที่ปฏิบัติกําหนดนี้ พิสูจนทราบ
วาการติดตั้งถูกตองหรือผิดไปจากที่มาตรฐานกําหนด โดยไมมีดุลยพินิจของผูปฏิบัติ
หนาที่เขามาเกี่ยวของแตอยางใด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการปรับปรุง การแกไข การพัฒนา
ระบบ และการบํารุงรักษาระบบไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
1.3 การใชประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชเปนขอกําหนดกลางเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตรงกัน โดย
กําหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาปฏิบัติ ช วงเวลาปฏิบัติที่เหมาะสม รายละเอียดของการ
รายงาน และการบันทึกขั้นพื้นฐาน ประกอบการปฏิบัติ
1.3.1 ผูที่ตองใชประมวลหลักปฏิบตั ิวิชาชีพนี้
1.3.1.1 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
1.3.1.2 ผูติดตั้งระบบ
1.3.1.3 บุคคล หรือนิติบุคคลผูตรวจสอบอาคาร และบริษัทประกันภัยดานอัคคีภัยอาคาร
1.3.1.4 พนักงานเจาหนาที่ ผูมีอํานาจ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาคารจากอัคคีภยั
1.3.2 ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชสําหรับการปฏิบัติตออุปกรณ บริภัณฑ และระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดตัง้ กับอาคารโดยทั่วไปดังตอไปนี้
1.3.2.1 การสํารวจ
1.3.2.2 การตรวจสอบ
1.3.2.3 การทดสอบ
1.3.2.4 การตรวจรับงานติดตั้ง
1.3.2.5 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน และการบํารุงรักษา
1.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานอื่น
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ เปนปฏิบัติการตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้ง ที่จะใหผล
การปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ของมาตรฐานสากลและของประเทศไทย เชนมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (วสท.) และ
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (วสท.) เปนตน
กรณี ปฏิบัติการในพื้นที่เฉพาะ หรือตองทําการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดระบุไ วในประมวลหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใหใชขอกําหนดเพื่อปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานที่กลาวถึงขางตน
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1.5 เอกสารอางอิง
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ใชมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (วสท.) เปนหลักในการอางอิง
ประกอบกับเอกสารอื่น ดังแสดงในรายการเอกสารอางอิงในภาคผนวก จ
1.6 คําจํากัดความ
คําจํากัดความในประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้กําหนดไวดังตอไปนี้
1.6.1 การสํารวจ
การมองดูอุปกรณ และบริภัณฑ ที่ตําแหนงติดตั้ง เพื่อตรวจความเรียบรอย นับจํานวน
ความครบถวน สังเกตุตําแหนงติดตั้งไดมาตรฐาน พื้นที่ติดตั้งหรือระบบไมมีการแกไข
ดัดแปลง มีสภาพทางกายภาพทั่วไปเปนปกติ ไมขัดของ เสียหาย ที่ทําใหสมรรถนะการ
ทํางานลดลง
1.6.2 การตรวจสอบ
การมองอยางพินิจพิเคราะห ที่สวนประกอบหลักของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย ทั้งสภาพ ตําแหนงติดตั้ง และความพรอมทํางาน รวมทั้ง
การอานคา การวัดคา โดยคาที่วัดและอานไดตองเปนไปตามคาที่ ผูผลิตกําหนด และอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
1.6.3 การทดสอบ
การดําเนินการเพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภณ
ั ฑ หรือระบบนั้นมีสมรรถนะที่ดี และมีการ
ทํางานที่ถูกตอง
1.6.4 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (preventive maintenance)
การดําเนินการดูแลสภาพโดยทั่วไปของสวนประกอบทั้งหมดในระบบ ที่ตองการการ
ดูแลตามกําหนด เชนการทําความสะอาด การปรับแตง และการเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล
ในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยงที่สวนประกอบนั้นๆอาจเกิดขัดของ เสียหาย
หรือทํางานผิดพลาดโดยไมคาดคิด
1.6.5 การบํารุงรักษา
กระบวนการปฏิบัติการสํารวจ การตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน ในชวงเวลาที่กําหนด โดยมีการแกไขหากพบการชํารุดเสียหาย เพื่อใหบริภัณฑ
และระบบอยูในสภาพดีที่สุด สามารถทํางานไดอยางถูกตอง โดยตอเนื่อง
1.6.6 การแกไข
การซอม การเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล หรืออุปกรณที่พบวาเสีย หรือขัดของ เมื่อตรวจพบ
หรือเมื่อทดสอบไมผาน ในระหวางทําการบํารุงรักษา
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1.6.7 อาคาร
ตึก บาน เรือน โรง ราน คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งปลูกสราง ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูอาศัย
เขาใชสอย หรือประกอบกิจการได ซึ่งแบงประเภทดังตอไปนี้
1.6.7.1 อาคารที่ระบุตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33, 39, 47 ไดแกอาคารขนาดเล็ก อาคาร
ขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง รวมทั้งอาคารที่ใชเปนสถาน
ประกอบการพิเศษ
ก. อาคารขนาดเล็ก หมายถึงอาคารหรือบานพักอาศัยดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15.00 เมตรและมีขนาดพื้นที่ในหลังเดียวกัน
ระหวาง 500 ถึง 2,000 ตารางเมตร
(2) อาคารที่มีความสูงระหวาง 15 ถึง 23.00 เมตร และพื้นที่ทั้งหลังไมเกิน
1,000 ตารางเมตร
หมายเหตุ
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ข. อาคารขนาดใหญ
อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยู
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทตามขอกําหนด
ตอไปนี้
(1) มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร หรือ
(2) อาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตร ขึ้นไปแตไมถึง 23.00 เมตร และมี
พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000
ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่
กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ค. อาคารขนาดใหญพเิ ศษ
อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด ของอาคารเปนที่อยู
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
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ง. อาคารสูง
อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได โดยมีความสูงตั้งแต 23.00 เมตร
ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้น
ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด
จ. สถานประกอบการพิเศษ
อาคารหรือสวนหนึ่งในอาคารเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป
เพื่อกิจกรรมตาง ๆ เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล
สถานศึกษา หอสมุด ศูนยกีฬา หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ
บันเทิง ทาอากาศยาน สถานีขนสงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใชงาน
แบบเดียวกัน
1.6.7.2 อาคารอื่นๆนอกเหนือจากประเภทที่ระบุในขอ 1.6.7.1 ที่ตองติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย เชนโรงงาน คลังสินคา เปนตน ยกเวนอาคารที่ใชผลิต หรือเก็บวัตถุ
ระเบิด
1.6.8 ตัวแทนเจาของอาคาร
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ และหนาที่ตามกฎหมาย จากเจาของอาคารใหกระทําการแทน
ไดแก
1.6.8.1 บุคคล หรือนิติบุคคลที่ดําเนินการแทนเจาของอาคาร ตามกฎหมาย
1.6.8.2 วิศวกรออกแบบ หรือวิศวกรควบคุมงานกอสรางอาคารนั้น
1.6.8.3 วิศวกรควบคุมอาคาร
1.6.8.4 ผูบริหาร หรือพนักงานความปลอดภัย ที่ผานการอบรมการปองกันอัคคีภยั อาคาร
1.6.9 ผูตรวจสอบอาคาร
บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีใบอนุญาตเปนผูต รวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวงกําหนด
1.6.10 พนักงานเจาหนาที่ ผูมีอํานาจ
พนักงานเจาหนาที่ ผูมีหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ไดแก
1.6.10.1 นายชาง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
1.6.10.2 เจาหนาที่ ตาม พรบ. ควบคุมโรงงาน
1.6.10.3 เจาหนาที่ ตาม พรบ. ปรมาณูเพือ่ สันติ
1.6.11 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
คือการนําชุดอุปกรณ และบริภัณฑตางๆ มาทําการตอประสานเขาเปนชุดเดียวกันดวย
วงจรไฟฟา เพื่อทํางานแจงเหตุเตือนภัยเมื่อตรวจพบอัคคีภัย
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1.6.12 เอกสาร
หนั ง สื อ กระดาษ สื่ อ เก็ บ ข อ มู ล หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด ที่ ส ามารถแสดงข อ มู ล ด ว ยตั ว เลข
ตัว อัก ษร ภาพ ผัง หรือ แผนแบบ ที่นํา กลับมาใชเ ป นหลั กฐานได โดยวิธีพิ มพ ถ าย
เอกสาร หรือวิธีอื่นๆ
1.6.13 แบบแสดงการติดตั้งจริง ( as built drawing )
แบบแผนผังวงจรของระบบ ที่เขียนขึ้นหลังจากการติดตั้งระบบเขากับอาคารแลวเสร็จ
รวมทั้งแบบแผนผังวงจรของระบบสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจากระบบที่
ติดตั้งอยูเดิม เปนแบบปจจุบัน ที่ใชมาตราสวนที่เหมาะสม แสดงสถานที่ ตําแหนง
ติดตั้งอุปกรณตรงกับความเปนจริง และตองแสดงรายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.6.13.1 แบบผังวงจรเสนเดีย่ วของระบบ
1.6.13.2 ตําแหนงและลักษณะที่ไดติดตั้งอุปกรณ หรือบริภัณฑจริง ทั้งที่ติดตั้งในลักษณะ
เปดเผย และในที่ซอน
1.6.13.3 ทางเดินสายไฟ จุดตอสาย และตําแหนงทีต่ อรวมกับระบบเดิม หรือ ระบบ
รวมทํางานใหความปลอดภัยทั้งที่ติดตั้งในลักษณะเปดเผย และในที่ซอน
1.6.13.4 คาความดังของเสียงสัญญาณ และตําแหนงทีว่ ดั ระบุลงในแบบ
1.6.13.5 พื้นที่ศูนยสั่งการดับเพลิง ตําแหนงแผงควบคุมทั้งหมดของระบบ แผงแสดง
ผลเพลิงไหม และแผงเซอรกิตเบรกเกอร ที่ใชควบคุมแหลงจายไฟฟาหลัก
ของระบบ
1.7 อาคารที่ตอ งทําการตรวจสอบ และการทดสอบ
อาคารที่ตองทําการตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไดแก
อาคารที่ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามที่ระบุในขอ 1.1.1
1.8 ผูมีหนาที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ และการทดสอบ
ผูมีหนาที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ และการทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ไดแกบุคคล หรือนิติบุคคลดังตอไปนี้
1.8.1 ผูมีหนาที่ฝายอาคาร
เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร เปนผูมีหนาที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบ แ ล ะ
การทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ดังตอไปนี้
1.8.1.1 การตรวจสอบและการทดสอบ เมื่อการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแลว
เสร็จ ทั้งที่ติดตั้งใหมทั้งหมด หรือที่ติดตั้งเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยูเดิม กอนการ
รับมอบงานติดตั้ง และเริ่มเปดระบบเพื่อใชงาน โดยตองทําการตรวจสอบ และ
การทดสอบระบบโดยรวมทั้งหมด
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1.8.1.2 การตรวจสอบและการทดสอบ เมื่อดําเนินการแกไขการขัดของ เสียหายของ
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบ แลวเสร็จ
1.8.1.3 การตรวจสอบและการทดสอบ ตามกําหนดเวลาที่ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้
กําหนด เพื่อการบํารุงรักษาใหระบบอยูในสภาพที่ดี สามารถทํางานไดถูกตอง
โดยตอเนื่อง
1.8.2 ผูติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือผูใหบริการบํารุงรักษาระบบ
ผูติดตั้งเปนผูมีหนาที่จัดทําเอกสาร ตามมาตรฐานกําหนด ที่ผานการตรวจรับรองจาก
วิศวกรผูควบคุมงานแลววาถูกตอง ครบถวน มอบใหกับเจาของอาคาร เมื่อสงมอบงาน
เอกสารที่ตองจัดทําไดแกเอกสารดังตอไปนี้
1.8.2.1 แบบแสดงการติดตั้งจริง
1.8.2.2 คูมือการใชงานอุปกรณ บริภัณฑ เครื่องควบคุม และระบบโดยรวม ทีจ่ ัดทําขึ้น
ใชเฉพาะกับระบบที่ติดตั้งนี้ (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
ผูตรวจสอบอาคารมีหนาที่ดําเนินการตรวจสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ เพื่อ
รับรองการตรวจสอบตามกฎหมายกําหนดใหกับเจาของอาคารวา อุปกรณ บริภัณฑ และ
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ไดติดตั้งนั้น ทํางานไดตามมาตรฐานกําหนด และไดมีการ
ดํ า เนิ น การบํ า รุ ง รั ก ษาตามกํ า หนดเวลาที่ ป ระมวลหลั ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ นี้ กํ า หนดโดย
ตอเนื่อง
1.8.4 พนักงานเจาหนาที่ ผูมีอํานาจ
ขาราชการ หรือเจาหนาที่ปกครองสวนทองถิ่น ตามขอกําหนดที่ 1.6.10 มีหนาที่ตาม
กฎหมายกําหนด เปนผูรวมเขารับรู รับทราบ หรือเขาทําการสํารวจอาคารวา ไดทําการ
ติดตั้งและใชงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกฎหมายกําหนด หรื อ ไม และระบบที่
ติดตั้งอยูนั้นไดผานการรับรองการตรวจสอบจากผูตรวจสอบอาคารตามกําหนดแลว
ในขณะทําการสํารวจ หากมีขอโตแยงการติดตั้งใดที่เห็นวาอาจขัดตอมาตรฐาน พนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ อาจเรียกใหเจาของอาคารดําเนินการตรวจสอบ และการทดสอบ
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ใหม เฉพาะสวนที่มีขอ
โตแยงนั้น
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1.9 หลักปฏิบตั ิการบํารุงรักษา
1.9.1 ทั่วไป
หลักปฏิบัติการบํารุงรักษาประกอบดวยการดําเนินการ 4 ขั้นตอน (ดูภาพที่ 1.1) ทั้งนี้
บันทึกผลการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 จากปฏิบัติการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ และ
บํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น จะเป น เงื่ อ นไขที่ ใ ช ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนถั ด ไป โดย
ผูดําเนินการบํารุงรักษาตองบันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดเฉพาะ สําหรับผลของ
การดําเนินการนั้นๆลงในบันทึกดังกลาว ซึ่งจะนําไปใชประกอบในรายงานใหเจาของ
อาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารรับทราบในภายหลังได
1.9.2 ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัติการ เพื่อบันทึกผลดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.9.2.1 ปฏิบัติการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเชิงปองกันตามลําดับ
1.9.2.2 บันทึกผลดําเนินการ ความคิดเห็นและรายละเอียดเฉพาะ ในแตละลําดับ พรอม
ระบุถึงอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ดําเนินการนั้นผาน
หรือไมผานเกณฑมาตรฐานอยางไร ทั้งนี้ยกเวนการบํารุงรักษาเชิงปองกันซึ่ง
เปนการดําเนินการประจําตามปกติ
1.9.2.3 ตองปฏิบัติการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเชิงปองกันตามลําดับ
ใหม กรณีที่ ผ ลดํ า เนิน การในครั้ ง แรกไมผ า นเกณฑ ม าตรฐาน หรื อ เกิ ด การ
ขัดของ เสียหายที่สามารถแกไขได พรอมกับทํารายงานใหเจาของอาคาร หรือ
ตัวแทนเจาของอาคารรับทราบเมื่อแกไขไดแลว
1.9.2.4 บันทึกผลดําเนินการ ทั้งผลที่ผาน และไมผานเกณฑมาตรฐาน อัน เนื่องจากเกิด
การขัดของ เสียหายที่ไมสามารถแกไขไดในทันที
1.9.3 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาผลดําเนินการ เพื่อจัดทํารายงานผลดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.9.3.1 พิ จ ารณาบั น ทึ ก ผลดํ า เนิ น การ ข อ คิ ด เห็ น และรายละเอี ย ดจากทุ ก ลํ า ดั บ ที่
ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 เพื่อสรุปการทํางานของระบบโดยรวมวา สามารถ
ทํางานไดตามปกติหรือไม
1.9.3.2 จัดทํารายงานจากขอสรุป
ก. รายงานผลดําเนินการสําหรับอุปกรณ
หรือบริภัณฑแตละชุดเมื่อระบบ
สามารถทํางานไดตามปกติ
ข. รายงานใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบภายใน 24 ชั่วโมง
ถึงการขัดของ เสียหาย กรณีที่ระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ เพื่อ
ดําเนินการแกไขตอไป
1.9.4 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลดําเนินการ เพื่อจัดทํารายงานสภาพของระบบประจําป ดังตอไปนี้
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1.9.4.1 รวบรวมรายงานผลดํา เนิ น การอุ ป กรณ หรื อ บริ ภั ณ ฑ แ ต ล ะชุ ด สื บ เนื่ อ งจาก
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาวาการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ไดปฏิบัติครบถวนทุก
ลําดับ ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
1.9.4.2 จัดทําบันทึกการขัดของ ใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารรับทราบ
กรณีรายงานขางตนระบุวา การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ไมสามารถ ทํ า ให สํ า เร็ จ
ไดภายในกรอบเวลาที่กําหนด
1.9.4.3 จั ด ทํ า บั น ทึ ก การเสี ย หายที่ พ บให เ จ า ของอาคาร หรื อ ตั ว แทนเจ า ของอาคาร
รับทราบ กรณีรายงานขางตนระบุวา การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 สามารถทําได
ภายในกรอบเวลาที่กําหนด แตความเสียหายยังไมสามารถแกไขไดทั้งหมด
1.9.4.4 สรุปรายงานผลดําเนินการ และบันทึกตางๆที่กลาวถึงขางตน เพื่อจัดทํารายงาน
สภาพของระบบประจําป
1.9.5 ขั้นตอนที่ 4 การลงรายละเอียดในรายงานสภาพของระบบ ดังตอไปนี้
1.9.5.1 จัดทํารายงานสภาพของระบบประจําป ที่ประกอบดวยขอสรุปการทํางาน ข อ ง
ระบบโดยรวม และระบุการขัดของ เสียหายที่เกิดขึ้น
1.9.5.2 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองลงนามรับทราบรายละเอียด ที่
ปรากฎในรายงานสภาพของระบบประจําปน้นั ในกรณีดังตอไปนี้
ก. การทดสอบ ยังไมสามารถทําไดครบถวน สมบูรณทั้งหมด
ข. การแกไขการขัดของ เสียหาย ยังไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จทั้งหมด
1.9.5.3 ระบุสภาวะของระบบโดยรวมในรายงาน
ก. ระบบอยูในสภาวะปกติ เมื่อไมพบการขัดของ เสียหายใดๆเลย
ข. ระบบอยูในสภาวะลมเหลว เมื่อพบการขัดของ เสียหายซึ่งยังไมสามารถ
แกไขได และมีผลใหระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ
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อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจ

การทดสอบ

การตรวจสอบ

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ดําเนินการตามลําดับ
ผลดําเนินการ
ผานมาตรฐาน
หรือไม
ผาน

ขั้นตอนที่ 2

ไมผาน

การขัดของ
เสียหาย แกไขไดทันที
หรือไม

รายงานเจาของอาคาร
หรือตัวแทน

ไมได

บันทึกผล
ดําเนินการ
ระบบ
ทํางานเปนปกติ
หรือไม

ได

การแกไข

ไมปกติ

รายงานเจาของอาคาร
หรือตัวแทน

ปกติ

ขั้นตอนที่ 3

รายงานผลดําเนินการ
อุปกรณ หรือบริภัณฑแตละชุด
ดําเนินการ
ไม
ทุกลําดับและขั้นตอนตามกําหนดเวลา
ไดหรือไม

บันทึกการขัดของ ใหเจาของอาคาร
หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบ

ได
การขัดของ
ไม
เสียหายแกไขไดทั้งหมด
หรือไม
ได

ขั้นตอนที่ 4

รายงานสภาพของระบบ
ประจําป

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิการบํารุงรักษาระบบ
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บันทึกการเสียหาย ใหเจาของอาคาร
หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบ

1.10 แผนการบํารุงรักษา
แผนการบํารุงรักษาที่สอดคลองกับหลักปฏิบัติในขอ 1.9 จะใหผลการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1.10.1 พิสูจนทราบวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนั้นๆ ทํางานไดเปน
ปกติ ถูกตองไดมาตรฐาน และเปนไปตามที่ไดออกแบบไว
1.10.2 การทํางาน และการใชงานอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ดําเนินไปไดตามปกติอยาง
ตอเนื่อง
หมายเหตุ การเปลี่ยนอะไหลทดแทนใหกับอุปกรณ หรือบริภัณฑที่ขัดของ เสียหาย หรือการ
เปลี่ยนอะไหลตามกําหนด ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต โดยใชอะไหลที่ผูผลิตยอมรับ
ตารางที่ 1.1 ประมวลงานบํารุงรักษา
งานบํารุงรักษา
สํารวจ

เปาหมายการปฏิบัติการ
เพื่อตรวจนับจํานวน ยืนยันความครบถวนของอุปกรณ และบริภัณฑ
เพื่อยืนยันวาการติดตั้งไดมาตรฐาน พื้นที่ติดตั้ง และระบบไมไดถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
เพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบไมเสียหาย ทํางานไดไมขัดของ
ตรวจสอบ
เพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบทํางานเปนปกติทั้งหมด ในพิกัดตามมาตรฐาน
ทดสอบ
เพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบมีสมรรถนะที่สมบูรณ ทํางานไดถูกตอง
บํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการเกิดเหตุขัดของอยางกระทันหัน

1.11 ขอกําหนดการบํารุงรักษา เพื่อใชงานระบบ
ตองเริ่มดําเนินการบํารุงรักษาตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ เมื่อเปดการใชงานอุปกรณ
บริภัณฑ หรือระบบ ซึ่งการดําเนินการตองสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณ บริภัณฑ
และระบบตามแบบ การติดตั้ง และการดูแลการทํางานหลังการติดตั้ง การดูแลการทํางาน
หลั ง จากดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลง หรื อ การพั ฒ นาระบบดั ง กล า ว โดยมี ข อ กํ า หนด
ดังตอไปนี้
1.11.1 เริ่ ม ทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษาระบบ เมื่ อ ทํ า การดู แ ลการทํ า งานหลั ง การติ ด ตั้ ง
(commissioning) และเปดการใชงานระบบแลว
1.11.2 การบํารุงรักษา ตองสอดคลองกับคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ
นั้นๆ
1.12 ความถี่ของการบํารุงรักษาระบบ
ความถี่ของการบํารุงรักษาแสดงในตารางที่ 1.2 นี้เปนการกําหนดเวลาดําเนินการที่นับรวม
การสํ ารวจ การตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุ งรักษาเชิ งปองกันเข าดวยกัน โดยมี
รายละเอียดดําเนินการกลาวไวในภาคผนวก ก
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ตารางที่ 1.2 ความถี่ของการบํารุงรักษา
กําหนดเวลา
ครั้งแรก

รายเดือน

รายป

การบํารุงรักษาสําหรับ
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย







เตารับ หรือบริภัณฑแผงบรรจุโทรศัพทฉุกเฉิน







บริภัณฑชุดควบคุมระบบโทรศัพทฉุกเฉิน







อุปกรณลําโพงกระจายเสียงประกาศ และเสียงสัญญาณแจงเหตุ
บริภัณฑชุดควบคุมระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และเสียงสัญญาณแจงเหตุ
อุปกรณ หรือบริภัณฑเฝาตรวจ (monitor) การทํางาน

















1.13 ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย ไดแกระบบที่ควบคุมอัตโนมัติโดยระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย เพื่อใหความปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัย เชนระบบอัดอากาศในชองบันไดหนีไฟแบบ
ปด ระบบปลดประตูกั้นควัน หรือกั้นไฟ ระบบระบายควันไฟ ระบบประกาศฉุกเฉิน บริภัณฑ
ควบคุมหยุดการทํางานระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมลิฟท ระบบเฝาตรวจการทํางานแจง
สัญญาณ (alarm monitoring system) ระบบมานกั้นควัน (smoke curtain) และบริภัณฑกระตุน
การทํางานปมน้ําดับเพลิง โดยตองมีการปฏิบัติดังตอไปนี้
1.13.1 ตองมีแบบผังวงจร ที่แสดงตําแหนง และการเชื่อมตอระหวางระบบสัญญาณเตือน
อั ค คี ภั ย กั บ ระบบร ว มทํ า งานให ค วามปลอดภั ย เก็ บ หรื อ แสดงไว ที่ ศู น ย สั่ ง การ
ดับเพลิงของอาคาร
1.13.2 ตองทําการทดสอบการทํางานรวมกัน อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาระบบรวม
ทํางานใหความปลอดภัย จะทํางานตามการควบคุมจากระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ได และใหผลการทดสอบเหมือนกับผลที่ไดจากการทดสอบการทํางานสําหรับการ
ตรวจรับงานติดตั้ง
1.13.3 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองจัดใหมีการทดสอบระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย รวมกับระบบรวมทํางานเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ โดยตองมีเจาหนาที่
ทางเทคนิคของระบบรวมทํางานนั้นๆ รวมการทดสอบดวย
1.13.4 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารตองแจงดวยประกาศขอความ หรือดวย เสียง
ประกาศ เพื่อใหผูที่อยูในอาคารนั้นไดทราบลวงหนาถึงกําหนด วัน และเวลา ที่จะ
ทําการทดสอบ 7 วันกอนทําการทดสอบ
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1.14 สภาพแวดลอมที่ไมปกติ
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมที่ติดตั้งในพื้นที่ ที่มีภาวะแวดลอมไม
ปกติ เชนมีฝุนละอองมาก มีความชื้นสูง มีสภาวะการกัดกรอนสูง มีอุณหภูมิแวดลอมสูง อยู
ในสภาวะการสั่นสะเทือนเปนประจํา และมีความเสี่ยงตอความเสียหายทางกายภาพสูง เปน
ต น ต อ งทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษามาก และบ อ ยครั้ ง ขึ้ น กว า หลั ก ปฏิ บั ติ ป กติ ทั้ ง นี้ ผู ใ ห บ ริ ก าร
บํารุงรักษา และเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองรวมกันกําหนดแผนการ
บํารุงรักษาขึ้นใหมสําหรับพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมไมปกติดังกลาว
1.15 ขอปฏิบตั ิเมื่อจําเปนตองปดการทํางานระบบ
ระหว า งปฏิ บั ติ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา หากต อ งป ด การทํ า งานระบบบางส ว นเป น การชั่ ว คราว
ผูดําเนินการบํารุงรักษาระบบตองปฏิบัติดังนี้
1.15.1 แจงใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารรับทราบ
1.15.2 ทํารายงานชี้แจงใหเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารทราบถึงลักษณะและ
วิธีการปฏิบัติตอระบบ และประมาณระยะเวลาวาจะตองปดการทํางานระบบในพื้นที่
ปองกันสวนใด และใชเวลานานเพียงใด ทั้งนี้ ตองไมเกิน 7 วัน
1.15.3 ทํารายงานแจงใหเจาที่ผูรับผิดชอบระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยทราบถึงการ
ปดการทํางานชั่วคราวของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดังกลาว
1.15.4 ตองปดการทํางานระบบเฉพาะสวนที่ตองทําการแกไขเหตุขัดของ เสียหายเทานั้น
โดยระบบสวนที่เหลือตองทํางานตอไปไดตามปกติ
1.15.5 ตองติดหรือแขวนปายระบุ “พื้นที่ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไมทํางาน” ที่ดานหนา
ทางเขาพื้นที่ ที่ติดตั้งอุปกรณ หรือบริภัณฑที่จะปดการทํางานนั้น ตลอดเวลาที่ปด
การทํางาน โดยใชตัวอักษรสีดําบนพื้นปายสีเหลือง ตัวอักษรมี ขนาดสู ง ไม น อ ยกว า
100 มม. กวางไมนอยกวา 50 มม. หนาไมนอยกวา 12 มม. และระยะหางระหวาง
ตัวอักษรไมนอยกวา 10 มม.
1.15.6 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองใหเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ดูแลและยกระดับการปองกันอัคคีภัยพื้นที่ปดการทํางานของระบบนั้นใหเขมงวดมาก
ขึ้นกวาปกติ
1.15.7 กรณีทําการแกไขการขัดของเสียหายหลายโซน ตองทําการแกไขใหแลวเสร็จทีละ
โซน กอนที่จะทําการแกไขโซนตอไป กระทั่งแลวเสร็จทั้งหมด
1.15.8 เมื่อทําการแกไขการขัดของเสียหาย ในสวนที่ขัดของ เสียหายแลวเสร็จ ตองทําการ
ตรวจสอบและการทดสอบที่เกี่ยวของ ตามขอกําหนดในประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพ
นี้ เพื่อพิสูจนวาระบบกลับมาทํางานไดตามปกติทั้งหมดโดยสมบูรณแลว
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1.15.9 หากแผงควบคุมหลักของระบบเสีย และไมสามารถซอม หรือเปลี่ยนอะไหลทดแทน
ไดภายใน 5 วัน เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองจัดหาแผงคุมหลักใหม
เปลี่ยนทดแทนใหระบบสามารถปองกันพื้นที่ไดไมนอยกวารอยละ 70 ของพื้นที่
ปองกันทั้งหมดภายใน 5 วันดังกลาว โดยตองดําเนินการตามขอ 1.15.5 และ 1.15.6
สําหรับพื้นที่ ที่ยังไมมีการปองกัน และตองจัดหาแผงคุมหลักใหมเปลี่ยนทดแทน ให
ระบบสามารถปองกันพื้นที่ไดทั้งหมดภายใน 30 วัน
1.15.10 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองติดหรือแขวนปายระบุ “ระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัยของอาคารนี้อยูในระหวางการแกไข” โดยระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ทายขอความดังกลาว กับใหเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร ตรวจอาคาร
ใหเขมงวดมากขึ้นระหวางนั้น
1.16 เอกสาร
1.16.1 ทั่วไป
เอกสารที่ จํา เป น สํ า หรั บใช เ พื่ อ การตรวจสอบ และการทดสอบการติ ด ตั้ง ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ ไดแกบันทึก และรายงาน
ดังตอไปนี้
1.16.2 บันทึก
1.16.2.1 เอกสารที่ ล งรายละเอี ย ดอย า งถู ก ต อ งและครบถ ว น จากปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้ง และการบํารุงรักษาอุปกรณ บริภัณฑ
หรื อ ระบบในแต ล ะครั้ ง ที่ พ ร อ มแสดงต อ เจ า ของอาคาร หรื อ ตั ว แทน
เจาของอาคารเพื่อตรวจสอบประวัติของอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบได
ตลอดเวลา และตองเก็บบันทึกนี้ไวเปนเวลาอยางนอย 3 ป
1.16.2.2 รายละเอียดการบันทึก ตองประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
ก. เลขที่บันทึก และวันที่ทําการตรวจสอบเพื่อการอางอิง
ข. ชื่อของอาคาร หนวยงาน หรือสถานประกอบการนั้น
ค. ที่อยู ที่ตั้งของอาคาร หนวยงาน หรือสถานประกอบการนั้น
ง. ชื่อนิติบุคคล และชื่อบุคคลที่ทําหนาที่ตรวจสอบ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพท
จ. เลขที่ใบอนุญาตของนิติบุคคล หรือบุคคลที่เขาทําการตรวจสอบ
ฉ. ชื่อเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ชื่อบุคคลที่ทําหนาที่ติดตอ
ประสานงานฝายอาคาร และหมายเลขโทรศัพท
ช. ผลการตรวจประวัติของระบบ และขอสรุปการตรวจสอบในครั้งนี้
ซ. รายละเอียดการตรวจสอบ การทดสอบตามหนาที่ของอุปกรณตรวจจับ
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ฌ. จํานวน และรายละเอียดของวงจรของระบบ
ญ. จํานวน และรายละเอียดของบริภัณฑแผงควบคุมและแสดงผล
ฎ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณตรวจจับเริ่มสัญญาณ
ฏ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณแจงสัญญาณ
ฐ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณ และบริภัณฑกระจายเสียงประกาศ
ฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน
ฑ. จํานวน และรายละเอียดของอุปกรณ และบริภัณฑสวนจายกําลังไฟฟา
สําหรับระบบ
ฒ. การบันทึกขอคิดเห็น และปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ การ
ทดสอบ
ณ. ชื่อ และลายเซ็นตรับรองของผูตรวจสอบ ทดสอบ
ด. วันที่ดําเนินการตรวจสอบ การทดสอบแลวเสร็จ
ต. ชื่อ และลายเซ็นตรับรองของเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
1.16.2.3 ลักษณะของบันทึก
ก. บันทึกสามารถจัดเก็บในลักษณะแฟมขอมูลในคอมพิวเตอรได อยางไร
ก็ตามตองจัดเก็บบันทึกเปนเอกสารกระดาษ รวมเขาเปนเลมประวัติการ
บํารุงรักษาที่กลองหรือตู ที่ติดตั้งอยูใกลแผงแสดงผลเพลิงไหม สามารถ
นํามาตรวจหาประวัติอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบไดตลอดเวลา
ข. เอกสารบันทึกในแตละครั้งตองจัดทําเปนชุด มีเลขหนากํากับสําหรับแต
ละชุดที่ประกอบดวย ตนฉบับ 1 ฉบับ และสําเนาอีกอยางนอย 2 ฉบับ
โดยมีที่สํา หรั บลงลายมือชื่ อของเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของ
อาคาร หรือผูครอบครองอาคาร และผูทําการตรวจสอบ ทดสอบ หรือ
บํารุงรักษา
ค. บันทึกแตละชุดตองมีขอความกํากับในแตละหนาเปนตนฉบับ หรือ
สําเนา เพื่อการกระจายเอกสารดังนี้
(1) ชุดที่ 1 สําหรับเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผู
ครอบครองอาคาร
(2) ชุดที่ 2 สําหรับผูทําการตรวจสอบ ทดสอบ หรือบํารุงรักษา
(3) ชุดที่ 3 สําหรับคงไวในเลมสมุดบันทึกประวัติการบํารุงรักษา
1.16.3 รายงาน
1.16.3.1 เอกสารรายงานสภาพของระบบตามปกติ หรือรายงานระบุการขั ดของ
เสียหาย ของอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบเมื่อตรวจสอบ หรือทดสอบพบ
สําหรับเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร
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เพื่อนําไปใชแกไขใหกลับคืนสูสภาพปกติ โดยเมื่อทําการแกไขการขัดของ
เสียหาย ตามที่ระบุอยูในรายงานแลวเสร็จ ตองทําการตรวจสอบการติดตั้ง
และการทดสอบการทํ า งานอุป กรณ บริ ภัณ ฑ หรือ ระบบ เพื่ อ ยืน ยัน ว า
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบดังกลาวหลังทําการแกไขแลวนั้น ไดกลับคืน
สูสภาพปกติ
1.16.3.2 รายละเอียดการรายงาน ตองประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
ก. วันที่ ที่จดั ทํารายงานความขัดของเสียหายนี้
ข. ชื่อเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
ค. ลักษณะความขัดของ เสียหายที่ตรวจพบ และแนวทางการแกไขที่จะทํา
ใหอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบที่ขัดของเสียหายนั้นกลับทํางานเปน
ปกติดวยสมรรถนะสูงสุดได
ง. วันที่ ที่ไดทําการแกไขความขัดของเสียหายกลับเปนปกติไดสําเร็จ
จ. ชองลงนามเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร รับทราบใน
รายงาน เมื่ออุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบเปนปกติ ไมมีความขัดของ
เสียหายใดๆ แลว
ฉ. ชื่อและลายมือชื่อของผูทําการตรวจสอบ การทดสอบ หรือการ
บํารุงรักษา
1.16.3.3 ลักษณะของรายงานแบบตาง ๆ
ก. รายงานการขัดของเสียหายพื้นฐาน
เอกสารที่รายงานการขัดของเสียหายพื้นฐานที่พบขณะทําการสํารวจ
ตรวจสอบ ทดสอบ หรือบํารุงรักษาเชิงปองกัน เชนอุปกรณตรวจจับ
ทํางานเริ่มสัญญาณผิดพลาด ตําแหนงติดตั้งอุปกรณมีอุปสรรคขัดขวาง
การทํ างาน เปน ตน โดยลงรายละเอีย ดเพิ่มเติม และการดําเนิน การ
ดังตอไปนี้
(1) ระบุรายละเอียดความเสียหาย สาเหตุ และวิธีแกไข
(2) ระบุวันทีจ่ ะทําการแกไขความเสียหายนั้น
(3) ให เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผูครอบครอง
อาคารรับทราบรายงานภายใน 7 วันนับจากวันที่พบความเสียหาย
นั้น
(4) ตองทําการแกไขความขัดของเสียหายนั้นใหกลับเปนปกติไดภายใน
30 วัน
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ข. รายงานการขัดของเสียหายวิกฤติ
เอกสารที่รายงานการเสียหายวิกฤติเชน สายสัญญาณวงจรตรวจจับขาด
หรือลัดลงดิน แผงควบคุมระบบขัดของ เปนตน โดยลงรายละเอีย ด
เพิ่มเติม และการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร หรือผูครอบครอง
อาคารใหทราบโดยทันที
(2) ทํารายงานภายใน 24 ชั่วโมง ระบุรายละเอียดความเสียหายวิกฤติ
ทั้ ง หมดที่ ต รวจพบ สาเหตุ แนวทางการแก ไ ข และประเมิ น
ระยะเวลาในการแกไข
(3) เรงรัดดําเนินการแกไขการเสียหายวิกฤตินั้นใหกลับคืนสูสภาพ
ปกติโดยเร็ว
ค. รายงานสภาพของระบบ
รายงานสภาพของระบบประจําป เปนเอกสารรายงานซึ่งแสดงถึงการ
ปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ โดยมีรายละเอียด และการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แสดงขอสรุปรายงานการสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบ หรือ
บํารุงรักษาเชิงปองกันในแตละครั้ง ทุกครั้งของปนั้นๆ
(2) ช อ งสํ า หรั บ เจ า ของอาคาร หรื อ ตั ว แทนเจ า ของอาคาร ลงชื่ อ
รับทราบกรณีที่ยังคงมีอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบบางสวนที่ยัง
ไมไดรับการบํารุงรักษา หรือยังแกไขการขัดของเเสียหายไมแลว
เสร็จ ซึ่งหากมีผลทําใหบริภัณฑ หรือระบบ ไมสามารถทํางานได
ตองแสดงหมายเหตุการหยุดทํางานนั้นๆ ประกอบในรายงาน
(3) เกณฑผานการรับรองอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ตองพิจารณา
จากเอกสารรายงานสภาพระบบประจําปที่ถูกตอง ครบถวน และมี
ผูรับผิดชอบในแตละฝายลงชื่อรับรองรายงานดังกลาว
(4) ตัวอยางรายงานการบํารุงรักษาระบบ ดูในภาคผนวก ก
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หมวดที่ 2
การตรวจสอบ
2.1 ทั่วไป
2.1.1 การตรวจสอบตามประมวลหลั ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ นี้ จะใช เ ป น มาตรฐานสํ า หรั บ การ
ตรวจสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยทั้งที่ติดตั้งใหม ที่ติดตั้ง
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงจากที่ติดตั้งอยูเดิม เปรียบเทียบกับแบบ และเอกสารของระบบ
2.1.2 เมื่อตรวจสอบพบวาการติดตั้งระบบผิดไปจากแบบ ลักษณะการติดตั้งไมไดมาตรฐาน มี
สภาพแวดลอม หรือสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางการทํางาน ชนิด หรือจํานวนอุปกรณ และ
บริภัณฑไมตรงกับขอกําหนดและรายการอุปกรณ หรือมีการขัดของ เสียหาย มีความ
ผิดปกติหรือมีการแกไขดัดแปลงใดๆ ที่ทําใหสมรรถนะการทํางานลดลง หรือสูญเสียไป
จะตองแจงรายละเอียดในรายงาน และตองดําเนินการแกไขกอนปฏิบัติการทดสอบ
2.1.3 กรณีที่อุปกรณ หรือบริภัณฑ ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตอการปฏิบัติงาน เชนพื้นที่การ
ผลิตที่มีการทํางานตอเนื่อง พื้นที่แหลงกําเนิดไฟฟา พื้นที่มีไฟฟาแรงสูง พื้นที่มีการใช
สารกัมมันตรังสี หรือเครื่องกําเนิดรังสีเปนตน สามารถเลื่อนปฏิบัติการตรวจสอบออกไป
ไดเพื่อรอใหหยุดการใชงานในพื้นที่นั้นกอนแตจะตองไมเกิน 12 เดือน หรือ 1 รอบของ
กําหนดการตรวจสอบ นับจากกําหนดเริ่มปฏิบัตกิ ารตรวจสอบ
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ และหลักปฏิบัติ
2.2.1 การตรวจสอบประวัติการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
2.2.1.1 ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของระบบ
เอกสารทั้งหมดของระบบ ตองเก็บในตูเอกสารที่อยูใกลกับบริภัณฑควบคุม
หรือแสดงผลเพลิงไหม หรือในหองศูนยสั่งการดับเพลิง โดยมีฉลาก หรือปาย
ระบุขอความ “เอกสารระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย” ที่หนาตูเอกสารนั้น และ
หากจั ด เก็ บ เป น แฟ ม ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ต อ งพิ ม พ เ ป น เอกสาร เพื่ อ ให ใ ช
ตรวจสอบได
2.2.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ไดรับมอบเมื่อการติดตั้งระบบแลวเสร็จดังนี้
ก. เอกสารการตรวจรับงานติด ตั้ง ที่ร ะบุจํ า นวนและชนิ ดของอุปกรณ และ
บริภัณฑทั้งหมดของระบบ รวมถึงเอกสารบันทึกการติดตั้งในที่ซอน พรอม
ผังวงจร และภาพประกอบ
ข. เอกสารบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบที่ไดออกแบบไวแตแรก

ค. เอกสารคูมือการใชงานอุปกรณ บริภัณฑ เครื่องควบคุม และระบบโดยรวม
ที่จัดทําขึ้นใชเฉพาะกับระบบที่ติดตั้งนี้ประกอบดวย
(1) คูมือการใชงานอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนิดที่ใช
(2) ขั้นตอนการทํางานของระบบ
(3) ขั้นตอนการควบคุมการทํางานเครื่องควบคุม ในสภาวะเริ่มสัญญาณ
สภาวะแจงสัญญาณ และสภาวะขัดของ
(4) คูมือการติดตั้ง และการระบุขอขัดของ (trouble shooting) สําหรับระบบ
ที่สามารถระบุตําแหนงได
(5) คู มื อ การใช ง าน รหั ส ผ า น และการโปรแกรมกํ า หนดตํ า แหน ง
กําหนดการทํางานอุปกรณ หรือบริภัณฑ สําหรับระบบที่สามารถระบุ
ตําแหนงได
(6) ขอมูลตําแหนง การทํางานอุปกรณ และบริภัณฑจากการกําหนดดวย
โปรแกรมที่กลาวถึงในขอ 2.2.1.2 ค (5)
(7) คูมือ การบํ ารุง รัก ษาอุปกรณ และบริภั ณ ฑ แ ต ล ะแบบ หรื อ ชนิด ที่ ใ ช
ประกอบด ว ยการสํ า รวจ การตรวจสอบ การทดสอบ การปรั บ ปกติ
(reset) และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (preventive maintenance)
(8) ตารางปฏิบัติการบํารุงรักษาเริ่มตน
(9) รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนิดที่ใช
(10) รายการคํานวณพิกดั เซอรกิตเบรกเกอรหลักสําหรับระบบ
(11) รายการคํานวณพิกัดแบตเตอรี่สํารองไฟสําหรับระบบ
ง. แบบแปลนแสดงการติดตั้งจริง (ดูขอ 1.6.13)
2.2.1.3 ตรวจสอบบันทึกประวัติการบํารุงรักษาของอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบ
ก. ชุดรายงานสภาพของระบบ (ดูรายงานการบํารุงรักษาในภาคผนวก ก)
ข. ชุดรายงานการทดสอบระบบตามกําหนด (ดูขอ 3.5)
2.2.1.4 จดบันทึกการตรวจสอบประวัตกิ ารติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ตามตาราง
ที่ 2.1
2.2.2 การสํารวจพื้นที่
สํารวจอุปกรณและบริภัณฑทั้งหมดที่ติดตั้ง เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร
และแบบแปลนตามขอ 2.2.1.2 และขอกําหนดมาตรฐาน โดยเฉพาะการสํารวจ
ดังตอไปนี้
2.2.2.1 ชนิด และจํานวนที่ติดตั้ง
ก. พื้นที่ปองกันชีวิตเชน พื้นที่หลับนอน เสนทางหนีไฟแบบปด หองบันไดหนี
ไฟ และโถงลิ ฟ ท เ ป น ต น ต อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น ในจํ า นวนที่
สามารถครอบคลุ ม การตรวจจั บ ในพื้ น ที่ ป อ งกั น นั้ น ได ต ามผู ผ ลิ ต และ
มาตรฐานกําหนด
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ข. จํานวนอุปกรณตรวจจับในแตละโซนตรวจจับ ตองไมเกินจํานวนที่ผูผลิต
บริภัณฑควบคุมระบบ และมาตรฐานกําหนด
ค. หองพักเดี่ยวที่ประกอบดวยหนึ่งหองหลักและมีหองน้ําในตัว มีพื้นที่รวมกัน
ไมเกิน 46 ตารางเมตร และผนังหองพักเปนวัสดุไมติดไฟ ตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับควันในหองหลักอยางนอย 1 จุด
ง. หองที่กั้นแบงพื้นที่ดวยฉากกั้น หรือชั้นวางของที่ขอบบนหางจากเพดาน
หองไมเกิน 300 มิลลิเมตร ใหถือเปนพื้นที่แยกจากกันที่ตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับชนิด และจํานวนตามลักษณะการใชงานของแตละพื้นที่ แตหาก
ขอบบนของฉากกั้น หรือชั้นวางของนั้นอยูต่ําจากเพดานหองมากกวา 300
มิลลิเมตร ใหคงการปองกันเปนพื้นที่เดียวกันได
จ. หองที่ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศหลายจุด มีขนาด
พื้นที่ตั้งแต 46 ตารางเมตรขึ้นไป จะตองมีจุดสุมตัวอยางอากาศตั้งแต 2 จุด
ขึ้นไป
ฉ. ตองมีกระดิ่งแจงสัญญาณติดตั้งที่ผนังดานนอกอาคาร ที่สามารถไดยินเสียง
หรือมองเห็นไดที่ทางเขาหลักของอาคารอยางนอย 1 จุด
2.2.2.2 ตําแหนงติดตั้ง ลักษณะการติดตั้ง
ก. อุปกรณ และบริภัณฑ ตองติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง ยึดแนนเขากับตําแหนง
ติด ตั้งได มาตรฐานการติด ตั้งทางไฟฟ า หากติดตั้ งในพื้ น ที่เ สี่ ยงต อความ
เสียหายทางกลจะตองมีการปองกันใหกับอุปกรณ และบริภัณฑนั้น
ข. ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ และบริภัณฑ ตองสามารถมองเห็นอุปกรณไดทั้งชุด
สามารถเขาถึงได และสะดวกตอการบํารุงรักษา
ค. อุปกรณตรวจจับชนิดจุด ตองติดในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดจากทางเขา
พื้นที่
ง. หองบันไดที่ไมไดปดลอมดวยผนังทนไฟ ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่
เพดานพักบันไดแตละชั้นทุกชั้นของอาคาร แตหากเปนหองบันไดที่ปดลอม
ดวยผนังทนไฟ ใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่เพดานพักบันไดอยางนอย
ทุก ๆ 3 ชั้น โดยเริ่มติดตั้งจุดแรกที่เพดานของชั้นบนสุดลงมา
จ. หองบันไดหนีไฟ โถงลิฟตที่มีการปองกันควันไฟ พื้นที่หวงหาม และพื้นที่
เสี่ยงอันตราย เชนหองเครื่องจักรกลประเภทตางๆ และหองเครื่องไฟฟาหลัก
ของอาคารเป น ต น จะต อ งแยกวงจรตรวจจั บ ออกเป น อิ ส ระจากวงจร
ตรวจจับในสวนอื่นของพื้นที่ปองกัน
ฉ. ต อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ต รวจจั บ ที่ เ พดาน ด ว ยชนิ ด และจํ า นวนที่ ส ามารถ
ครอบคลุมการตรวจจับในพื้นที่ปองกันนั้นไดในพื้นที่ตอไปนี้
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(1) หองหรือตูเก็บของที่บุคคลสามารถเดินเขาไปได และมีพื้นที่มากกวา
2.0 ตารางเมตร หรือใชเก็บวัสดุติดไฟได
(2) หองน้ําที่มพี ื้นที่ตั้งแต 3.5 ตารางเมตรขึ้นไป
(3) ชองเปดแนวดิ่งที่ทะลุระหวางชั้น มีขนาดชองเปดมากกวา 0.1 ตาราง
เมตรขึ้นไป และปดลอมดวยผนังทนไฟ เชนชองลิฟท และชองทิ้งขยะ
เปนตน
ช. ตรวจสอบอุปกรณ และบริภณ
ั ฑตามขอ 2.4
2.2.2.3 สภาพแวดลอม และอุปสรรคกีดขวางการทํางาน
ก. ตรวจสอบชนิด ประเภท ของวัสดุ อุปกรณ และบริภัณฑที่ใชติดตั้งทั้งหมด
ตองเหมาะสมที่จะใชในสภาพแวดลอมในพื้นที่ติดตั้ง โดยไมมีผลตอการ
ทํางาน การใชงาน หรือทอนอายุการใชงานลง และเปนไปตามคําแนะนํา
ของผูผลิต
ข. ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับหางจากสิ่งกีดขวางการทํางาน ดังนี้
(1) หางจากแนวรอยตอระหวางฝา เพดานกับผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ
(ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
(2) หางจากหัวจายลม ที่ตั้งอยูในระนาบเดียวกันไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
ค. พื้นที่โดยรอบอุปกรณตรวจจับในรัศมี 300 มิลลิเมตร และตลอดระยะต่ําลง
มาจากอุปกรณตรวจจับอยางนอย 600 มิลลิเมตรตองเปนพื้นที่โลง
ง. ฝาเพดานตะแกรง
(1) กรณีฝาตะแกรงมีพื้นที่ชองโปรงใหอากาศถายเทไดไมนอ ยกวา 2 ใน 3
สวน (รอยละ67) ของพื้นที่เพดานทั้งหมด ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่
เพดานบนเหนือฝาตะแกรงนัน้
(2) กรณีฝาตะแกรงในขอ (1) มีพื้นที่สวนทึบที่กวางมากกวา 2.0 เมตรขนาด
พื้นที่สวนทึบตั้งแต 5.0 ตารางเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับทั้ง
ที่เพดานบนเหนือฝาตะแกรง และที่ฝาสวนทึบดวย
จ. ชองเปดแนวดิง่ ทะลุระหวางชั้นที่ผนังโดยรอบไมทนไฟ และผนังหางจาก
ขอบชองเปดมากกวา 0.50 เมตร เชนโถงบันได โถงระเบียงเอเทรียม
(atrium) ที่อยูใตหลังคาปดในอาคาร เปนตน
(1) กรณีพื้นที่ชองเปดไมเกิน 9 ตารางเมตร เพดานของแตละชั้นที่ชองเปด
ทะลุผานตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ หางจากขอบชองเปดในแนวระดับ
ไมเกิน 1.50 เมตร
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(2) กรณีพื้นที่ชองเปดมากกวา 9 ตารางเมตร เพดานของแตละชั้นที่ชองเปด
ทะลุผานตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับโดยรอบชองเปด ในระยะหางกันไม
เกิน 7.2 เมตร และหางจากขอบชองเปดในแนวระดับไมเกิน 1.50 เมตร
ฉ. ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารที่มีหลังคาและผนังปดยาวมากกวา 3.0 เมตร มี
ชองเปดระบายอากาศที่ผนังขนาดไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่ผนังในระยะ
3.0 เมตรจากอาคาร ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่เพดานหางจากแนวอาคาร
ไมเกิน 1.50 เมตร เวนแตมีระบบการตรวจจับอัคคีภัยในทางเดินเชื่อมนั้นอยู
แลว
2.2.2.4 ตองไมปรากฏการขัดของ เสียหาย ความผิดปกติ ไมมีการแกไขดัดแปลงอุปกรณ
หรือระบบ ไมมีสิ่งหอหุมขัดขวางการทํางาน ไมมีการปรับเปลี่ยน พื้ น ที่ ที่ มี ผ ล
ทําใหสมรรถนะการทํางานของอุปกรณ และระบบลดลงหรือ สูญเสียไป
2.2.3 ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบ ตามขอกําหนดที่ 2.4
2.2.4 จัดทํารายงานดังนี้
2.2.4.1 รายงานการตรวจสอบประวัติ ตามขอกําหนดที่ 2.5
2.2.4.2 รายงานการสํารวจ ตามขอกําหนดที่ 2.6
2.2.4.3 รายงานการตรวจสอบ ตามขอกําหนดที่ 2.7
2.2.5 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบที่ลงรายละเอียดตามขอกําหนดที่ 2.8
2.3 วิธีการตรวจสอบหลังการติดตัง้
ใหดวู ิธีการตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง สําหรับการตรวจรับงานติดตั้งในขอกําหนดที่ 4.3
2.4 วิธีการตรวจสอบอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ
ตองตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกตองตามมาตรฐานขอกําหนดตําแหนงติดตั้งอุปกรณ แ ล ะ
บริภัณฑทั้งหมด โดยเฉพาะการตรวจสอบดังตอไปนี้
2.4.1 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด
2.4.1.1 ตองติดตั้งที่ฝา เพดาน หรือผนัง ที่ระดับความสูงไมเกิน 10.50 เมตร (ที่ระดับ
ความสูงอื่น ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน)
2.4.1.2 ตองติดหางผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) (หรือเพดาน ในกรณี
ติดอุปกรณตรวจจับที่ผนัง) ไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร และไมเกิน 4.50 เมตร
2.4.1.3 กรณีติดตั้งที่ฝา เพดานแนวระดับราบ ระหวางอุปกรณตรวจจับแตละชุด ต อ ง
ติดหางกันไมเกิน 9.00 เมตร สําหรับพื้นที่จัดไวเปนชองทางเดิน ใหดูขอกําหนด
มาตรฐาน
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2.4.1.4 กรณีติดตั้งที่ฝา เพดานเอียง ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน โดยอุปกรณ ตรวจจับที่ติด
ตั้งอยูแถวลางสุด ตองติดหางผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไม
เกิน 9.00 เมตร
2.4.1.5 กรณีติดตั้งในพื้นที่ ที่มีอัตราการระบายอากาศสูง ใหดูขอ กําหนดมาตรฐาน โดย
ตองติดตั้งหางผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมเกิน 3.15 เมตร
2.4.1.6 อุปกรณตรวจจับเมื่อเปดใชงานในภาวะปกติ ดวงไฟสัญญาณสีแดงจะตองไมติด
คาง
2.4.1.7 อุปกรณตรวจจับชนิดระบุตําแหนงได เมื่อเปดใชงานแลว ดวงไฟแสดงสถานะ
ตองติดกระพริบ แสดงการสื่อสารกับแผงควบคุมระบบเปนปกติ
2.4.2 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง
2.4.2.1 ตองติดตั้งเขากับพื้นผิวที่มั่นคง แข็งแรง และไมเคลื่อนตัว เชนเสา ผนังกออิฐ
ผนังคอนกรีต และโครงสรางหลักเปนตน
2.4.2.2 ตองติดที่ระดับความสูงไมเกิน 25 เมตร (ที่ระดับความสูงอื่น ใหดูขอกําหนด
มาตรฐาน) และตองติดต่ําลงมาจากฝาเพดานหรือหลังคาไมนอยกวา 300
มิลลิเมตร แตไมเกิน 750 มิลลิเมตร
2.4.2.3 อุปกรณตรวจจับแตละชุดตองติดตั้งหางกันไมเกิน 14.00 เมตร
2.4.2.4 ระยะหางระหวางอุปกรณสงลําแสง และอุปกรณรับลําแสง หรืออุปกรณสะทอนแสง
ตองหางกันไมเกินกวาที่ผูผลิตกําหนด
2.4.2.5 ตองมีชุดแผนกรองแสงที่มีคาความเขมตางๆ พรอมใชงานเพื่อการปรับตั้งและการ
ทดสอบ
2.4.2.6 อุปกรณตรวจจับเมื่อเปดใชงานในภาวะปกติ ดวงไฟสัญญาณสีแดงจะตองไมติด
คาง
2.4.3 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุม ตัวอยางอากาศในทอดูดลมกลับ
2.4.3.1 กลองบรรจุอุปกรณตรวจจับตองติดตั้งเขากับทอดูดลมกลับโดยตรงอยางมั่นคง
แข็งแรง และไมเคลื่อนตัว
2.4.3.2 ทอสุมตัวอยางที่สอดขวางเขากับทอดูดลมกลับ ตองหันรูไปในทิศทางรับลมดูด
กลับ
2.4.3.3 อุปกรณตรวจจับเมื่อเปดใชงานในภาวะปกติ ดวงไฟสัญญาณสีแดงจะตองไมติด
คาง
2.4.4 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุม ตัวอยางอากาศหลายจุด
2.4.4.1 แนวทอสุมตัวอยางอากาศ ตองติดตั้งในตําแหนงทีเ่ ขาถึงสะดวกตอการบํารุงรักษา
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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 หัวดูดอากาศที่ตอแยกจากทอสุมตัวอยางอากาศ จะตองยื่นเลยจาก ระดั บ ฝ า ไม
นอยกวา 25 มม. แตไมเกิน 300 มม.
2.4.4.5 ระยะหางระหวางจุดสุมตัวอยางอากาศ ตองหางกันไมเกิน 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 ทิศทางการมองพื้นที่ปองกันของกลองโทรทัศน ตองไมมีสิ่งบดบัง กีดขวาง ทั้ง
วัตถุทึบแสง วัตถุโปรงแสง หรือวัตถุโปรงใส เวนแต ก ระจกใสหน า เรื อ นหุ ม
กลอง
2.4.5.3 กลองที่บรรจุในเรือนหุมกลองตองตรวจสอบเรือนหุมกลองเปนชนิดที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่ตําแหนงติดตั้งนั้น
2.4.5.4 ทิศทางการมองพื้นที่ปองกันของกลองโทรทัศน ตองไมยอนแสง สวางจา หรือ
มองเห็นแสงจากการสะทอน โดยเฉพาะแสงอาทิตย
2.4.5.5 ตรวจความคมชัดของภาพ ขนาดหนาเลนส ระยะโฟกัส และมุมมองครอบคลุม
พื้นที่ปองกันของกลองโทรทัศน
2.4.5.6 พื้นที่ปองกันตองมีแสงสวางเพียงพอกับการวิเคราะหภาพของกลองโทรทัศน
ตามที่ผูผลิตกําหนด
2.4.5.7 ชุดควบคุมการตรวจดูภาพ ตองมีการตรวจคุมการขาดหายของสัญญาณภาพ
(video loss detection) ซึ่งตองสงสัญญาณแจงการ ขัดของกลับไปยังแผงควบคุม
ระบบ
2.4.6 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด
2.4.6.1 ตองติดตั้งที่ฝา เพดาน หรือผนัง ที่ระดับความสูงไมเกิน 4.00 เมตร (ที่ระดับ
ความสูงอื่น ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน)
2.4.6.2 ตองติดตั้งหางผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมนอยกวา 300
มิลลิเมตร และไมเกิน 3.60 เมตร
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2.4.6.3 กรณีติดตั้งที่ฝา เพดานแนวระดับราบ ระหวางอุปกรณตรวจจับแตละชุด ตองติด
หางกันไมเกิน 7.20 เมตร สําหรับพื้นที่จัดไวเปนชองทางเดินใหดขู อกําหนด
มาตรฐาน
2.4.6.4 กรณีติดตั้งที่ฝา เพดานเอียง ใหดูขอกําหนดมาตรฐาน โดยอุปกรณตรวจจับที่ติด
ตั้งอยูแถวลางสุดตองติดหางผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ (ดู ข อ 2.2.2.1 ง) ไม
เกิน 7.20 เมตร
2.4.6.5 อุปกรณตรวจจับเมื่อเปดใชงานในภาวะปกติ หากมีดวงไฟสัญญาณสีแดง ดวง
ไฟจะตองไมติดคาง
2.4.6.6 อุปกรณตรวจจับชนิดระบุตําแหนงได เมื่อเปดใชงานแลวดวงไฟแสดงสถานะ
ตองติดกระพริบ แสดงการสื่อสารกับแผงควบคุม ระบบเปนปกติ
2.4.7 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน
2.4.7.1 ตองติดตั้งใหสามารถมองเห็นเสนวงจรไดโดยตลอดพืน้ ที่
2.4.7.2 ตองติดตั้งหางผนัง ฉากกั้น หรือชั้นวางของ (ดูขอ 2.2.2.1 ง) ไมนอยกวา 300
มิลลิเมตร และไมเกิน 3.60 เมตร
2.4.7.3 ตองติดตั้งใหเสนวงจรตรวจจับแตละเสน หางกันไมเกิน 7.20 เมตร
2.4.7.4 ตรวจสอบการตอสายตรวจจับชนิดโลหะนอกกลองตอสายตองตอดวยขั้วตอ
ชนิดย้ําสายแลวพันดวยแถบฉนวน 2 ชั้น หรือตอสายตามขอกําหนดของผูผลิต
2.4.7.5 ตรวจสอบการตอสายตรวจจับชนิดใยแกวนําแสง ตองตอสายภายในกลองตอ
สาย
2.4.7.6 บริภัณฑกลองตอสายตรวจจับ ตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่
ตําแหนงติดตั้งนั้น และตองติดตั้งตามขอกําหนด ที่ 2.4.13.3

บริภัณฑควบคุมวงจร
สงสัญญาณไปยัง
แผงควบคุมระบบ

ขอยึดสาย

เคเบิลตรวจจับความรอน

ขอยึดสาย

ขั้วตอสาย
กลองตอสาย
เคเบิลตรวจจับตนทาง

กลองตอสาย

อุปกรณ
ตรวจคุม
ปลายสาย

ภาพที่ 2.1 ภาพตัวอยางวงจรอุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน
2.4.8 การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
2.4.8.1 ตรวจสอบหนาเลนสของอุปกรณตรวจจับ จะตองสะอาด ปราศจากฝุน หรือฝา
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2.4.8.2 ทิศทางการมองพื้นที่ปองกันของอุปกรณ ตองไมมีสิ่งบดบัง กีดขวาง ทั้งวัตถุทึบ
แสง วัตถุโปรงแสง หรือวัตถุโปรงใส เวนแตกระจกใสหนาเรือนหุมอุปกรณ
2.4.8.3 อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงที่บรรจุในเรือนหุม ตองตรวจสอบเรือนหุมเปนชนิด
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่ตําแหนงติดตั้ง นั้น
2.4.8.4 ทิศทางการมองพื้นที่ปองกันของอุปกรณ ตองไมยอนแสงสวางจา หรือมองเห็น
แสงจากการสะทอน โดยเฉพาะแสงอาทิตย
2.4.8.5 ตรวจความเหมาะสมของชนิดอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงชนิดตรวจจับการแผ
รังสี (UV หรือ IR) กับพื้นที่ปองกัน
2.4.8.6 ตรวจความคมชัดของภาพ ขนาดหนาเลนส และมุมมองครอบคลุมพื้นที่ปองกัน
ของอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงชนิดกลองโทรทัศน
2.4.8.7 ชุดควบคุมการตรวจดูภาพ ตองมีการตรวจคุมการขาดหายของสัญญาณภาพ
(video loss detection) ซึ่งตองสงสัญญาณแจงการ ขัดของกลับไปยังแผงควบคุม
ระบบ
2.4.9 การตรวจสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือ
2.4.9.1 ตองติดตั้งอุปกรณที่ทางเขาออกพื้นที่ปองกันและทางหนีไฟของแตละชั้นของ
อาคาร ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนและสามารถเขาถึงเพื่อใชงานไดสะดวก
2.4.9.2 อุปกรณที่มีก ลองหุมปองกัน ต องเปนแบบที่สามารถเปดออกง ายเพื่อใชงาน
อุปกรณ
2.4.9.3 ตองติด ตั้งอุปกรณใกลกั บประตูเขาสูชองบั นได โดยติด หางจากกรอบประตู
ดานซายหรือขวาไมเกิน 1.5 เมตร หากชองประตู กวางมากกวา 12 เมตรตองติด
ทั้ง 2 ดาน
2.4.9.4 ตองติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดว ยมือสูงจากพืน้ ระหวาง 1.20 ถึง 1.30 เมตร
2.4.9.5 ตองติดตั้งอุปกรณทุกระยะไมเกิน 60 เมตรตามแนวทางเดิน
2.4.9.6 อุปกรณแจงเหตุดวยมือชนิดระบุตําแหนงไดเมื่อเปดใชงานแลว ดวงไฟแสดง
สถานะตองติดกระพริบ แสดงการสื่อสารกับแผงควบคุมระบบเปนปกติ
2.4.10 การตรวจสอบอุปกรณ และบริภัณฑเริ่มสัญญาณตรวจคุมจากระบบดับเพลิงดวยน้ํา
2.4.10.1 อุปกรณตรวจจับการไหลของน้ํา และอุปกรณตรวจคุมการเปดปดประตูน้ํา
ในระบบดั บ เพลิ ง จะต อ งเป น ชนิ ด หรื อ ประเภท ที่ ใ ช เ ฉพาะกั บ ระบบ
ดับเพลิงดวยน้ําเทานั้น
2.4.10.2 การติ ด ตั้ ง และการต อ สายสั ญ ญาณตรวจคุ ม มายั ง แผงควบคุ ม ระบบ ฯ
จะตองตรวจสอบตามขอกําหนดที่ 2.4.13
2.4.11 การตรวจสอบอุปกรณแจงสัญญาณ
2.4.11.1 ตองติดตั้งอุปกรณแจงสัญญาณในตําแหนงที่เห็นทั้งชุดไดชดั เจน
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2.4.11.2 ตรวจสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณดังนี้
ก. วัดคา ความดังของเสียงสัญญาณที่จุดใดๆในอาคาร นานไมนอยกวา 60
วินาที ตองไดคาตามที่มาตรฐานกําหนด (ดูการทดสอบขอ 3.4.19)
ข. ตรวจสอบความชัดเจน สามารถเขาใจถอยความที่แจง ของเสียงประกาศ
ที่ไดยนิ
2.4.11.3 ตรวจสอบอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสงกระพริบดังนี้
ก. ตรวจระยะหางระหวางอุปกรณแจงสัญญาณตองไมเกิน 30.0 เมตร
ข. ตรวจการกระพริบตามมาตรฐานกําหนด
2.4.11.4 ตรวจสอบอุปกรณแจงสัญญาณดวยการสั่นสะเทือนชนิดสอดใตหมอน
ก. อุปกรณตองอยูในสภาพพรอมทํางาน
ข. อุปกรณตองทํางานดวยไฟฟากระแสตรง
ค. สายสัญญาณตองยาวพอจากอุปกรณใตหมอนถึงจุดตอสาย

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอยางอุปกรณแจงสัญญาณดวยการสั่นสะเทือนชนิดสอดใตหมอน
2.4.11.5 อุปกรณแจงสัญญาณชนิดระบุตําแหนงได เมื่อเปดใชงานแลวดวงไฟแสดง
สถานะตองติดกระพริบ แสดงการสื่อสารกับแผงควบคุมระบบเปนปกติ
2.4.12 การตรวจสอบบริภัณฑแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผลเพลิงไหม และแผงโมดูลตางๆ
2.4.12.1 ตรวจสอบขนาดพื้นที่ทํางานดานหนาบริภัณฑ จะตองมีระยะหางประกอบ
ขึ้นเปนพื้นทีว่ า งดังนี้
ก. ระยะหางจากฝาหนาของบริภัณฑไมนอยกวา 1.00 เมตร
ข. ระยะหางจากดานขางของบริภัณฑไมนอยกวาขางละ 500 มิลลิเมตร
ค. ขอบบนของแผงตองอยูสูงจากพื้นระหวาง 1.50 ถึง 1.80 เมตร
2.4.12.2 ตรวจสอบบริภัณฑที่เปดใชงานปกติแลว ตองอยูในสถานะดังนี้
ก. ฝา หรือประตูแผง ตองปดล็อคดวยกุญแจที่ไขเปดไดโดยเจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของ
ข. บริภัณฑแผงควบคุมระบบ
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(1) ตองปรากฏดวงไฟสีเขียวแสดงสถานะการจายไฟหลักเขาระบบ
ตามปกติ
(2) ตองไมปรากฏดวงไฟสีแดงแสดงสภาวะแจงสัญญาณติดสวางหรือ
กระพริบ
(3) ตองไมปรากฏดวงไฟสีเหลืองแสดงสภาวะขัดของติดสวางหรือ
กระพริบ
(4) จอแสดงผลสํ า หรั บ ระบบที่ส ามารถระบุ ตํ าแหน ง ได ต อ งแสดง
ขอความที่ระบุถึงระบบอยูในสภาวะปกติ
(5) ตองไมมีเสียงสัญญาณ ดังเวนจังหวะ หรือดังตอเนื่องใดๆที่แสดงถึง
สภาวะขัดของ หรือสภาวะแจงสัญญาณ
(6) สวิตชควบคุมทุกชุดตองอยูใ นตําแหนงปกติ
ค. บริภัณฑแผงแสดงผลเพลิงไหม
(1) ตองไมปรากฏดวงไฟสีแดงแสดงสภาวะแจงสัญญาณติดสวางหรือ
กระพริบ
(2) ตองไมมีเสียงสัญญาณ ดังเวนจังหวะ หรือดังตอเนื่องใดๆที่แสดงถึง
สภาวะขัดของ หรือสภาวะแจงสัญญาณ
(3) สวิตชควบคุมทุกชุดตองอยูใ นตําแหนงปกติ
ง. บริภัณฑแผงโมดูลสําหรับระบบที่สามารถระบุตําแหนงได
(1) ดวงไฟแสดงสถานะต อ งติ ด กระพริ บ แสดงการสื่ อ สารกั บ แผง
ควบคุมระบบเปนปกติ
(2) ดวงไฟแสดงสถานะตองไมติดคาง ที่แสดงถึงสภาวะเริ่มสัญญาณ
หรือสภาวะแจงสัญญาณ หรือสภาวะการตัดแยกวงจร
จ. บริภัณฑแผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉิน
(1) ไมโครโฟนสื่อสารตองอยูในลักษณะพรอมใชงาน
(2) พิ กั ด กํ า ลั ง ขั บ เครื่ อ งขยายเสี ย ง ต อ งสู ง กว า กํ า ลั ง ขั บ ใช ง านรวม
ทั้งหมดของลําโพงกระจายเสียงไมนอยกวารอยละ 25
(3) เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท ฉุ ก เ ฉิ น ที่ แ ผ ง ค ว บ คุ ม แ ล ะ ที่ แ ผ ง บ ร ร จุ
เครื่องโทรศัพทฉุกเฉินในพื้นที่ปองกัน หรือแปนเตารับ ตองอยูใน
ลักษณะพรอมใชงาน มีจํานวนตรงกับที่ระบุในเอกสารตรวจรับงาน
ติดตั้ง
(4) ตองไมปรากฏดวงไฟติดคาง แสดงสภาวะกําลังถูกเรียกขาน
(5) สวิตชควบคุมทุกชุดตองอยูใ นตําแหนงปกติ
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1. แผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉิน

2. แผงบรรจุโทรศัพทฉุกเฉิน

3. แปนเตารับโทรศัพทฉุกเฉิน
และโทรศัพทประจํากายเจาหนาที่

ภาพที่ 2.3 ชุดบริภัณฑควบคุมการสื่อสารฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน
2.4.12.3 ตรวจสอบการจายกําลังไฟฟาสําหรับบริภัณฑแผงควบคุมระบบดังนี้
ก. กําลังไฟฟาหลักที่จายใหกับบริภัณฑแผงควบคุมระบบ
(1) ตองจา ยด ว ยวงจรแยกอิสระเฉพาะสํ า หรับระบบฯ ผานเซอรกิต
เบรกเกอรที่มีฉลากขอความ “ระบบแจงเหตุเพลิงไหม” ปดกํากับ
(2) พิกั ด กระแสไฟฟ า ของเซอร กิต เบรกเกอร
สอดคลอ งกับค า
กระแสไฟฟ าจากการคํานวณ ดั งปรากฏในเอกสารตรวจรั บงาน
ติดตั้ง
(3) ฟวสภาคจายไฟที่แผงควบคุมอยูในสภาพปกติ
ข. แบตเตอรี่จายกําลังไฟฟาสํารองใหกับบริภัณฑแผงควบคุมระบบ
(1) ลักษณะของแบตเตอรี่ตองอยูในสภาพที่ดี ไมปรากฏการบวม
(2) มี ข อ ความและหมายเลขที่ แ บตเตอรี่ ที่ แ สดงถึ ง ค า กระแสไฟที่
เปนไปตามคากระแสไฟฟาจากการคํานวณ ดังปรากฏในเอกสาร
ตรวจรับงานติดตั้ง
(3) วัดคาแรงดันไฟฟาที่จายออกจากแบตเตอรี่สํารองไฟใหกับบริภัณฑ
ตองสอดคลองกับคาแรงดันไฟฟาที่บริภัณฑตองการ ตามที่ผูผลิต
กําหนด
(4) ขั้วตอสายไฟกับแบตเตอรี่ตองติดแถบแสดงขั้วบวก ลบอยางชัดเจน
(5) ตองไมมีการพวงตอสายไฟจากขั้วแบตเตอรี่ไปจายไฟใหอุปกรณ
หรือบริภัณฑอื่นใดนอกเหนือไปจากบริภัณฑแผงควบคุมระบบอีก
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2.4.12.4 ตรวจสอบตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจคุมวงจรปดปลายสาย ( supervisory
end of line device) สําหรับการเดินสายวงจร ระบบธรรมดา (hard wire)
แบบ class B เปรียบเทียบกับเอกสาร และแบบแปลนแสดงการติดตั้งจริง
ตามขอ 2.2.1.2

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจคุมวงจรปดปลายสายเขากับ
อุปกรณตรวจจับชุดสุดทายในวงจรตรวจจับ
2.4.12.5 การเชื่อมตอระหวางบริภัณฑแผงควบคุมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ก. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ หรือบริภั ณฑเชื่อมตอการสื่อสาร
(interface) เชนสวิตชเครือขาย (Ethernet switch) ตามประมวลหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ
ข. ตรวจสอบแผงตอสายสัญญาณระบบเครือขาย (patch panel) ตาม
ประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ
2.4.13 การตรวจสอบการตอสาย
ตรวจสอบจุดตอสายเขากับอุปกรณหรือบริภัณฑ และจุดตอระหวางสายไฟฟาดวยกัน
วามีสภาพที่ดี อยูในสภาพแวดลอมที่ไมกอใหเกิดป ญหา หรือเปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน
2.4.13.1 ตรวจสอบสายวงจรแจงสัญญาณตองเปนสายสัญญาณชนิดทนไฟ
2.4.13.2 การตอสายมากกวา 1 เสนเขากับอุปกรณหรือบริภัณฑ ที่ขั้วตอสายเดียวกัน
สายแตละเสนจะตองใชหัวตอสายชนิดที่เหมาะสมตอกับขั้วตอสายนั้น
2.4.13.3 การตอสายไฟฟาเขาดวยกันที่ภายนอกบริภัณฑแผงควบคุมระบบแจงเหตุ
เพลิงไหม จะตองตอภายในกลองตอสายดวยขั้วตอสาย หรือตัวตอสายชนิด
บีบย้ํา โดยตองมีเครื่องหมายแสดงที่กลองเปนตัวอักษรขอความขนาดความ
สูงไมนอยกวา 10 มิลลิเมตรวา “ระบบแจงเหตุเพลิงไหม” หรือทาสีดวยสี
เหลืองหรือสีสม
30

2.4.13.4 การตอสายทนไฟ ตองตอภายในกลองตอสายดวยขั้วตอสาย หรือตัวตอสาย
ชนิดที่ไดมาตรฐานการทนไฟใชกับสายทนไฟนั้น
2.4.13.5 การตอสายกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
ก. ตรวจสอบสายตอระหวางระบบตองเปนสายทนไฟ
ข. ตรวจสอบการตอสายตามขอกําหนดที่ 2.4.13.4
ค. ตรวจสอบระบบทํางานเพื่อความปลอดภัยนั้นๆตามประมวลหลักปฏิบัติ
วิชาชีพที่เกี่ยวของ กอนการตอสายกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
2.5 รายงานการตรวจสอบประวัติ
จะตองทําการตรวจสอบประวัติการติดตั้งตามกําหนด ดวยขั้นตอนการตรวจสอบในขอ 2.2.1
และจัดทํารายงานตามลักษณะรายงานที่กําหนดในขอ 1.16.3 ในกําหนดเวลาและ รายละเอี ย ด
แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 รายงานการตรวจสอบประวัตกิ ารติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

1

2

3
4

5

6

การจัดเก็บ
เอกสารของ
ระบบฯ
เอกสารการ
ตรวจรับงาน
ติดตั้ง
คูมือการใช
งาน

ตรวจสอบ การเขาถึงไดของตูที่เก็บเอกสารทั้ง
หมดของระบบฯ ที่อยูใกลกับบริภัณฑควบคุม
หรือแสดงผล หรือในหองศูนยสั่งการดับเพลิง
ตรวจสอบ เอกสารการตรวจรับงานติดตั้ง ที่ระบุ
จํานวนและชนิดของอุปกรณ บริภัณฑทั้งหมด
ของระบบ พรอมบันทึกรายการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบ ชุดหนังสือคูมือการใชงานระบบ ที่
จัดทําขึ้นใชเฉพาะกับระบบที่ติดตั้งนี้



แบบแปลน
แสดงการ
ติดตั้งจริง
รายงานสภาพ
ของระบบ
ประจําป
ชุดรายงาน
การทดสอบ
ระบบตาม
กําหนด

ตรวจสอบ ชุดแบบแปลนแสดงการติดตั้งจริง ที่
แสดงตําแหนงติดตั้งอุปกรณ และบริภัณฑ
ทั้งหมดของระบบ เปนตน
ตรวจสอบ ชุดรายงานสภาพของระบบประจําป
ที่ประกอบดวย ขอสรุปการทํางานของระบบ
โดยรวม และระบุการขัดของ เสียหายที่เกิดขึ้น
ตรวจสอบ ชุดรายงานการทดสอบระบบตาม
กําหนด ที่ประกอบดวยขอสรุปการทดสอบ
ทํางานของระบบโดยรวม และระบุการขัดของ
เสียหายที่เกิดขึน้
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บันทึก
ผลการปฏิบัติ
รายป

สิ่งที่ตองทํา และผลที่ตองการ

รายหกเดือน

รายการ

ครั้งแรก
รายเดือน

ขอ

รายสามเดือน

กําหนดเวลา



 

 



 



มี

ไมมี

ความเห็น

2.6 รายงานการสํารวจ
จะตองทําการสํารวจการติดตั้งตามกําหนด ดวยขั้นตอนการตรวจสอบในขอ 2.2.2 และจัดทํา
รายงานตามลักษณะรายงานที่กําหนดในขอ 1.16.3 ในกําหนดเวลาและรายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 บันทึกการสํารวจระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด

1

อุปกรณและ
บริภัณฑของ
ระบบ

2

พื้นที่ ที่ไมได
ปองกัน

สํารวจ อุปกรณและบริภัณฑทั้งหมดของระบบ
เพื่อดูวา ไดติดตั้งในตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนด มีระยะ หางระหวางกันตามมาตรฐาน
กําหนดหรือไม
สํารวจ พื้นที่ทั้งหมดในอาคาร เพื่อดูวาไดติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับตามมาตรฐานกําหนดหรือไม

3

พื้นที่ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยน
การใชงาน

สํารวจ พื้นที่ทั้งหมดในอาคาร เพื่อดูวาไดติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่
ปองกันหรือไม มีสิ่งกีดขวางการทํางานหรือไม
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2.7 รายงานการตรวจสอบ
จะตองทําการตรวจสอบการติดตั้งตามกําหนด ดวยขั้นตอนการตรวจสอบในขอ 2.4 และจัดทํา
รายงานตามลักษณะที่กําหนดในขอ 1.16.3 ตามกําหนดเวลาและรายละเอียดแสดงในตารางที่
2.3
ตารางที่ 2.3 แบบรายงาน และกําหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

1

2

3

เอกสาร และ
แบบแปลน

สายสัญญาณ
ทอ และทาง
เดินสาย

ตรวจสอบ เอกสาร และแบบแปลน ที่มีการ
รับรองเปนเอกสารที่ถูกตองดังนี้
1. เอกสารการตรวจรับงานติดตั้ง
2. แบบแปลนแสดงการติดตั้งจริง
3. เอกสารบันทึกรายการเปลี่ยนแปลง
4. เอกสารคูมือ การใชงานระบบ
ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งสายไฟฟา สัญญาณ
ทุกประเภททั้งแบบโลหะ และแบบอโลหะ
เปนไปตามขอกําหนด และ
1. เดินสายแยกตางหากจากวงจรระบบอื่น
2. ไมตอสายแบบ T-Tap กับวงจรโซน 2 สาย
3. สายวงจรโซนขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตารางม.ม.
4. สายแจงสัญญาณเปนสายทนไฟ
5. ความยาวสายสัญญาณไมเกินที่ผูผลิตกําหนด
6. ความตานทานฉนวนสายสัญญาณเทียบกับดิน
ไมต่ํากวา 0.5 MOhm หรือคาที่ผูผลิตกําหนด
ตรวจสอบ คุณภาพงานติดตั้งทอ ทางเดินสาย
กลองตอสาย กลองพักสาย ไดมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟา และเปนไปตามขอกําหนด
โดยเฉพาะทําเครื่องหมายแถบสีเหลืองหรือสีสม
1. ที่กลอง และทอเดินสายของระบบ
2. รอบทอดูดอากาศ บริเวณรูสุมตัวอยางอากาศ


 
 













สายดิน และ ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งสายดิน และการตอ 
การตอสายดิน สายดินไดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา และ
เปนไปตามขอกําหนด โดยตองเชื่อมตอสายดิน
จากแผงควบคุมไปยังจุดตอสายดินอาคาร
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4

5

6

7

แผงควบคุม
แผงแสดงผล
อุปกรณ และ
บริภัณฑ
ควบคุมตางๆ

แบตเตอรี่
จายไฟสํารอง

บริภัณฑ
โมดูล

อุปกรณ
ตรวจจับ
เริ่มสัญญาณ

ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งแผงควบคุม แผง
แสดงผล และบริภัณฑควบคุมตางๆในระบบ
เปนไปตามขอกําหนด และ
1. ติดตั้งแผงในระดับตามขอกําหนด
2. หนาแผงมีพื้นที่ทํางานขนาดตามขอกําหนด
3. สายวงจรสัญญาณสวมหมายเลขระบุวงจร
4. ไมจายไฟหลักเขาแผงควบคุมผานเตารับ
ตรวจสอบ แผงควบคุม แผงควบคุมระยะไกล
และแผงแสดงผลตามหลักปฏิบัติ กับตอง
สามารถมองเห็นไดชดั เจน เขาถึงไดโดยสะดวก
ตรวจสอบ สภาพปกติ ไมชํารุดบกพรองสําหรับ
1. แปนสวิตช หรือปุมกด อยูในตําแหนงปกติ
2. ดวงไฟสัญญาณตางๆ หรือจอแสดงขอความ
3. ฟวส และอุปกรณแปลงกําลังไฟหลัก
4. อุปกรณสื่อสารฉุกเฉิน
ตรวจสอบ แบตเตอรี่ตามหลักปฏิบัติและตรวจดู
1. แบตเตอรี่ไมบวมไมมีคราบเกลือทีข่ ั้วสาย
2. คาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่อยูในพิกัดปกติ
3. กลอง หรือตูบรรจุไมผุกรอนจากไอกรด
ตรวจสอบ โมดูลตางๆ ในวงจรระบบที่สามารถ
ระบุตําแหนงไดตามหลักปฏิบัติ และตรวจดู
สภาพปกติ ไมชํารุดบกพรอง
1. ดวงไฟสัญญาณสื่อสารติดกระพริบ
2 ดวงไฟสัญญาณสื่อสารไมติดคาง
ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
เริ่มสัญญาณเปนไปตามขอกําหนด และ
1. ฐานยึดอุปกรณตรวจจับตองติดแนบกับผิว
พื้นที่ติดตั้ง ตอเนื่องไปถึงกลองพักสาย
2. ใชสายสีเดียวโดยตลอดกับสายสัญญาณวงจร
โซนแตละเสน
3. ติดอุปกรณตรวจจับหันดานที่มีดวงไฟ
สัญญาณไปยังทางเขาพื้นที่
4. จายกําลังไฟฟากระแสตรงจากแผงควบคุม
หรือจากแผงจายกําลังไฟเสริม ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนใชไฟจากแบตเตอรี่ไดเมื่อไฟหลัก
ดับ ใหกับอุปกรณตรวจจับชนิดกลองโทรทัศน

34

บันทึก
ผลการปฏิบัติ
รายป

สิ่งที่ตองทํา และผลที่ตองการ

รายหกเดือน

รายการ

ครั้งแรก
รายเดือน

ขอ

รายสามเดือน

กําหนดเวลา













 










 
 






หนา 2-5

ตรวจสอบรายวัน

ผาน

ไมผาน

ความเห็น

ตารางที่ 2.3 แบบรายงาน และกําหนดการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

7

8

9

อุปกรณ
ตรวจจับ
เริ่มสัญญาณ
(ตอ)

ตรวจสอบ อุปกรณตรวจจับเริ่มสัญญาณ และ
ดวงไฟแสดงผลตามหลักปฏิบัติ โดยอุปกรณอยู
ในสภาพดี ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง ไมมีฝุน หรือสิ่ง
ปดกั้นที่ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
ตรวจสอบ สภาพปกติ หรือชํารุดบกพรองดังนี้
1. อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด
2. อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง
3. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
ในทอดูดลมกลับ
4. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
หลายจุด
5. อุปกรณตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน
6. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด
7. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน
8. อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
9. อุปกรณตรวจจับแกส
10.สวิตชตรวจการไหลของน้ําในระบบดับเพลิง
ดวยน้ํา
11.สวิตชตรวจคุมความดันน้ําในระบบดับเพลิง
ดวยน้ํา
อุปกรณตรวจ ตรวจสอบ อุปกรณตรวจจับควันชนิดทํางานดวย
จับควันชนิด แบตเตอรี่ ใชสําหรับบาน ที่ติดตั้งในตําแหนง
ทํางานดวย
ตามที่ผูผลิตแนะนํา สอดคลองกับมาตรฐาน
แบตเตอรี่ ใช 1. อุปกรณตรวจจับและดวงไฟแสดงผล อยูใน
สําหรับบาน สภาพที่ดี ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง ไมมีฝุน หรือสิ่ง
ปดกั้นที่ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
2. แบตเตอรี่มีอายุการใชงานไมเกิน 12 เดือน
3. ปุมทดสอบเสียงอยูในสภาพดี พรอมใชงาน
สวิตชแจงเหตุ ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งอุปกรณสวิตชแจง
ดวยมือ
เหตุดวยมือเปนไปตามขอกําหนด และ
1. ติดตั้งในระดับสูงจากพื้น 1.20 – 1.30 เมตร
2. เผื่อความยาวสายจากกลองพักสายถึงขั้วตอไม
นอยกวา 10 ซม
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9

10

สวิตชแจงเหตุ ตรวจสอบ อุปกรณสวิตชแจงเหตุดวยมือตาม
ดวยมือ
หลักปฏิบัติ และตรวจดู
(ตอ)
1. ดานหนาอุปกรณ ปดดวยวัสดุที่ผูผลิตกําหนด
เชนกระจก แผนใส หรือแทงแกวเปนตน
2. สวิตชแจงเหตุที่มีฝาครอบปองกัน ฝาครอบทํา
จากวัสดุโปรงใส สามารถมองเห็นสวิตชแจงเหตุ
ที่อยูภายในได สามารถเปดฝาออกเพื่อเขาถึงใช
งาน และบํารุงรักษาสวิตชไดโดยงาย
3. มีเครื่องมือพรอมสําหรับใชเปดสวิตชแจงเหตุ
เพื่อทําการทดสอบ หรือปรับปกติสวิตชได
4. หากวัสดุตามขอ 1 เปนวัสดุสิ้นเปลือง ตองมี
สํารองเพื่อนํามาใชทดแทน อยางนอยรอยละสิบ
อุปกรณ
ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งอุปกรณแจง
แจงสัญญาณ สัญญาณเปนไปตามขอกําหนด และ
1. ติดตั้งอุปกรณในแนวดิ่ง สูงจากพื้นไมเกิน
2.40 เมตร ต่ําจากฝาเพดานไมนอยกวา 15 ซม.
2. ติดใหอุปกรณแสงแจงสัญญาณอยูดานบน
หรือดานขางอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ
3. เผื่อความยาวสายจากกลองพักสายถึงขั้วตอไม
นอยกวา 10 ซม.
ตรวจสอบ อุปกรณแจงสัญญาณและอุปกรณ
กระจายเสียงประกาศตามหลักปฏิบัติ กับตรวจดู
1. อุปกรณอยูในสภาพดี ติดตั้งอยางมัน่ คง
แข็งแรง ติดตั้งในลักษณะที่ผูผลิตกําหนด และ
ไมมีสิ่งหอหุม บดบังหรือกีดขวางการทํางาน
2. สําหรับอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ หากใช
อุปกรณเสียงแบบเดียวกันสําหรับแจงสัญญาณ
อื่นดวย จะตองมีปายระบุ ”FIRE” หรือ ”เพลิง
ไหม” ที่มีลักษณะตามมาตรฐานกําหนด ติดขาง
อุปกรณที่ใชสาํ หรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
3. สําหรับอุปกรณแสงแจงสัญญาณ ที่ติดตั้งใน
พื้นที่ปองกันเดียวกัน จะตองทํางานกระพริบใน
จังหวะเดียวกัน (synchronized)
ตรวจสอบ อุปกรณแจงสัญญาณที่ติดตั้งนอก
อาคาร ตองทํางานแจงสัญญาณเพื่อใหสามารถ
ระบุตําแหนงทางเขาอาคารไดชัดเจน
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หนา 5-5

11

อุปกรณเสียง
แจงสัญญาณ
ทางออก

12

อุปกรณพวง
เตือนภัยอื่นๆ

13

ระบบ
เครือขาย

14

การเชื่อมตอ
กับระบบรวม
ทํางาน ฯ

15

ระบบเฝา
ตรวจ
(monitoring)

ตรวจสอบ อุปกรณเสียงแจงสัญญาณทางออก
ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งในลักษณะที่
ผูผลิตกําหนด อยูในสภาพดีและไมมสี ิ่งหอหุม
บดบังหรือกีดขวางการทํางาน
ตรวจสอบ อุปกรณพวงเตือนภัยอื่นๆ เชนระบบ
พวงแจงสัญญาณทางไกล ตามประมวลหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ อุปกรณ หรือบริภัณฑเชื่อมตอการ
สื่อสาร (interface) แผงตอสายสัญญาณระบบ
เครือขาย (patch panel) ผานระบบเครือขาย และ
เครื่องคอมพิวเตอรในเครือขาย ตามประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ คุณภาพการติดตั้งบริภัณฑกระตุน
ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เปนไปตาม
ขอกําหนด และ
1. บริภัณฑกระตุนไดรับการยอมรับจากผูควบ
คุมระบบรวมทํางาน
2. ระยะระหวางบริภัณฑกระตุน และอุปกรณใน
ระบบรวมทํางานหางกันไมเกิน 0.5 เมตร เดิน
สายสัญญาณควบคุมรอยทอโลหะออนยาวไม
เกิน 2.0 เมตร
3. ทําเครื่องหมายแถบสีที่ปลายสายสัญญาณ
ควบคุม พรอมขอความระบุชื่อระบบทีถ่ ูก
ควบคุมโดยระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ตรวจสอบ จุดเชื่อมตอกับระบบรวมทํางานให
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของทั้งหมดตามขอกําหนด
ตรวจสอบ ระบบบันทึกการทํางานของระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย (หากมีใช) ความถูกตอง
ของการบันทึกคิดเปนรอยละ
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บันทึก
ผลการปฏิบัติ
รายป

สิ่งที่ตองทํา และผลที่ตองการ

รายหกเดือน

รายการ

ครั้งแรก
รายเดือน

ขอ

รายสามเดือน

กําหนดเวลา

ผาน

ไมผาน

























_____%

ความเห็น

2.8 การบันทึกผลการตรวจสอบ
2.8.1 เมื่อปฏิบัติการสํารวจ และตรวจสอบการติดตั้งแลวเสร็จ ผูตรวจสอบจะตองสรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทําบันทึกการตรวจสอบและขอคิดเห็นสงมอบใหกับเจาของ
อาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารที่จะตองเก็บรวบรวมบันทึกการตรวจสอบตามกําหนด
ทั้งหมดเปนแฟมประวัติของระบบ โดยจะตองเก็บรักษาประวัติของระบบนี้ไวอยางดี
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
2.8.2 บันทึกการตรวจสอบสามารถเก็บเปนเอกสาร หรือในลักษณะสื่ออิเลคทรอนิกสได
2.8.3 ผลการตรวจสอบตองประกอบดวยขอมูลตามที่กําหนดในขอ 1.16.2.2
2.8.4 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดตั้ง ตามกําหนดเวลา แสดงในตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ตามกําหนด
วัน เดือน ป ที่ตรวจสอบ
ผูตรวจสอบอาคาร
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อยู
ชื่อผูตรวจสอบ
ใบอนุญาตเลขที่
โทรศัพท
การตรวจสอบ

เลขที่

รายเดือน

รายสามเดือน

อาคารที่รับการตรวจสอบ
ชื่ออาคาร
ที่อยู
เจาของ/ตัวแทนเจาของ
ชื่อผูติดตอ
โทรศัพท
รายหกเดือน
รายป
อื่นๆ (ระบุ)

ประวัติเบื้องตน
แบบการติดตั้งจริง บันทึกการเปลี่ยนแปลง แบบหรือ
เอกสาร
As Built Drawing
ขอกําหนดทางเทคนิคไปจากเดิม คูมือการใชงาน
มี
มี
มี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขระบบ หรือบริภัณฑขางตน ครั้งหลังสุดเมื่อ :
รายละเอียด :
จํานวนวงจร (circuit) หรือจํานวนตําแหนงที่ระบุ (point address)
ระบบธรรมดา (hardwire)
จํานวนวงจรเริ่มสัญญาณตรวจจับ class B (style B)
จํานวนวงจรเริ่มสัญญาณตรวจจับ class A (style D)
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class B (style Y)
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class A (style Z)
การควบคุม และแสดงผล
บริภัณฑ หรืออุปกรณ
แผงควบคุมระบบ
แผงควบคุมระยะไกล
แผงแสดงผล

โมดูลระบุตําแหนงได
การควบคุมระบบรวมทํางาน

หนา 1-3

รายงาน-บันทึก
การตรวจสอบ
มี
ไมมี

รายงาน-บันทึก
การทดสอบ
มี
ไมมี

สถานะการตรวจรับงาน
รับงาน
รับงานโดยมีเงื่อนไข
ไมรับงาน
มีเอกสารแนบ

ระบบระบุตําแหนงได (multiplex)
จํานวนตําแหนงที่ระบุ (address)
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 4
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 6
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 7

แบบ
ธรรมดา (hardwire)
ระบุตําแหนงได (multiplex)
Software ที่ใชทํางาน ติดตั้งเมื่อ :
บริภัณฑเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface)
ระบุตําแหนงได (multiplex)
ดวงไฟประกอบคําบรรยาย
ดวงไฟประกอบแผนผังอาคาร
จอภาพ
มอนิเตอร
ควบคุม
ตัดแยกวงจรอิสระ (isolator)
(ระบุฟงกชันการทํางาน)
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รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

มีเอกสารแนบ

ตารางที่ 2.4 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ตามกําหนด
อุปกรณตรวจจับเริม่ สัญญาณ
อุปกรณ
ชนิด

จุด
ตรวจจับควัน

จุด

ตรวจจับความรอน
จุด
ตรวจจับควัน
และความรอน
ตรวจจับความรอน

เสน

ตรวจจับเปลวเพลิง

จุด

ตรวจจับแกส

จุด

สวิตชแจงเหตุ
จุด
ดวยมือ
อุปกรณตรวจจับอื่นๆ
อุปกรณแจงสัญญาณ
อุปกรณ
กระดิ่งขนาด 6 นิ้ว
ฮอรน
ฮอรนและดวงไฟสัญญาณ
อุปกรณแจงสัญญาณอื่นๆ
อุปกรณพวงเตือนภัยอื่นๆ
อุปกรณบันทึก

ประเภท

แบบ

หนา 2-3

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

โฟโตอิเล็คตริค
ธรรมดา
ไอโอไนเซชั่น
โฟโตอิเล็คตริค
ระบุตําแหนง
ไอโอไนเซชั่น
สุมตัวอยางอากาศ จากทอดูดลมกลับของระบบปรับอากาศ
ลําแสง
สุมตัวอยางอากาศหลายจุด
กลองโทรทัศน
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ (135 °ฟ)
ที่อุณหภูมิ 93.3°ซ (200 °ฟ)
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 9.4°ซ/นาที(15°ฟ/นาที)
ธรรมดา
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ หรืออัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ที่อุณหภูมิ 93.3 °ซ หรืออัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ตรวจจับอุณหภูมิคงที่ หรืออัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ระบุตําแหนง
ธรรมดา
โฟโตอิเล็คตริค และตรวจจับอุณหภูมิที่กําหนด
ระบุตําแหนง
สายโลหะ
สายใยแกวนําแสง
ตรวจจับรังสีใตแดง
ตรวจจับรังสีเหนือมวง
ตรวจจับรังสีใตแดง และรังสีเหนือมวง
กลองโทรทัศน
ธรรมดา
ตรวจจับแกส LPG แกสธรรมชาติ
ระบุตําแหนง
ธรรมดา
สวิตชแจงเหตุแบบดึงลง หรือแบบกดเขา
มีกุญแจไขแจงเหตุทั่วไป
ระบุตําแหนง
(ระบุ)

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

(ระบุ)
(ระบุ)
(ระบุลักษณะการบันทึก)
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อุปกรณ
กระดิ่งขนาด 10 นิ้ว
ดวงไฟสัญญาณ
ดวงไฟแสดงผลระยะไกล

ตารางที่ 2.4 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด
ระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน
อุปกรณ
ประเภท
ธรรมดา (hard wire)
แผงควบคุมระบบ
ระบุตําแหนง (multiplex)
แผงควบคุมระยะไกล
ระบุตําแหนง (multiplex)
เครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียงสํารอง
โมดูลระบุตําแหนง
แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพทฉุกเฉิน
กรวยกระดาษ
รองรับกําลังขับ
วัตต
ลําโพง
หอยโขง
รองรับกําลังขับ
วัตต
กรวยกระดาษ
รองรับกําลังขับ__________________________วัตต
ลําโพงและดวงไฟสัญญาณ
หอยโขง
รองรับกําลังขับ__________________________วัตต
เครื่องโทรศัพทฉุกเฉิน
เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน
ตูบรรจุเครื่องโทรศัพท
สวนจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ
อุปกรณ หรือบริภัณฑ
สวิตชตัดตอนอัตโนมัติวงจรจายกําลังไฟหลัก (circuit breaker)
สถานที่ติดตั้ง :
แบตเตอรี่สํารองไฟ (ระบุชนิด)
คากระแสไฟฟาสํารองจากการคํานวณ

พิกัดกระแสไฟฟา
Amp

Amp

หนา 3-3

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

Amp-Hrs
กําหนดเวลา standby

ชั่วโมง

ความเห็นผูตรวจสอบ :

มีเอกสารแนบ
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบั การตรวจสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพแลว
ชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน
ลงนาม
วันที่
ลงนาม

วันที่

สําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง
ชื่อผูติดตั้งระบบ
ลงนาม

วันที่

ชื่อวิศวกร ผูออกแบบ หรือที่ปรึกษา
ลงนาม

วันที่
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หมวดที่ 3
การทดสอบ
3.1 ทั่วไป
3.1.1 การทดสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพนี้ จะใชเปนมาตรฐานสําหรับการทดสอบ
การทํางานของอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เมื่อทําการติดตั้งแลว
เสร็ จ ทั้ ง ที่ ติ ด ตั้ ง ใหม ที่ ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง จากที่ ติ ด ตั้ ง อยู เ ดิ ม และเพื่ อ การ
บํารุงรักษา เพื่อยืนยันวาอุปกรณ บริภัณฑหรือระบบที่ผานการทดสอบนั้นมีสมรรถนะที่
ดี และมีการทํางานที่ถูกตอง
3.1.2 การทดสอบหลังการติดตั้งแลวเสร็จ
การทดสอบระบบที่ติดตั้งใหมจะตองปฏิบัติการทดสอบการทํางานของอุปกรณ และ
บริภัณฑในระบบทั้งหมดโดยทันทีเมื่อการติดตั้งแลวเสร็จ โดยใชผลการทดสอบเปน
สวนหนึ่งของบันทึกประกอบเอกสารเพื่อการรับมอบงานติดตั้งนั้น (ดูบทที่ 4)
3.1.3 การทดสอบหลังการเปลี่ยนแปลงแลวเสร็จ
3.1.3.1 ภายหลั งการติด ตั้ ง เพิ่ มเติม หรือ การปรับปรุง เปลี่ ย นแปลง ซอมแซม แกไ ข
อุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบแลวเสร็จ ตองปฏิบัติการทดสอบการทํางานของ
อุปกรณ และบริภัณฑสวนที่ติดตั้งใหมเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ ย นแปลง แก ไ ข
นั้นๆ กอนทําการเชื่อมตอเขากับระบบ และภายหลังทําการเชื่อมตอเขากับระบบ
แลว ตองปฏิบัติการทดสอบการทํางานของระบบในสวนที่เกี่ยวของดวย
3.1.3.2 ภายหลังการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซอมแซม แกไขบริภัณฑแผงควบคุม รวมถึง
การแกไขขอมูล หรือโปรแกรมควบคุมการทํางานอุปกรณ หรือบริภัณฑที่ระบุ
ตําแหนงได หรือรหัสผานเขาสูโปรแกรมการควบคุม (สํา หรับระบบที่สามารถ
ระบุตําแหนงได) แลวเสร็จ ตองทําการสุมตัวอยางทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑ
แตละประเภท หรือชนิดอยางนอยคิดเปนรอยละ 10 แตไมนอยกวา 1 ชุดจาก
จํานวนอุปกรณและบริภัณฑนั้น ๆ ในแตละวงจรของระบบ
3.1.4 การทดสอบเพือ่ การบํารุงรักษา
3.1.4.1 การทดสอบการทํางานของอุปกรณและบริภัณฑในระบบทั้งหมดตามกําหนด
จะตองปฏิบัติการทดสอบภายหลังจากปฏิบัติการตรวจสอบระบบ ตามกํ า หนด
แล ว เสร็ จ โดยผลการทดสอบนี้ จ ะนํ า ไปเป น ส ว นหนึ่ ง ของบั น ทึ ก ประกอบ
เอกสารประวัติของระบบ

3.1.5

3.1.6
3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.4.2 จะตองทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับในระบบให ได ทุก ชุดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
การทดสอบการทํางานรวมกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยที่เกี่ยวของ ตอง
ปฏิบัติการทดสอบการทํางานควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย รวมทั้งบริภัณฑ
ตอรวม (interface equipment) การสื่อสาร ที่ตอเชื่อมอยูกับระบบสัญญาณ เตือนอัคคีภัย
ที่จุดเชื่อมตอระบบตามกําหนด ภายหลังจากปฏิบัติการตรวจสอบ ระบบตามกําหนดแลว
เสร็จ และทําการทดสอบระบบที่ตอเชื่อมการทํางานนั้นๆ ตามหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดทํางานดวยแบตเตอรี่ใชสําหรับบาน สามารถใช
การทดสอบตามที่ผูผลิตแนะนํา และตามหลักปฏิบัติในบทนี้
การหยุดพักในระหวางปฏิบัติการทดสอบการทดสอบตามกําหนดในแตละครั้งที่ตองใช
ชว งเวลาดําเนินการมากกว า 1 วั น สามารถทําการหยุ ดพักการทดสอบไดไ มเ กิน 24
ชั่วโมง
การทดสอบในพื้นที่หวงหาม พื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นที่การผลิตที่ตองใชงานพื้นที่
อยางตอเนื่อง สามารถเลื่อนกําหนดการทดสอบออกไปไดเพื่อรอใหหยุดการใชงานใน
พื้นที่นั้น กอน แตทั้งนี้ตองไมหยุดการทดสอบเกิน 1 รอบของกําหนดปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องมือ เครื่องวัดสําหรับใชปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑที่จําเปนตองใช
เครื่องมือ เครื่องวัดประกอบปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือ เครื่องวัดนั้นจะตองเปนชนิด
ที่ ไ ด ม าตรฐานสากลตามคํ า แนะนํ า หรื อ ข อ กํ า หนดของผู ผ ลิ ต อุ ป กรณ แ ละบริ ภั ณ ฑ
ดังกลาว คาที่วัดไดและผลการทดสอบจึงจะมีผลทําใหอุปกรณและบริภัณฑนั้นผานการ
ทดสอบได (ดูภาคผนวก ง)

3.2 ขั้นตอนการทดสอบ และหลักปฏิบัติ
3.2.1 การเตรียมการ กอนปฏิบัติการทดสอบ
3.2.1.1 ตองปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบตามบทที่ 2 กระทั่งผาน
การตรวจสอบทั้งหมด หรือบางสวน
3.2.1.2 ตองปรับปรุง แกไข อุปกรณ บริภัณฑ และระบบกระทั่งผานการตรวจสอบได
กอนปฏิบัติการทดสอบในสวนนั้น
3.2.1.3 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารตองแจงกําหนดปฏิบัติการทดสอบใหผู
ที่ อ ยู ใ นอาคารนั้ น ทราบล ว งหน า (ดู ข อ 1.13.4) เพื่ อ ป อ งกั น การแตกตื่ น
ดังตอไปนี้
ก. แจงพนักงานความปลอดภัยในพื้นที่ และบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบระบบ
รวมทํางานใหความปลอดภัย เพื่อเตรียมพรอมเขาทําหนาที่ประสานงานเมื่อ
ทําการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
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3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5

ข. แจงผูที่อยูในอาคารนั้นทั้งหมดเพื่อรับทราบ และแจงตอไปยังผูที่นัดจะเขา
มาติดตอที่อาคารในชวงเวลาปฏิบัติการทดสอบนั้นไดรับทราบดวย
ค. แจงสถานีเฝาตรวจการทํางานแจงสัญญาณ (alarm monitoring station) (ถามี)
3.2.1.4 ตองปลดแยกระบบเตือนภัยอื่นๆ และระบบควบคุมการทํางานอื่นๆ เชนระบบ
ปรับอากาศ และระบบลิฟท เปนตน ออกจากการควบคุมของระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย เวนแตจะทําการทดสอบที่เกี่ยวของกับการควบคุมระบบเหลานั้น
ปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบตามขอ 3.4
เมื่อปฏิบัติการทดสอบแลวเสร็จ จะตองแจงใหบุคคลทั้งหมดในอาคาร ที่ไดรับประกาศ
เตือนกอนหนานี้ตามขอ 3.2.1.3 ใหทราบถึงการทดสอบไดสิ้นสุดลงแลว ดว ยประกาศ
ขอความ หรือดวยเสียงประกาศ
จัดทํารายงานผลการทดสอบ ตามขอ 3.5
จัดทําบันทึกผลการทดสอบที่ลงรายละเอียดตามขอ 3.6

3.3 วิธีการทดสอบหลังการติดตั้ง
ใหดวู ิธีการทดสอบการทํางาน สําหรับตรวจรับงานติดตั้งในขอ 4.5
3.4 วิธีการทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ
3.4.1 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด
3.4.1.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน ที่ตําแหนงติดตั้ง
3.4.1.2 ทดสอบโดยทําใหเกิดควัน หรือใชพนแกสเสมือนควันที่ผูผลิตอุปกรณตรวจจับ
ควันยอมรับ ใหเขาไปยังชองรับควันที่ตัวอุปกรณ
3.4.1.3 อุปกรณตรวจจับควัน ตองทํางานเริ่มสัญญาณการตรวจจับควันตามการทดสอบ
ขอ 3.4.1.2 ได ภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.1.4 ตองทดสอบการทํางานของอุปกรณ ตามการทดสอบขอ 3.4.1.2 ใหไดจํานวนไม
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนทั้งหมดภายในเวลาหกเดือนแรก นั บ จ า ก วั น
เริ่มตนของการบํารุงรักษาโดยตองทดสอบใหไดครบทั้งหมดในเวลาไมเกิน 1 ป
3.4.2 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดทํางานดวยแบตเตอรี่ ใชสําหรับบาน
3.4.2.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน ที่ตําแหนงติดตั้ง
3.4.2.2 ทดสอบการจายกําลังไฟจากแบตเตอรี่ โดยการกดปุมทดสอบเสียงที่ตัวอุปกรณ
3.4.2.3 ทดสอบการทํางานตรวจจับควันโดยทําใหเกิดควัน หรือใชพนแกสเสมือน ควั น
ที่ผูผลิตอุปกรณตรวจจับควันยอมรับ ใหเขาไปยังชองรับ ควันที่ตัวอุปกรณ
3.4.2.4 อุปกรณตรวจจับควัน ตองทํางานเริ่มสัญญาณการตรวจจับควันตามขอ 3.4.2.3
ไดภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ
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3.4.3 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง
3.4.3.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน ที่ตําแหนงติดตั้ง
3.4.3.2 ทดสอบโดยทําใหเกิดควัน หรือใชพนแกสเสมือนควันที่ผูผลิตอุปกรณตรวจจับ
ควันยอมรับ หรือใชแผนกรองแสงที่ผูผลิตกําหนด ขวางลําแสงระหวางจุดกําเนิด
แสง และจุดรับแสงของอุปกรณ
3.4.3.3 อุปกรณตรวจจับควัน ตองทํางานเริ่มสัญญาณการตรวจจับควันตามขอ 3.4.3.2
ได ภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.4 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศในทอดูดลมกลับ
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 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศหลายจุด
3.4.5.1 ก อ นการทดสอบ จะต อ งตั ด แยกการส ง สั ญ ญาณจากแผงควบคุ ม ระบบสุ ม
ตัวอยางอากาศหลายจุด กับแผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดวยสวิตชตัด
วงจร (disconnect / isolating switch) (ดูขอ 3.4.23.1)
3.4.5.2 ทดสอบการทํางานโดยทําใหเกิดควัน ในพื้นที่ที่ติดตั้งทอสุมตัวอยางอากาศ
3.4.5.3 แผงควบคุมระบบสุมตัวอยางอากาศ ตองทํางานเริ่มสัญญาณการตรวจจับ ควั น
ตามการทดสอบขอ 3.4.5.2 จากอากาศที่ถูกดูดผานรูสุมตัวอยางอากาศที่จุดไกล
สุดไดภายในเวลาไมเกิน 90 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.5.4 ทดสอบทําใหรูสุมตัวอยางอากาศ หรือทอดูดอากาศอุดตัน จะตองมีดวงไฟ และ
เสียงสัญญาณเตือนขึ้นที่แผงควบคุมระบบสุมตัวอยางอากาศ พรอมกับสง
สัญญาณขัดของไปที่แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหม
3.4.6 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน
3.4.6.1 ทดสอบโดยทําใหเกิด ควันในพื้น ที่ที่อยูในมุมมองของกลอง ในปริมาณและ
ความเขมขน ตามคําแนะนําของผูผลิต
3.4.3.2 บริภัณฑควบคุมระบบตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน ตองทํางานเริ่มสัญญาณ
การตรวจจับควันตามการทดสอบขอ 3.4.6.1 ไดภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึง
ถือวาผานการทดสอบ
3.4.6.3 ทดสอบปลดสายสัญญาณภาพที่กลอง หรือสายจายกําลังไฟที่กลอง จะตองมีดวง
ไฟ และเสียงสัญญาณเตือนขึ้นที่แผงชุดควบคุมการตรวจดูภาพ แสดงภาวะ
สัญญาณภาพขาดหาย (video loss) พรอมกับสงสัญญาณแจงเหตุขัดของไปที่แผง
ควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
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3.4.7 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบผสมอุณหภูมิคงที่ กับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
(combination rate of rise and fixed temp) และแบบอัตราการชดเชยอุณหภูมิ (rate of
compensation) ชนิดจุด หรือชนิดเสน ที่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได
3.4.7.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน ทีต่ ําแหนงติดตั้ง
3.4.7.2 ทดสอบโดยทํ าใหเ กิ ด ความรอ นในอากาศ บริเ วณใกล กับส ว นตรวจจับ ของ
อุปกรณตรวจจับความรอน ดวยอุปกรณใหความรอนและวิธีการใหความรอนกับ
อุปกรณตรวจจับ ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไมทําใหสวนตรวจจับความรอน
แบบอุณหภูมิคงที่เสียหาย
3.4.7.3 อุปกรณตรวจจับความรอน ตองทํางานเริ่มสัญญาณการตรวจจับความรอน 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 ของจํานวนทั้งหมดภายในเวลาหกเดือนแรก นับจากวัน
เริ่มตนของการบํารุงรักษาโดยตองทดสอบใหไดครบทั้งหมดในเวลาไมเกิน 1 ป
3.4.8 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่ชนิดจุด ทีไ่ มสามารถกลับคืน
สภาพเดิมได
3.4.8.1 ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนตามขอกําหนดนี้ในหองปฏิบัติการ หลัง
การติดตั้งใชงานมาแลว 15 ป หรือเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับใหมทั้งหมด
3.4.8.2 ทดสอบตามขอ 3.4.8.1 โดยการสุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับจํานวนรอยละ2 จาก
จํานวนที่ใชตดิ ตั้งทั้งหมด
3.4.8.3 ตองสุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับจํานวนรอยละ 2 จากจํานวนที่ใชติดตั้งทั้งหมด
มาทําการทดสอบตามขอ 3.4.8.1 ใหม หากมีอุปกรณตรวจจับตาม ข อ 3.4.8.2
จํานวน 1 ชุดไมผานการทดสอบ
3.4.8.4 ตองเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับความรอนใหม ทดแทนอุปกรณตรวจจับความรอน
ในจํานวนที่ถอดออกไปทําการทดสอบตามขอ 3.4.8.2 และ 3.4.8.3
3.4.8.5 ตองเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับใหมทั้งหมด หากมีอุปกรณตรวจจับตามขอ 3.4.8.3
จํานวน 1 ชุด ไมผานการทดสอบ
3.4.9 การทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่ ชนิดเสน ที่ไมสามารถกลับคืน
สภาพเดิมได
3.4.9.1 ตองไมทดสอบอุปกรณตรวจจับโดยใชความรอน
3.4.9.2 ใหทดสอบการทํางานโดยทางกลและไฟฟาตามคําแนะนําของผูผลิต
3.4.9.3 วัดคาความตานทานวงจร เปรียบเทียบกับคาที่วัดไดในครัง้ แรกหลังการติดตั้ง
3.4.9.4 ตองคนหาสาเหตุ และแกไข หากคาเปรียบเทียบในขอ 3.4.9.3 มีความแตกตางกัน
3.4.10 การทดสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
46

3.4.11

3.4.12

3.4.13

3.4.14
3.4.15

3.4.16

3.4.10.1 ทดสอบโดยทํ า ให เ กิ ด ประกายไฟ เปลวไฟ หรื อเชื้ อเพลิ ง คุ ไ ฟ หรื อใช
อุปกรณกําเนิดแสง (ดูภาคผนวก ง 2.3) ในพื้นที่ที่อยูในมุมมองของอุปกรณ
ตรวจจับ
3.4.10.2 อุปกรณตรวจจับตองทํางานเริ่มสัญญาณการตรวจจับตามการทดสอบขอ
3.4.10.1 ภายในเวลาไมเกิน 10 วินาที จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.10.3 ทดสอบปลดสายสัญญาณภาพ หรือสายจายกําลังไฟ จากอุปกรณตรวจจับที่
ใชก ลองโทรทัศ น จะต องมีด วงไฟ และเสี ย งสั ญญาณเตือ นขึ้น ที่แผงชุ ด
ควบคุมการ ตรวจดูภาพ แสดงภาวะสัญญาณภาพขาดหาย (video loss)
พรอมกับสงสัญญาณขัดของไปที่แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด ที่มีสวนตรวจจับความรอนอยูดวย
3.4.11.1 ตองทดสอบแยกตามชนิดของอุปกรณตรวจจับ
3.4.11.2 ทดสอบอุปกรณตรวจจับควันตามขอ 3.4.1
3.4.11.3 ทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนตามขอ 3.4.7
การทดสอบอุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด ที่มีรีเลยควบคุมในตัว
3.4.12.1 ทดสอบอุปกรณตรวจจับควันตามขอ 3.4.1
3.4.12.2 ตรวจการทํางานตัดตอวงจรควบคุมอุปกรณอื่น จากรีเลยควบคุมในอุปกรณ
ตรวจจับควัน เชนวงจรควบคุมพัดลมระบายควัน ปลดแมเหล็กยึดประตูกั้น
ควัน เปนตน
การทดสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือ
3.4.13.1 ตองทดสอบการทํางานตามคําแนะนําของผูผลิต
3.4.13.2 อุปกรณแจงเหตุที่มีสวิตชกุญแจไขสําหรับการแจงเหตุ (general alarm) ตอง
ทดสอบการทํางานสวิตชกุญแจดวย
การทดสอบอุปกรณตรวจจับแกส
ตองทดสอบความการทํางานของอุปกรณตรวจจับแกสตามคําแนะนําของผูผลิต
การทดสอบสวิตชควบคุมประตูน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ํา
3.4.15.1 ทดสอบโดยหมุนเปดประตูน้ําไมเกิน 2 รอบ หรือทําใหประตูน้ําเลื่อนเปด 1
ใน 5 ของระยะเปดทั้งหมด
3.4.15.2 สวิตชจะตองเริ่มสัญญาณทันทีเมื่อทําการทดสอบขอ 3.4.15.1 จึงถือวาผาน
การทดสอบ
การทดสอบสวิตชตรวจความดันน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ําชนิดตรวจความดันสูง
หรือต่ํา
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3.4.16.1 ทดสอบโดยเพิ่ม หรือลดความดันน้ํา 10 ปอนดตอตารางนิ้ว จากความดัน
ตามมาตรฐานระบบดับเพลิงดวยน้ํา สําหรับสวิตชตรวจความดันสูง หรือต่ํา
ตามลําดับ
3.4.16.2 สวิตชจะตองเริ่มสัญญาณทันทีเมื่อทําการทดสอบขอ 3.4.16.1 จึงถือวาผาน
การทดสอบ
3.4.17 การทดสอบสวิตชตรวจระดับน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ํา
3.4.17.1 ทดสอบโดยเพิ่มหรือลดระดับน้ํา 75 มม. จากระดับน้ําตามมาตรฐานกําหนด
สําหรับถังอัดความดัน หรือ 300 มม. สําหรับถังที่ไมมีความดันภายใน
3.4.17.2 สวิตชจะตองเริ่มสัญญาณทันทีเมื่อทําการทดสอบขอ 3.4.17.1 จึงถือวาผาน
การทดสอบ
3.4.18 การทดสอบสวิตชตรวจการไหลของน้ําในระบบดับเพลิงดวยน้ํา
3.4.18.1 ทดสอบโดยเปดใหมนี ้ําไหลในระบบดับเพลิงดวยน้ํา
3.4.18.2 สวิตชจะตองเริ่มสัญญาณทันทีเมื่อทําการทดสอบขอ 3.4.18.1 จึงถือวาผาน
การทดสอบ
3.4.19 การทดสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ และเสียงประกาศ
3.4.19.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณ
3.4.19.2 วัดคาระดับความดังของเสียง
ก. วัดที่จุดใดๆสูงจากระดับพื้น 1.50 เมตร ในพื้นที่ปองกันภายในอาคาร
จากการทดสอบในขอ 3.4.19.1 ดวยเครื่องวัดความดังที่ไดมาตรฐาน
เชน ANSI
ข. วัดที่ตําแหนงที่ใชหลับนอน เชนที่หมอนสําหรับหองนอนภายในอาคาร
จากการทดสอบในขอ 3.4.19.1 ดวยเครื่องวัดความดังที่ไดมาตรฐาน
เชน ANSI
3.4.19.3 ในพื้นที่สาธารณะ คาความดังของเสียงสัญญาณที่วัดไดในขอ 3.4.19.2 (ก.)
นานไมนอยกวา 60 วินาที ตองมากกวาคาความดังของเสียงแวดลอมเฉลี่ยไม
นอยกวา 15 dBA หรือดังมากกวาความดังสูงสุดของเสียงแวดลอมไมนอย
กวา 5 dBA จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.19.4 ในพื้นทีห่ ลับนอน คาความดังของเสียงสัญญาณที่วัดไดในขอ 3.4.19.2 (ข.)
นานไมนอยกวา 60 วินาที ตองมากกวาคาความดังของเสียงแวดลอมเฉลี่ยไม
นอยกวา 15 dBA หรือดังมากกวาความดังสูงสุดของเสียงแวดลอมไมนอย
กวา 5 dBA และดังไมนอยกวา 75 dBA จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.19.5 ทดสอบการประกาศโดยอั ต โนมั ติ จ ากเสี ย งที่ บั น ทึ ก ล ว งหน า และการ
ประกาศดวยวิธีพูดผานไมโครโฟนที่แผงควบคุมระบบ โดยเลือกทดสอบ
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3.4.20

3.4.21

3.4.22

3.4.23

วงจรลําโพงแตละวงจร และวงจรทั้งหมดพรอมกัน เสียงประกาศที่ไดยิน
ตองมีความชัดเจน สามารถเขาใจถอยความไดจึงถือวาลําโพงกระจายเสียง
ผานการทดสอบ
การทดสอบอุปกรณแสงแจงสัญญาณ
3.4.20.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณ
3.4.20.2 ดวงไฟแจงสัญญาณจะตองติดกระพริบสวาง สามารถเห็นไดชัดเจนโดยงาย
การทดสอบอุปกรณแจงสัญญาณดวยการสั่นสะเทือนชนิดสอดใตหมอน
3.4.21.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณ
3.4.21.2 ตรวจการสั่นสะเทือนโดยอุปกรณแจงสัญญาณ จากการทดสอบในขอ
3.4.21.1 ตามคําแนะนําของผูผลิต
การทดสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณทางออก
3.4.22.1 ทดสอบโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณในขัน้ ตอนอพยพ
3.4.22.2 เสี ย งสั ญ ญาณและเสี ย งประกาศจากการทดสอบในข อ 3.4.22.1 จะต อ ง
เริ่มตนโดยอัตโนมัติ และใหเสียงสัญญาณที่แตกตางไปจากเสียงสัญญาณ
อื่นๆ
3.4.22.3 เสียงประกาศที่ไดยินตองมีความชัดเจน สามารถเขาใจถอยความไดจึงถือวา
ผานการทดสอบ
การทดสอบแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผลเพลิงไหม และแผงโมดูล
3.4.23.1 การทดสอบการทํางานแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผลเพลิงไหม และแผง
โมดูล
ก. พิสูจ นการตอบรับการเริ่มสั ญญาณตรวจจับ สัญญาณตรวจคุม และ
สัญญาณ ขัดของ พรอมกับกระตุนการทํางานอุปกรณแจงสัญญาณ
และอุปกรณชวย เชื่อมโยงการทํางานอื่นๆ
ข. แผงควบคุมที่ตอบรับการทดสอบโดยดวงไฟแสดงผลที่เกี่ยวของติด
และเสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้นเมื่อเกิดการเริ่มสัญญาณ ภายใน
เวลาที่กําหนด ถือวาผานการทดสอบดังตอไปนี้
(1) เวลาไมเกิน 10 วินาที ทดสอบโดยทําใหเกิดการเริ่มสัญญาณจาก
โซนตรวจจับ
(2) เวลาไมเกิน 30 วินาที ทดสอบโดยทําใหเกิดการเริ่มสัญญาณจาก
โซนตรวจจับที่มีการพิสูจนสัญญาณตรวจจับ
ค. แผงควบคุมที่ตอบรับการทดสอบโดยดวงไฟแสดงผลที่เกี่ยวของติด
และเสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้นเมื่อเกิดการขัดของ ภายในเวลาไม
เกิน 10 วินาที ถือวาผานการทดสอบดังตอไปนี้
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(1) ทดสอบโดยวิธีสุมตัวอยาง ปลดอุปกรณออกจากสายโซนตรวจจับ
หรือสายโซนแจงสัญญาณ และทําซ้ําในจํานวนอุปกรณไมนอยกวา
รอยละ 10 ของจํานวนอุปกรณทั้งหมดที่มีในระบบ
(2) ทดสอบโดยการตัดโซนตรวจจับออกจากวงจรดวยสวิตชตัดวงจร
(disconnect / isolating switch)
(3) ทดสอบโดยทําใหเกิดการลัดวงจรลงดิน (ground fault)
(4) ทดสอบโดยปดแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก
(5) ทดสอบโดยการปลดขั้วแบตเตอรี่จายไฟสํารอง
ง. แผงโมดูลมอนิเตอรที่แสดงการตอบรับการทดสอบการเริ่มสัญญาณ
ตรวจจับ โดยดวงไฟติดคางที่โมดูล จึงถือวาผานการทดสอบ
จ. แผงโมดู ลควบคุมที่แสดงการตอบรับการทดสอบการแจง สัญญาณ
โดยดวงไฟติดคางที่โมดูล จึงถือวาผานการทดสอบ
ฉ. แผงแสดงผลเพลิงไหมที่แสดงการตอบรับการทดสอบการเริ่มสัญญาณ
ตรวจจั บ และการแจ งสัญญาณ โดยดวงไฟติด แสดงตํา แหนง โซนที่
กําหนด และเสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น จึง ถือวาผานการทดสอบ
3.4.23.2 การทดสอบดวงไฟแสดงผล และเสียงสัญญาณเตือนที่แผงควบคุมระบบ
และแผงแสดงผลเพลิ ง ไหม เมื่ อ กดสวิ ต ช ท ดสอบหรื อ สั่ ง งานด ว ย
โปรแกรมควบคุม
ก. ดวงไฟทุกดวงที่แผงควบคุมติด จึงถือวาผานการทดสอบ
ข. ดวงไฟทุกดวงที่แผงแสดงผลเพลิงไหมติด และเสียงสัญญาณเตือนใน
แผงดังขึ้น จึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.23.3 ทดสอบการทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑตอรวม (interface equipment)
การสื่อสารในเครือขาย
ก. ทดสอบโดยทําใหเกิดการเริม่ สัญญาณที่แผงควบคุมยอยในเครือขาย
ข. อุ ป กรณ หรื อ บริ ภั ณ ฑ ต อ ร ว มการสื่ อ สาร ที่ ทํ า ให เ กิ ด การตอบรั บ
สัญญาณจากการทดสอบในขอ 3.4.23.3 ก. ที่แผงควบคุมหลัก จึงถือวา
ผานการทดสอบ
3.4.24 การทดสอบแผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉิน
3.4.24.1 การทํางานของเครื่องกําเนิดเสียงสัญญาณ และเครื่องขยายเสียง
ก. ทดสอบเครื่องโดยทําใหเกิดการแจงสัญญาณที่แผงควบคุมระบบ
ข. เสียงสัญญาณจากเครื่องกําเนิดเสียงผานลําโพง จะตองเปนโทนเสียงที่
ตรงตามที่กําหนด และเสียงประกาศขอความที่บันทึกลวงหนาจะตองไม
ยืด หรือแตกพรา จึงถือวาผานการทดสอบ
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ค. ไมโครโฟนใชประกาศขอความ จะตองสามารถตัดแซงเสียงสัญญาณ
ในขณะใชประกาศ โดยเสียงประกาศจะตองตอเนื่อง ไมขาดเปนชวง
หรือมีเสียงอื่นแทรกรบกวน ในขณะที่ใชพูดตอเนื่อง จึงถือวาผานการ
ทดสอบ
ง. เมื่อเปดใชวงจรลําโพงกระจายเสียงทั้งหมดในระบบ เครื่องขยายเสียง
จะตองสามารถใชงานไดโดยตอเนื่องตลอดเวลา โดยเสียงสัญญาณ หรือ
เสียงประกาศจะตองใหความดังไดตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ จึงถือ
วาผานการทดสอบ
จ. ทดสอบการสลับเปลี่ยนชุดเครื่องขยายเสียงใชงานและชุดสํารองโดย
อัตโนมัติ ตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด
3.4.24.2 การทดสอบการทํางานของแผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉิน
ก. แผงควบคุ ม การสื่ อ สารฉุ ก เฉิ น ที่ ผ า นการทดสอบ จะต อ งสามารถ
ทํางานไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ใชประกาศผานวงจรลําโพงที่ตองการไดตลอดเวลาตามตองการ
(2) เริ่มทํางานกําเนิดสัญญาณเสียง หรือเสียงที่บันทึกลวงหนาผานวงจร
ลําโพงที่กําหนดไดภายในเวลาที่กําหนด เมื่อทําการทดสอบในขอ
3.4.24.1
ข. แผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉินที่ผานการทดสอบ จะตองตอบรับ การ
ทดสอบการสื่อสารดังตอไปนี้
(1) ทดสอบโดยใชสวิตชเลือกวงจรลําโพง ดวงไฟสัญญาณของวงจร
ลําโพงนั้นติด และการสื่อสารผานวงจรดังกลาวทําไดทันที
(2) ทดสอบโดยการตอสายเรียกเขาที่เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน หรือยก
โทรศัพทที่แผงโทรศัพทฉุกเฉิน ดวงไฟสัญญาณของวงจรโทรศัพท
ฉุกเฉินนั้นติด เสียงสัญญาณเตือนที่แผงดังขึ้น และการสื่อสารผาน
วงจรดังกลาวทําไดเมื่อกดสวิตชตอบรับ
ค. แผงควบคุมการสื่อสารฉุกเฉินที่ผานการทดสอบ จะตองตอบรับการ
ทดสอบการเกิดขัดของ โดยดวงไฟสัญญาณติด และเสียงสัญญาณเตือน
ที่แผงดังขึ้นในกรณีดังตอไปนี้
(1) ทดสอบโดยวิธีสุมตัวอยาง ปลดอุปกรณออกจากสายวงจรสื่อสาร
และทํ า ซ้ํ า ในจํ า นวนอุ ป กรณ ไ ม น อ ยกว าร อ ยละ 10 ของจํ า นวน
อุปกรณทั้งหมดที่มีในระบบสื่อสารฉุกเฉิน
(2) ทดสอบโดยการตัดแยกโซนสื่อสารออกจากวงจรสื่อสารฉุกเฉิน
(3) ทดสอบโดยทําใหเกิดการลัดวงจรลงดิน (ground fault)
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(4) ทดสอบโดยปดแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก
(5) ทดสอบโดยการปลดขั้วแบตเตอรี่จายไฟสํารอง
ง. ทดสอบสมรรถนะของโทรศัพทฉุกเฉิน
โดยใชการสื่อสารระหวาง
โทรศัพทแมขายที่แผงควบคุมการสื่อสาร กับเครื่องโทรศัพทลูกขายใน
พื้นที่ปองกัน
(1) การสื่ อ สารที่ ไ ด รั บ ทั้ ง สองด า นตอ งดั ง ชั ด เจน ไม มี เ สี ย งรบกวน
แทรก และทําไดโดยตอเนื่อง จึงถือวาผานการทดสอบ
(2) การสื่ อ สารกั บ เครื่ อ งโทรศั พ ท แ ม ข า ย ต อ งสามารถทํ า ได กั บ
เครื่องโทรศัพทลูกขายไดตั้งแต 1 ถึง 5 เครื่องพรอมกัน จึงถือวาผาน
การทดสอบ
3.4.25 วิธีการทดสอบบริภัณฑตอรวม (interface equipment)
3.4.25.1 ทดสอบการทํางานของบริภัณฑตอรวมระหวางบริภัณฑแผงควบคุมระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย กับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย โดยทําใหเกิด
การแจงสัญญาณที่แผงควบคุมระบบ
3.4.25.2 พิสูจนการตอบรับการแจงสัญญาณที่สงผานบริภัณฑตอรวมโดยการ ตรวจวั ด
การทํางานของหนาสัมผัส (relay หรือ magnetic contactor)
3.4.25.3 หนาสัมผัสที่ทํางานตามที่กําหนดโดยทันทีที่ทําการทดสอบในขอ 3.4.25.1
จึงถือวาผานการทดสอบ ดังตอไปนี้
ก. ปดการทํางานของบริภัณฑ หรือระบบดังตอไปนี้
(1) ระบบปรับอากาศ ในพื้นที่ ที่กําหนด
(2) ระบบลิฟท โดยใหเลื่อนจอดชั้นที่กําหนด
(3) ปลดล็อกประตูกั้นควัน มานกั้นควัน และประตูพื้นที่หวงหาม
(4) ลิ้นกันควันไฟ (smoke damper) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศที่
กําหนด
ข. เปดการทํางานของบริภัณฑ หรือระบบตอไปนี้
(1) พัดลมอัดอากาศในพื้นที่ ที่กําหนด
(2) พัดลมระบายควันไฟ จากพื้นที่ ที่กําหนด ออกนอกอาคาร
(3) กระตุนการทํางานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่กําหนด
3.4.26 วิธีการทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ
3.4.26.1 ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก
ก. ตองปลดขั้วแบตเตอรี่จายไฟสํารองออกกอนทําการทดสอบ และตอ
กลับเมื่อทําการทดสอบแลวเสร็จ
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ข. ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาหลักโดยทําใหระบบเกิดการแจงสัญญาณ
ทั่ ว ไปขึ้ น กระทั่ ง อุ ป กรณ แ ละบริภั ณ ฑ แ จ ง สัญ ญาณทุ ก ชุด ในระบบ
ทํางาน ในขณะที่อุปกรณตรวจจับทุกชุดยังคงทํางานตามปกติ
ค. แหล ง จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ ส ามารถจ า ยไฟให กั บ อุ ป กรณ แ ละบริ ภั ณ ฑ
ทั้งหมดในระบบได จากการทดสอบในขอ 3.4.26.1 ข. จึงถือวาผานการ
ทดสอบ
ง. ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาเสริม (auxiliary power supply) แยก
ตางหาก
จ. ทดสอบการทํางานของสวิตชตัดวงจรจายกําลังไฟฟาหลักโดยการเปด
ปดสวิตชตอเนื่องอยางนอย 5 ครั้ง ทั้งนี้ตองตอแบตเตอรี่กลับตามเดิม
กอนทําการทดสอบ
ฉ. สวิตชตัดวงจรที่ทํางานตอบสนองไดเปนอยางดี จึงถือวาผานกาทดสอบ
3.4.26.2 ทดสอบแหลงจายกําลังไฟฟาสํารอง
ก. ตัดวงจรจายไฟหลักออกจากแผงควบคุม กอนทําการทดสอบ และตอ
กลับเมื่อทําการทดสอบแลวเสร็จ
ข. ทดสอบใหแบตเตอรี่จายไฟฟาสํารองใหกบั ระบบ ในสภาวะปกตินาน 5
ชั่วโมง
ค. ทดสอบตอเนือ่ งจากขอ 3.4.26.2 ข. ดังตอไปนี้
(1) ทําใหระบบเกิดการแจงสัญญาณทั่วไปขึ้น นานไมนอยกวา 5 นาที
(2) ใชงานระบบการสื่อสารฉุกเฉิน ประกอบดวยเสียงแจงสัญญาณ
ทั่ ว ไปผ า นวงจรลํ า โพง การกระจายเสี ย งประกาศฉุ ก เฉิ น และ
โทรศัพทฉุกเฉินนานไมนอยกวา 15 นาที
ง. แบตเตอรี่ที่ทดสอบการใชงานขางตนแลว และถือวาผานทดสอบให
สามารถใชงานตอไปไดอกี จะตองอยูใ นเกณฑดังตอไปนี้
(1) วัดคาแรงดันไฟฟาระหวางขั้วในขณะทดสอบในขอที่ 3.4.26.2 ค.
ไดอยูในเกณฑที่ผูผลิตแผงควบคุมระบบกําหนด
(2) คาพิกัดกระแสไฟของแบตเตอรี่ สูงกวาคากระแสไฟที่ไดจากการ
คํานวณพิกัดกระแสไฟที่ระบบตองการ ไมนอยกวารอยละ 25
จ. ทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาจายไฟฟาสํารอง (UPS) ตามหลักปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
3.4.27 วิธีการทดสอบสายสัญญาณ
3.4.27.1 ทดสอบสายสัญญาณชนิดสายโลหะ เชนสายทองแดงหุมฉนวน
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ก. ทดสอบสายสัญญาณดวยการวัดคาแรงดันไฟฟา ที่ปลายทางวงจร และ
วัดคาความตานทานวงจรที่ตนทางวงจรดวยมัลติมิเตอร (multimeter)
ข. ทดสอบสายสัญญาณดวยการวัดคาความตานทานฉนวนเทียบกับดิน
ดวยเมกกะโอหมมิเตอร (mega ohmmeter)
(1) สายสัญญาณในระบบธรรมดาใชแรงดันทดสอบที่ 500 VDC
(2) สายคูตีเกลียว (twisted pair) ใชการทดสอบตามขอ (1) หรือตามที่
ผูผลิตกําหนด
(3) สายสัญญาณชนิดสายชีลด (shielded coaxial cable) ใชการทดสอบ
ตามขอ (1) หรือตามที่ผูผลิตกําหนด
ค. สายสัญญาณวงจรโซนที่ถือวาผานการทดสอบ จะตองวัดไดคาพิกัด
ตางๆ ดังตอไปนี้
(1) คาแรงดันไฟฟาที่ไดจากการทดสอบในขอ 3.4.27.1 ก. วัดระหวาง
คูสายของแตละวงจรโซน จะตองอยูในเกณฑที่ผูผลิตแผงควบคุม
ระบบกําหนด
(2) คาความตานทานที่ไดจากการทดสอบในขอ 3.4.27.1 ก. วัดระหวาง
คูสายของแตละวงจรโซน จะตองอยูในเกณฑที่ผูผลิตแผงควบคุม
ระบบกําหนด และไมลัดวงจร
(3) การทดสอบในขอ 3.4.27.1 ข. วัดคาระหวางสายวงจรโซน หรือสาย
วงจรเชื่อมตอสัญญาณเทียบกับสายดิน จะตองไดคาความตานทาน
เปนเมกกะโอหม (mega ohm) หรือไมลัดลงดิน
(4) การทดสอบในขอ 3.4.27.1 ข. (1) จะตองไดคาไมต่ํากวา 0.5 เมกกะ
โอหมจึงถือวาผานการทดสอบ
3.4.27.2 ทดสอบสายสัญญาณชนิดสายใยแกวนําแสง (fiber optic)
ก. ทดสอบสายสัญญาณชนิดสายใยแกวนําแสงโดยการปลดขั้วตอสายดาน
ปลายทาง และวัดดวยมิเตอรกําลัง (power meter)
ข. สายสัญญาณชนิดสายใยแกว นําแสงที่ถือวาผานการทดสอบ จะตอง
พิสูจนไดคาพิกัดตางๆ ดังตอไปนี้
(1) มีแสงที่ขั้วตอปลายสาย
(2) คาสูญเสียในสายที่วัดไดจากการทดสอบขอ 3.4.27.2 ก. ตองไม
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละสอง เมื่อเปรียบเทียบกับคาที่วัดไดจากการ
ทดสอบครั้งกอน และคานั้นจะตองอยูในเกณฑที่ผูผลิตบริภัณฑ
เชื่อมตอสัญญาณกําหนด
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3.5 รายงานการทดสอบ
จะตองทําการทดสอบการติดตั้งตามกําหนด ดวยขั้นตอน และวิธีการทดสอบสอบในขอ 3.4
และจัดทํารายงานตามลักษณะที่กําหนดในขอ 1.16.3 ตามกําหนดเวลาและรายละเอียดดังแสดง
ไวในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

1

บริภัณฑแผง
ควบคุมระบบ

ทดสอบเมื่อติดตั้งเสร็จ โดยจายไฟใหแผง
ควบคุมทํางานดวยตัวเอง ดวยวิธีการทีผ่ ูผลิต
แนะนํา โดยปลดสายสัญญาณวงจรโซน วงจร
ควบคุมออกทั้งหมด จะตองไมพบความผิดปกติ
ใดๆเกิดขึ้นที่แผงควบคุมนั้น
ทดสอบ การทํางานที่แสดงการตอบรับเมื่อเริ่ม
สัญญาณตรวจจับ หรือสัญญาณตรวจคุม จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. ดวงไฟแสดงโซนตรวจจับที่เกี่ยวของติด
2. เสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น
3. ดวงไฟแสดงโซนแจงสัญญาณที่เกี่ยวของติด
และวงจรแจงสัญญาณนั้นทํางานโดยทันที หรือ
วงจรหนวงเวลาเริ่มทํางานตามการควบคุมที่
กําหนด
4. จอแสดงตัวอักษรและตัวเลขแสดงชื่อและ
หมายเลขตําแหนงที่เกิดการเริ่มสัญญาณ
(สําหรับแผงควบคุมแบบระบุตําแหนงได)
5. วงจรควบคุมอุปกรณ หรือบริภัณฑชวย
เชื่อมโยง ทํางานตามการควบคุมที่กําหนด
ทดสอบ การทํางานแจงสัญญาณ เมื่อเกิดการเริ่ม
สัญญาณจากวงจรตรวจจับ จะตองใหผลทดสอบ
ตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. ควบคุมใหอุปกรณแจงสัญญาณทํางาน
2. ควบคุมการทํางานระบบรวมทํางานใหความ
ปลอดภัยอื่นๆ ทํางาน ตามที่กําหนด
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บันทึก
ผลการปฏิบัติ
รายป

รายหกเดือน

สิ่งที่ตองทํา และผลที่ตองการ

รายสามเดือน

รายการ

ครั้งแรก

ขอ

รายเดือน

กําหนดเวลา

หนา 1-6

ผาน

ไมผาน

ความเห็น

ตารางที่ 3.1 แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

1

2

3

4

บริภัณฑแผง
ควบคุมระบบ
(ตอ)

บริภัณฑแผง
ควบคุมยอย
และควบคุม
ระยะไกล
แหลงจาย
กําลังไฟฟา

แบตเตอรี่จาย
ไฟฟาสํารอง

ทดสอบ การทํางานที่แสดงการตอบรับเมื่อเกิด
ขัดของ เชนสายสัญญาณ สายวงจรขาด จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1.ดวงไฟแสดงผลที่เกี่ยวของติด
2. เสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น
ทดสอบ สวิตชทั้งหมด และแปนกดควบคุม
1. ตองทําใหเกิดการควบคุมที่กําหนดได
2. สวิตชเงียบเสียง (silence) ปดเสียงเตือนได
3. สวิตชปรับปกติ (reset switch) ทําใหระบบ
กลับสูสภาวะปกติได
ทดสอบ ทําใหดวงไฟสัญญาณทุกดวงติด
ทดสอบ เรียกการแสดงผลยอนหลัง เพือ่ ดูการ
เริ่มสัญญาณทั้งหมด ตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด
ทดสอบ การทํางานที่แสดงถึงการตอบสนอง
และการควบคุม ที่ใหผลการทํางานตรงกันกับ
แผงควบคุมหลัก ทั้งสวิตช ดวงไฟสัญญาณ และ
จอแสดงผล ตามการทดสอบในขอที่ 1.
ทดสอบเมื่อติดตั้งเสร็จ โดยทําใหเกิดการสลับ
เปลี่ยนแหลงจายกําลังไฟฟาหลัก และแบตเตอรี่
ไมนอยกวา 3 ครั้ง
1. จะตองสลับไดโดยอัตโนมัติทุกครั้ง
2. จะตองประจุกลับแบตเตอรี่ไดโดยอัตโนมัติ
ทุกครั้ง เมื่อกลับมาใชไฟจากแหลงจาย
กําลังไฟฟาหลัก
ทดสอบ แหลงจายกําลังไฟฟาหลักและ
แหลงจายกําลังไฟฟาเสริมสําหรับระบบ จะตอง
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. การตอบสนองของสวิตชตัดวงจรไฟฟาจาย
กําลังไฟหลักใหกับแผงควบคุม
2. คาแรงดันไฟฟาระหวางคูสายโซนวงจรแจง
สัญญาณในสภาวะแจงสัญญาณ เทากับใน
สภาวะปกติ
ทดสอบเมื่อติดตั้งเสร็จ โดยใหระบบทํางานดวย
ไฟจากแบตเตอรี่เทานั้น ในภาวะแจงสัญญาณ
1. อุปกรณแจงสัญญาณทุกชุด ทํางานเต็มพิกัด
2. อุปกรณและบริภัณฑควบคุมทุกชุดทํางาน
3. แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ไมตก
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ตารางที่ 3.1 แบบรายงาน และกําหนดการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

หนา 3-6

4

5
6

7

8

แบตเตอรี่จาย
ไฟฟาสํารอง
(ตอ)

ทดสอบ แบตเตอรี่จายไฟฟาสํารอง จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. คาพิกัดกระแสไฟของแบตเตอรี่ ตองวัดได
มากกวาคาจากการคํานวณรอยละ 25
2. คาแรงดันไฟฟาระหวางคูสายโซนวงจรแจง
สัญญาณในสภาวะแจงสัญญาณ
ทดสอบ แบตเตอรี่ที่ใชงานไปแลวสองป จะตอง
สามารถจายไฟใหระบบในสภาวะปกติไดไม
นอยกวา 24 ชั่วโมง กับจะตองจายไฟใหกับ
ระบบในสภาวะแจงเหตุไดไมนอยกวา 15 นาที
เครื่องกําเนิด ทดสอบ เครื่องกําเนิดไฟฟา หรือ UPS ตาม
ไฟฟา ( UPS) ประมวลหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของ
แผงแสดงผล ทดสอบ การแสดงการตอบรับเมื่อเริ่มสัญญาณ
เพลิงไหม
ตรวจจับ หรือสัญญาณตรวจคุม จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. ดวงไฟแสดงโซนตรวจจับที่เกี่ยวของติด
2. เสียงสัญญาณเตือนในแผงดังขึ้น
ทดสอบ การทํางานของสวิตชควบคุมทุกชุด
ทดสอบ ดวงไฟสัญญาณทุกดวงติด
บริภัณฑโมดูล ทดสอบ โมดูลตางๆ ในวงจรระบบที่สามารถ
ระบุตําแหนงได จะตองใหผลทดสอบตามหลัก
ปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. โมดูลมอนิเตอรดวงไฟสัญญาณสื่อสารติด
คางตอบสนองการเริ่มสัญญาณ
2. โมดูลควบคุมดวงไฟสัญญาณสื่อสารติดคาง
ตอบสนองการแจงสัญญาณ
3. โมดูลแยกวงจรอิสระ (isolator module) ดวง
ไฟติดคาง ตอบสนองการแยกวงจรอิสระสําเร็จ
อุปกรณ
ทดสอบ อุปกรณตรวจจับเริ่มสัญญาณ ดวย
ตรวจจับ
เครื่องมือทดสอบทีผ่ ูผลิตอุปกรณรับรอง และได
เริ่มสัญญาณ มาตรฐาน โดยสามารถใหผลทดสอบเปนไปตาม
หลักปฏิบัติกําหนด
1. อุปกรณตรวจจับควันชนิดจุด ทุกแบบ
2. อุปกรณตรวจจับควันชนิดลําแสง
3. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
ในทอดูดลมกลับ
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 คากระแสขณะปกติ
_________________A
 คากระแสขณะแจงเหตุ
_________________A





 คาพิกัดจากการคํานวณ
________________Ah
คาพิกัดที่วัดได
________________Ah
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8

9

10

11

12

อุปกรณ
ตรวจจับ
เริ่มสัญญาณ
(ตอ)

4. อุปกรณตรวจจับควันชนิดสุมตัวอยางอากาศ
หลายจุด
5. อุปกรณตรวจจับควันชนิดกลองโทรทัศน
6. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดจุด ทุกแบบ
7. อุปกรณตรวจจับความรอนชนิดเสน ทุกแบบ
8. อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
9. อุปกรณตรวจจับแกส
10.สวิตชควบคุมประตูน้ํา ระบบดับเพลิงฯ
11.สวิตชตรวจคุมความดันน้ํา ระบบดับเพลิงฯ
12.สวิตชตรวจระดับน้ํา ระบบดับเพลิงฯ
13.สวิตชตรวจการไหลของน้ําในทอน้ําระบบ
ดับเพลิงฯ
อุปกรณตรวจ ทดสอบ อุปกรณตรวจจับควันชนิดทํางานดวย
จับควันชนิด แบตเตอรี่ ใชสําหรับบาน จะตองใหผลทดสอบ
ทํางานดวย
ที่ไดมาตรฐาน ดังตอไปนี้
แบตเตอรี่ ใช 1. หลักปฏิบัติกําหนด
สําหรับบาน
2. ขอกําหนด หรือขอแนะนําของผูผลิต
สวิตชแจงเหตุ ทดสอบ อุปกรณสวิตชแจงเหตุดวยมือ จะตอง
ดวยมือ
ใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. ทําใหเกิดการเริ่มสัญญาณที่สวิตชแจงเหตุดวย
มือตามคําแนะนําของผูผลิต
2. ทําใหเกิดการแจงเหตุทั่วไป ดวยสวิตชกุญแจ
ที่สวิตชแจงเหตุดวยมือตามคําแนะนําของผูผลิต
อุปกรณ
ทดสอบ อุปกรณแจงสัญญาณ จะตองให
แจงสัญญาณ ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
กายใน และ
1. อุปกรณเสียงแจงสัญญาณทุกแบบ
ภายนอก
2. ลําโพงเสียงแจงสัญญาณ และเสียงประกาศ
อาคาร
3. อุปกรณแสงแจงสัญญาณ
4. อุปกรณแจงสัญญาณดวยการสั่นสะเทือน
ทดสอบ วัดคาความดังของเสียงสัญญาณ ที่จุด
ใดๆในพื้นที่ปองกัน
อุปกรณเสียง
แจงสัญญาณ
ทางออก

ทดสอบ อุปกรณเสียงแจงสัญญาณทางออก
จะตองใหผลทดสอบที่ไดมาตรฐาน ดังตอไปนี้
1. หลักปฏิบัติกําหนด
2. ขอกําหนด หรือขอแนะนําของผูผลิต

58





บันทึก
รายป

ผลการปฏิบัติ
มี
ผาน

ไมมี
ไมผาน






รายหกเดือน

สิ่งที่ตองทํา และผลที่ตองการ

รายสามเดือน

รายการ

ครั้งแรก

ขอ

รายเดือน

กําหนดเวลา

หนา 4-6

































































คาต่ําสุด ______dBA
คาสูงสุด ______dBA
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13

บริภัณฑแผง ทดสอบ การตอบสนองที่แผงควบคุมการสื่อสาร
ควบคุมการ
ฯ การตอบรับเมื่อเกิดการแจงสัญญาณ เมื่อใช
สื่อสารฉุกเฉิน งานระบบ และเมื่อระบบขัดของ จะตองให
ผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. ดวงไฟสัญญาณเตือน และดวงไฟแสดงผล
2. สวิตชเลือกใชโซนวงจรลําโพง
3. เสียงสัญญาณเตือนที่แผงควบคุมการสื่อสารฯ
เมื่อมีโทรศัพทเรียกเขา
4. สวิตชเลือกตอบรับโซนวงจรโทรศัพท
ทดสอบ การทํางานเมื่อควบคุมการแจงเสียง
สัญญาณ และเสียงประกาศจะตองใหผลทดสอบ
ตามหลักปฏิบัติกําหนด ไดแก
1. เครื่องกําเนิดเสียงสัญญาณผานวงจรลําโพง
2. การตัดแซงสัญญาณเสียงโดยไมโครโฟน
3. เครื่องขยายเสียงทุกชุดใหกําลังขับไดอยาง
สม่ําเสมอในขณะเกิดการแจงเสียงสัญญาณ
ทั่วไปผานลําโพงทุกจุดในระบบ
14 บริภัณฑ
ทดสอบ อุปกรณ หรือบริภัณฑตอรวมการ
เชื่อมตอการ
สื่อสารผานระบบเครือขาย และเครื่อง
สื่อสารระบบ คอมพิวเตอรในเครือขาย จะตองใหผลการ
เครือขาย
ทดสอบเปนไปตามหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ทดสอบ การทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑ
ตอรวมการสื่อสาร ผานระบบเครือขาย จะตอง
ใหผลการทดสอบเปนไปตามตามหลักปฏิบัติที่
เกี่ยวของกําหนด
15 การเชื่อมตอ
ทดสอบ การตอบรับของบริภัณฑเชื่อมตอ
กับระบบรวม สัญญาณระหวางบริภัณฑแผงควบคุมระบบฯ
ทํางาน ฯ
กับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เมื่อมีการ
แจงสัญญาณ หรือการแจงสัญญาณทั่วไปเกิดขึ้น
จะตองใหผลทดสอบตามหลักปฏิบัติกําหนด
16 สายสัญญาณ การทดสอบ สายนําสัญญาณชนิดสายโลหะหุม
ฉนวน จะตองใหผลทดสอบตามผูผลิตกําหนด
1. คาแรงดันไฟฟาของแตละวงจรโซน
2. คาความตานทานของแตละวงจรโซน
3. คาความตานทานของฉนวนเมื่อเทียบกับดิน
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16

สายสัญญาณ
(ตอ)

การทดสอบ สายนําสัญญาณชนิดสายใยแกวนํา
แสง จะตองใหผลทดสอบคาสูญเสียในสายไม
เกินกวาที่ผูผลิตอุปกรณ และบริภัณฑกําหนด
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3.6 การบันทึกผลการทดสอบ
3.6.1 เมื่อปฏิบัติการทดสอบการทํางานของอุปกรณ บริภัณฑ และระบบแลวเสร็จ ผูทดสอบ
จะตองสรุปรายงานผลการทดสอบ เพื่อจัดทําบันทึกการทดสอบและขอคิดเห็นที่เปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร ส ง มอบให กั บ เจ า ของอาคาร หรื อ ตั ว แทนเจ า ของอาคารที่ จ ะต อ งเก็ บ
รวบรวมบันทึกการทดสอบตามกําหนดทั้งหมดเปนแฟมประวัติของระบบ โดยจะตอง
เก็บรักษาประวัติของระบบนี้ไวเปนอยางดี เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
3.6.2 บันทึกการทดสอบสามารถเก็บเปนเอกสารและในรูปของสื่ออิเลคทรอนิกสก็ได
3.6.3 ผลการทดสอบตองประกอบดวยขอมูลตามที่กําหนดในขอ 1.16.2.2
3.6.4 แบบบันทึกการทดสอบอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด
แสดงในตารางที่ 3.2
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ตารงที่ 3.2 แบบบันทึกการทดสอบอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด
วัน เดือน ป ที่เสร็จสิ้นการทดสอบ
ผูดําเนินการทดสอบ
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อยู
ชื่อผูทดสอบ
ใบอนุญาตเลขที่
โทรศัพท
การทดสอบ

รายเดือน

เลขที่

รายสามเดือน

อาคารที่รับการทดสอบ
ชื่ออาคาร
ที่อยู
เจาของ/ตัวแทนเจาของ
ชื่อผูติดตอ
โทรศัพท
รายหกเดือน
รายป

การเตรียมการกอนปฏิบัติการทดสอบ
ดําเนินการตรวจสอบ อุปกรณ บริภัณฑกอนหนานี้เมื่อ _______________ ไดผลตรวจสอบ
ขอชี้แจงการตรวจสอบผานโดยมีเงื่อนไข
ดําเนินการประกาศเตือนในพื้นที่ ที่จะปฏิบัติการทดสอบดังนี้
1. แจงเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
2. แจงเจาหนาผูรับผิดชอบความปลอดภัยในอาคาร
3. แจงผูอยูอาศัยในอาคาร
4. อื่นๆ (ระบุ)

เสียง

เอกสาร

ผลปฏิบัติการทดสอบ
เริ่มดําเนินการทดสอบ อุปกรณ บริภัณฑ เมื่อ ________________________ไดผลทดสอบ
ขอชี้แจงผลการทดสอบผานโดยมีเงื่อนไข

อื่นๆ (ระบุ)

ผาน

ไมผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข
มีเอกสารแนบ
วัน / เวลา

ผูรับแจง

ผาน

ไมผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข

มีเอกสารแนบ
ความเห็นเพิ่มเติม :
มีเอกสารแนบ
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบั การทดสอบตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพแลว
ชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน
ลงนาม
วันที่
ลงนาม

วันที่

สําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรับการทดสอบการทํางานอยางตอเนื่องเปนเวลา 120 ชั่วโมงแลว
ชื่อผูติดตั้งระบบ
ชื่อวิศวกร ผูออกแบบ หรือที่ปรึกษา
ลงนาม
วันที่
ลงนาม
วันที่
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หมวดที่ 4
การตรวจรับงานติดตั้ง และการเริ่มตนเปดใชงานระบบ
4.1 ทั่วไป
4.1.1 การตรวจรั บ งานติ ด ตั้ ง ตามประมวลหลั ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ วิ ช าชี พ นี้ ใช เ ป น มาตรฐาน
ตรวจสอบ การติดตั้ง และทดสอบการทํางานของอุปกรณและบริภัณฑทั้งหมด สําหรับ
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่ติดตั้งใหม หรือเฉพาะสวนที่ติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากงาน
ติดตั้งนั้นแลวเสร็จ
4.1.2 การตรวจสอบระบบที่ติดตั้งแลวเสร็จ ใหหมายรวมถึงระบบที่ติดตั้งใหมทั้งระบบ และที่
ติด ตั้ งเพิ่ม เติมกอนเชื่ อมต อเขากับระบบที่ติด ตั้ งใชงานอยู เ ดิม โดยตองตรวจสอบตาม
ข อ กํ า หนดในบทที่ 2 และข อ 4.3 ของประมวลหลั ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ วิ ช าชี พ นี้ รวมทั้ ง
มาตรฐาน หรือประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวของ เชนมาตรฐานการติดตั้งไฟฟา
สําหรับประเทศไทย (วสท.) เปนตน
4.1.3 การทดสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ และบริ ภั ณ ฑ ที่ ติ ด ตั้ ง แล ว เสร็ จ ให ห มายรวมถึ ง
อุปกรณและบริภัณฑที่ติดตั้งใหมทั้งระบบ และที่ติดตั้งเพิ่มเติมกอนเชื่อมตอเขากับระบบที่
ติดตั้งใชงานอยูเดิมโดยตองทดสอบตามขอกําหนดในบทที่ 3 และขอ 4.5 ของประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้
4.1.4 อุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ผานการรับรองการตรวจรับงานติดตั้ง
ตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนีแ้ ลว จึงจะสามารถเปดใชงานระบบตอไปได
4.1.5 การตรวจสอบอาคารที่ กอ สรา งใหม หรื อ อาคารที่ เ ปลี่ ย นแปลงการใช ง าน หากอยู ใ น
ประเภทที่กําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารใหตองติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อั ค คี ภั ย อาคารนั้ น ๆจะสามารถดํ า เนิ น การเป ด ใช อ าคารได ห ลั ง จากเป ด ใช ง านระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยทั้งหมดแลวเทานั้น
4.2 ขั้นตอนการตรวจรับงานติดตัง้
4.2.1 การเตรียมเอกสาร กอนปฏิบัติการตรวจรับงานติดตั้ง
เอกสารที่ตองจัดเตรียม กอนปฏิบัติการตรวจรับงานติดตั้ง ประกอบดวย
4.2.1.1 แบบแปลนแสดงการติดตั้งจริง (ดูขอ 1.6.13)
4.2.1.2 เอกสารบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากระบบที่ไดออกแบบไวแตแรก และ
เอกสารบันทึกการติดตั้งในที่ซอน พรอมผังวงจร และภาพประกอบ
4.2.1.3 เอกสารคูมือการใชงานระบบ ที่จัดทําขึ้นใชเฉพาะกับระบบที่ติดตั้งนี้ (ดูขอ 2.2.1.2)

4.2.1.4 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดตั้งระบบ (ดูขอ 2.7)
4.2.1.5 แบบบันทึกการทดสอบการติดตั้งระบบ (ดูขอ 3.5)
4.2.2 ปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ หลังการติดตั้ง
4.2.2.1 การเตรียมพรอม กอนปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบระบบเพื่อการตรวจรับงาน
ก. ตองปฏิบัติการตรวจสอบระบบ เมื่อการตกแตงภายในพืน้ ที่ปองกันแลวเสร็จ
ข. ผูดําเนินการตรวจสอบและทดสอบระบบ ควรเปนวิศวกรไฟฟาซึ่งตองเปนผู
ที่มีคุณสมบัติ ตามขอกําหนดในประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ในขอ
1.6.9 และตองมีประสบการณตรวจสอบอาคารมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
ผูดํ า เนิ น การตรวจสอบ และทดสอบระบบทุ ก คน ตอ งรั บผิ ด ชอบตอ การ
ตรวจสอบและทดสอบดังกลาว
ค. ตรวจความพรอมของระบบ หลังการติดตั้งแลวเสร็จดังตอไปนี้
(1) ตรวจงานติดตั้งอุปกรณ และบริภัณฑทุกชุด ที่ตําแหนงติดตั้ง ตองมีการ
เก็บงาน ทําความสะอาดอุปกรณ และบริภัณฑในพื้นที่ติดตั้งเรียบรอย
(2) พื้นที่ติดตั้งไมมีการทํางานใดๆเพิ่มเติมอีก ที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอ
การทํางานของอุปกรณ และระบบขึ้นได
(3) ตองมีบันทึกชี้แจงหากมีปญหาในการติดตั้ง หรือตองมีการปรับแกไข
ลั ก ษณะรู ป แบบ หรื อ ชนิ ด ของอุ ป กรณ แ ละบริ ภั ณ ฑ หรื อ ปรั บ ย า ย
ตํ า แหน ง ติ ด ตั้ ง ทั้ ง นี้ ต อ งมี วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาโครงการลงนามกํ า กั บ
รายละเอียดการแกปญหานั้นๆ
4.2.2.2 การตรวจสอบและการทดสอบ
ก. ทําการตรวจสอบ เพื่อการตรวจรับงานติดตั้งตามขอ 4.3 และตรวจสอบทั่วไป
สําหรับการติดตั้งอุปกรณ บริภัณฑ และระบบตามขอกําหนดของประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ บทที่ 2
ข. หากมีการตรวจสอบใดที่ซ้ํากัน ใหทําการตรวจสอบนั้นเพียงครั้งเดียว
ค. ปฏิบัติการทดสอบ สําหรับการตรวจรับงานติดตั้งตามขอ 4.5 และทดสอบการ
ทํางานทั่วไป สําหรับอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบตามขอกําหนดของประมวล
หลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพนี้ บทที่ 3
ง. หากมีการทดสอบใดที่ซ้ํากัน ใหทําการทดสอบนั้นเพียงครั้งเดียว เวนแตการ
ทดสอบนั้นกําหนดขั้นตอนใหตองทําซ้ํา
จ. จัดทํารายงาน และบันทึกผลการตรวจสอบการติดตั้ง 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 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งสายสัญญาณทุกประเภทที่ใชในระบบ ทั้งแบบโลหะ และแบบ
อโลหะ สายจายกําลังไฟฟา ตลอดจนทอรอยสาย และวัสดุประกอบการติดตั้ง เชนกลองตอ
สาย กลองดึงสาย ขั้วตอสาย และขั้วปลายสายเปนตน ตองไดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
และมาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของประเทศไทย ดังตอไปนี้
4.3.1.1 สายไฟฟาทุกประเภทที่ใชในระบบ และที่เกี่ยวของกับระบบ ตองเดินแยกตางหาก
จากวงจรไฟฟาของระบบอื่นๆ
4.3.1.2 สายไฟฟาสําหรับวงจรโซนตรวจจับเริ่มสัญญาณ 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 ตรวจสอบระยะทางเดินสาย ตองไมยาวเกินกวาที่ผูผลิตกําหนดดังตอไปนี้
ก. สายวงจรระบบที่สามารถระบุตําแหนงได
ข. สายสัญญาณสื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4.3.1.6 ตรวจสอบคุณภาพการตอสายสัญญาณที่จดุ ตอสายตางๆ
ก. การตอสายสัญญาณ ตองตอสายเขากับขั้วตอสายโดยใชขั้วตอสาย หรือตัวตอ
สายชนิดบีบย้ํา ถาการตอสายเหลานี้ทําที่ภายนอกแผงควบคุมระบบแจงเหตุ
เพลิงไหม ตองตอในกลองตอสายเทานั้น และตองมีเครื่องหมายแสดงที่กลอง
เปนตัวอักษรขอความขนาดความสูงไมนอยกวา 10 มิลลิเมตรวา “ระบบแจงเหตุ
เพลิงไหม” หรือทาสีดวยสีเหลืองหรือสีสม
ข. การตอสายสัญญาณชนิดใยแกวนําแสง (fiber optic) ตองตอภายในกลองตอสาย
ด ว ยขั้ ว ต อ สายเฉพาะ และตรวจสอบคุ ณ ภาพการต อ สายตามหลั ก ปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวของ
ค. กลองตอสายและขั้วตอสายสําหรับเคเบิลชนิดทนไฟ ตองเปนชนิดทนไฟใน
พิกัดเดียวกัน
4.3.1.7 สายสัญญาณชนิดสายชีลด (shielded coaxial cable) ตองเปนสายแกนทองแดงที่หุม
ดวยชีลดทองแดงถักไมนอยกวารอยละ 95 และตองเปนสาย เ ส น เ ดี ย ว กั น เ ดิ น
ตอเนื่องตลอดจากกลองโทรทัศนถึงแผงควบคุมโดยไมตอสายเลย
4.3.1.8 วัดคาความตานทานฉนวนสายสัญญาณที่ติดตั้งแลวเสร็จเทียบกับดิน ดวยเมกกะ
โอหมมิเตอร ตองไมต่ํากวา 0.5 MOhm หรือคาที่ผูผลิตกําหนด (ดูขอ 3.4.27.1 ข.)
ขอพึงระวัง ขณะวัดคาความตานทานฉนวน ตองไมตอสายสัญญาณเขากับอุปกรณ
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4.3.2 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง ทอรอยสาย และทางเดินสายสัญญาณ
4.3.2.1 ทอรอยสาย และกลองตอสาย (connection box) หรือกลองดึงสาย (pull box) ที่ติดตั้ง
ในพื้นที่มีฝุน หรือความชื้นสูง ตองปองกันรอยตอดวยสารผนึก (sealant)
4.3.2.2 ต อ งเชื่ อ มท อ ด ว ยกล อ งต อ สาย หรื อ กล อ งดึ ง สายสํ า หรั บ การเดิ น ท อ ร อ ยสาย
ดังตอไปนี้
ก. ทุกระยะไมเกิน 45 เมตรของการเดินทอในแนวตรง
ข. ทุกระยะไมเกิน 30 เมตร ที่มีการดัดทอ 1 ครั้ง
ค. ทุกระยะไมเกิน 20 เมตร ที่มีการดัดทอ 2 ครั้ง
ง. ทุกระยะไมเกิน 12 เมตร ที่มีการดัดทอ 3 ครั้ง
4.3.2.3 การตอทอเขากับกลองตอสาย หรือกลองดึงสายตองตอดวยชุดตอทอ (bushing– lock
nut) ทั้งภายใน และภายนอกกลองตอสาย
4.3.2.4 การเดินทอหรือทางเดินสายหลายเสนแบบแขวนรวมทางกัน ตองใชชุดยึดทอหรือ
ทางเดินสายแยกชุดกัน หรือยึดกับหลักรวมกัน
4.3.2.5 การเดินทอ หรือทางเดินสายแบบหอยแขวนในแนวระดับ ตองใชกานแขวนทุกๆ
ระยะหางไมเกิน 1.50 เมตร และตองเสริมกานแขวนที่ตําแหนงดังตอไปนี้
ก. ตําแหนงจุดตอทางเดินสายไฟ
ข. ตําแหนงหางจากกลองตอสายไมเกิน 20 ซม.
ค. ตําแหนงจุดหักเลี้ยวทางเดินสาย
4.3.2.6 กานแขวนตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 6 มม.
4.3.2.7 การเดินทอผานแนวรอยตอคอนกรีต หรือรอยตอระหวางอาคารตองเชื่อมตอทอ
ระหวางกัน ดวยทอโลหะออน (flexible metallic conduit)
4.3.2.8 กลองดึงสายสัญญาณวงจรโซนตางๆ ที่ยึดติดอยูกับอุปกรณ ตองตอเขากับกลองแยก
สายที่อยูในแนวทอรอยสาย ดวยทอโลหะออน
4.3.2.9 ตองปรากฏเครื่องหมายลักษณะแถบสีถาวร สีเหลืองหรือสีสมขนาดกวางไมนอย
กวา 25 มิลลิเมตร แสดงถึงการใชงานเฉพาะกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยดังนี้
ก. ที่ฉนวนหุมปลายสาย และทุกๆระยะหางกันไมเกิน 2.0 เมตร ของสายไฟฟาทุก
ประเภททีใ่ ชในระบบ ทั้งแบบโลหะ และแบบอโลหะ เวนแตฉนวนหุมสาย
ดังกลาวเปนสีเหลืองหรือสีสมอยูแลว
ข. ที่ ป ลายทาง และทุ ก ๆระยะห า งกั น ไม เ กิ น 4.00 เมตร ของท อ ร อ ยสาย ทาง
เดินสาย และกลองตอสายหรือกลองดึงสาย
ค. ที่บริเวณรูสุมตัวอยางอากาศ บนทอดูดอากาศระบบสุมตัวอยางอากาศหลายจุด
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ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการติดตั้งสายไฟ และทอรอยสายทีไ่ มไดมาตรฐาน
4.3.3 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติดงั นี้
4.3.3.1 อุปกรณตรวจจับชนิดจุดติดตั้งที่ฝา เพดานตองติดตั้งที่ผิวพื้นในแนวระดับ และหาก
ตองติดตั้งเขากับเพดานเอียง สามารถติดตั้งอุปกรณตรวจจับในแนวเอียงไดไมเกิน 45
องศา
4.3.3.2 ฐานสําหรับยึดอุปกรณตรวจจับ (detector mounting base) ตองติดตั้งอยางมั่นคง
แข็งแรง แนบสนิทอยูกับผิวพื้นที่ติดตั้งนั้นตอเนื่องไปถึงกลองพักสาย





1. ติดอุปกรณเขากับกลองพักสายบนเพดานคอนกรีต
สายสัญญาณรอยผานทอที่ตอกับกลองพักสาย

2. มัดอุปกรณเขากับโครงหลังคา
สายสัญญาณไมไดรอยผานทอรอยสาย

ภาพที่ 4.2 ภาพตัวอยางการติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่ไดมาตรฐาน และที่ผิดมาตรฐาน
4.3.3.3 ฐานสําหรับยึดอุปกรณตรวจจับ ที่มีขั้วตอสายอยูดวย ตองตอสายเขากับขั้วตอสายนั้น
โดยตองเผื่อความยาวสายจากชองสายเขาที่ฐานอุปกรณถึงขั้วตอสายที่ฐานอุปกรณ
ตรวจจับอีกไมนอยกวา 15 ซม. และตองทําเครื่องหมายที่ปลายสาย
4.3.3.4 สายสัญญาณวงจรโซนตรวจจับทั้งหมดในระบบ ที่ตอเขากับขั้วของอุปกรณตรวจจับ
ตองใชสีตามขอกําหนดของมาตรฐาน หากไมมีกําหนดไว ตองใชสายสีแดงตอเขากับ
ขั้วบวกของอุปกรณ และสายสีน้ําเงินตอเขากับขั้วลบของอุปกรณ
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4.3.3.5 ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ ในลักษณะที่หันดานที่มีหลอดไฟสัญญาณไปยังทางเขา
พื้นที่ ที่สามารถมองเห็นการทํางานไดงาย
4.3.3.6 ตองถอดวัสดุที่ใชปดครอบ หรือหอหุมอุปกรณตรวจจับ เพื่อปองกันฝุน และความชื้น
ในขณะติดตั้งอุปกรณนั้นออกทั้งหมด ใหอุปกรณตรวจจับอยูในลักษณะพรอมใชงาน
เมื่อเปดระบบใหทํางานหลังปฏิบัติการตรวจรับงานติดตั้งแลวเสร็จ



ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจจับใกลหวั จายลมเกินไป





1. ติดอุปกรณในหลุมฝา ทําใหเกิดอุปสรรคขัดขวางการ
ทํางานตรวจจับใหชาลง

2. วางอุปกรณในชองตะแกรงฝา ไมมีความมั่นคงแข็งแรง
และทําใหเกิดการขัดขวางการทํางานตรวจจับใหชาลง

ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจจับในลักษณะที่ถูกปดกัน้ การทํางาน
4.3.4 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งอุปกรณตรวจจับชนิดกลองโทรทัศน และอุปกรณตรวจจับเปลว
เพลิงดังนี้
4.3.4.1 อุปกรณตองติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงเขากับผนังหรือเพดาน ที่ไม เคลื่อนไหว หรือ
สั่นสะเทือนได และตองเสริมความแข็งแรงในการติดตั้ง หากติดตั้งเขากับแผนฝา
4.3.4.2 ตองจายกําลังไฟฟากระแสตรงใหกับอุปกรณ หรือกลองโทรทัศนโดยตรงจากแผง
ควบคุม หรือแผงจายกําลังไฟเสริมเฉพาะกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่มีการตรวจ
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คุ มการจา ยไฟ และสามารถปรับเปลี่ย นใชไ ฟจากแบตเตอรี่ สํารองไฟได ทัน ที ใ น
ระยะเวลาไมเกินกวาที่มาตรฐานกําหนด เมื่อแหลงจายไฟหลักดับ
4.3.4.3 กลองที่ติดตั้งบนแทนที่ควบคุมการปรับหมุน กม เงย (pan and tilt) และดึงภาพ (zoom)
จากระยะไกลได ตองสามารถปรับตั้งลวงหนาใหกลับคืนมาหยุดอยูในตําแหนงและ
มุมมองที่ใชตรวจจับนัน้ (preset-position) เปนตําแหนงปกติไดกอ นการใชงานเปน
อุปกรณตรวจจับ
4.3.4.4 ตองถอดวัสดุที่ใชปดครอบ หรือหอหุมเลนส เพื่อปองกันฝุน และความชื้นในขณะ
ติดตั้งอุปกรณนั้นออกทั้งหมด ใหกลองหรืออุปกรณนั้นอยูในลักษณะพรอมใชงานเมือ่
เปดระบบใหทํางานหลังปฏิบัติการตรวจรับงานติดตั้งแลวเสร็จ
4.3.5 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งอุปกรณแจงเหตุดวยมือดังนี้
4.3.5.1 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ ตองติดตั้งกับผนังดวยความมั่นคง แข็งแรง ในแนวดิ่ง ใน
ระดับสูงจากพื้น ระหวาง 1.20 ถึง 1.30 เมตร วัดจากระดับแปนสวิตชลงไปถึงพื้น
4.3.5.2 อุปกรณแจงเหตุดวยมือ ตองติดตั้งวัสดุประกอบการใชงานครบถวน เชนแผนกระจก
(หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียมกระจก) หรือแทงแกว (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียมแทง
แกว) เปนตน
4.3.5.3 ตองตอสายเขากับขั้วตอสายที่อุปกรณแจงเหตุ โดยเผื่อความยาวสายจากชองสายเขาที่
กลองตอสายถึงขั้วตอสายที่อปุ กรณสวิตชอกี ไมนอยกวา 10 ซม.
4.3.5.4 สายสัญญาณวงจรโซนตรวจจับทั้งหมดในระบบ ที่ตอเขากับขั้วของอุปกรณแจงเหตุ
ตองใชสีตามขอกําหนดของมาตรฐาน หากไมมีกําหนดไว ตองใชสายสีแดงตอเขากับ
ขั้วบวกของอุปกรณ และสายสีน้ําเงินตอเขากับขั้วลบของอุปกรณ
4.3.5.5 หากวัสดุตามรายละเอียดขอ 4.3.5.2 เปนวัสดุสิ้นเปลือง ตองมีสํารองเพื่อนํามาใช
เปลี่ยนทดแทนได อยางนอยรอยละสิบของจํานวนอุปกรณที่ใชทั้งหมดในระบบ
4.3.5.6 หากตองการปองกันการใชอุปกรณแจงเหตุดวยมือโดยไมมีเหตุอันควรดวยฝาครอบ
หรื อ เรื อ นหุ ม วั ส ดุ ที่ ทํ า ฝาครอบหรื อ เรื อ นหุ ม ป อ งกั น นั้ น ต อ งเป น ชนิ ด โปร ง ใส
สามารถมองเห็นสวิตชแจงเหตุที่อยูภายในได สามารถเปดออกใหเขาถึงสวิตชโดยงาย
และตองไมเปนอุปสรรคตอการใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณสวิตชแจงเหตุนั้น
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ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงอุปกรณแจงเหตุดวยมือในฝาครอบหรือเรือนหุม โปรงใสที่เปดใชงานงาย
4.3.6 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งอุปกรณแจงสัญญาณดังนี้
4.3.6.1 สายสัญญาณวงจรโซนแจงสัญญาณทั้งหมดในระบบ ที่ตอเขากับขั้วของอุปกรณแจง
สัญญาณตองใชสีตามขอกําหนดของมาตรฐาน หากไมมีกําหนดไว ตองใชสายสีแดง
ตอเขากับขั้วบวกของอุปกรณ และสายสีดําตอเขากับขั้วลบของอุปกรณ
4.3.6.2 การติดตั้งอุปกรณแจงสัญญาณที่ประกอบดวยอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ และอุปกรณ
แสงแจงสัญญาณที่แยกชุดกัน ตองติดตั้งใหอยูในแนวเดียวกัน
4.3.6.3 ตองเผื่อความยาวสายที่กลองตอสายถึงขั้วตอสายที่อุปกรณอีกไมนอยกวา 10 ซม.
4.3.6.4 อุปกรณแจงสัญญาณตองติดตั้งกับผนังดวยความมั่นคง แข็งแรง ในแนวดิ่งในระดับสูง
จากพื้นไมเกิน 2.40 เมตร (วัดจากขอบบนของอุปกรณลงไปถึงพื้น) โดยตองติดตั้ง
ต่ําลงมาจากฝา เพดานไมนอยกวา 15 ซม.
4.3.6.5 ในพื้นที่สาธารณะ หากคาความดังของเสียงสัญญาณที่วัดไดจากการตรวจสอบในขอ
3.4.19.3 มากกวา 110 dBA ตองเปลี่ยนใชอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสงแทน





1. ติดอุปกรณในระดับที่สูงจากพื้นตามมาตรฐาน
และติดต่ําลงมาจากระดับฝาตามมาตรฐาน

2. ติดอุปกรณเลยฝาขึ้นไป เปนการขัดขวางการทํางานทําให
มองเห็นแสงไมชัดเจน และไดยินเสียงสัญญาณเบาลง

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณแจงสัญญาณที่ไดมาตรฐาน และที่ผิดมาตรฐาน
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4.3.7 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งบริภัณฑแผงควบคุมระบบ แผงแสดงผล และแผงโมดูลดังนี้
4.3.7.1 ตองติดตั้งบริภณ
ั ฑกบั ผนัง หรือตั้งวางกับพืน้ ดวยความมั่นคง แข็งแรง ไดระดับ และ
ตองเสริมความแข็งแรงในการติดตั้ง หากติดตั้งเขากับผนังเบา
4.3.7.2 บริภัณฑแบบที่ใชสําหรับติดตั้งเขากับผนัง ตองติดตั้งในแนวดิ่ง โดยขอบบนของ
บริภัณฑอยูในระดับที่สูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร แตไมเกิน 1.80 เมตร
4.3.7.3 บริ ภั ณ ฑ แ บบที่ ใ ช สํ า หรั บ ตั้ ง วางกั บ พื้ น ต อ งมี แ ท น หรื อ ฐานรองให ข อบล า งของ
บริภัณฑอยูในระดับที่สูงจากพื้นไมนอยกวา 100 มม. และขอบบนของบริภัณฑอยูใน
ระดับที่สูงจากพื้นไมเกิน 1.80 เมตร
4.3.7.4 การเดินสายสัญญาณตางๆและสายจายกําลังไฟฟา เขามาตอกับขั้วตอสายที่บริภณ
ั ฑ
แผงนั้นๆตองมีคุณภาพการติดตั้งดังนี้
ก. ตองรัดแยกสายแตละประเภทที่ผานชองรอยสายเขามาในแผงดวยสายรัด (cable
tie) และจัดสายใหเรียบรอย ไมพาดขามกัน
ข. ตองสวมหมายเลขระบุวงจร (cable marker) ที่ไมลบเลือนโดยงายที่ปลายสาย กอน
เขาขั้วตอสายที่แผงทุกเสน โดยหมายเลขนั้นๆ ตองตรงกันกับหมายเลขที่แสดงใน
แบบ
ค. ตองหุมปลายสายดวยขั้วปลายสายแบบหางปลาแฉก หรือแบบหัวเสียบกานไมขีด
และตอเขากับขั้วตอสายที่แผง โดยตอไดไมเกินสองขั้วปลายสายรวมกันที่ขั้วตอ
สายเดียวกัน
ง. ตองเผื่อความยาวสายเกินจากระยะดึงสายจากชองรอยสายเขาแผงถึงขั้วสายอีกไม
นอยกวา 20 ซม.
จ. ต อ งไม จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ให กั บ แผงควบคุ ม โดยวิ ธี ต อ ผ า นเต า รั บ ไฟฟ า แต
วงจรไฟฟาอาคารตองจายไฟฟาใหกับแผงควบคุมผานเซอรกิตเบรคเกอรที่ใช
เฉพาะกับแผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเทานั้น กับตองเปนวงจรไฟฟาที่
สามารถจายไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินดวย โดยตองมีแถบขอความที่มี
ขนาดตามที่มาตรฐานกําหนด ระบุ “ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย” หรือ “Fire
Alarm” ที่ตําแหนงสวิตชตัดตอนนั้น และที่ดานหนาของแผงจายไฟนั้น
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ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงการจายกําลังไฟฟาใหกับแผงควบคุมผานเตารับไฟฟา เปนวิธที ี่ไมถูกตอง
ฉ. ตองตอสายดินเขากับแผงควบคุม โดยมีแถบสัญลักษณ หรือขอความระบุ “จุดตอ
ลงดิน” หรือ “Ground” แสดงใหเห็นชัดเจนที่จุดตอสาย
4.3.8 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งบริภัณฑกระตุน ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
4.3.8.1 กอนทําการตอสายควบคุมจากบริภัณฑกระตุนการทํางาน กับระบบรวมทํางานให
ความปลอดภัย ตองไดรับการรับรองจากผูควบคุมระบบรวม ทํางานนั้นๆวา บริภัณฑ
กระตุนการทํางานมีคุณสมบัติ และลักษณะการทํางานเขากันไดกับระบบรวมทํางาน
ใหความปลอดภัยนั้น
4.3.8.2 การเดินสายสัญญาณควบคุมระหวางอุปกรณหรือบริภัณฑระบบรวมทํางานใหความ
ปลอดภัยกับบริภัณฑกระตุนการทํางานที่อยูหางกันไมเกิน 0.50 เมตร ตองเดินสายรอย
ผานทอโลหะออนที่ยาวไมเกิน 2 เมตร และตองยึดทอออนนั้นเขากับที่ติดตั้ง โดยตอ
ปลายทอออนทั้งสองดานเขากับกลองตอสายที่ติดอยูกับที่ติดตั้งดวยชุดตอทอ และตอ
ลงดินตามขอกําหนดการตอลงดิน
4.3.8.3 ตองทําเครื่องหมายหรือแถบขอความที่ปลายสายสัญญาณทั้งสองดาน แสดงลักษณะ
การใชงานสายสัญญาณควบคุมนั้น เชน “ควบคุมระบบลิฟท” หรือ “Elevator Control”
เปนตน
4.3.8.4 ตองทําเครื่องหมายพิเศษหรือแถบขอความพิเศษที่ปลายสายสัญญาณ ที่ใชคาพิกัด
แรงดันไฟฟา หรือกระแสไฟฟาผิดไปจากสายสัญญาณปกติ เชน “แรงดันควบคุม 010V” หรือ “0-10V Control” เปนตน
4.3.9 ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งสายดิน
4.3.9.1 สายตอจุดลงดินตองเปนสายไฟฟาแกนทองแดงเทานัน้
4.3.9.2 สายดินที่ตอจากแผงควบคุมระบบ ผานผนังอาคารไปยังจุดตอสายดินอาคาร ตองเดิน
รอยทอโลหะ
4.3.9.3 ตองแยกสายดินสําหรับการทํางาน จากสายดินหลัก และหามใชทอโลหะออนเพื่อรอย
สายดิน
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4.4 แบบบันทึกการตรวจสอบสําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง
4.4.1 แบบบันทึกการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามกําหนด แสดงในตารางที่ 2.4
4.4.2 แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเพื่อรับมอบงานติดตั้ง แสดง
ในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดตั้งระบบเพื่อรับมอบงานติดตั้ง
วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน

เลขที่

ชื่ออาคาร
นิติบุคคลผูติดตั้งระบบ
นิติบุคคลผูควบคุมงาน
นิติบุคคลผูออกแบบ
นิติบุคคลผูแทนผลิตภัณฑ

ที่อยู
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ

แบบการติดตั้งจริง บันทึกการเปลี่ยนแปลง แบบหรือ
As Built Drawing
ขอกําหนดทางเทคนิคไปจากเดิม
มี
มี
ไมมี
ไมมี
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง :

ประวัติเบื้องตน
เอกสาร
รายงาน-บันทึก
คูมือการใชงาน การตรวจสอบ
มี
มี
ไมมี
ไมมี

จํานวนวงจร (circuit) หรือจํานวนตําแหนงที่ระบุ (point address)
ระบบธรรมดา (hardwire)
จํานวนวงจรเริ่มสัญญาณตรวจจับ class B (style B)
จํานวนวงจรเริ่มสัญญาณตรวจจับ class A (style D)
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class B (style Y)
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class A (style Z)
การควบคุม และแสดงผล
บริภัณฑ หรืออุปกรณ
แผงควบคุมระบบ
แผงควบคุมระยะไกล
แผงแสดงผล

โมดูลระบุตําแหนงได

หนา 1-3

โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท

รายงาน-บันทึก
การทดสอบ
มี
ไมมี

สถานะการตรวจสอบ
ผาน
ผานโดยมีเงื่อนไข
ไมผาน
มีเอกสารแนบ

ระบบระบุตําแหนงได (multiplex)
จํานวนตําแหนงที่ระบุ (address)
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 4
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 6
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 7

แบบ

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

ธรรมดา (hardwire)
ระบุตําแหนงได (multiplex)
Software ที่ใชทํางาน ติดตั้งเมื่อ :
บริภัณฑเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface)
ระบุตําแหนงได (multiplex)
ดวงไฟประกอบคําบรรยาย
ดวงไฟประกอบแผนผังอาคาร
จอภาพ
มอนิเตอร
ควบคุม
ตัดแยกวงจรอิสระ (isolator)

ประวัติเพิ่มเติม :
มีเอกสารแนบ
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ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดตั้งระบบเพื่อรับมอบงานติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับเริม่ สัญญาณ
อุปกรณ
ชนิด

จุด
ตรวจจับควัน

จุด

ตรวจจับความรอน
จุด
ตรวจจับควัน
และความรอน
ตรวจจับความรอน

เสน

ตรวจจับเปลวเพลิง

จุด

ตรวจจับแกส

จุด

สวิตชแจงเหตุ
จุด
ดวยมือ
อุปกรณตรวจจับอื่นๆ
อุปกรณแจงสัญญาณ
อุปกรณ
กระดิ่งขนาด 6 นิ้ว
ฮอรน
ฮอรนและดวงไฟสัญญาณ
อุปกรณแจงสัญญาณอื่นๆ

ประเภท

แบบ

หนา 2-3

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

โฟโตอิเล็คตริค
ธรรมดา
ไอโอไนเซชั่น
โฟโตอิเล็คตริค
ระบุตําแหนง
ไอโอไนเซชั่น
สุมตัวอยางอากาศ จากทอดูดลมกลับของระบบปรับอากาศ
ลําแสง
สุมตัวอยางอากาศหลายจุด
กลองโทรทัศน
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ (135 °ฟ)
ที่อุณหภูมิ 93.3°ซ (200 °ฟ)
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 9.4°ซ/นาที(15°ฟ/นาที)
ธรรมดา
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ที่อุณหภูมิ 93.3 °ซ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ตรวจจับอุณหภูมิคงที่และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ระบุตําแหนง
ธรรมดา
โฟโตอิเล็คตริค และตรวจจับอุณหภูมิที่กําหนด
ระบุตําแหนง
สายโลหะ
สายใยแกวนําแสง
ตรวจจับรังสีใตแดง
ตรวจจับรังสีเหนือมวง
ตรวจจับรังสีใตแดง และรังสีเหนือมวง
กลองโทรทัศน
ธรรมดา
ตรวจจับแกส LPG แกสธรรมชาติ
ระบุตําแหนง
ธรรมดา
สวิตชแจงเหตุแบบดึงลง หรือแบบกดเขา
มีกุญแจไขแจงเหตุทั่วไป
ระบุตําแหนง
(ระบุ)

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

(ระบุ)
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อุปกรณ
กระดิ่งขนาด 10 นิ้ว
ดวงไฟสัญญาณ
ดวงไฟแสดงผลระยะไกล

ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกสรุปการตรวจสอบการติดตั้งระบบเพื่อรับมอบงานติดตั้ง
ระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน
อุปกรณ
ประเภท
ธรรมดา (hard wire)
แผงควบคุมระบบ
ระบุตําแหนง (multiplex)
แผงควบคุมระยะไกล
ระบุตําแหนง (multiplex)
เครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียงสํารอง
โมดูลระบุตําแหนง
แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพทฉุกเฉิน
กรวยกระดาษ
รองรับกําลังขับ
วัตต
ลําโพง
หอยโขง
รองรับกําลังขับ
วัตต
กรวยกระดาษ
รองรับกําลังขับ__________________________วัตต
ลําโพงและดวงไฟสัญญาณ
หอยโขง
รองรับกําลังขับ__________________________วัตต
เครื่องโทรศัพทฉุกเฉิน
เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน
ตูบรรจุเครื่องโทรศัพท
สวนจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ
อุปกรณ หรือบริภัณฑ
เซอรกิตเบรคเกอรวงจรจายกําลังไฟหลัก
สถานที่ติดตั้ง :
แบตเตอรี่สํารองไฟ (ระบุชนิด)
คากระแสไฟฟาสํารองจากการคํานวณ

พิกัดกระแสไฟฟา
Amp

Amp

Amp-Hrs
กําหนดเวลา standby

หนา 3-3

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

ชั่วโมง

ความเห็นผูตรวจสอบ :

มีเอกสารแนบ
ตรวจสอบวันที่______________________________

ผาน

ไมผาน

ลงนามผูตรวจสอบ 1__________________________________

ตรวจสอบวันที่______________________________

ผาน

ไมผาน

ลงนามผูตรวจสอบ 2__________________________________

ตรวจสอบวันที่______________________________

ผาน

ไมผาน

ลงนามผูตรวจสอบ 3__________________________________
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4.5 วิธีการทดสอบการทํางานสําหรับการตรวจรับงานติดตัง้
4.5.1 หากการตรวจสอบในขอ 4.3 พบวาการติดตั้งอุปกรณ หรือบริภัณฑชุดใดมีสิ่ง ผิ ด ปกติ หรื อ
บกพรอง หรือไมเรียบรอยประการใด ตองดําเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยกอน และทําการ
ตรวจสอบซ้ํากระทั่งตรวจสอบผาน จากนั้นจึงจะเปดระบบใหทํางานเพื่อทําการทดสอบ
4.5.2 ทดสอบการทํางานของแผงควบคุมระบบ ดังนี้
4.5.2.1 ทดสอบการทํางานของแผงควบคุ มโดยไมตอสายสัญญาณวงจรโซน วงจรแจง
สัญญาณ และวงจรควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยอื่นๆ ตองไมพบ
ความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
ก. สําหรับวงจรโซนแบบสองสาย (class B) ในระบบปกติ (hard wire) ตองปด
ขั้วตอสายวงจรโซนนั้นๆดวยอุปกรณตรวจคุมวงจรปดปลายสาย (supervisory
end of line device) กอนทําการทดสอบ
ข. สําหรับวงจรในระบบที่สามารถระบุตําแหนงได (addressable หรือ multiplex)
ตองปดขั้วตอสายวงจร และปฏิบัติตามที่ผูผลิตกําหนด กอนทําการทดสอบ
4.5.2.2 ทดสอบการทํางานของสวิตชควบคุม ดวงไฟสัญญาณ และเสียงสัญญาณ โดยสราง
สถานะการเริ่มสัญญาณ และสถานะสายสัญญาณวงจรโซนขาด ตองทํางานไดตามที่
ผูผลิตกําหนดไดแก
ก. ดวงไฟ และเสียงสัญญาณแสดงการแจงเตือนทํางาน
ข. จอภาพแสดงขอความ หรือหมายเลขระบุตําแหนงทีด่ ําเนินการ
(กรณีแผงควบคุมระบบที่สามารถระบุตําแหนงได)
ค. เริ่มตนฟงกชั่นการหนวงเวลา (ถามี) การทํางานของวงจรโซนแจงสัญญาณ
ง. ดวงไฟ และเสียงสัญญาณแสดงการขัดของทํางาน
จ. สวิตชเงียบเสียงสัญญาณ (silence) และสวิตชปรับตั้งใหม (reset) ใชงานได
ฉ. ทดสอบเรียกการแสดงผลยอนหลัง เพื่อดูการเริ่มสัญญาณที่เกิดขึ้นกอนหนานี้
ตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด
ช. ทดสอบกดสวิตชทดสอบดวงไฟ ต องมีผลใหด วงไฟสัญญาณทุก ดวงที่แผง
ควบคุมติด
ซ. ทดสอบใชงานอุปกรณสื่อสารและอุปกรณประกาศฉุกเฉิน (หากมีใช) ที่แผง
ควบคุม โดยเสียงประกาศตองชัดเจน สามารถเขาใจขอความที่ประกาศได
4.5.3 ทดสอบการทํางานของแหลงจายไฟฟาดังตอไปนี้
4.5.3.1 ทดสอบการปรับเปลี่ยนแหลงจายไฟโดยอัตโนมัติ ระหวางแหลงจายไฟหลัก กับ
แบตเตอรี่จายไฟสํารอง โดยทําซ้ําไมนอยกวา 3 ครั้ง เพื่อพิสูจนการจายไฟฟาใหแผง
ควบคุมและระบบยังคงดําเนินไปไดโดยไมขาดตอนดังนี้
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ก. ตัดวงจรจายไฟหลักออกจากแผงควบคุม ตองมีผลใหแบตเตอรี่จายไฟฟาสํารอง
สลับเขามาจายไฟใหกับแผงควบคุมและระบบ แทนที่แหลงจายไฟหลักไดโดย
ทันที พรอมสัญญาณแจงการขัดของที่แผงควบคุมทํางาน
ข. ตอวงจรจายไฟหลักกลับคืนใหกับแผงควบคุม ตองมีผลใหแบตเตอรี่จายไฟฟา
สํารองตองหยุดการจายไฟ และชุดจายกําลังไฟฟาในแผงควบคุมตองเริ่มการ
ประจุกลับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
4.5.3.2 ทดสอบความสามารถในการจายกําลังไฟฟาสูงสุดใหกบั ระบบดังนี้
ก. ทําใหแผงควบคุมและระบบใชไฟจากแบตเตอรี่จายไฟฟาสํารองเทานั้น จากนั้น
ทดสอบโดยทําใหระบบอยูในภาวะแจงสัญญาณ
(1) อุปกรณแจงสัญญาณทุกชุด ตองทํางานไดตามเกณฑที่กาํ หนด
(2) บริภัณฑควบคุมการทํางานระบบเตือนภัยอื่น และระบบรวมทํางานให
ความปลอดภัย เชนระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท และระบบดับเพลิงเปน
ตน ทุกชุด ตองทํางานไดตามเกณฑที่กําหนด
(3) วัด ค า แรงดั น ไฟฟ า ของแบตเตอรี่ ต อ งไม ป รากฏมี ส ภาพแรงดัน ไฟตก
มากกวารอยละ 20 จากแรงดันไฟฟาปกติ หรือมีสภาพการใชไฟเกินพิกัด
ของแบตเตอรี่ที่ใชจายไฟฟาสํารองนั้น
ข. ทําการตอวงจรจายไฟหลักกลับคืนใหกับแผงควบคุม จากนั้นทําการปรับตั้ง
ระบบใหม (reset) ตองมีผลใหแผงควบคุมและระบบกลับสูภาวะปกติ
4.5.4 ทดสอบการทํางานอุปกรณตรวจจับเริ่มสัญญาณอัตโนมัติชุดตอชุด ทุกชุด ดวยเครื่องมือ
ทดสอบที่ไดมาตรฐาน หรือเครื่องมือที่ผูผลิตอุปกรณตรวจจับแนะนําหรือยอมรับ เพื่อให
มั่นใจวาอุปกรณสามารถทํางานไดอยางเที่ยงตรง แมนยํา เปนไปตามขอกําหนด และได
มาตรฐาน
4.5.5 ทดสอบการทํ า งานต อเนื่ อ งของระบบ โดยเปด การใชง านระบบทั้ง หมดใหทํางานอยา ง
ต อ เนื่ อ ง เป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 120 ชั่ ว โมง ระบบต อ งสามารถทํ า งานอย า งมี
ประสิทธิภาพสมบูรณได โดยไมมีเหตุขัดของใดๆ เกิดขึ้น จึงถือวาผานการ ท ด ส อ บ แ ล ะ
พรอมรับงานได
4.6 แบบบันทึกการทดสอบการทํางานสําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง
4.6.1 แบบบันทึกการทดสอบการทํางานอุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยตาม
กําหนด แสดงในตารางที่ 3.2
4.6.2 แบบบันทึกสรุปการทดสอบการทํางานสําหรับการตรวจรับงานติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย แสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 แบบบันทึกสรุปการทดสอบการทํางานภายหลังการติดตัง้
วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน

เลขที่

ชื่ออาคาร
นิติบุคคลผูทดสอบ
นิติบุคคลผูติดตั้งระบบ
นิติบุคคลผูควบคุมงาน
นิติบุคคลผูออกแบบ
นิติบุคคลผูดูแลอาคาร
ชื่อและชนิดบริภัณฑหรืออุปกรณ

ที่อยู
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
หมายเหตุ

บริภัณฑหรือ
อุปกรณหลักที่ใช

ปญหาที่ทําใหการทดสอบยังไมแลวเสร็จ หรือปญหาสืบเนื่องจากการติดตั้ง
มีเอกสารแนบ
นิติบุคคล หรือชื่อผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนการทดสอบการทํางาน และสถานะปจจุบัน

กําหนดแกไขใหแลวเสร็จวันที่

มีเอกสารแนบ
ผลปฏิบัติการทดสอบ
เริ่มดําเนินการทดสอบ อุปกรณ บริภัณฑ เมื่อ ________________________ไดผลทดสอบ
ขอชี้แจงผลการทดสอบผานโดยมีเงื่อนไข

ผาน

ไมผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข

มีเอกสารแนบ
ลงนามผูทําการทดสอบ

วันที่

ลงนามเจาของอาคารหรือตัวแทน

ประทับตรา(ถามี)

ประทับตรา(ถามี)
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วันที่

4.7 วิธีการตรวจรับงานติดตั้ง
การตรวจรับงานติดตั้ง ตองกระทําภายหลังจากปฏิบตั ิตามขอกําหนด 4.2.2.2 แลวเสร็จ มีผลปฏิบัติ
ผานเปนที่เรียบรอย ปรากฏตามรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ และการทดสอบตามลําดับ
4.7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามคําจํากัดความในขอ 1.6.8 ขอ 1.6.9 และขอ 1.6.10
ตามลําดับ สามารถเปนผูเขาดําเนินการตรวจรับงานติดตั้ง จากผูติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยของอาคาร หรือพื้นที่ปองกัน ดังนี้
4.7.1.1 เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
4.7.1.2 วิศวกรที่ปรึกษาการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของอาคาร หรือพื้นที่ปองกัน
นี้ หรือวิศวกรที่ปรึกษาความปลอดภัยดานอัคคีภยั อาคาร
4.7.1.3 ผูดําเนินการตรวจสอบ และทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ อ า ค า ร ห รื อ
พื้นที่ปองกันนี้
4.7.1.4 พนักงานเจาหนาที่ ผูมีอํานาจในสวนงานปองกันอัคคีภัยสวนทองถิ่น (ดูขอ 1.8.4)
4.7.2 การตรวจรับงานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย หมายรวมถึงอุปกรณ บริภัณฑทั้งหมดใน
ระบบ และสวนควบอื่นๆดังตอไปนี้
4.7.2.1 อุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงสัญญาณ สิ่งประกอบสําหรับอุปกรณนนั้ ๆ สวิตชแจง
เหตุดว ยมือ แผงควบคุม และแผงโมดูลเปนตน
4.7.2.2 อุปกรณควบคุมที่ทํางานดวยไฟฟาเชนแมเหล็กรั้งประตู
4.7.2.3 อุปกรณ และบริภัณฑควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย เชนระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ ระบบระบายอากาศของระบบปรับอากาศระบบระบายควันไฟ ระบบลิฟท
และระบบอัดอากาศในชองทางหนีไฟ เปนตน
4.7.2.4 อุปกรณหรือบริภัณฑควบคุมการทํางานของระบบประกาศฉุกเฉิน และระบบ
โทรศัพทฉุกเฉิน
4.7.2.5 อุปกรณ หรือบริภัณฑเชื่อมตอการสื่อสารระบบแบบเครือขาย
4.7.3 กอนการตรวจรับงานติดตั้งระบบ ผูติดตั้งระบบตองสงมอบเอกสารตามขอ 4.2.1 ใหกับ
บุคคลตามขอ 4.7.1.1 ขอ 4.7.1.2 และขอ 4.7.1.3 ตามลําดับ (หากตองการ พนักงาน
เจาหนาที่ตามขอ 4.7.1.4 อาจเรียกใหสงเอกสารตามขอ 4.2.1 มาตรวจสอบได)
4.7.4 กอนการตรวจรับงานติดตั้ง เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร ตองจัดตั้งแผนกงาน
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร เพื่อรองรับการใชงาน และการบํารุ งรักษาระบบอยาง
ตอเนื่ อง ตามประมวลหลั กปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพ นี้ โดยแผนกงานดังกลาวประกอบดว ย
บุคลากรผูผานการอบรม หลักสูตรมาตรฐานระบบสัญญาณ เตื อ นอั ค คี ภั ย หรื อ หลั ก สู ต ร
มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 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.ขึ้นไป ไมนอยกวา 1 ตําแหนง
4.7.4.3 ช า งเทคนิ ค ไฟฟ า หรื อ เครื่ อ งกล มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปวช.ขึ้ น ไป ไม น อ ยกว า 1
ตําแหนง
4.7.5 ในขั้นตอนการตรวจสอบหากมีขอโตแยงการติดตั้งใดที่เห็นวาอาจขัดตอมาตรฐาน พนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ ตามขอ 4.7.1.4 อาจเรียกใหเจาของอาคารดําเนินการ ตรวจสอบคุณภาพ
ของงานติดตั้งระบบซ้ําในสวนที่มีขอโตแยงนั้น (ดูขอ 1.8.4) ภายในขอบเขตดังตอไปนี้
4.7.5.1 ตรวจสอบแหลงจายไฟ
ก. ตําแหนงติดตั้ง และคุณภาพของการติดตั้งแหลงจายไฟฟาหลัก และแบตเตอรี่
ข. การควบคุมการปรับเปลี่ยนแหลงจายไฟโดยอัตโนมัติ
ค. การประจุกลับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
4.7.5.2 ตรวจสอบคุณภาพการเดินสายสัญญาณ สายจายกําลังไฟฟา และสายดิน
4.7.5.3 ตรวจสอบอุปกรณตรวจจับ
ก. ตรวจประเภท ชนิดและแบบของอุปกรณทใี่ ช
ข. ตรวจความเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง และความสูงของตําแหนงติดตั้ง
ค. ตรวจรัศมีและพื้นที่ทํางานครอบคลุมของอุปกรณ
ง. ตรวจระยะหางระหวางอุปกรณ และระยะหางตามขอกําหนด
4.7.5.4 ตรวจสอบอุปกรณ บริภณ
ั ฑเพื่อการแจงสัญญาณ และเพือ่ การควบคุม
ก. ตรวจประเภท ชนิด ตําแหนงติดตั้ง จํานวนอุปกรณ และบริภัณฑทใี่ ช
ข. ตรวจลักษณะการทํางาน และความเหมาะสมกับพื้นที่ตดิ ตั้ง
ค. ตรวจคุณภาพงานติดตั้ง
4.7.6 การรับงานติดตั้ง หลังผานปฏิบัติการตรวจสอบและการทดสอบแลว
4.7.6.1 ตรวจชุดเอกสารเพื่อการรับงานติดตั้ง โดยเฉพาะบันทึกการตรวจสอบและทดสอบ
การทํางานระบบอยางตอเนื่องไมนอยกวา 120 ชั่วโมง ที่ลงนามรับรองเอกสารแลว
4.7.6.2 ทดสอบแหลงจายไฟ โดยทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแหลงจายไฟโดย อัตโนมัติ และ
การประจุกลับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ อยางนอย 3 ครั้งโดย ไมเกิดการผิดปกติหลัง
การทดสอบ
4.7.6.3 สุมทดสอบการทํางานที่แผงควบคุมระบบดังตอไปนี้
ก. แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมยอยที่จํานวนรวมกันไมเกิน 5 ชุด ตองทดสอบ
ทุกชุด
ข. แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมยอยที่จํานวนรวมกันตัง้ แต 6 ชุดแตไมเกิน 10
ชุด ใหเลือกทดสอบ 5 ชุด
ค. แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมยอยที่จํานวนรวมกันมากกวา 10 ชุด ใหเลือก
ทดสอบจํานวนรอยละ 30 ถึง 50 ของจํานวนทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 5 ชุด
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ง. การทดสอบในแตละสวนของการทํางานตองทําซ้ําอีก 1 หรือ 2 ครั้ง โดยตอง
ไดผลการทดสอบตรงตามที่กําหนด และเปนไปตามมาตรฐาน
4.7.6.4 สุมตัวอยางอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ และสวิตชแจงเหตุดวยมือเพื่อทดสอบ ดังตอ
ไปนี้
ก. ทดสอบจํานวน 10 ชุด จากจํานวนที่ตดิ ตั้งจริงไมเกินกวา 100 ชุด
ข. ทดสอบจํานวนรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 จากจํานวนติดตั้งทั้งหมดมากกวา 100 ชุด
แตตองไมนอยกวา 10 ชุด
ค. การทดสอบตองไดผลตามมาตรฐานกําหนด และอุปกรณหลังการทดสอบ ตอง
กลับอยูในสภาพปกติ
4.7.6.5 ทดสอบการควบคุมอุปกรณ และบริภัณฑควบคุมการทํางานของระบบรวมทํางาน
ใหความปลอดภัยเชนปลดแมเหล็กรั้งประตูกั้นควัน ปดการทํางานระบบปรับอากาศ
เปดการทํางานพัดลมระบายควัน และพัดลมอัดอากาศปดการทํางานระบบลิฟท และ
ดึงหองลิฟทลงชั้นลาง ปลดมานกั้นควันเปนตน โดยทดสอบซ้ําอีก 1 ถึง 3 ครั้งในแต
ละสวนควบคุม
4.7.6.6 ทดสอบการทํางานของลําโพงระบบประกาศฉุกเฉินที่ตําแหนงติดตั้งจํานวนรอยละ
10 ถึง 20 จากจํานวนที่ติดตั้งทั้งหมดดังนี้
ก. ทดสอบโดยการเลือกชุดลําโพงในชั้นทีต่ องการประกาศจากแผงควบคุม
ข. ทดสอบโดยการเลือกประกาศผานลําโพงทั้งหมดจากแผงควบคุม
ค. ทดสอบใชงานเครื่องขยายเสียงสํารอง
ทั้งนี้ การควบคุมใชงานระบบประกาศฉุกเฉินขางตน ตองไมเกิดการผิดปกติใดๆ
และเสียงประกาศตองไดยินชัดเจน
4.7.6.7 ทดสอบการทํางานของระบบโทรศัพทฉุกเฉินดังนี้
ก. ทดสอบการสื่อสาร 1 ถึง 3 ครั้งระหวางโทรศัพทแมขาย และลูกในแตละจุด
ข. ทดสอบจํานวนรอยละ 5 ถึง 10 จากจํานวนทั้งหมดของโทรศัพทลูกขาย กับ
โทรศัพทแมขาย
ค. ทดสอบการใชงานโทรศัพทพื้นฐานสายตรงของอาคาร 1 ถึง 3 ครั้ง เพื่อติด
ตอไปยังสถานีดับเพลิงเขต หรือทองถิ่นนั้นๆ
การควบคุมใชงานระบบโทรศัพทขางตน ตองไมเกิดการผิดปกติใดๆ และเสียงการ
สื่อสารตองไดยินชัดเจน
4.7.6.8 หากการทดสอบใดๆในข อ 4.7.6 นี้ พ บว า มี อุ ป กรณ หรื อ บริ ภั ณ ฑ ที่ ไ ม ผ า นการ
ทดสอบ หรือไมไดมาตรฐาน ตองทําการปรับปรุง หรือซอม หรือเปลี่ยนใหมภายใน
เวลาที่ กํ า หนด จากนั้ น ต อ งทํ า การทดสอบใหม โดยต อ งทํ า การทดสอบร ว มกั บ
อุปกรณ หรือบริภัณฑในพื้นที่นั้นในจํานวนเปน 2 เทาของจํานวนที่ใชทดสอบปกติ
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และหากการทดสอบใหม นี้ ไ ม ผ า นหรื อ ยั ง ไม ไ ด ม าตรฐาน ถื อ ว า อุ ป กรณ หรื อ
บริภัณฑในแบบ หรือประเภท หรือชนิดเดียวกันในพื้นที่นั้นไมผานการตรวจรับ
และไมสามารถรับงานติดตั้งได
4.8 บันทึกการตรวจรับงานติดตั้ง
4.8.1 บันทึกการตรวจรับงานติดตั้ง เปนเอกสารที่ตองจัดเก็บรวมอยูในแฟมประวัติของระบบ
โดยตองเก็บรักษาประวัติของระบบนี้ไวเปนอยางดี ตลอดอายุการใชงานระบบ
4.8.2 แบบบันทึกการตรวจรับงานติดตั้งระบบแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แบบบันทึกการรับงานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
วัน เดือน ป ที่ตรวจรับงาน

เลขที่

ชื่ออาคาร
เจาของอาคาร หรือตัวแทน
นิติบุคคลผูออกแบบ
นิติบุคคลผูควบคุมงาน
นิติบุคคลผูตรวจสอบระบบ
นิติบุคคลผูทดสอบระบบ
นิติบุคคลผูติดตั้งระบบ
นิติบุคคลผูแทนผลิตภัณฑ

ที่อยู
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ
ชื่อผูติดตอ

ประวัติเบื้องตน
แบบการติดตั้งจริง บันทึกการเปลี่ยนแปลง แบบหรือ
As Built Drawing
ขอกําหนดทางเทคนิคไปจากเดิม
มี
มี
ไมมี
ไมมี
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง :

เอกสาร
คูมือการใชงาน
มี
ไมมี

จํานวนวงจร (circuit) หรือจํานวนตําแหนงที่ระบุ (point address)
ระบบธรรมดา (hardwire)
จํานวนวงจรเริ่มสัญญาณตรวจจับ class B (style B)
จํานวนวงจรเริ่มสัญญาณตรวจจับ class A (style D)
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class B (style Y)
จํานวนวงจรแจงสัญญาณ class A (style Z)
การควบคุม และแสดงผล
บริภัณฑ หรืออุปกรณ
แผงควบคุมระบบ
แผงควบคุมระยะไกล
แผงแสดงผล

โมดูลระบุตําแหนงได
การควบคุมระบบรวมทํางาน

หนา 1-3

รายงาน-บันทึก
การตรวจสอบ
มี
ไมมี

โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท

รายงาน-บันทึก
การทดสอบ
มี
ไมมี

สถานะการตรวจรับงาน
รับงาน
รับงานโดยมีเงื่อนไข
ไมรับงาน
มีเอกสารแนบ

ระบบระบุตําแหนงได (multiplex)
จํานวนตําแหนงที่ระบุ (address)
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 4
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 6
จํานวนวงจรสัญญาณสื่อสาร (SLC) style 7

แบบ

รุน

ธรรมดา (hardwire)
ระบุตําแหนงได (multiplex)
Software ที่ใชทํางาน ติดตั้งเมื่อ :
บริภัณฑเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface)
ระบุตําแหนงได (multiplex)
ดวงไฟประกอบคําบรรยาย
ดวงไฟประกอบแผนผังอาคาร
จอภาพ
มอนิเตอร
ควบคุม
ตัดแยกวงจรอิสระ (isolator)
(ระบุฟงกชันการทํางาน)
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ชื่อผูผลิต

จํานวน

มีเอกสารแนบ

ตารางที่ 4.3 แบบบันทึกการรับงานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
อุปกรณตรวจจับเริม่ สัญญาณ
อุปกรณ
ชนิด

จุด
ตรวจจับควัน

จุด

ตรวจจับความรอน
จุด
ตรวจจับควัน
และความรอน
ตรวจจับความรอน

เสน

ตรวจจับเปลวเพลิง

จุด

ตรวจจับแกส

จุด

สวิตชแจงเหตุ
จุด
ดวยมือ
อุปกรณตรวจจับอื่นๆ
อุปกรณแจงสัญญาณ
อุปกรณ
กระดิ่งขนาด 6 นิ้ว
ฮอรน
ฮอรนและดวงไฟสัญญาณ
อุปกรณแจงสัญญาณอื่นๆ
อุปกรณพวงเตือนภัยอื่นๆ
อุปกรณบันทึก

ประเภท

แบบ

หนา 2-3

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

โฟโตอิเล็คตริค
ธรรมดา
ไอโอไนเซชั่น
โฟโตอิเล็คตริค
ระบุตําแหนง
ไอโอไนเซชั่น
สุมตัวอยางอากาศ จากทอดูดลมกลับของระบบปรับอากาศ
ลําแสง
สุมตัวอยางอากาศหลายจุด
กลองโทรทัศน
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ (135 °ฟ)
ที่อุณหภูมิ 93.3°ซ (200 °ฟ)
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 9.4°ซ/นาที(15°ฟ/นาที)
ธรรมดา
ที่อุณหภูมิ 57.2 °ซ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ที่อุณหภูมิ 93.3 °ซ และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ตรวจจับอุณหภูมิคงที่และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ระบุตําแหนง
ธรรมดา
โฟโตอิเล็คตริค และตรวจจับอุณหภูมิที่กําหนด
ระบุตําแหนง
สายโลหะ
สายใยแกวนําแสง
ตรวจจับรังสีใตแดง
ตรวจจับรังสีเหนือมวง
ตรวจจับรังสีใตแดง และรังสีเหนือมวง
กลองโทรทัศน
ธรรมดา
ตรวจจับแกส LPG แกสธรรมชาติ
ระบุตําแหนง
ธรรมดา
สวิตชแจงเหตุแบบดึงลง หรือแบบกดเขา
มีกุญแจไขแจงเหตุทั่วไป
ระบุตําแหนง
(ระบุ)

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

(ระบุ)
(ระบุ)
(ระบุลักษณะการบันทึก)
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อุปกรณ
กระดิ่งขนาด 10 นิ้ว
ดวงไฟสัญญาณ
ดวงไฟแสดงผลระยะไกล
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ระบบกระจายเสียงประกาศฉุกเฉิน และโทรศัพทฉุกเฉิน
อุปกรณ
ประเภท
ธรรมดา (hard wire)
แผงควบคุมระบบ
ระบุตําแหนง (multiplex)
แผงควบคุมระยะไกล
ระบุตําแหนง (multiplex)
เครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียงสํารอง
โมดูลระบุตําแหนง
แผงกระจายเสียงสัญญาณ และโทรศัพทฉุกเฉิน
กรวยกระดาษ
รองรับกําลังขับ
วัตต
ลําโพง
หอยโขง
รองรับกําลังขับ
วัตต
กรวยกระดาษ
รองรับกําลังขับ__________________________วัตต
ลําโพงและดวงไฟสัญญาณ
หอยโขง
รองรับกําลังขับ__________________________วัตต
เครื่องโทรศัพทฉุกเฉิน
เตารับโทรศัพทฉุกเฉิน
ตูบรรจุเครื่องโทรศัพท
สวนจายกําลังไฟฟาสําหรับระบบ
อุปกรณ หรือบริภัณฑ
เซอรกิตเบรคเกอรวงจรจายกําลังไฟหลัก
สถานที่ติดตั้ง :
แบตเตอรี่สํารองไฟ (ระบุชนิด)
คากระแสไฟฟาสํารองจากการคํานวณ

พิกัดกระแสไฟฟา
Amp

Amp

หนา 3-3

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

รุน

ชื่อผูผลิต

จํานวน

Amp-Hrs
กําหนดเวลา standby

ชั่วโมง

ความเห็นผูตรวจรับงาน :

มีเอกสารแนบ
อุปกรณ บริภัณฑและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบั การตรวจรับงานติดตั้งตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพวิชาชีพแลว
ชื่อผูตรวจรับงาน
ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน
ลงนาม
วันที่
ลงนาม
สําหรับการตรวจรับงานติดตั้ง
ชื่อผูติดตั้งระบบ
ชื่อวิศวกร ผูออกแบบ หรือที่ปรึกษา
ลงนาม
วันที่
ลงนาม

85

วันที่

วันที่

4.9 การเริ่มตนเปดใชงานระบบ
4.9.1 กอนเริ่มตนเปดการใชงานระบบ ตองจัดเตรียมความพรอมดังตอไปนี้
4.9.1.1 ระบบผานการตรวจรับงานติดตั้งแลว
4.9.1.2 บุ ค ลากรแผนกงานความปลอดภั ย ด า นอั คคี ภั ย อาคาร (ดู ข อ 4.7.4) ได รั บ การ
ฝกอบรมการใชงานระบบที่ติดตั้งอยูนี้จากผูติดตั้งระบบ (ดูภาคผนวก ก 3) และ
เขาปฏิบัติงานแลว
4.9.1.3 เอกสารที่ไดรับมอบเมื่อการติดตั้งระบบแลวเสร็จ ตามขอ 2.2.1.2 จัดเก็บอยูใ นที่
จัดเก็บตามขอ 2.2.1.1 แลว
4.9.1.4 กําหนดขั้นตอนการทํางาน และขั้นตอนการใชงานระบบแลว
4.9.1.5 เตรียมแบบบันทึกการทํางาน ตารางการตรวจสอบ และทดสอบตามกําหนด แลว
4.9.2 เปดใหระบบเริ่มทํางาน และเริ่มการบันทึกขอมูลการทํางาน
4.9.3 ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบ และทดสอบตามประมวลหลั ก ปฏิ บั ติ วิช าชี พ วิช าชี พ นี้ เพื่ อ การ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
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ภาคผนวก ก
การใชงานระบบ และการบํารุงรักษา
ก 1 ทั่วไป
ระบบสั ญ ญาณเตื อ นอั ค คี ภั ย เป น ระบบที่ ทํ า งานด ว ยการกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ไ ว ล ว งหน า
ประกอบไปดวย ขั้นตอนพื้นฐานตามมาตรฐานที่ระบบสามารถดําเนินการโดยอัตโนมัติ และ
ขั้นตอนรายละเอียดที่ผูใชงานเปนผูกําหนดขึ้น ดังนั้นการใชงาน และการบํารุงรักษาระบบตาม
มาตรฐานกําหนดจะตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ โดยผูใชงานจะตองเขาใจถึงหลักปฏิบัติที่
ถูกตอง เพื่อปองกันมิใหการปฏิบัติของผูใชงาน และการทํางานโดยอัตโนมัติของระบบเกิดความ
ขัดแยงกัน ทั้งนี้เพื่อใหระบบทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ สามารถทํางานเตือนอัคคีภัยไดอยาง
สมบูรณ
ก 2 ขอบเขต
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เปนระบบที่ทํางานไดโดยไมตองพึ่งพา หรือทําตามคําสั่งจากระบบ
ประกอบอาคารอื่นใด แตเปนระบบที่มหี นาที่ควบคุม และสั่งงานใหระบบประกอบอาคารอื่น
รวมทํางานใหความปลอดภัยดวย โดยผูควบคุมใชงานระบบตองประสานการทํางานกับผูใชงาน
ระบบอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อใหเกิดการรวมทํางานใหความปลอดภัยตามมาตรฐานกําหนดไดอยาง
สมบูรณ
ก 3 การใชงาน
การใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองประกอบดวย
ก 3.1 ตองมีเอกสารที่ไดรับมอบเมือ่ การติดตั้งระบบแลวเสร็จ ถูกตองครบถวน เชน คูมือการใช
งาน และแบบแสดงการติดตัง้ จริง (ดูขอ 2.2.1.2) เปนตน
ก 3.2 ตองมีพนักงานหรือเจาหนาที่ผูใชงาน ควบคุมการทํางานของระบบที่จัดตั้งขึ้นตามขอ
4.7.4 ที่ผานการฝกอบรมมาตรฐานจากสถาบันวิชาชีพที่เชื่อถือได และผานการฝกอบรม
การใช ง านจากผู ติด ตั้งระบบ หรื อผู แ ทนผลิ ตภัณ ฑที่ ใ ช โดยมี ห ลัก สูตรการอบรมขั้ น
พื้นฐานอยางนอยดังตอไปนี้
ก 3.2.1 หลักสูตรการอบรมมาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เวลาการอบรมไมนอย
กวา 6 ชัว่ โมง ดังตอไปนี้
(1) มาตรฐานที่เกีย่ วของ และสิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อการออกแบบระบบ
(1.1) มาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ของประเทศไทย และสากล

(1.2) ขอพิจารณา ลักษณะการใชอาคาร จํานวน และวัยของผูอาศัยในอาคาร
(1.3) ขอพิจารณา เชื้อเพลิง และเสนทางหนีไฟในอาคาร
(2) ขอกําหนด และหลักการเลือกใชอุปกรณ
(2.1) มาตรฐานอุปกรณ และบริภณ
ั ฑ
(2.2) การเลือกใชอุปกรณตรวจจับ และสวิตชแจงเหตุดว ยมือ
(2.3) การเลือกใชอุปกรณแจงสัญญาณ
(3) ขอกําหนดตําแหนงติดตั้งอุปกรณ และบริภัณฑ
(3.1) ขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้ง
(3.2) การกําหนดพื้นที่ปองกัน ตําแหนงติดตั้ง และระยะหางระหวางอุปกรณ
(3.3) การกําหนดตําแหนงติดตั้งอุปกรณแจงสัญญาณ และบริภัณฑแผงควบคุม
(4) ขอกําหนดการแบงโซนตรวจจับ และโซนแจงสัญญาณ
(4.1) ขอกําหนดมาตรฐาน
(4.2) การกําหนดระยะคนหา และการแบงโซนตรวจจับ
(4.3) การกําหนดโซนแจงสัญญาณ ระดับเสียง และแสงแจงสัญญาณ
(5) มาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และระบบการสื่อสารฉุกเฉิน
(5.1) ระบบประเภทธรรมดา และอุปกรณ
(5.2) ระบบสือ่ สารฉุกเฉิน และอุปกรณ
(5.3) ระบบประเภทระบุตําแหนงได และอุปกรณ
(6) มาตรฐานการเดินสายวงจร และการตัดแยกวงจร
(6.1) ขอกําหนดสายสัญญาณประเภทตางๆ และกฎการเดินสาย
(6.2) มาตรฐานวงจรตรวจจับ และวงจรแจงสัญญาณประเภทตางๆ
(6.3) ขอกําหนดการตัดแยกวงจรอิสระ
(7) มาตรฐานการทํางานของระบบ
(7.1) หลักการกําหนดขัน้ ตอนการทํางานของระบบ
(7.2) การแสดงผลเพลิงไหม
(7.3) การทํางานของระบบสื่อสารฉุกเฉิน
(8) ระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยในอาคาร
(8.1) หลักการประสานการทํางานรวมกับระบบปองกันอัคคีภัยตางๆในอาคาร
(8.2) มาตรฐานการทํางานรวมกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
(8.3) ขอกําหนดการทํางานในระบบเครือขาย
ก 3.2.2 หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
(1) ผูเขารับการอบรม จะตองผานหลักสูตรการอบรมมาตรฐานระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย (ดูภาคผนวกขอ ก 3.2.1) มากอนแลว
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(2) หลักสูตรการอบรม ภาคทฤษฎี ตองใชเวลาการอบรมไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
ดังตอไปนี้
(2.1) การสํารวจพืน้ ที่ติดตั้ง
(2.2) การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง
(2.3) การตรวจสอบตําแหนงติดตั้งอุปกรณ และบริภัณฑ
(2.4) การทดสอบการทํางานของอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ
(2.5) การทดสอบแหลงจายไฟ และการทํางานควบคุมระบบรวมทํางานให
ความปลอดภัย
(2.6) การทํารายงาน และบันทึก การตรวจสอบ และการทดสอบ
(3) หลักสูตรการอบรม ภาคปฏิบัติ ตองใชเวลาการอบรมไมนอยกวา 18 ชัว่ โมง
ดังตอไปนี้
(3.1) การลงพืน้ ที่ตรวจสอบอาคารจริง อยางนอย 3 ประเภทอาคาร
(3.2) การทํารายงาน การตรวจสอบ และการทดสอบจากการลงพื้นที่
ตรวจสอบ อาคารในแตละประเภท
ก 3.2.3 หลักสูตรอบรมการใชงานระบบ เวลาการอบรมไมนอยกวา 6 ชัว่ โมง ดังตอไปนี้
(1) ลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ และขอจํากัดของอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ
(2) การใชงานบริภัณฑแผงควบคุม
(2.1) สวิตชควบคุมตางๆ
(2.2) ความหมายของดวงไฟสัญญาณ และขอความที่จอแสดงผล (ถามี)
(2.3) การใชงานอุปกรณสื่อสาร
(2.3.1) เครือ่ งโทรศัพทฉุกเฉิน
(2.3.2) ไมโครโฟน และการกระจายเสียงผานลําโพง
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติ
(3.1) ในสภาวะเริ่มสัญญาณ
(3.1.1) โดยอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ
(3.1.2) โดยสวิตชแจงเหตุดวยมือ
(3.1.3) โดยสวิตชตรวจคุม ระบบดับเพลิงดวยน้ํา
(3.2) ในสภาวะแจงสัญญาณ
(3.2.1) แบบขั้นตอนเดียว
(3.2.2) แบบหลายขั้นตอน
(3.2.3) แบบกระจายเสียงขอความ
(3.3) ในสภาวะขัดของตางๆ
(3.3.1) การลัดลงดิน
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(3.3.2) สายวงจรขาด
(3.3.3) แหลงจายไฟหลักดับ
(3.3.4) ระบบขัดของ
(4) การโปรแกรมกํ า หนดตํ า แหน ง กํ า หนดการทํ า งานอุ ป กรณ หรื อ บริ ภั ณ ฑ
สําหรับระบบที่สามารถระบุตําแหนงได
(5) การทดสอบการทํางาน
(5.1) อุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงสัญญาณ บริภณ
ั ฑแผงควบคุมระบบ
(5.2) แหลงจายไฟฟาหลัก และแหลงจายไฟฟาสํารอง
(5.3) อุปกรณ และบริภณ
ั ฑควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
(6) การระบุขอขัดของของอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และระบบ
(7) การบํารุงรักษาอุปกรณ และบริภัณฑแตละแบบ หรือชนิดที่ใช
ก 3.2.4 การอบรมระดับสูง (หากตองการ)
หลักสูตรการอบรม การจําลองเหตุการณ และการวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิง
ไหม เพื่อพัฒนาความสามารถเจาหนาที่ความปลอดภัยดานอัคคีภัยอาคาร และ
เจาหนาที่ตรวจสอบอาคาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยอาคารใหสูงขึ้น
และเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานของระบบ หรือจากการใช
งานอาคารที่เปลี่ยนไป โดยใชเวลาการอบรมไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ดังตอไปนี้
(1) ผูเขารับการอบรม จะตองผานหลักสูตรการอบรมมาตรฐานระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย และมาตรฐานการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย มากอนแลว
(2) การจําลองเหตุการณ
(2.1) หลักการตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม
(2.2) การกําหนดขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับเหตุการณในสมมติฐาน
(2.3) การวิเคราะหอุปสรรค และปญหาลวงหนา
(2.4) การปฏิบัติตามเหตุการณจําลอง
(2.5) การวิเคราะหอุปสรรค และปญหาหลังการปฏิบัติ
(2.6) การประยุกตสมมติฐาน เพื่อการจําลองเหตุครั้งตอไป
(3) การวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม
(3.1) หลักการตรวจที่เกิดเหตุ
(3.2) การวิเคราะหหาเชื้อเพลิงในที่เกิดเหตุ
(3.3) การวิเคราะหหาตนเพลิง และเหตุที่เกิดเพลิงไหม
(3.4) การวิเคราะห ผลสําเร็จ และความลมเหลวของระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยในที่เกิดเหตุ
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ก 3.3 หลักการใชงานระบบในสภาวะปกติ
ก 3.3.1 ตองมีการตรวจสอบการทํางานของแผงควบคุมเปนรายวัน ตรวจสอบ อุปกรณ
บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ตามกําหนด พรอมทั้งจัดทํารายงานและ
บันทึกการตรวจสอบ (ดูตารางที่ 2.3 และ ตารางที่ 2.4 ตามลําดับ)
ก 3.3.2 จะตองมีการทดสอบการทํางานของ อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย รวมทั้งการทํางานรวมกับระบบรวมทํางานใหความปลอดภัยตางๆ ตาม
กําหนด พรอมทั้งจัดทํารายงานและบันทึกการทดสอบ (ดูตารางที่ 3.1 และ ตาราง
ที่ 3.2 ตามลําดับ)
ก 3.3.3 จะตองทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และบํารุงรักษาตามกําหนด (ดูขอ 1.6.4 ขอ
1.6.5 ขอ 1.11 และตารางที่ 1.2 ตามลําดับ)
ก 3.4 หลักการใชงานระบบในสภาวะเริ่มสัญญาณ
ก 3.4.1 หลักปฏิบัติเบื้องตน
(1) ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ ตองเขาประจําหนาที่ ที่แผงควบคุมระบบ โดยไมชักชา
(2) ตอ งตรวจดู ด วงไฟสั ญญาณ หรือขอความจากจอแสดงผล ที่แผงควบคุม
ระบบ หรือแผงแสดงผลเพลิงไหม เพื่อใหทราบตําแหนง หรือพื้นที่ หรือ
วงจรที่ มี ก ารเริ่ ม สั ญ ญาณ ก อ นทํ า การรั บ ทราบการเริ่ ม สั ญ ญาณ
(acknowledge) และเงียบเสียงสัญญาณเตือน โดยหามทําการปรับปกติ (reset)
ระบบในขั้นตอนนี้
(3) ตองเขาตรวจสอบตําแหนงที่มีการเริ่มสัญญาณทันที
(3.1) หากมี ก ารเริ่ ม สั ญ ญาณมากกว า 1 ตํ า แหน ง ต อ งเข า ตรวจสอบที่
ตําแหนงแรก หรือตําแหนงเริ่มตนกอน
(3.2) ใหใชอุปกรณโทรศัพทฉุกเฉินประกอบการตรวจสอบ (หากมีตดิ ตัง้ )
(4) เมื่อตรวจพบอัคคีภัย
(4.1) หากไมสามารถทําการระงับเหตุได ตองทําใหมีการแจงสัญญาณใน
พื้นที่ที่กําหนดทันที
(4.2) หากสามารถระงับเหตุได ใหยกเลิกการเริ่มสัญญาณโดยทําการปรับ
ปกติ (reset) ระบบได
(5) เมื่อพบวาเปนการเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง ใหยกเลิกการเริ่ม
สัญญาณโดยทําการปรับปกติ (reset) ระบบ
ก 3.4.2 หลักปฏิบัติหลังยกเลิกการเริ่มสัญญาณ และการแจงสัญญาณ
(1) ตองตรวจสอบการกลับคืนสภาวะปกติของระบบ
(1.1) หากระบบกลับไปสภาวะเริ่มสัญญาณใหม
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(1.1.1) กรณีเริ่มสัญญาณจากสวิตชแจงเหตุ ใหทําการปรับปกติที่
สวิตช แจงเหตุกอนการปรับปกติระบบ
(1.1.2) กรณีเริ่มสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับควัน ตองทําใหควันที่
อาจคงคางอยูภ ายในอุปกรณตรวจจับหมดไป กอนการปรับ
ปกติระบบ
(1.1.3) กรณีเริ่มสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับที่ไมสามารถกลับคืน
สภาพ เดิมไดตองเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับใหม กอนการปรับ
ปกติระบบ
(1.2) หากระบบเปลี่ยนไปสูส ภาวะขัดของ ใหปฏิบัติตามภาคผนวกขอ ก 3.5
(2) เมื่อพบวาเปนการเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง
(2.1) ตองตรวจสอบ และแกไขสาเหตุที่ทําใหอุปกรณทํางานเริ่มสัญญาณ
(2.2) ตองแกไข และปองกันมิใหเกิดการทํางานผิดพลาดไดอีก
(3) หากพบวามีอปุ กรณตรวจจับอัตโนมัติในที่เกิดเหตุ ไมทาํ งานเริ่มสัญญาณ
(3.1) ตองตรวจสอบ และแกไขอุปสรรคการทํางานที่ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ
(3.2) ตองทดสอบอุปกรณตรวจจับที่ไมทํางานเริ่มสัญญาณ และอุปกรณ
ตรวจจับในพืน้ ที่เกิดเหตุทั้งหมด
(3.3) ตองแกไข หรือเปลี่ยนอุปกรณใหม หากผลการทดสอบขางตนไมผาน
(ดูภาคผนวกขอ ก 3.5)
(4) ในขณะมี ก ารแจ ง สั ญ ญาณในพื้ น ที่ ที่ กํ า หนด หากพบว า มี อุ ป กรณ แ จ ง
สัญญาณหรืออุปกรณกระจายเสียงไมทํางาน หรือทํางานไมไดตามมาตรฐาน
กําหนด
(4.1) ตองตรวจสอบ และแกไขอุปสรรคการทํางานที่ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ
(4.2) ตองทดสอบอุปกรณแจงสัญญาณ หรืออุปกรณกระจายเสียงทีไ่ มทํางาน
(4.3) ตองแกไข หรือเปลี่ยนอุปกรณใหม หากผลการทดสอบขางตนไมผาน
(ดู ภาคผนวกขอ ก 3.5)
ก 3.4.3 ตองทํารายงานระบุรายละเอียด วัน เวลา ที่เกิดการเริ่มสัญญาณ อุปกรณ หรือพื้นที่
เริ่มสัญญาณ สาเหตุการเริ่มสัญญาณ การปฏิบัติหลังรับทราบเหตุ ชื่อผูรับผิดชอบ
และสถานะปจจุบันของระบบ
ก 3.4.4 หากตองดํ าเนินการแกไ ข หรือเปลี่ ยนทดแทน ตองระบุรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
รายการอุปกรณ และกําหนดแลวเสร็จประกอบรายงานขางตน
ก 3.5 การใชงานระบบในสภาวะขัดของ
ก 3.5.1 หลักปฏิบัติเบือ้ งตน
(1) ผูที่มีหนาที่เกีย่ วของ ตองเขาประจําหนาที่ ที่แผงควบคุมระบบ โดยไมชักชา
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(2) ตองตรวจดูดวงไฟสัญญาณ หรือขอความจากจอแสดงผล ที่แผงควบคุมระบบ
หรือ แผงแสดงผลเพลิง ไหม เพื่อให ท ราบตํ า แหนง หรือ พื้น ที่ หรือ วงจรที่
ขัดของกอนทําการรับทราบการขัดของ (acknowledge) และเงียบเสียงสัญญาณ
เตือน โดยหามทําการปรับปกติ (reset) ระบบในขั้นตอนนี้
(3) ตองเขาตรวจสอบตําแหนง หรือวงจรที่ระบุวามีการขัดของทันที
(4) กรณีอุปกรณขัดของ
(4.1) ตองทําการแยกอิสระ (isolate) วงจรที่มีอุปกรณขัดของออกจากระบบ
ตามวิธีที่ผูผลิตบริภัณฑแผงควบคุมระบบกําหนด
(4.2) ตองแกไข หรือเปลี่ยนอุปกรณใหม
(4.3) หากไมสามารถเปลี่ยนอุปกรณใหมไดในทันที ตองตอวงจรขาม (by
pass) ตําแหนงติดตั้งอุปกรณนั้น เพื่อเปดใหอุปกรณชุดอื่นในวงจร
ทํางานได
(4.4) ปฏิบัตติ ามขั้นตอนหลักปฏิบัติ เมื่อตองปดการใชงานระบบ (ดูภาคผนวก
ขอ ก 3.5.2)
(5) กรณีวงจรขัดของ
(5.1) ตองทําการแยกอิสระ (isolate) วงจรที่ขัดของออกจากระบบ ตามวิธีที่ผู
ผลิตบริภัณฑแผงควบคุมระบบกําหนด
(5.2) ตรวจสอบสายวงจร จุดตอสายทั้งหมดในวงจรนัน้
(5.3) แกไขจุดลัดลงดิน หรือจุดที่สายวงจรขาด หรือเปลี่ยนสายวงจรนัน้ ใหม
(6) กรณีแหลงจายไฟหลักดับ
(6.1) ตรวจสอบฟวสภาคจายกําลังไฟในแผงวงจรควบคุมระบบ
(6.2) ตรวจสอบเซอรกิตเบรคเกอรที่จายกําลังไฟใหกับแผงควบคุมระบบ
(6.3) เปลี่ยนฟวส หรือเซอรกิตเบรคเกอร หากพบวาชํารุด เสียหาย
(6.4) ตรวจสภาพการปรับเปลี่ยนกลับมาใชไฟหลัก และประจุไฟกลับให
แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ เมือ่ กําลังไฟหลักกลับเปนปกติ
(6.5) ถาแหลงจายไฟหลักดับนานเกินกวา 2 ชั่วโมง ตองหมั่นตรวจสภาพการ
จายไฟสํารองจากแบตเตอรี่ใหกับระบบ จนกวาแหลงจายไฟหลักจะ
กลับเปนปกติ
(7) กรณีแผงควบคุมระบบขัดของ
(7.1) ทํ า การแยกอิ ส ระ (isolate) ชิ้ น ส ว นอะไหล (parts) หรื อ แผ น วงจร
(printed circuit board, PCB) ที่ขัดของออกจากแผงควบคุมระบบ ตามวิธี
ที่ผูผลิตบริภัณฑแผงควบคุมระบบกําหนด
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(7.2) หากไมสามารถแยกอิสระสวนที่ขัดของออกจากแผงควบคุมได ตองทํา
การปดระบบเพื่อทําการแกไข หรือเปลี่ยนอะไหลตอไป
(7.3) แกไข หรือเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหล (parts) หรือแผนวงจรที่ขัดของนั้น
ใหมโดยชางที่ผูผลิตรับรอง (authorized service personal)
ก 3.5.2 หลักปฏิบัติเมือ่ ตองปดการใชงานระบบบางสวน หรือทั้งหมดเพื่อการแกไข เปลี่ยน
อุปกรณ หรืออะไหล
(1) กรณีปดการใชงานระบบเฉพาะจุด หรือวงจรเพียงบางสวนเพื่อทําการแกไข
หรือเปลี่ยนอุปกรณ หรืออะไหล
(1.1) ตองแจง หรือประกาศเตือนใหผูใชพนื้ ที่ติดตั้งอุปกรณ ที่รอการแกไข
หรือเปลี่ยนทดแทนนั้น ทราบถึงพื้นที่นั้นขาดการตรวจจับ หรือการแจง
สัญญาณเตือนอัคคีภัย (ดูขอ 1.15)
(1.2) เมื่อทําการแกไข หรือเปลี่ยนอะไหล อุปกรณ หรือวงจรแลว ตองทําการ
ตอวงจรเขาระบบ กอนทําการปรับปกติ (reset) ระบบ
(1.3) ตองทดสอบการทํางานอุปกรณที่เปลีย่ น หรือแกไขแลว ที่ตําแหนง ติดตั้ง
(2) กรณีปดการใชงานระบบทั้งหมดเพื่อทําการแกไข หรือเปลี่ยนอะไหลบริภัณฑ
แผงควบคุมระบบ
(2.1) ตองแจง หรือประกาศเตือนใหผูใชอาคารที่ระบบปดการใชงานนัน้ ทราบ
ถึงการปดใชงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (ดูขอ 1.15)
(2.2) ตองทดสอบการทํางานแผงควบคุม และระบบโดยรวม เมื่อแกไขแลวเสร็จ
ก 3.6 การควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
ระบบที่ถูกควบคุมอัตโนมัติโดยอุปกรณ บริภัณฑ หรือระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเพื่อให
ความปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัย เชนระบบประกาศฉุกเฉิน ระบบระบายควันไฟ บริภัณฑ
ควบคุมหยุดการทํางานระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมลิฟท ระบบอัดอากาศในชองบันได
หนีไฟแบบปด ระบบปลดประตูกั้นควัน ระบบมานกั้นควัน (smoke curtain) และระบบเฝา
ตรวจการทํางานแจงสัญญาณ (alarm monitoring system) เปนตน
ก 3.6.1 ขอกําหนดการควบคุม
(1) ระบบรวมทํางานเพื่อความปลอดภัย ตองเริ่มทํางานตามที่กําหนดพรอมกับการ
แจ ง สั ญ ญาณของระบบสั ญ ญาณเตื อ นอั ค คี ภั ย ที่ มี ก ารแจ ง สั ญ ญาณแบบ
ขั้นตอนเดียว
(2) ระบบรวมทํางานเพื่อความปลอดภัย ตองเริ่มทํางานตามที่กําหนดพรอมกับการ
แจงสัญญาณเพื่อการอพยพในขั้นตอนสุดทาย ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ที่มีการแจงสัญญาณแบบหลายขั้นตอน
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(3) ผูใชงานระบบ ตองสามารถควบคุมระบบรวมทํางานเพื่อความปลอดภัย ผาน
แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไดทันที ตลอดเวลา
ก 3.6.2 หลักปฏิบัติเบือ้ งตน
(1) ระบบประกาศฉุกเฉิน ตองทํางานแจงเสียงประกาศในพืน้ ที่กําหนดดังนี้
(1.1) แจงเสียงสัญญาณในพื้นทีก่ ําหนดตามการควบคุมของแผงควบคุมระบบ
โดยอัตโนมัติ หรือโดยการควบคุมของผูควบคุมใชงาน
(1.2) แจงเสียงประกาศขอความที่บันทึกลวงหนาในพื้นที่กําหนดตามการควบ
คุมของแผงควบคุมระบบโดยอัตโนมัติ หรือโดยการควบคุมของผูควบ
คุมใชงานระบบ
(1.3) แจงเสียงประกาศขอความจากผูใ ชงานระบบโดยตรง ในพืน้ ที่กําหนด
หรือพื้นที่อื่นที่ผูควบคุมใชงานระบบเลือก
(1.4) ผูควบคุมใชงานตองสามารถเลือกใชวงจรลําโพงกระจายเสียงในพื้นที่
ใดๆไดโดยใชสวิตชเลือกวงจรลําโพงกระจายเสียงที่แผงควบคุมระบบ
(2) ระบบโทรศั พ ท ฉุ ก เฉิ น ต อ งทํ า งานรองรั บ การสื่ อ สารสองทางระหว า งผู
ควบคุมใชงานระบบที่แผงควบคุมระบบ กับผูควบคุมใชงานระบบที่อยูใน
พื้นที่ปองกันไดตั้งแต 1 ถึง 5 คนพรอมกันดังนี้
(2.1) ตองปรากฏดวงไฟ และเสียงสัญญาณเตือนทีแ่ ผงควบคุมแสดงวงจรเรียก
เขาดังตอไปนี้
(2.1.1) เมื่อยกหูโทรศัพทฉุกเฉินจากตูโทรศัพทฉุกเฉิน ในพื้นที่ปองกัน
(2.1.2) เมื่อนําเครื่องโทรศัพทฉุกเฉินตอสายเขากับเตารับโทรศัพทฉุกเฉิน
ในพื้นที่ปองกัน
(2.2) ผูใชงานตองสามารถกระจายเสียงจากโทรศัพทฉุกเฉิน ในพื้นที่ปองกัน
ผานระบบประกาศฉุกเฉินได โดยการควบคุมที่แผงควบคุมระบบ
(3) ระบบเฝาตรวจการทํางานแจงสัญญาณ (alarm monitoring system) ตอง
สามารถแจงเตือน และบันทึกรายละเอียดวัน เวลา และพืน้ ที่ หรืออาคารที่เกิด
การแจงสัญญาณจากแผงควบคุมระบบที่อยูในพื้นที่ หรืออาคารปองกันนั้นๆ
ทั้งหมดที่อยูใ นเครือขายเดียวกัน
(4) ระบบระบายควั น ไฟ ต อ งทํ า งานตามกํ า หนดในพื้ น ที่ ป อ งกั น ที่ มี ก ารแจ ง
สัญญาณจากระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ดังตอไปนี้
(4.1) ปดการทํางานของพัดลมจายลมเย็นของระบบปรับอากาศ และเปดการทํา
งานของระบบควบคุมควันไฟ
(4.2) พัดลมดูดควันทีห่ ลังคาอาคาร ทํางานดูดควันและอากาศรอนระบายออก
ไปนอกอาคาร
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(5) ระบบอัดอากาศในชองบันไดหนีไฟแบบปด และในพื้นที่ลี้ภัย (refuge area)
ตองทํางานตามกําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณเพื่อการอพยพของระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย เพื่อเติมอากาศในชองบันไดใหผูประสพภัยขณะอพยพ
ออกจากอาคาร
(6) อุปกรณตรวจจับควันหนาประตูกั้นควัน ตองควบคุมการปลดอุปกรณรั้งประตู
เปด เพื่อใหปดกั้นควัน ทันทีที่ตรวจจับควันได เพื่อปองกันไมใหควันไฟลาม
เขาไปในพื้นที่ปลอดภัยเชนโถงลิฟท หรือโถงบันไดเปนตน
(7) ระบบควบคุมการผานเขาออก (access control) จะตองปลดล็อกประตูทันที
ตามกําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณเพื่อการอพยพของระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย อยางไรก็ตาม สัญญาณเตือนโจรกรรมจะทํางานทุกครั้งที่มีการเปด
ประตู หรือเมื่อเปดประตูคางไว
(8) ระบบมานกั้นควัน และมานกั้นไฟ (smoke and fire curtain) ตองทํางานตาม
กํ า หนดพรอ มกับการแจ งสัญ ญาณเพื่ อ การอพยพของระบบสั ญญาณเตือ น
อัคคีภัย ดังตอไปนี้
(8.1) ระบบมานกั้นในแนวดิง่ จะตองคลี่มานลงกั้นแยกพืน้ ที่เกิดเหตุและพื้นที
ปองกันออกจากกัน
(8.2) ระบบมานกั้นในแนวระดับ จะตองคลี่แผมานออกปดกั้นชองเปดแนวดิ่ง
เชนชองเปดในโถงโลง (atrium) เริ่มจากระดับเพดานชั้นที่เกิดเหตุ และ
ชั้นถัดลงไปอีกหนึ่งชั้น
(9) บริภัณฑควบคุมระบบลิฟทตองทํางานตามกําหนดพรอมกับการแจงสัญญาณ
เพื่อการอพยพของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยกอนตัดไฟฟาอาคาร ดังตอไปนี้
(9.1) สําหรับอาคารสูง ตองควบคุมลิฟทใหเคลื่อนมาหยุดเปดรอรับผูอพยพ
ในชั้นที่กําหนดเปนพื้นที่หลบภัยชั่วคราว และตองนําผูอพยพลงมายัง
ชั้น พื้นดินของอาคารเทานั้น ไมสามารถบังคับใหหยุดเปดที่ชั้นอื่นอีก
ไดโดย จะหยุดเปดประตูและปดการทํางานเมื่อมาถึงชั้นพื้นดินของ
อาคารแลว
(9.2) ตองควบคุมลิฟทที่กําหนดอยางนอย 1 ชุดเคลื่อนมาหยุดเปดที่ชั้นพื้นดิน
ของอาคารพรอมใหเจาหนาที่ดับเพลิงควบคุมใชงาน
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ก 4 การบํารุงรักษา
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เปนระบบที่ตองทํางานตรวจจับอัคคีภัยตลอดเวลาโดยไมมีชวงพัก
การทํางาน และตองพรอมที่จะทําการแจงสัญญาณในพื้นที่ปองกันไดทันที เมื่อมีสัญญาณควบคุม
จากแผงควบคุมระบบโดยอัตโนมัติ หรือจากการควบคุมของผูควบคุมใชงานระบบ ดังนั้นการ
บํารุงรักษาตามกําหนดอยางสม่ําเสมอ จะทําใหระบบทํางานไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง เปนไป
ตามการออกแบบ
ก 4.1 ขอกําหนดการบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั เปนการดําเนินการเพื่อตรวจสอบสมรรถนะ
และความผิดปกติของการทํางานอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ ซึ่งผูป ฏิบัติตองมีความรู
ความเขาใจมาตรฐานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และ ตองมีความรูความชํานาญในการ
ตรวจสอบ ซึ่งหากตรวจสอบพบความผิดปกติ ตองทําการทดสอบ และแกไขทันทีดงั นี้
ก 4.1.1 ขั้นตอนการบํารุงรักษา 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) การเก็บประวัติ (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 เพือ่ ใชงานระบบ (ดูขอ 1.11)
(4) ความถี่ และระยะเวลาของการบํารุงรักษาระบบในแตละชวง (ดูขอ 1.12)
ก 4.2 ตัวอยางแบบรายงาน
แบบรายงานการบํารุงรักษา และแบบรายงานสรุป แสดงรายละเอียดสภาพของอุปกรณ
บริภัณฑ และระบบในตารางตัวอยางที่ ก 1 และ ตารางตัวอยางที่ ก 2 ตามลําดับ

97

ตารางที่ ก 1 ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ

หนา 1-4

เลขที่

อาคารที่ดําเนินการ
ชื่ออาคาร ____________________________________________________________________________________________________________
ที่ตั้งอาคาร ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
รายละเอียดระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั สําหรับอาคารนี้
ชื่อผลิตภัณฑ ______________________________________ รุน __________________________ เลขหมายประจําเครื่อง ____________________
รายละเอียดของระบบ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
รายละเอียดระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั สวนที่ขยายเพิ่มเติม หรือแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
รายการขยายเพิ่มเติม หรือแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
เงื่อนไข ขอจํากัดการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
สรุปผลดําเนินการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั สําหรับอาคารนี้
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
มีเอกสารแนบ
อุปกรณ บริภัณฑ และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนี้ ไดรบั การบํารุงรักษาตามประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพแลว
ชื่อผูดําเนินการบํารุงรักษา
นิติบุคคลผูใหบริการบํารุงรักษา
ลงนาม
วันที่
ชื่อผูมีอํานาจติดตอ
โทรศัพท
สําหรับเจาของอาคาร
ชื่อผูตรวจสอบ
ชื่อเจาของอาคารหรือตัวแทน
ลงนาม
วันที่
ลงนาม
วันที่
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ตารางที่ ก 1 ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั

หนา 2-4

การดําเนินการบํารุงรักษา และขอปฏิบัติ
ดําเนินการตามประมวลหลักปฏิบัติการตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
ผลการตรวจสอบ พบวา
ไมพบวา ระบบการตรวจจับและแจงสัญญาณมีความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลง
สิ่งผิดปกติที่พบและขอปฏิบัติที่ควรดําเนินการตอ มีดังนี้
ขอ
สิ่งที่พบ
ขอปฏิบัติ

หมายเหตุ
แนบ
ความหมายขอปฏิบตั ิมีดังนี้
1. ตองทําการดูแลโดยดวน
3. ตองใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ
สรุปผลดําเนินการ ขอที่

มีเอกสาร

2. ตองปรับปรุง ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนใหม
4. ตองแกไขใหไดมาตรฐาน
ตองทําการแกไขโดยดวน ขอที่

ตองทําการปรับปรุง

สรุปผลการตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษา
สภาพของระบบโดยทั่วไป ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
รายงานขอขัดของใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบ
บันทึกรายละเอียดขอขัดของ และการดําเนินการ
ในรอบปที่ผานมา มีการเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง __________ ครั้ง ที่เกิดจากอุปกรณตรวจจับ ความรอน ควัน อื่นๆ (ระบุ)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ปฏิบัติการตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษาครั้งหนา
กําหนดการซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนใหมใหแลวเสร็จภายในเวลา _____________ ชั่วโมง _____________ วัน _____________ เดือน
กําหนดปฏิบัติการตรวจสอบ การทดสอบ และการบํารุงรักษาในครั้งหนา ( วัน / เดือน / ป ) __________________________________________
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ตารางที่ ก 1 ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
การตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษาแบตเตอรี่สํารองไฟระบบ
ตรวจสภาพภายนอกโดยทั่วไป
ตรวจสภาพขั้วตอ
ตรวจคาแรงดันไฟฟา
การตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษาอุปกรณตรวจจับเริ่มสัญญาณ
พื้นที่ปองกัน
สวิตชแจงเหตุดวยมือ ติดตั้งมั่นคง ในตําแหนงที่ไดมาตรฐาน
ไมมีอุปสรรคกีดขวางการใชงานสวิตชแจงเหตุดวยมือ
สามารถมองเห็นสวิตชแจงเหตุดวยมือไดงาย
มีสวิตชแจงเหตุดวยมือที่ประตู หรือชองทางออก ทุกชองทาง
มีสวิตชแจงเหตุดวยมือ ติดตั้งทุกระยะที่มาตรฐานกําหนด
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติทุกชุดเปนชนิดเหมาะสมกับพื้นที่ปองกัน
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ติดตั้งมั่นคง ในตําแหนงที่ไดมาตรฐาน
อุปกรณและบริภัณฑในระบบ ติดตั้งมั่นคง ในตําแหนงที่ได มาตรฐาน
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ติดตั้งหางจากผนังไดมาตรฐาน
ระดับบนของกองสิ่งของในพื้นที่ อยูต่ํากวาฝาเพดานไดมาตรฐาน
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ไมมีอุปสรรคบดบัง กีดขวางการทํางาน หรือทํา
ใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติไมถูกดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ขัดขวางการทํางาน
หรือทําใหเกิดการทํางานโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง
มีอุปกรณ บริภัณฑติดตั้งเพิ่มขึ้นในระบบ ในพื้นที่สวนขยาย หรือตอเติม

ผลการตรวจสอบ

หนา 3-4
ผาน

ไมผาน

เอกสาร
มีเอกสารของระบบครบถวนตามขอกําหนดหลักปฏิบัติ
มีบันทึกการปฏิบัติ ดูแล แกไขการขัดของของระบบทุกครั้ง
การตรวจจับเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง
มีบันทึกการตรวจสอบการเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุทุกครั้ง
มีบันทึกสรุปจํานวนการเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุในรอบป
มีบันทึกการดูแล แกไขการเริ่มสัญญาณโดยไมมีเหตุทุกครั้ง
บันทึกเพิ่มเติม
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

การทดสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษา
เครื่องพิมพ (ถามี)
ตรวจสอบการทํางานของแผงควบคุมระบบโดยทําใหอุปกรณตรวจจับ
ทดสอบ และตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ
หรือสวิตชแจงเหตุดวยมือทํางาน อยางนอย 1 ชุดในแตละวงจรเริ่ม
ตรวจสอบความชัดเจนตัวหนังสือ และขอความที่พมิ พ
สัญญาณ และลงบันทึกระบุอุปกรณที่ผานการทดสอบแลว
ตรวจสอบบริภัณฑสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องพิมพ ตองมี
ทดสอบ และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณแจงสัญญาณ
ปริมาณพอใช อยางนอยจนถึงการตรวจสอบในครั้งหนา
ทดสอบการทํางานของอุปกรณและบริภัณฑในระบบ
ทดสอบการทํางานของสวิตชควบคุม และตรวจสอบการทํางานของดวง แหลงจายไฟ
ปลดขั้วตอแบตเตอรี่ออกและตรวจสอบแหลงจายไฟหลักเมื่อ
ไฟและเสียงสัญญาณเตือน ที่แผงควบคุมระบบ
ทดสอบใหระบบทํางานเต็มกําลังในสภาวะแจงสัญญาณ
ทดสอบการทํางานของบริภัณฑควบคุมในแผงควบคุมระบบ
ปดแหลงจายไฟหลัก และตรวจสอบการจายไฟจากแบตเตอรี่
ทดสอบ และตรวจสอบคาพิกัดตางๆที่ผูผลิตกําหนด ในแผงควบคุมระบบ
เมื่อทดสอบใหระบบทํางานเต็มกําลังในสภาวะแจงสัญญาณ
ระทดสอบ และตรวจสอบการทํางานของแผงควบคุมในสภาวะขัดของตางๆ
ทดสอบ และตรวจสอบการสงสัญญาณไปสถานีเฝาตรวจการทํางาน(ถามี)
การเตรียมดําเนินการซอมแซม แกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนใหม
แจงผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการซอมแซม แกไข ใหเขาดําเนินการโดยดวน ผูควบคุมใชงานระบบ
จดบันทึกความขัดของ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
แสดงหมายเลขโทรศัพทติดตอผูมีหนาที่เกี่ยวของที่หนาแผงควบคุมระบบ
เตรียมระบบเพือ่ ดําเนินการการซอมแซม แกไข
เตรียมเอกสารทั้งหมดของระบบใหพรอมเพื่อการตรวจสอบ
บันทึกการตรวจสอบและทดสอบ
______________________________________________________________________________________________________
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มีเอกสารแนบ

ตารางที่ ก 1 ตัวอยางแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
การตรวจสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบที่ติดตั้งมานานกวา 12 เดือน
การสํารวจโดยทั่วไป
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติไมถูกทาสีทับ
อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติยังอยูในสภาพที่ดี
ไมมีสิ่งบดบังมุมมองอุปกรณตรวจจับชนิดที่ใชการตรวจจับผานเลนส
ทําความสะอาดเลนสอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ (ถามี)
กลองตอสายวงจร หรือสายตรวจจับความรอน มีการปองกันการเปดโดย
เขาใจผิด
อุปกรณ หรือบริภัณฑตอสาย ยึดสายอยูในสภาพที่ดี

หนา 4-4

เอกสาร
เอกสารทั้งหมดของระบบอยูค รบถวน และมีการเพิ่มเติมทุก
ครั้งที่มีการซอมแซม แกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนใหม ให
เอกสารมีรายละเอียดถูกตองตรงกับความเปนจริง
บันทึกเพิ่มเติม
___________________________________________________
___________________________________________________

การทดสอบในปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบที่ติดตั้งมานานกวา 12 เดือน
ทดสอบกลไกการทํางานของสวิตชแจงเหตุดวยมือ
ทดสอบการทํางานของอุปกรณ และบริภัณฑในระบบ
ทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติทั้งหมดในระบบ
ทดสอบ และตรวจสอบการทํางานตางๆของแผงควบคุมระบบตาม
คําแนะนําของผูผ ลิต

ทดสอบ และตรวจสอบคาพิกัดตางๆที่ผูผลิตกําหนด ในแผง
ควบคุมระบบ
เปลี่ยนอะไหลในแผงควบคุมระบบตามคําแนะนําของผูผลิต
ตรวจสอบคาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่สํารองไฟ และเปลี่ยน
แบตเตอรี่หากคาที่ไดต่ํากวาคาที่ผูผลิตกําหนด

การตรวจสอบเมื่อมีการติดตัง้ เพิ่มเติม
มีสวิตชแจงเหตุดวยมือที่ประตู หรือชองทางออก ทุกชองทาง
มีสวิตชแจงเหตุดวยมือ ติดตั้งทุกระยะที่มาตรฐานกําหนด
อุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียง ใหความดังไดตามคาทีม่ าตรฐานกําหนด
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือการใชพื้นที่ ไมเปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน หรือทําใหสมรรถภาพการทํางานของอุปกรณในระบบลดลง
สายแจงสัญญาณของระบบ เปนสายทนไฟตามมาตรฐานกําหนด
อุปกรณ และบริภัณฑ ติดตั้งมั่นคงในตําแหนงที่ไดมาตรฐาน เหมาะสม
กับพื้นที่ปองกัน

จํานวนอุปกรณในวงจรตรวจจับเริ่มสัญญาณ ไมเกินพิกัดที่
ผูผลิตกําหนด
จํานวนอุปกรณในวงจรแจงสัญญาณ ไมเกินพิกัดที่ผูผลิต
กําหนด
พิกัดเซอรกิตเบรคเกอรแหลงจายไฟหลักสอดคลองกับคาที่ได
จากการคํานวณ
พิกัดแบตเตอรี่สํารองไฟสอดคลองกับคาที่ไดจากการคํานวณ
มีเอกสารสําหรับระบบ และบันทึกการดําเนินการทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวของ ใชประกอบการอางอิง
เอกสาร
เลขที่
วันที่
เอกสาร
เลขที่
วันที่
แบบแปลนแสดงการติดตั้งจริง
บันทึกประวัติการบํารุงรักษา
บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง
บันทึกสาเหตุ และจํานวนการเริ่ม
สัญญาณโดยไมมีเหตุเกิดขึ้นจริง
คูมือการใชงานระบบ
ในรอบ 12 เดือน
บันทึกสรุปการตรวจสอบการติดตั้ง
เพื่อรับมอบงาน
บันทึกรายละเอียดการซอมแซม
แกไข เปลี่ยนใหม หรือติดตั้งเพิ่ม
บันทึกสรุปการทดสอบการติดตั้ง
เพื่อรับมอบงาน
รายงานการตรวจสอบครั้งที่แลว
บันทึกการรับงานติดตั้ง
รายงานการทดสอบครั้งที่แลว
เอกสารเพิ่มเติม
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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ตารางที่ ก 2 ตัวอยางแบบรายงานสรุปการบํารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
หัวขอการบํารุงรักษา ______________________________________________________________________________
ดําเนินการเมือ่
______________________________________________________________________________
1 ตรวจสอบระยะหางโดยรอบอุปกรณตรวจจับในพื้นที่เก็บของ
2 ทดสอบสวิตชแจงเหตุดวยมือทุกชุด และสวิตชแจงเหตุไปสถานีกลาง (ถามี)
3 ตรวจสอบการทํางานอุปกรณแจงสัญญาณดวยเสียง
4 ตรวจสอบการทํางานอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสง
5 ตรวจสอบการทํางาน และสภาพแบตเตอรี่
6 ตรวจสอบการทํางานแผงแสดงผลเพลิงไหม
7 ตรวจสอบและทดสอบการทํางานวงจรตรวจจับเริ่มสัญญาณแตละวงจร
8 ตรวจสอบการทํางานของดวงไฟสัญญาณและเสียงสัญญาณเตือนที่แผงควบคุม เมื่อทําใหเกิดการขัดของที่วงจรเริ่ม
สัญญาณแตละวงจร
9 ตรวจสอบความสะอาด และสะดวกในการเขาถึงบริภัณฑแผงควบคุม และแผงแสดงผลทั้งหมด
10 ตรวจสอบความคืบหนาและรายละเอียดการปฏิบัติที่ตองทํา ที่ระบุในรายงาน หรือบันทึกครั้งกอน
11 ตรวจสอบการแจงสัญญาณขัดของเมือ่ แหลงจายไฟหลักดับ โดยปดเซอรกิตเบรคเกอรตัดไฟที่จา ยใหแผงควบคุม
12 ทําความสะอาด และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับ
13 ตรวจสอบการแจงสัญญาณขัดของ เมือ่ ถอดอุปกรณตรวจจับอยางนอย 1 ชุดออกจากวงจรแตละวงจร ทุกวงจร
14 ตรวจสอบสภาพแวดลอม ที่อาจเปนอุปสรรคตอการทํางานของอุปกรณตรวจจับ
15 ตรวจสอบบริภัณฑควบคุม และแจงสัญญาณเตือน เพื่อหาการเสื่อมสภาพ หรือหยอนประสิทธิภาพ
16 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพ ขนาด หรือการใชสอยพื้นที่ปองกัน ที่อาจมีผลใหตองปรับเปลี่ยนการติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ใหมสําหรับพื้นที่นั้น
17 ตรวจสอบการตอสายสัญญาณ และการทํางานของบริภัณฑควบคุมระบบรวมทํางานใหความปลอดภัย
18 ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และความพรอมใชงานของอะไหลอุปกรณ หรือบริภัณฑ
19 ตรวจสอบความเรียบรอย และตําแหนงปกติของสวิตชควบคุมทั้งหมดที่แผงควบคุมระบบ
20 ตรวจสอบการทําประวัติถูกตอง ครบถวน ตอเนื่อง
21 ประวัติตองประกอบดวยบันทึกผลตามรายงานที่ครบถวนดังนี้
1. รายงานการบํารุงรักษา
2. รายละเอียดการเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับไดแก วันที่เปลี่ยน เลขหมายประจําอุปกรณ ทั้งของชุดใหม และชุดเดิม
3. รายงานการขัดของ เสียหาย และอุปสรรคการทํางานของอุปกรณ หรือบริภัณฑ
4. ขอสังเกต หรือขอมูลอื่นที่สําคัญ

ผลดําเนินการ
ผาน
ไมผาน

ความเห็นผูดําเนินการบํารุงรักษา
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ความเห็นผูตรวจสอบการบํารุงรักษา
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ข
การติดตั้ง การใชงาน และการบํารุงรักษา
อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 1 ทั่วไป
อุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น แจ ง สั ญ ญาณสํ า หรั บ บ า น เป น อุ ป กรณ ที่ ทํ า งานตรวจจั บ ควั น และแจ ง
สัญญาณเสียงไดดวยตัวเองโดยอิสระ ทํางานดวยไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่ที่บรรจุอยูภายใน
สามารถติดตั้งไดทุกพื้นที่ในบานที่ตองการตรวจจับควัน และแจงเหตุเตือนภัยทันทีที่ตรวจจับได
ข 2 ขอบเขตการใชงาน และขอจํากัด
อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อไดรับ
การติดตั้งอยางถูกตอง ไดมาตรฐาน ติดตั้งในตําแหนงที่ควันลอยมาถึงได และอุปกรณไดรับการดูแล
ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาตามกําหนดสม่ําเสมอ
ข 2.1 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน สามารถใชติดตั้งเสริมไดในอาคารที่มีระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยติดตั้งตามมาตรฐานอยูแลว เชนหองนอนภายในอาคารชุด หอพัก หองพัก
ของโรงแรม หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ใดที่ ต อ งการเสริ ม การตรวจจั บ ควั น และเสี ย งสั ญ ญาณแจ ง การ
ตรวจจับควันในพื้นที่นั้นๆได แตไมสามารถใชเปนสิ่งทดแทนอุปกรณตรวจจับ และอุปกรณ
แจงสัญญาณตามมาตรฐาน ที่กําหนดใหใชกับอาคาร หรือพื้นที่นั้นๆ
ข 2.2 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน แบงออกไดเปน 2 แบบ ไดแก
ข 2.2.1 อุปกรณตรวจจับควันแบบไฟฟาพลังแสง (photo-electric type smoke detector)
สามารถตรวจจับควันไฟไดตั้งแตการเกิดอัคคีภัยในระยะที่สอง ที่เกิดควันขาว หรือ
ควันทึบ เชนควันไฟจากเชื้อเพลิงประเภทที่ใหควันมาก และเกิดเปลวไฟชา
ข 2.2.2 อุปกรณตรวจจับควันแบบไอโอไนเซชั่น (ionization type smoke detector) สามารถ
ตรวจจับควันไฟไดตั้งแตการเกิดอัคคีภัยในระยะเริ่มตน ที่เกิดเพียงไอประทุ หรือควัน
ไฟจากเชื้อเพลิงประเภทที่ใหควันนอย และเกิดเปลวไฟงาย แตอุปกรณตรวจจับควัน
ชนิดไอโอไนเซชั่น ใชสารกัมมัน ตรังสีเ ปนองคป ระกอบหนึ่ง ในการทํ างาน โดยผู
ครอบครองอุปกรณ ตองแจงขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ข 2.3 เพื่อความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินจากอัคคีภัยภายในบาน ควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
ควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน ทุกหองโดยเฉพาะพื้นที่ปดกั้นทางหนีไฟเชนโถงหนาหองนอน
โถงบันได หองนอน และหองที่มีอุปกรณ หรือบริภัณฑไฟฟาเปดใชงานอยูเปนตน

ข 2.4 อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน มีขอจํากัดการทํางานดังตอไปนี้
ข 2.4.1 อุ ป กรณ ไ ม ทํ า งานหากยัง ไม บ รรจุแ บตเตอรี่ หรื อ แบตเตอรี่ ที่บ รรจุ ใ นอุ ป กรณ นั้ น
เสื่อมสภาพ ไฟออนกวาที่ผูผลิตกําหนด หรือแบตเตอรี่ที่ใช เปนคนละชนิดกับที่ผูผลิต
กําหนด
ข 2.4.2 อุปกรณไมสามารถตรวจจับควันได หากควันลอยขึ้นมาไมถึง หรือติดตั้งอุปกรณอยูคน
ละหองกับหองที่เกิดอัคคีภัย ดังนั้นหากตองการใหสามารถตรวจจับควันและแจงเสียง
สัญญาณไดอยางสมบูรณ ตองติดตั้งอุปกรณทุกชั้น ทุกหอง เริ่มจากโถงหนาหองนอน
และหองนอน
ข 2.4.3 อุปกรณไมสามารถตรวจจับแกสหุงตมรั่ว ไมสามารถตรวจจับความรอนจากเปลวไฟ
ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงไวไฟ และไมตรวจจับควันบุหรี่ที่เจือจาง
ข 2.4.4 แมเสียงแจงสัญญาณจากอุปกรณจะมีความดังไดมาตรฐาน แตหากผูฟงอยูคนละหอง
กับหองที่อุปกรณนั้นทํางานแจงสัญญาณ หรือหองนั้นมีเสียงแวดลอมอื่นดังอยู เชน
เสียงจากเครื่องเสียง หรือจากเครื่องใชไฟฟาที่ทํางานดวยมอเตอรเปนตน อาจทําให
ไมไดยินเสียงแจงสัญญาณนั้น ดั ง นั้ น ผู ที่ ไ ด ยิ น เสี ย งสั ญ ญาณ ควรปลุ ก หรื อ แจ ง
เตือนผูอื่นในบานที่ไมไดยินเสียงแจงสัญญาณดังกลาว
ข 2.4.5 อุปกรณไมสามารถทํางานตรวจจับ และแจงสัญญาณไดทันกับการเกิดอัคคีภัยขึ้นอยาง
ฉับพลันเชน จากการสูบบุหรี่บนที่นอน หรือเด็กเลนไมขีดไฟ หรือจุดเทียน หรือไฟ
จากการระเบิดเมื่อแกสหุงตมรั่วเปนตน อาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน
เสียหายได
ข 2.4.6 หากพื้นที่ติดตั้งอุปกรณมีควันไฟเชนหองครัว หรือไอน้ําเชนหองอาบน้ําอุน หรือหองที่
มีฝุนละอองฟุง อุปกรณอาจทํางานตรวจจับ และแจง สัญญาณเตือนขึ้นได แมจะไมมี
อัคคีภัยเกิดขึ้นก็ตาม
ข 2.4.7 อุปกรณทําหนาที่เพียงแจงเสียงสัญญาณเมื่อตรวจจับควันไดเทานั้น เพื่อเตือนใหผูที่อยู
ในพื้นที่ปองกันไดทราบและมีเวลาตรวจสอบเหตุ มีเวลาปองกันอัคคีภัย และมีเวลา
อพยพหนีภัยได แตไมสามารถทําการปองกันอัคคีภัย หรือดับเพลิงได
ข 2.5 ตองทําการทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน (ดูขอ ข 6) อยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณ รวมทั้งแบตเตอรี่อยูในสภาพที่ดี และทํางานอยางตอเนื่องไดเปนปกติ
ข 2.6 ควรเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน เมื่ออุปกรณทํางานผิดปกติ หรือเสีย
หรือ 10 ปหลังจากวันที่ผลิต (ดูวันผลิตที่ฉลากติดดานหลังอุปกรณ)
ข 3 การเตรียมพรอมกอนการติดตั้ง
ข 3.1 การเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
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ข 3.1.1 ควรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ที่ ทุ ก ชั้ น และทุ ก ห อ งของบ า น โดยเฉพาะโถงบั น ได โถงหน า
หองนอน หองนอน หองเก็บของ หองที่ติดตั้งมีแผงควบคุมไฟฟาของบาน และหองที่มี
อุปกรณ หรือ บริภัณฑไฟฟาเปดใชงานไดติดตั้งอยู เปนตน ยกเวนหองครัว หองที่มี
การจุดธูป หองอาบน้ําอุน หรือหองที่มีฝุนละอองฟุงอยูเปนปกติ (ดูภาพที่ ข 1 และภาพ
ที่ ข 2)
ข 3.1.2 ควรติดตั้งอุปกรณในตําแหนงที่ควันสามารถลอยตัวถึง หรือผานเขาได โดยไมมีผามาน
หรือสิ่งปลูกสรางใดของหองบดบัง เปนอุปสรรคตอการทํางานตรวจจับควัน ทั้งตอง
เปนตําแหนงที่ผูใชสามารถเขาถึงเพื่อการทดสอบและบํารุงรักษาไดสดวก โดยตองเปน
ตําแหนงที่สอดคลองกับขอกําหนด (ดูขอ ข 4) มิฉะนั้นอุปกรณอาจทํางานตรวจจับ
ควันไดชากวาที่ควร หรืออาจไมสามารถทํางานตรวจจับควันไดเลย

หองนอน

โถง

สัญลักษณ

หองนอน

อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ตองติดตั้ง

หองครัว

หองรับแขก

อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ควรติดตั้งเพิ่ม

หองเก็บของ
บานเดี่ยวสามชัน้

ภาพที่ ข 1 พื้นที่ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานเดี่ยวหลายชัน้
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หองอาหาร

หองนอน

หองครัว

หองนอน
หองครัว
หองนอน

หองนอน
หองน้ํา

หองรับแขก

หองนอน

หองรับแขก
หองนอน

หองนอน

หองพักผอน

หองพักผอน

หองอาหาร

หองรับแขก

หองอาหาร

หองรับแขก
หองนอน

หองครัว

หองนอน

หองครัว

หองนอน

หองนอน

สัญลักษณ
อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ตองติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับควันฯ ที่ควรติดตั้งเพิ่ม

หองนอน

ภาพที่ ข 2 พื้นที่ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานชั้นเดียว
ข 3.1.3 ควรติดตั้งอุปกรณแตละชุด ในตําแหนงทีส่ ามารถไดยินเสียงสัญญาณ เตือนได แมเสียง
สัญญาณจากอุปกรณแตละชุดจะดังไมถึงทุกพื้นที่ในบานก็ตาม
ข 3.2 การเตรียมอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 3.2.1 เตรียมแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณที่มีพกิ ัดแรงดันไฟฟา และชนิดตามทีผ่ ูผลิตกําหนด
ข 3.2.2 ไมควรติดตั้งใชงานอุปกรณที่ผลิตมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไป (ดูวันที่ผลิตจากฉลากปด
ดานหลังอุปกรณ)
ข 3.2.3 ตรวจสอบจํ า นวนอุป กรณ ตอ งเพีย งพอกั บจํา นวนห อง หรื อพื้ น ที่ภ ายในบ า นที่ควร
จะตองติดตั้ง
ข 3.2.4 ตรวจดูอุปกรณ หากมีคุณสมบัติพิเศษที่อาจสามารถควบคุมการทํางานใหเหมาะกับ
สถานที่ติดตั้งได เชน มีสวิตชปรับหนวงเวลาการตรวจจับควัน ใหปรับควบคุม เพื่อใช
งานคุณสมบัติพิเศษดังกลาวตามผูผลิตกําหนด

106

ข 4 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 4.1 ขอกําหนดการติดตั้ง
อุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน ตองติดตั้งที่เพดานหอง โดยมีขอกําหนด
ดังตอไปนี้
ข 4.1.1 ตองติดตั้งอุปกรณกลางหอง ที่เพดานระดับราบ หรือหากจําเปนใหติดตั้งหางจากผนัง
กั้นหองไดอยางนอย 100 มม. (ดูภาพที่ ข 3)
หมายเหตุ กรณีจําเปน สามารถติดตั้งอุปกรณที่ผนังหองได โดยตองติดใหขอบบนของ
อุปกรณอยูต่ํากวาเพดานไมนอยกวา 100 มม. แตไมเกิน 300 มม. (ดูภาพที่ ข 3)ข 4.1.2
ตองติดตั้งอุปกรณหางจากหัวจายลมเย็น ระบบปรับอากาศ ไมนอยกวา 400 มม.
ข 4.1.3 ตองติดตั้งอุปกรณใหหางจากดวงไฟฟลูออเรสเซน อยางนอย 300 มม.
ข 4.1.4 ตองติดตั้งอุปกรณหางจากหนาประตูหองครัว ประตูหนาหองอาบน้ํา หรือประตูหองอบ
ซาวนาเปนตน อยางนอย 1 เมตร
ข 4.1.5 ตองติดตั้งอุปกรณหางจากแหลงกําเนิดควัน เชนเตาไฟ เครื่องทําน้ํารอน หรือเครื่องปง
ยางเปนตน อยางนอย 6 เมตร และควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกจากหอง หรือพื้นที่
ดังกลาว
100 มม.
เพดาน

ตําแหนง
หามติดตั้ง

ตําแหนง
ที่ยอมใหติดตั้งได

300 มม.

ตําแหนง
ที่ติดตั้งได

100 มม.

มุม
อับ

ผนังหอง

ภาพที่ ข 3 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่เพดาน หรือผนัง
ข 4.1.6 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ สําหรับเพดานทรงจั่ว ตองติดตั้งอุปกรณที่เพดานหางจากแนวดิ่ง
ของจั่วไมเกิน 900 มม. (วัดในแนวระดับ) โดยขอบบนของอุปกรณ ตองอยูต่ํากวายอด
จั่วไมนอยกวา 100 มม. (ดูภาพที่ ข 4)
หมายเหตุ หากตองการ สามารถติดตั้งอุปกรณ เพิ่มเติมไดตามแนวลาดเอียงของหลังคา
(ดูภาพที่ ข 5)
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ข 4.1.7 ตองติดตั้งอุปกรณที่เพดาน หรือผนังโดยไมเสริมฐาน หรือหนุนอุปกรณ และไมซอนใน
หลุมฝาเพดาน
ตําแหนงหามติดตั้ง
100 มม.

ตําแหนง
ที่ติดตั้งได

90 ซม.

90 ซม.

ภาพที่ ข 4 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่เพดานทรงจั่ว

100 มม.

ตําแหนงติดตั้งอุปกรณชุดแรก
(ติดต่ําลงมาจากจั่วในแนวดิ่ง 100 มม.)
90 ซม.

หากตองการติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
ตองติดถัดจากชุดแรกลงมาตามเพดานเอียง

ภาพที่ ข 5 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่เพดานลาดเอียง
ข 4.1.8 ไมติดตั้งอุปกรณในหอง หรือพื้นที่มีฝุนละออง ไอน้ํามัน หรือมีคาความชื้นสัมพัทธสูง
กวา ที่ผูผลิตกําหนด หรือหองที่มีอุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 4 °ซ หรือสูงกวา 38 °ซ
หมายเหตุ หากตองการติดตั้งอุปกรณ ในหองที่มีฝุนละอองฟุงกระจาย หรือมีแมลงบิน
สามารถติดตั้งได แตควรบํารุงรักษาอุปกรณดวยการดูดฝุนใหบอยครั้งกวาปกติ
ข 4.1.9 ตองติดตั้งอุปกรณหางจากแหลงกําเนิดไอน้ําหรือความชืน้ เชนตูอบซาวนา หองอาบน้ํา
ตูอบผา หรือเครื่องลางจานดวยน้ํารอนเปนตน อยางนอย 3 เมตร
ข 4.2 ตําแหนงติดตั้งอุปกรณในหอง
ควรติดตั้งอุปกรณที่กลางเพดานหองหรือตําแหนงใกลเคียง (ดูขอ ข 4.1)
ข 4.2.1 สําหรับหองนอนควรติดตั้งอุปกรณที่เพดานเหนือเตียงนอน หรือที่ผนังใกลเตียงนอน (ดู
ขอ ข 4.1.1)
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ข 4.2.2 สําหรับหองโถงหนาหองนอน หรือโถงทางเดินที่มีความกวางไมเกิน 3.60 เมตร
ข 4.2.2.1 โถงยาวไมเกิน 12 เมตร ควรติดตัง้ อุปกรณอุปกรณที่เพดานกลางโถง
ข 4.2.2.2 โถงยาวมากกวา 12 เมตร ควรติดตั้งอุปกรณ ที่ปลายโถงทั้งสองดาน
ข 4.2.3 สําหรับโถงชองบันไดควรติดตั้งอุปกรณที่เพดานชั้นบนสุดของโถงบันได และที่เพดาน
ของพักบันได
ข 4.2.4 กรณีเพดานหองอยูใตหลังคารับแดด ทําใหเพดานหองมีความรอนสะสม ควรติดตั้ง
อุปกรณที่ผนังหองแทนติดตั้งที่เพดาน (ดูขอ ข 4.1.1)
ข 5 วิธีติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 5.1 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 5.1.1 ติดตั้งอุปกรณเขากับตําแหนงติดตั้งที่เพดาน ตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด
ข 5.1.1.1 ตองปองกันไมใหมีฝุนละอองเขาอุปกรณ ระหวางการติดตั้ง
ข 5.1.1.2 ควรยึดสกรูหรือแทนยึดอุปกรณเขากับตําแหนงติดตั้งกอนติดอุปกรณเขากับ
สกรูหรือแทนยึดนัน้
ข 5.1.2 ตองตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของการติดตัง้
ข 5.1.2.1 แทนยึด หรืออุปกรณตองติดแนบสนิทกับเพดานโดยตลอด
ข 5.1.2.2 อุปกรณตองสามารถถอดออกจากแทน หรือสกรูยึดไดโดยไม ตองไขสกรู
ออกจากตําแหนงติดตั้ง
ข 5.2 การบรรจุแบตเตอรี่เขากับอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 5.2.1 ตองตรวจสอบขั้วตอขั้วบวก และขัว้ ลบที่อุปกรณ และขัว้ ของแบตเตอรี่กอนตอขั้วที่
ตรงกันเขาดวยกัน (ดูภาพที่ ข 6)
ข 5.2.2 ตองบรรจุแบตเตอรี่เขากับอุปกรณตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด

ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่กอน
ตอหรือบรรจุตามวิธีผูผลิตกําหนด

รังถาน
รังถาน

ภาพที่ ข 6 การตอ หรือบรรจุแบตเตอรี่เขากับอุปกรณตรวจจับ แจงสัญญาณ

109

ข 5.3 ติดอุปกรณเขากับสกรูยึด หรือแทนยึด
ข 5.3.1 ตรวจดูไฟสัญญาณที่อุปกรณ ติดกระพริบอยางชานาทีละครั้งแสดงสภาวะการทํางาน
ปกติ
ข 5.3.2 หามทาสี เคลือบสี หรือพนสีอุปกรณในทุกกรณี
ข 6 การใชงาน และการทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 6.1 การใชงานอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 6.1.1 อุปกรณที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถควบคุมการทํางานใหเหมาะกับสถานที่ติดตั้งได
เชน มีสวิตชปรับหนวงเวลาการตรวจจับควัน หรือมีสวิตชเงียบเสียงสัญญาณไดให
ปรับควบคุมเพื่อใชงานคุณสมบัติพิเศษดังกลาวตามผูผลิตกําหนด
ข 6.1.2 หลังจากบรรจุแบตเตอรี่ อุปกรณสามารถเริ่มทํางานตรวจจับควันในภาวะปกติในทันที
และสามารถแจงเสียงสัญญาณ พรอมกับดวงไฟสัญญาณติดคาง เมื่ออุปกรณตรวจจับ
ควันได
ข 6.1.3 หากแบตเตอรีไ่ ฟออนหรือเสื่อมสภาพ อุปกรณจะสงเสียงสัญญาณเตือนเปนระยะนาที
ละครั้ง หรือตามที่ผูผลิตกําหนด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ข 6.2 การทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 6.2.1 ตองทดสอบอุปกรณเมื่อติดตั้งเสร็จเปนครั้งแรก และทดสอบตามกําหนด อยางนอย
อาทิตยละครั้ง
ข 6.2.2 ทดสอบกําลังไฟแบตเตอรี่ และการทํางานแจงสัญญาณ
ข 6.2.2.1 ทดสอบโดยกดปุมทดสอบที่อุปกรณคางไวอยางนอย 5 วินาที
ข 6.2.2.2 อุปกรณตองสงเสียงแจงสัญญาณที่ความดังไมตา่ํ กวา 85 dBA และดวงไฟติด
คาง จึงถือวาผานการทดสอบนี้
ข 6.2.2.3 เมื่อหยุดกดปุมทดสอบ เสียงสัญญาณตองเงียบลง และดวงไฟกลับกระพริบ
ตามปกติ จึงถือวาผานการทดสอบนี้
ข 6.2.3 ทดสอบการทํางานตรวจจับควัน และการทํางานแจงสัญญาณ
ข 6.2.3.1 ทดสอบโดยใชควันรมที่อุปกรณ หรือใชแกสเสมือนควัน พนเขาที่ อุปกรณ
ตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด
หมายเหตุ หามใชการจุดไฟลนที่อุปกรณ
ข 6.2.3.2 อุปกรณตองสงเสียงแจงสัญญาณที่ความดังไมตา่ํ กวา 85 dBA และดวงไฟติด
คาง จึงถือวาผานการทดสอบนี้
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ข 6.2.2.3 อุปกรณที่เงียบเสียงสัญญาณลงได ลง และดวงไฟกลับกระพริบตามปกติโดย
การพัด หรือโบกใหลมโกรกผานเพื่อไลควันหรือฝุนออกจากกลองตรวจจับ
ภายในอุปกรณ โดยไมตองถอดแบตเตอรีอ่ อก จึงถือวาผานการทดสอบนี้
ข 6.2.4 ทดสอบการทํางานตามคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ ตามที่ผูผลิตกําหนด
ข 7 การบํารุงรักษาอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน
ข 7.1 กรณีอุปกรณตรวจจั บควัน แจงสั ญญาณสํา หรับบา นให เ สีย งสัญญาณเบา หรือดังผิด เพี้ย น
หรือไมผานการทดสอบในขอ ข 6.2.2 ตองดําเนินการดังตอไปนี้
ข 7.1.1 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมตามขนาด และชนิดที่ผูผลิตกําหนด แลวทําการทดสอบซ้ํา
ข 7.1.2 หากทดสอบซ้าํ แลวไมผาน ใหเปลี่ยนอุปกรณใหม
ข 7.2 กรณีอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบานให เสี ย งสัญญาณเบากว าปกติ หรือดั ง
ผิดเพี้ยน หรือไมผานการทดสอบในขอ ข 6.2.3 ตองเปลี่ยนอุปกรณใหม
ข 7.3 ควรทําความสะอาดอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน อยางนอยเดือนละครั้ง
ดังตอไปนี้
ข 7.3.1 ถอดอุปกรณลงจากตําแหนงติดตั้ง
ข 7.3.2 ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ แลวดูดฝุนที่ฝาครอบ ที่กลองรับควัน และทําความ
สะอาดอุปกรณ เฉพาะที่ดานนอกดวยผาชุบน้ําหมาด ตองระวังอยาใหน้ําเขาอุปกรณ
ข 7.3.3 บรรจุแบตเตอรี่กลับเมื่อทําความสะอาดอุปกรณแลว และทําการทดสอบตามขอ ข 6.1
และ ข 6.2 ตามลําดับ
ข 7.4 ควรเปลี่ย นแบตเตอรี่ใ หม ต ามขนาด และชนิ ด ที่ผูผ ลิตกํ า หนดใหกั บอุป กรณ ปล ะครั้ง แม
แบตเตอรี่เกาจะยังใชงานไดก็ตาม
ข 7.5 หามเปด หรือซอมอุปกรณตรวจจับควัน แจงสัญญาณสําหรับบาน โดยเฉพาะชนิดไอโอไน
เซชั่น (ionization) ที่ภายในบรรจุสารกัมมันตรังสี ผูครอบครองอุปกรณตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของหากยกเลิกการใชงาน และตองการกําจัดอุปกรณ
ชนิดไอโอไนเซชั่นดังกลาว
ข 7.6 กรณีที่อุปกรณตรวจจับควัน ฯ ทํางานแจงสัญญาณเตือน เนื่องจากตรวจจับควันไดจริง ผูรับ
ทราบ ควรแจงเตือนใหผูอื่นในบานที่ยังไมทราบเหตุทันที เพื่อดําเนินการ ป อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยตอไป
ข 7.7 เมื่ออุปกรณตรวจจับควัน ฯ ทํางานแจงสัญญาณเตือน ในกรณีที่ตรวจจับควันได หรือในกรณีที่
สภาพแวดลอมทําใหอุปกรณตรวจจับทํางานแมไมเกิดอัคคีภัย ควรเงียบเสียงสัญญาณดวยการ
พั ด หรื อ โบกให ล มโกรกผ า นอุป กรณ เ พื่ อ ไล ค วั น หรือ ฝุ น ออกจากกล อ งตรวจจั บ ภายใน
อุปกรณ แทนที่จะใชวิธีถอดแบตเตอรี่ออก หรือถอดอุปกรณตรวจจั บลงจากที่ติดตั้ง หาก
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อุปกรณไมสามารถกลับไปทํางานตามปกติได ควรถอดอุปกรณลงจากตําแหนงติดตั้ง แลวทํา
ความสะอาดตามขอ ข 7.3
ข 7.8 หากอุปกรณทาํ งานแจงสัญญาณเตือนโดยไมมีการตรวจจับควันไดจริงบอยครั้ง และอุปกรณไม
เสีย ควรพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงติดตั้งใหมที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ค
การเขาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย
ค 1 ทั่วไป
พื้นที่เสี่ยงตออันตรายในที่นี้ หมายถึงพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับผูที่ปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติการบํารุงรักษาอุปกรณ บริภัณฑ และระบบ เชนพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ หรือ บริภัณฑที่อยู
ในระดั บสู ง พื้ น ที่ คลังสิน ค า พื้น ที่การผลิต ตลอดจนพื้ น ที่เ สี่ย งตออัน ตรายสูง เชน พื้น ที่ มี
ไฟฟาแรงสูง หองปฏิบัติการ พื้นที่ติดเชื้อ พื้นที่มีการใชสารกัมมันตรังสี หรือเครื่องกําเนิดรังสี
เปนตน
ค 2 ขอบเขต
พื้นที่อันตรายจากวัตถุระเบิด เชนอาคารที่ผลิต หรือใชเก็บดินปน ดินระเบิดกระสุนปน พลุ
หรือสิ่งที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน ไมจัดอยูในหลักปฏิบัตินี้
ค 3 หลักปฏิบตั ิ
การเข า ปฏิ บัติ ง านบํ า รุ ง รัก ษาอุ ป กรณ บริ ภั ณ ฑ และระบบในพื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ อั น ตราย ผู เ ข า
ปฏิบัติงานตองศึกษาแบบแปลนพื้นที่ทํางาน เตรียมการเบื้องตนลวงหนาเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยงตออันตรายสามารถดําเนินไดอยางรัดกุม ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบมีความ
ปลอดภัย และทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ดังตอไปนี้
ค 3.1 การเตรียมตัวกอนเขาปฏิบัตงิ าน
ค 3.1.1 การแตงกาย
ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย ตองสวมเครื่องแตงกายที่รัดกุม หรื อ
ใสชุดหมีที่มีแถบสะทอนแสงคาดดานหนาและดานหลัง ไมปลอย ชายเสื้ อ ไม
ผูกเนคไท สวมรองเทาปองกันการเตะ ชน หรือของหลนทับเทา และพรอมใช
งานถุงมือหนัง หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกรองฝุน หรือไอพิษ และที่
ครอบหู หรือที่อุดหู (ear plugs) เปนตน
ค 3.1.2 การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และความพรอม
(1) เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการเขาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย ตอง
เป น ประเภทมื อ ถื อ หรื อ พกพา หรื อ บรรจุ อ ยู กั บ เข็ ม ขั ด เครื่ อ งมื อ หรื อ
กระเป า ที่ ค าด หรื อ รั ด ติ ด กั บ ตั ว โดยต อ งเป น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ที่ ไ ม

กอใหเกิดประกายไฟ สามารถใชงานในพื้นที่มีสนามแมเหล็กได มีจํานวน
ไมเกินความจําเปนเปนตน
(2) การทํางานในที่สูง
(2.1) หากมีพื้นที่ทํางานที่สามารถนั่งทํางานได ตองใชเข็มขัดนิรภัยชนิด
รัดเอว ประกอบการทํางาน
(2.2) หากมี พื้ น ที่ ทํ า งานเพี ย งที่ ยื น ต อ งใช เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ชนิ ด สวมขา
ประกอบการทํางาน
(2.3) การทํางานในที่สูงบนบันได ตองมีผชู วยจับบันไดที่ดานลาง
(3) เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เพื่ อ ติ ด ต อ ประสานงานระหว า งผู ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ดวยกัน ผูควบคุมงาน และผูประสานงานที่อยูนอกพื้นที่ โดยการใชงาน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารต อ งไม ร บกวนระบบสื่ อ สารที่ ใ ช ค วบคุ ม การทํ า งาน
ตามปกติภายในพื้นที่นั้น
(4) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน
(5) กฎระเบียบดานความปลอดภัยของพืน้ ที่นนั้
ค 3.1.3 การเตรียมเอกสารสําหรับพื้นที่เสี่ยงตออันตราย ประกอบดวย
(1) แบบแปลนพื้นที่เสี่ยงตออันตราย แสดงผังบริเวณ ทางเขา ออก ตําแหนง
วางเครื่องจักร วัตถุ หรือสารอันตราย
(2) แบบแปลนแสดงตํ า แหน ง ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ หรื อ บริ ภั ณ ฑ ที่ จ ะเข า ทํ า การ
ตรวจสอบ หรือทดสอบนั้น
(3) แผนการดําเนินงานในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย
(3.1) ระบุขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ
(3.2) กําหนดเวลาเขา ออกพืน้ ที่ ระยะเวลาดําเนินงานในพื้นที่
(3.3) ระบุตําแหนงปฏิบัติงานในแตละชวงเวลา
(3.4) รายการ และจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณที่จะนําเขาพื้นที่
(3.5) รายการ และจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณที่จะนําออกจพื้นที่
(4) รายชื่อผูเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ ผูประสานงานนอกพื้นที่ และผูควบคุมงาน
(5) ใบอนุญาตเขาทํางานในพื้นที่ ตามเอกสารแผนดําเนินงาน และรายชื่อผูเขา
ปฏิบัติงานขางตน ลงนามโดยเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
ระบุชื่อผูประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ฝายอาคาร
ค 3.1.4 การประชุมวางแผนกอนเขาปฏิบัติงาน
ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตออันตราย และเจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของ
อาคาร และผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ฝายอาคาร ตองประชุมรวมกัน
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่อยางรัดกุม ดังนี้
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(1) กําหนดระเบียบปฏิบัติตนในพื้นที่เสี่ยงภัย
(2) พิจารณาแผนการดําเนินงาน (ขอ ค 3.1.3) และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(3) ตั้งสมมติฐานการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติการชวยเหลือ
ค 3.2 ปายเตือนพืน้ ที่เสี่ยงตออันตราย
ผูเขาปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามกําหนดระเบียบปฏิบัติตนในพื้นที่เสี่ยงภัย และคําแนะนํา
การเขาปฏิบัติงานในพื้นที่จากผูประสานงานและกํากับดูแลการ ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ฝายอาคารอยางเครงครัด โดยตองสังเกตุปายเตือนอันตรายตางๆ ที่ เ ตื อ นอั น ตรายจาก
วัตถุ สาร หรือวัสดุที่ปายนั้นติดอยู หรือเตือนพื้นที่อันตรายที่ปายติดอยูดานหนาทางเขา
พื้นที่ ตัวอยางเชน
ค 3.2.1 ปายเตือนใหปฏิบัติดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ (caution)
ค 3.2.2 ปายเตือนพืน้ ที่มีไฟฟาแรงสูง (high voltage warning)
ค 3.2.3 ปายเตือนวัตถุ หรือพื้นที่มีสนามแมเหล็ก (magnetic field warning)
ค 3.2.4 ปายเตือนอุปกรณ หรือพื้นทีใ่ ชงานแสงเลเซอร (laser hazard warning)
ค 3.2.5 ปายเตือนพืน้ ที่ควบคุมชีวภาพ (biohazard warning)
ค 3.2.6 ปายเตือนวัตถุ หรือพื้นที่แผรงั สีที่ไมกอใหเกิดไอออนในตัวกลาง
(non-ionizing radiation) เชนคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ เปนตน
ค 3.2.7 ปายเตือนวัตถุ หรือพื้นที่แผรงั สี (radiation hazard warning)
(1) ปายแบบใหม
(2) ปายแบบเดิม

ค 3.2.8 ปายเตือนวัตถุ หรือสาร หรือพื้นที่ปนเปอน สารมีพิษ (toxic warning)

115

ค 3.3 การเขาปฏิบัติงานในพืน้ ที่
ค 3.3.1 พื้นที่ ที่มีเครื่องจักรกลทํางานอยู
หากผูประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ฝายอาคารเห็นวาการทํางาน
ไมปลอดภัยในขณะที่เครื่องจั กรกลกําลังทํ างานอยู ตองรอใหปดการทํางาน
เครื่องจักร กอนเริ่มปฏิบัติงาน หรือกั้นแยกสวนพื้นที่ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่
เครื่องจักรการผลิตที่ยังเปดทํางานอยูออกจากกันชั่วคราว
ค 3.3.2 พื้นที่ปนเปอน สารมีพิษ หรือชีวภาพ
ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ตองสวมชุดทํางานที่พื้นที่นั้นกําหนด ทําความสะอาดรางกาย
ตามวิธีที่พื้นที่นั้นกําหนดกอน และหลังเขาปฏิบัติงาน
ค 3.3.3 พื้นที่ที่มีการแผรังสี
(1) ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรังสีผูประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่อยางเครงครัด ตอง
หยุดการปฏิบัติงานและออกนอกพื้นที่ทันที หากเจาหนาที่ผูประสานงานเห็นวา
การทํางานในพื้นที่ขณะนั้นไมปลอดภัย
(2) ผูเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ ตองติดเครื่องวัดรังสีประจําบุคคลแสดงปริมาณรังสีที่
ไดรับในชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน และตองไมกลับเขาทํางานในพื้นที่อีกเมื่อไดรับ
ปริมาณรังสีถึงพิกัดกําหนด (dose limit) จนกวาจะพนระยะพักเพื่อความ
ปลอดภัยแลว
(3) การกําหนดปริมาณรังสีสําหรับผูปฏิบัติงานแตละบุคคล
ระดั บ ปริ ม าณรั ง สี ที่ ย อมให รั บ ได จ ากการประกอบอาชี พ (occupational
exposures) และคาระดับปริมาณรังสีสําหรับประชาชนทั่วไป (public exposures)
ซึ่งยกเวนการไดรับรังสีจากการตรวจรักษาทางการแพทย (medical exposures)
แสดงในตารางที่ ค 1
ตารางที่ ค 1 ระดับปริมาณรังสีที่ยอมใหรบั ไดจากการปฏิบัติงาน
ระดับปริมาณรังสี
สําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสี

สําหรับผูปฏิบัติงานชั่วคราว
ประชาชนทั่วไป

ปริมาณรังสียังผล (effective dose)
ภายในระยะเวลาหนึ่งป
ปริ ม าณรั ง สี เ ฉลี่ ย ในช ว ง 5 ป
ตอเนื่องไมเกิน 20 mSv และไม
เกิน 50 mSv ในหนึ่งป
6 mSv
ปริมาณรังสีเฉลี่ยในชวง 5 ป ไม
เกิน 1 mSv และไมเกิน 5 mSv ใน
หนึ่งป

ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ในชวงระยะเวลาหนึ่งป
เลนซแกวตา

บริเวณผิวหนังภายนอก

150 mSv

500 mSv

50 mSv

150 mSv

15 mSv

50 mSv

ผูที่ดูแลผูปวย ในชวงที่ผูปวย
ไมเกิน 5 mSv
เขามารับการตรวจรักษา
หมายเหตุ mSv (millisievert) เปนหนวยวัดปริมาณการแผรังสีที่มีผลกระทบตอรางกาย
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-

(4) การจัดทําแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการแผรังสี
ในการจัดทําแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการแผรังสีนั้น ตอง
พิจารณารายละเอียดในประเด็นความปลอดภัยทางรังสีแตละดาน รวมกับเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสี (radiation safety officer) ของแตละสถานประกอบการ เพื่อ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดตามหลัก ALARA
(as low as reasonably achievable)โดยจะตองมีการพิจารณาในหัวขอตางๆ
ดังตอไปนี้
(4.1) ชนิดของรังสีและความแรงรังสี
(4.2) ความแรงรังสีในตําแหนงที่ผูปฏิบัติงานทํางาน
(4.3) วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
(4.4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริเวณรังสี
(4.5) ผลคํานวณปริมาณรังสีที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับในระหวางการปฏิบัติงาน
(4.6) ชนิดของเครื่องวัดรังสี และเครื่องบันทึกการไดรับรังสีสวนบุคคลสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน (personal dosimeter)
(4.7) ชนิดและปริมาณของความเปรอะเปอนทางรังสีที่อาจมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน
(4.9) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
(4.10) วัสดุ อุปกรณและวิธีการชําระความเปรอะเปอนทางรังสี สําหรับผูปฏิบัติงาน
รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใชของผูปฏิบัติงานที่นําเขาไปใชในสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี และนํากลับออกมา
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ภาคผนวก ง
อุปกรณใชประกอบการตรวจสอบ และการทดสอบ
ง 1 ทั่วไป
การทดสอบอุปกรณ และบริภัณฑระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนอกจากตองใชอุปกรณพื้นฐาน
ทางไฟฟาเชน เครื่องวัดมัลติมิเตอร แลวควรใชอุปกรณประกอบอื่นที่ทําใหการทดสอบเปนไป
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ช ว ยลดเวลาการทดสอบลง และช ว ยใหผู ป ฏิ บัติ ก ารตรวจสอบ และ
ทดสอบมีความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น ทั้งนี้เครื่องวัด และอุปกรณใชประกอบตองได
มาตรฐาน เหมาะกับชนิด และประเภทของอุปกรณ หรือบริภัณฑที่จะทดสอบ ที่ผูผลิตยอมรับ
ง 2 อุปกรณ และเครื่องมือวัด
ง 2.1 อุปกรณตรวจสอบสายสัญญาณ และสายจายกําลังไฟ
ง 2.1.1 มัลติมิเตอร
เปนเครื่องมือวัดพื้นฐาน ใชตรวจสอบสายสัญญาณตางๆในระบบโดยการวัดคา
ตางๆ ในวงจรไดแก คาแรงดัน คากระแส และคาความตานทาน เพื่อตรวจหา
การลัดวงจร หรือคาแรงดันผิดปกติในวงจร และเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณ
ครบวงจร หรือมีความตานทานวงจรสูงกวาผูผลิตกําหนด

ภาพที่ ง 1 ภาพมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล

ง 2.1.2 เมกกะโอหมมิเตอร
เปนเครื่องมือวัด ใชตรวจสอบ และทดสอบ
ความตานทานฉนวนของสายสัญญาณตางๆ
ในระบบเทียบกับดิน ตองไดคาที่เปนไปตาม
มาตรฐานกําหนด หรือสูงกวา (ดูขอ 4.3.1.8)
เพื่อตรวจหาฉนวนรัว่ ที่อาจทําใหเกิดการ
ลัดวงจร หรือลัดลงดินได ทัง้ นี้จะตองวัดคา
ความตานทานฉนวน กอนตอสายเขากับ
อุปกรณในวงจรเพื่อปองกันความเสียหายกับ
อุปกรณในวงจรขณะใชงานมิเตอรชนิดนี้

ภาพที่ ง 2
ภาพเมกกะโอหมมิเตอร
แบบดิจิทัล

ง 2.2 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติชนิดจุด
ง 2.2.1 สเปรยชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับควันอัตโนมัติ
เปนแกสเสมือนควันบรรจุกระปองสเปรย ใชสําหรับทดสอบอุปกรณตรวจจับ
ควันชนิดตางๆ (ดูขอ 3.4.1.2) โดยพนไปที่อุปกรณ
ตรวจจับควัน หรือจุดสุมตัวอยางอากาศ ในระยะหาง
60 ซม. ถึง 1.20 เมตร
ขอควรระวัง กระปองสเปรยมีการอัดอากาศภายใน
หากอยูใกลความรอน อาจทําใหอากาศในกระปอง
ขยายตัวจนเกิดการระเบิดขึ้นได
ภาพที่ ง 3 ภาพสเปรยแกสเสมือนควัน
ง 2.2.2 สเปรยชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับแกสคารบอนมอนอคไซดอัตโนมัติ
เปนแกสคารบอนมอนอคไซด (carbon monoxide, CO) บรรจุกระปองสเปรย ใช
สํ า หรั บ ทดสอบอุ ป กรณ ต รวจจั บ แก ส คาร บ อน
มอน อ คไซด (ดู ข อ 3.4.14) โดยพ น ไปที่ อุ ป กรณ
ตรวจจับในระยะหาง 60 ซม. ถึง 1.20 เมตร
ขอควรระวัง กระปองสเปรยมีการอัดอากาศภายใน
หากอยูใกลความรอน อาจทําใหอากาศในกระปอง
ขยายตัวจนเกิดการระเบิดขึ้นได
ภาพที่ ง 4
ภาพสเปรยแกสคารบอนมอนอคไซด
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ง 2.2.3 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน และแกส
เปนอุปกรณยึดกระปองสเปรยบรรจุแกสพนทดสอบอุปกรณตรวจจับ มีดามจับยาว
ควบคุมการพนสเปรยที่ดานลาง สามารถใชปฏิบัติการทดสอบในความสูงไมเกินที่
ผูผลิตกําหนดไดโดยไมตองใชบันได (ดูภาพที่ ง 5)

ภาพที่ ง 5 ภาพอุปกรณชว ยทดสอบอุปกรณตรวจจับควัน และแกส
ง 2.2.4 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน
เปนอุปกรณเปาลมรอน แบบมือถือ หรือแบบถวยครอบที่มีดามจับยาวควบคุมการ
เปาลมรอนที่ดานลาง สามารถใชปฏิบัติการทดสอบในความสูงไมเกินที่ผูผลิต
กําหนดไดโดยไมตองใชบันได
ขอควรระวัง หามทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอนแบบอุณหภูมิคงที่ ชนิดฟวส
หลอมละลายดวยวิธีใชลมรอน

(ข)

(ก)

ภาพที่ ง 6 ภาพอุปกรณชว ยทดสอบอุปกรณตรวจจับความรอน
(ก) เครื่องเปาลมรอนแบบมือถือ
(ข) เครื่องเปาลมรอนแบบถวยครอบดามยาว
ขอควรระวัง เครื่องเปาลมรอนแบบถวยครอบดามยาว ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ได แตอาจจะมีไฟบอกสภาวะขอลวดความรอนทํางานเทานั้น ดังนั้นการทดสอบ
อุปกรณตรวจจับความรอนแบบผสมอุณหภูมิคงที่ กับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
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(combination rate of rise and fixed temp) ตองหยุดใหความรอนทันทีที่สวน
ตรวจจับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิทํางานแลว เพื่อปองกันมิใหสวนตรวจจับอุณหภูมิ
คงที่เสียหาย
ง 2.2.5 อุปกรณชวยถอดอุปกรณตรวจจับชนิดจุด และชวยประกอบคืน
เปนอุปกรณจับยึดอุปกรณตรวจจับชนิดที่มีฐานที่มีขั้วตอสายแยกจากสวนตรวจจับ
เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อการบํารุงรักษา หรือเพื่อเปลี่ยนอุปกรณตรวจจับใหม
โดยอุปกรณจับยึดมีดามยาวที่สามารถถอดอุปกรณตรวจจับออกจากฐานตอสาย
หรือประกอบกลับคืนไดจากดานลางสามารถใชงานไดในความสูงไมเกินที่ผูผลิต
กําหนดไดโดยไมตองใชบันได

ภาพที่ ง 7 ภาพอุปกรณชว ยถอด ประกอบอุปกรณตรวจจับชนิดจุด และภาพแสดงวิธีการถอด ประกอบ

ภาพที่ ง 8 ภาพแสดงการใชงานอุปกรณชว ยทดสอบ หรือถอด ประกอบอุปกรณตรวจจับในที่สูงโดยไมตองใชบนั ได
ง 2.3 อุปกรณชวยทดสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
เปนอุปกรณกําเนิดแสงที่ใหการแผรังสีทั้งรังสีเหนือมวง (ultraviolet, UV) และรังสีใตแดง
(infrared, IR) ใชทดสอบการทํางานอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงไดทั้งชนิด UV ชนิด IR
และแบบผสม UV-IR ได
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ภาพที่ ง 9 ภาพอุปกรณชว ยทดสอบอุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง
ง 2.4 อุปกรณเครื่องมือวัดคาความดังของเสียงจากอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ
เปนเครื่องวัดคาความดังของเสียง ที่กําเนิดจากอุปกรณเสียงแจงสัญญาณแตละชุด ทุกแบบ
ทุกชนิด ในแตละพื้นที่ เพื่อตรวจคาความดังในหนวยเดซิเบลเอ (decibel audible, dBA) อยู
ในเกณฑที่มาตรฐานกําหนดหรือไม

ภาพที่ ง 10 ภาพอุปกรณชว ยทดสอบอุปกรณเสียงแจงสัญญาณ
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ภาคผนวก จ
รายการเอกสารอางอิง
จ 1 มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับ พ.ศ. 2546
จ 2 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551
จ 3 AS 1851 - Maintenance of Fire Protection Systems and Equipment
Australian Standard ฉบับ ค.ศ. 2005
บทที่ 1 ขอบเขต
บทที่ 6 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
บทที่ 7 ระบบตรวจจับควัน และความรอน
บทที่ 9 ระบบกระจายเสียงในสถานการณฉุกเฉิน
บทที่ 10 ระบบสื่อสารภายใน 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
บทที่ 4 การวางแผน และเตรียมรับสถานการณฉกุ เฉิน
บทที่ 9 ระบบปองกันอัคคีภัย ขอ 907 908 909 และ 910
จ 9 OSHA – Occupational Safety & Health Administration
US Department of labor
1910.145 ขอกําหนดเครื่องหมาย และปายเตือนเพื่อปองกันอุบัติเหตุ ค.ศ. 2006

