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หลักเกณฑการกําหนดเครือ่งมือดับเพลิง
ขั้นตนของ ทร. 

 
 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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จัดทําเมื่อ เม.ย.๔๑ 
 

อทร. ๙๒๐๖ 
 

หลักเกณฑการกําหนดเครือ่งมือดับเพลิง
ขั้นตนของ ทร. 

 
 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๙๒๐๖ 

 
 

หลักเกณฑการกําหนดเครือ่งมือดับเพลิง
ขั้นตนของ ทร. 

 
 

จัดทําโดย 
คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดานการปองกันความเสียหาย 

 
เมษายน ๒๕๔๑ 

 
 

พิมพครัง้ที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๔๑ 
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อนุมัติบัตร 
      เรื่อง  อนุมัติใชเอกสารอางอิงของ ทร.หมายเลข ๙๒๐๖ เรื่อง"หลักเกณฑการกําหนดเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนของ ทร." 

(อทร.๙๒๐๖) 
--------------------------- 

 
ตามคําสั่ง กองทัพเรือ (เฉพาะ)ที่ ๑๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๔๑ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. ใหประธานกรรมการพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิง
ของ ทร. มีอํานาจในการอนุมัติใชเอกสารอางอิงของ ทร. (อทร.) นั้น    เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงใหใช "หลักเกณฑการกําหนดเครื่องมือดับเพลิงขั้นตนของ ทร." (อทร.๙๒๐๖) เลมนี้เปน
เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการใน ทร. โดยใหจร.ทร.เปนหนวยควบคุมเอกสาร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ      ณ       วันที่        ๒๙        เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๑ 

 
รับคําสั่ง ผบ.ทร. 

 
                     (ลงชื่อ) พล.ร.ท. ประเสริฐ    บุญทรง 

                    (ประเสริฐ    บุญทรง) 
     ประธานกรรมการพิจารณาและจัดทํา อทร.และ 

     รอง เสธ.ทร. 
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อทร.๙๒๐๖ 
บันทึกการเปล่ียนแปลงแกไข 

ลําดับที่ รายการแกไข วัน/เดือน/ป 
ที่ทําการแกไข 

ผูแกไข 
(ยศ – นาม – ตําแหนง) 

หมายเหต ุ
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หลักเกณฑการกําหนดเครื่องมือดับเพลิงขัน้ตนของ ทร. 
อทร.๙๒๐๖ 

         สารบัญ                                                                                                                                               หนา 
          บทที่ ๑.  เกณฑจํานวนเครื่องดับเพลิงขั้นตน                                                                                        1 
          บทที่ ๒. เกณฑการใชเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกบัสถานที่                                                                2                   
 เครื่องดับเพลิงประเภทกาซคารบอนไดออกไซด CO2                                                           2 
 เครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมี                                                                                                 3 
 เครื่องดับเพลิงประเภทฟองกล                                                                                                4 
 เครื่องดับเพลิงประเภทกาซฮาลอน                                                                                          5 
 เครื่องดับเพลิงประเภทน้ํา   6 
 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง   7 
 รถดับเพลิง - รถกูภัย   8 
 เรือดับเพลิง - กูภยั  9  
 ส่ิงที่ใชดับเพลงิได   9 
           บทที่ ๓. เกณฑสถานที่กับการใชเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม  10 
 สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิง ประเภท ก.  10 
 สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิง ประเภท ข. น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ เปนสวนใหญ  11 
 สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิง ประเภท ค.อุปกรณไฟฟาเปนสวนใหญ 13 
 สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิง ประเภท ค. อุปกรณอิเล็กทรอนกิส เปนสวนใหญ  13 
 สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภทพิเศษ กาซติดไฟเปนสวนใหญ  13 
 สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภทพิเศษ ฟสิกส เคมี ชีวะ  14 
 รถตาง ๆ  14 
 เรือขนาดเล็ก แพ  15 
 หนวยดับเพลิง  16 
 เรือหลวง และอื่น ๆ  18 
 อากาศยาน  18 
           บทที่ ๔. การกําหนดเครื่องดับเพลิงในรายการกอสรางอาคารใหม และเรือตอใหม  19 
           บทที่ ๕. การกําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิง  20 
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บทท่ี ๑ 
หลักเกณฑการใชเคร่ืองดับเพลิง ฉบับท่ี ๑ 

ในกองทัพเรือมีอาคาร สถานที่ ยานพาหนะตาง ๆ ทั้งสวนสนับสนุนและสวนกําลังรบอยูมาก จึง
จําเปนที่จะตองจัดมาตรการ ปองกันอันตรายจากอัคคีภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การใชเครื่องดับเพลิง
และอุปกรณตาง ๆ จะตองใชชนิด ขนาด และจํานวนที่เหมาะสมกับวัตถุเชื้อเพลิง และลักษณะอาคารสถานที่
ประกอบดวยกรรมวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักเกณฑตอไปนี้  

๑. เกณฑจํานวนเครื่องดับเพลิงขั้นตน 
๑ .๑  เครื่องดับเพลิงขั้นตน  คือ  เครื่องดับเพลิงที่ประกอบสําเร็จรูปพรอมใชงาน  มี

คุณลักษณะตาง ๆ ตามมาตรฐานที่ ทร.กําหนด สําหรับใชดับเพลิงที่เร่ิมเกิดขึ้น เชน เครื่องดับเพลิงผงเคมี 
CO2 ถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือ เปนตน 

๑.๒ อาคารสถานที่ทั่วไปซึ่งอาจเกิดเพลิงไหมไดยาก เชน ที่อยูอาศัย สํานักงาน ใชเกณฑ
พื้นที่ ๔๖๔.๕ ตารางเมตร ตอเครื่องดับเพลิงขั้นตน ๑ เครื่อง ชนิด และขนาดตามความเหมาะสมกับวัตถุ
เชื้อเพลิงและลักษณะอาคาร 

๑.๓ อาคารสถานที่ซ่ึงอาจเกิดเพลิงไหมไดงาย โดยมีวัตถุเชื้อเพลิงไวไฟ พัสดุที่มีคุณคาสูง 
เชน มีอุปกรณไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก คอมพิวเตอร คลังกระดาษ คลังเสื้อผา โรงจอดรถ โรงเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ใชเกณฑพื้นที่ ๒๓๒.๒๕ ตารางเมตร ตอเครื่องดับเพลิงขั้นตน ๑ เครื่อง ชนิดและขนาด 
ตามความเหมาะสมกับวัตถุเชื้อเพลิงและลักษณะอาคาร 

๑.๔ อาคารสถานที่ รถ เรือ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะหรือมีการแบงกั้นหองที่ซับซอน จํานวน
เครื่อง ดับเพลิงขั้นตนกําหนดตามความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเปนไปอยางประหยัด 
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บทท่ี ๒ 

เคร่ืองดับเพลงิประเภทกาซคารบอนไดออกไซด CO2 

ลําดั
บ 

เคร่ืองดับเพลิง ประเภท  เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๑. เครื่องดับเพลิงประเภทกาซคารบอนไดออกไซด CO2 

 ๑.๑ เครื่องดับเพลิง CO2 
ขนาด ๕ ป. ชนิดทอเหล็ก ค ข  อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

น้ํามันตาง ๆ 
สถานที่มีเชื้อเพลิงนอย รถ 
เรือ 

 

๑.๒ เครื่องดับเพลิง CO2 
ขนาด ๕ ป. ชนิดทอโลหะ 
ไมเปนสารแมเหล็ก(NON - 
MAGNETIC) 

ค ข  อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันตาง ๆ 

สถานที่มีเชื้อเพลิงนอย รถ 
เรือ และ ปองกัน 
สนามแมเหล็ก 

 ๑.๓ เครื่องดับเพลิง CO2 
ขนาด ๑๕ ป. ชนิดทอเหล็ก  ค ข  อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

น้ํามันตาง ๆ สถานที่ทั่วไป 

 

๑.๔ เครื่องดับเพลิง CO2 
ขนาด ๑๕ ป. ชนิดทอโลหะ 
ไมเปนสารแมเหล็ก(NON - 
MAGNETIC) 

ค ข  อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันตาง ๆ 

สถานที่ทั่วไป และปองกัน
สนามแมเหล็ก 

 ๑.๖ เครื่องดับเพลิง CO2 
ขนาด ๕๐ ป. แบบลอเข็น  ค ข  อุปกรณไฟฟา น้ํามันตาง ๆ 

เครื่องยนต กาซติดไฟ  

สถานที่มีเชื้อเพลิงมาก โรง
เก็บ - โรงซอม 
อากาศยาน ลานจอดอากาศ
ยาน 

 

๑.๗ ระบบ CO2 ดับเพลิง 
ขนาด ๕๐ ป. แบบตอเปนชดุ 
(จํานวนทอ CO2  
ตามความเหมาะสม) 
 

ค ข   
สถานที่มีเชื้อเพลิงมาก หอง
เครื่องจักร 
หองเครื่องไฟฟา 
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เคร่ืองดับเพลงิประเภทผงเคมี 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ 
ประเภ
ท  

เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๒.เครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมี 

 ๒.๑ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๒ 
- ๓ ป. ชนิด ABC ข ก ค 

อุปกรณไฟฟา น้ํามันตาง ๆ 
เครื่องยนต 

สถานที่มีเชื้อเพลิงนอย รถ 
เรือ 

 ๒.๒ เครื่องดบัเพลิงผงเคมี ขนาด ๕
ป.  ชนิด ABC ข ก ค 

น้ํามันตาง ๆ ผา ไม กระดาษ 
เครื่องยนต 
อุปกรณไฟฟา 

สถานที่ทั่วไป โรงครัวที่ใช
กาซหุงตม (LPG) 

 ๒.๓ เครื่องดบัเพลิงผงเคมี ขนาด 
๑๐ ป. ชนิด ABC ข ก ค 

น้ํามันตาง ๆ ผา ไม กระดาษ 
อุปกรณไฟฟา  กาซหุงตม 
(LPG) 

สถานที่ทั่วไป ที่เก็บน้ํามัน 
รถบรรทุกน้ํามัน  ที่เก็บกาซ
หุงตม (LPG)  โรงงานยาง - 
พลาสติก   ไฟเบอรกลาส 
โรงงานหลอหลอม 

 
๒.๔ เครื่องดบัเพลิงผงเคมี ขนาด 
๑๐๐ - ๑๑๐ ป. ชนิด BC แบบลอ
เข็น 

ข ค  
น้ํามันตาง ๆ ผา ไม กระดาษ 
อุปกรณไฟฟา  กาซหุงตม 
(LPG) ยาง พลาสติก 

สถานที่มีเชื้อเพลิงมาก คลัง
เชื้อเพลิง 
เรือบรรทุกน้ํามัน โรงเก็บ - 
ปมกาซหุงตม (LPG) 
โรงงานยาง - พลาสติก – ไฟ
เบอรกลาส  รถดับเพลิง เรือ
ดับเพลิง 

 

๒.๕ เครื่องดบัเพลิงผงเคมี ขนาด 
๑๓๕ กก. 
(๓๐๐ ป.) ชนดิ ABC แบบติดตั้ง
ประจําที ่

ข ก ค 
น้ํามันตาง ๆ ผา ไม กระดาษ  
อุปกรณไฟฟา ฯลฯ 

รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว 
รถดับเพลิงอากาศยาน  รถ
กูภยัและชวยชีวิต  

 

๒.๖ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด 
๒๕๐ กก. 
(๕๕๐ ป.) ชนิด BC แบบติดตั้ง
ประจําที ่

 
น้ํามันตาง ๆ อุปกรณไฟฟา 
กาซหุงตม 
ไฟเบอรกลาส 

รถดับเพลิงน้ํามัน 
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เคร่ืองดับเพลงิประเภทฟองกล 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท  เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๓.เครื่องดับเพลิงประเภทฟองกล 

 
๓.๑ เครื่องดับเพลิงฟองกลอัด
ลม (ขนาด ๒.๕ ย.ูเอส.แกลลอน
ชนิด AFFF ๓ %) 

ข น้ํามันตาง ๆ 

ที่เก็บน้ํามัน ปมน้ํามันโรงสูบ
น้ํามัน  รถบรรทุกน้ํามัน หอง
เครื่องจักร หองหมอน้ํา  
โรงงานพนสี ฯลฯ 

 ๓.๒ หวัฉีดฟองกลแบบทอดูด ข น้ํามันตาง ๆ ใชไดทัว่ไปทั้งบนบกและใน
เรือ 

 
๓.๓ เครื่องผสมฟองกลแบบตอ 
ระหวาง  สายสูบ (INLINE 
EDUCTOR)  

ข น้ํามันตาง ๆ ใชไดทัว่ไปทั้งบนบกและใน
เรือ 

 
๓.๔ เครื่องทําฟองกลแบบ
ขยายตวัสูง 
(HI - X FOAM) 

ข น้ํามันตาง ๆ 

หนวยดับเพลิงทั่วไป หนวย
ดับเพลิงทาเรือ  หนวย
ดับเพลิงสนามบิน หนวย
ดับเพลิง คลังเชื้อเพลิง 

 ๓.๕ ระบบฟองกลดับเพลิง ข น้ํามันตาง ๆ 
ภายในถังน้ํามนัขนาดใหญ 
คลังเก็บน้ํามัน  ขนาดใหญ 
เรือบรรทุกน้ํามัน 
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เคร่ืองดับเพลงิประเภทกาซฮาลอน 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท  เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๔.เครื่องดับเพลิงประเภทกาซฮาลอน 

 ๔.๑ เครื่องดับเพลิงฮาลอน 
๑๒๑๑ขนาด ๒ - ๓ ป. ค ข  

อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันไวไฟ  เคมีภัณฑ 
เครื่องยนต 

สถานที่มีอากาศถายเทสะดวก  
มีเชื้อเพลิงนอย หองเก็บพัสดุ
สําคัญ 

 ๔.๒ เครื่องดบัเพลิงฮา
ลอน ๑๒๑๑  ขนาด ๕ ป. ค ข  

อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันไวไฟ  เคมีภัณฑ 
เครื่องยนต 

สถานที่มีอากาศถายเทสะดวก  
มีเชื้อเพลิงนอย หองเก็บพัสดุ
สําคัญ 

 
๔.๓ เครื่องดับเพลิงฮา
ลอน ๑๒๑๑  ขนาด ๑๕๐ 
ป. แบบลอเข็น 

ค ข  
อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันไวไฟ  เคมีภัณฑ 
เครื่องยนต  

สถานที่มีอากาศถายเทสะดวก  
มีเชื้อเพลิงมาก โรงเก็บ – โรง
ซอมอากาศยาน  คลังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

 ๔.๔ เครื่องดับเพลิงฮา
ลอน ๑๓๐๑  ขนาด ๓ ป.   ค ข  

อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันไวไฟ  เคมีภัณฑ 
เครื่องยนต   

สถานที่มีเชื้อเพลิงนอย หองอับ
อากาศ อุโมงค  หองปรับ
อากาศ หองเกบ็พัสดุสําคัญ   
หองทดลองวทิยาศาสตร 
อากาศยาน รถสะเทินน้ําสะเทิน
บก รถรบหุมเกราะ 

 
๔.๕ ระบบฮาลอน ๑๓๐๑ 
ดับเพลิง ขนาดตามความ
เหมาะสม 

ค ข  
อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
น้ํามันไวไฟ  เคมีภัณฑ 
เครื่องยนต 

สถานที่มีเชื้อเพลิงมาก หอง
คอมพิวเตอร  หองปฏิบัติงาน
เรดาร 
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เคร่ืองดับเพลงิประเภทน้ํา 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๕.เครื่องดับเพลิงประเภทน้ํา 

 ๕.๑ ถังตักน้ําดับเพลิง ก ผา ไม กระดาษ ฯลฯ อาคารและพัสดุ
ทั่วไป 

 ๕.๒ ถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมอื ( 
ขนาด ๒.๕ ยูเอส แกลลอน ) ก ผา ไม กระดาษ ฯลฯ 

อาคารและพัสดุ
ทั่วไป (ทองถ่ินซึ่งไม
มีเครื่องอัดลม ) 

 ๕.๓ ถังอัดน้ําดับเพลิง ( ขนาด ๒.๕ ยู
เอส แกลลอน ) ก ผา ไม กระดาษ ฯลฯ อาคารและพัสดุ

ทั่วไป คลังพัสดุ 

 
๕.๔ ระบบฝอยน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ( 
AUTOMATIC SPRINKLEER 
SYSTEM ) 

ก วัตถุระเบิด ผา ไม กระดาษ ฯลฯ 

คลังวัตถุระเบดิ คลัง
พัสดุ คลังผา - 
กระดาษ คลังเวฃ
ภัณฑ 

 ๕.๕ ระบบทอน้ําดับเพลิง ZFIRE 
HYDRANT SYSTEM)  ก ข พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ  เรือ อาคาร คลังตางๆ 

บริเวณสถานที่ 
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เคร่ืองสูบน้ําดบัเพลิง 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๖.เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

 ๖.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
แบเรือขนาดเลก็ ก ข  พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ ( สูบน้ํากู

เรือ ) 
เรือขนาดเล็ก เรือ
ขนาดใหญ 

 ๖.๒ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
แบบเรือขนาดเล็ก/๑  ก ข 

พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ ( สูบน้ํากู
เรือ ) 

เรือขนาดเล็ก เรือ
ขนาดใหญ 

 ๖.๓ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
แบบเรือขนาดกลาง ก ข  พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ ( สูบน้ํากู

เรือ ) 

เรือขนาดใหญ 
สถานที่มีเชื้อเพลิง
มาก รถดับเพลิง 
และรถบรรทุกน้ํา/
ดับเพลิง 

 ๖.๔ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
แบบเรือขนาดใหญ ก ข  พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ ( สูบน้ํากู

เรือ ) 

สถานที่มีเชื้อเพลิง
มาก รถดับเพลิง
บันไดเลื่อน 

 ๖.๕ มอเตอรสูบน้ําใตน้ํา - ( สนับสนุนการดับเพลิง และสูบน้ํากู
เรือ ) สถานที่ทั่วไป 
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รถดับเพลิง – รถกูภัย 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๗. รถดับเพลิง - รถกูภัย 

 ๗.๑ รถดับเพลิงอาคาร ขนาด
เล็ก ก ข พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ  อาคารสถานที่ทั่วไป 

 ๗.๒ รถดับเพลิงอาคาร 
ขนาดกลาง ก ข  พัสดุทั่วไป น้ํามันตาง ๆ  อาคารสถานที่ทั่วไป 

 ๗.๓ รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว 
ขนาดเล็ก ข ก 

อากาศยาน น้ํามัน เครื่องยนต 
เคมีภัณฑ พัสดุทั่วไป 

สนามบิน คลังวัตถุระเบิด 
คุนกันขบวนยานยนต 
กูภยั และชวยชีวิต 

 ๗.๔ รถดับเพลิงอากาศยาน 
ขนาดกลาง ข ก 

อากาศยาน น้ํามัน เครื่องยนต 
เคมีภัณฑ พัสดุทั่วไป 

สนามบิน กูภยั และ
ชวยชีวิต 

 ๗.๕ รถดับเพลิงปูฟอง ข ก  อากาศยาน ปฟูองทางวิ่งเครือ่งบิน สนามบิน 

 ๗.๖ รถดับเพลิงน้ํามันขนาด
ใหญ ข ก  น้ํามันตาง ๆ พัสดุทั่วไป คลังเชื้อเพลิง ทาเรือ 

 ๗.๗ รถดับเพลิงบันไดเลื่อน 
ขนาด ๒๔ ม. ก พัสดุทั่วไป ( กูภยัที่สูง )  หนวยดับเพลิงทั่วไป คลัง

เชื้อเพลิง ทาเรือ 

 ๗.๘ รถกูภัยและฃวยฃีวิต 
ขนาดกลาง - (สนับสนุนการดับเพลิง กูภยั และ

ชวยชีวิต ) 
หนวยดับเพลิงทั่วไป 
สนามบิน 

 ๗.๙ รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง 
ขนาด ๗,๐๐๐ ล. ก ข พัสดุทั่วไป น้ํามัน ( ลําเลียงน้ํา ) หนวยตาง ๆ 
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เรือดับเพลิง กูภัย 

ลําดับ เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๘. เรือดับเพลงิ กูภยั 

 ๘.๑ เรือดับเพลิง ก ข พัสดุทั่วไป น้ํามัน 
หนวยดับเพลิงทั่วไป 
ทาเรือ คลังเชื้อเพลิง 
สนามบิน 

 ๘.๒ เรือกูภัย และชวยชีวติ - (สนับสนุนการดับเพลิง กูภยั และ
ชวยชีวิต ) 

หนวยดับเพลิงทั่วไป 
ทาเรือ สนามบิน 

 ๘.๓ เรือกวาด และเก็บ
น้ํามัน ข ก น้ํามัน พัสดุทัว่ไป ( กูภยั ) ทาเรือ คลังเชื้อเพลิง 

 
สิ่งท่ีใชดับเพลิงได 

 
ลําดั
บ 

เคร่ืองดับเพลงิ ประเภท  เหมาะสมในการดับเพลิง วัตถุ
เชื้อเพลิง  สถานที่ 

๙. ส่ิงที่ใชดับเพลิงได 

 ๙.๑ ทรายดับเพลิง ข น้ํามันร่ัวไหลที่พื้น ที่เก็บน้ํามัน โรงจอดรถ 
โรงซอมรถ หองหมอนา 

 ๙.๒ ผาชุบน้ําดับเพลิง ข ก 
น้ํามันและพัสดุทั่วไปจํานวน
เล็กนอย สถานที่ทั่วไป โรงครัว 

 ๙.๓ ไอน้ําดับเพลิง ข ก  น้ํามัน พัสดุทัว่ไป หองเครื่องจักร หองหมอ
น้ํา โรงงานไอน้ํา 
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บทท่ี ๓  
เกณฑสถานที่กับการใชเคร่ืองดับเพลงิท่ีเหมาะสม 

 
ลําดับ สถานที่ เคร่ืองดับเพลงิ 

  ลําดับความเหมาะสม จํานวน 

๑. 
สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ก.  ผา ไม กระดาษ 
เปนสวนใหญ   

 ๑.๑ อาคารที่ทําการ อาคารที่พักอาศัย  หองเก็บพัสดุ
หองเก็บเสบียง 

๑. ถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือ 
๒. ถังอัดน้ําดบัเพลิง 
๓. ผงเคมี ๕ ป. ABC 
๔. CO2 ๕ ป.ทอเหล็ก 
๕. CO2 ๑๕ ป.ทอเหล็ก 

คณะกรรมการ  
ปคส.ทร.  

เปนผูพิจารณา 

 ๑.๒ โรงงานเสื้อผา โรงซักรีด โรงงานชางไม  โรง
พิมพ หองเก็บเอกสาร หองเก็บฟลม 

๑. ถังอัดน้ําดับเพลิง 
๒. ผงเคมี ๕ ป. ABC 
๓. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๔. ระบบฝอยน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 

คณะกรรมการ 
  ปคส.ทร.   

เปนผูพิจารณา 

 ๑.๓ โรงงานยาง  โรงงานพลาสติก โรงงานไฟ
เบอรกลาส 

๑. ผงเคมี ๕ ป. ABC 
๒. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๓. ถังอัดน้ําดบัเพลิง 

คณะกรรมการ   
ปคส.ทร.   

เปนผูพิจารณา 

 ๑.๔ หองเก็บเอกสาร   พัสดุสําคัญ 
๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 
๒. ฮาลอน ๑๒๑๑ ๕ ป. 
๓. ถังอัดน้ําดบัเพลิง 

คณะกรรมการ  
ปคส.ทร.  

เปนผูพิจารณา 

 ๑.๕ สถานที่เก็บวัตถุระเบดิ   คลังพัสดุ  คลัง
เวชภณัฑ 

๑. ถังอัดน้ําดับเพลิง 
๒. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๓. ผงเคมี ๑๐๐ - ๑๑๐ ป. BC ลอ
เข็น 
๔. ทราย(ถังบรรจุทรายและพลั่ว) 
๕. ระบบฝอยน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 
๖. CO2 ๑๕ ป.ทอเหล็ก 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๑.๖ บริเวณรอบอาคารทั่วไป ๑. น้ํา (ถังบรรจุน้ํา ถังตักน้ํา คณะกรรมการ 



 17

ดับเพลิง)๒. ทราบ (ถังบรรจุทราย 
พล่ัว) 
๓. ขวานดับเพลิง ๖ ป. 
๔. ชะแลงดับเพลิง 

  ปคส.ทร.   
เปนผูพิจารณา 

 ๑.๗ บริเวณพืน้ที่หนวยขนาดใหญ  บริเวณคลัง
เชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด  คลังพัสดุ คลังเวชภัณฑ  

- ระบบทอน้ําดบัเพลิง 
- ที่จายน้ําใหรถดับเพลิง 
- - หัวตอสายสูบ  

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๑.๘ สถานีเรือตรวจการณลําน้ํา 
๑. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
๒. มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ 
๓. รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง 

๑ ชุดเครื่อง 
๒ ชุดเครื่อง 

๑ คัน 

๒. 
สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ข. 
น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ เปนสวนใหญ   

 ๒.๑ โรงครัว (ใชเตาน้ํามนั) หองครัว 

๑. CO2 ๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๓. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๔. ทราย (ถังบรรจุทราย พล่ัว) 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๒.๒ โรงจอดรถ 

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๔. CO2 ๕๐ ป. ทอเหล็ก 
๕. ทราย (ถังบรรจุทราย พล่ัว) 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๒.๓ โรงงานซอมรถยนต - เครื่องยนต 
โรงงานพนสี - ทาแชลแลค 

๑. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๒.๔ โรงเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวไฟ 
โรงเก็บ – โรงซอมอากาศยาน (เบนซิน JP - 8) 

๑. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๔. ฮาลอน ๑๒๑๑ ๑๕๐ ป. ลอเข็น 
๕. CO2 ๕๐ ป. ทอเหล็ก 
๖. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 
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๗. อุปกรณฉีดฟองดับเพลิง 

 ๒.๕ โรงเก็บของเหลวไวไฟ 
(อาซีโตน แอลกอฮอล ทินเนอร ฯลฯ) 

๑. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๒. ถังอัดน้ําดบัเพลิง 
๓. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๒.๖ โรงเก็บน้าํมันเชื้อเพลิง 
(น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามนัเตา) 

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๔. ผงเคมี ๑๐๐ - ๑๑๐ ป. BC ลอ
เข็น 

 

 ๒.๗ โรงเก็บน้ํามันหลอล่ืน จาระบ ี วาสลิน  สี 

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๔. ทราย (ถังบรรจุทราย พล่ัว) 

 

 ๒.๘ ปมน้ํามนัเชื้อเพลิง  (เบนซิน ดีเซล) 
๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 

 

 ๒.๙ สถานีจายน้ํามันใหรถบรรทุกน้ํามัน  
  ทาเรือรับ – จายน้ํามัน  (เบนซิน ดีเซล) 

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. ผงเคมี ๑๐๐ - ๑๑๐ ป. BC ลอ
เข็น 
๔. ฮาลอน ๑๒๑๑ ๑๕๐ ป. ลอเข็น 

 

 ๒.๑๐ โรงสูบน้ํามัน TRANSFER  STATION (JP - 
8 เบนซิน ดีเซล) 

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 

 

 ๒.๑๑ บริเวณถังน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ (TANK 
FARM) 

๑. ระบบทอน้าํดับเพลิง 
๒. ระบบทอฟองดับเพลิง 
๓. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 

 

 
๒.๑๒ หองสูบน้ํามันในเรือ 
            หองหมอน้ํา  
          หองเครื่องจักรใหญ 

๑. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๒. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๓. CO2 ๕๐ ป. แบบสายแขวน 
๔. CO2 ๕๐ ป. แบบสายมวน 
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๕. CO2 ๕๐ ป. แบบตอเปนชุด  

 ๒.๑๓ ที่เก็บน้าํมันของสถานีเรือตรวจการณลําน้ํา 
(เบนซิน ดเีซล)  

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๓. พล่ัวดับเพลิง  

๒ เครื่อง 
๒ เครื่อง 
๔ เลม 

๓ 
สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ค. 
อุปกรณไฟฟา เปนสวนใหญ   

 
๓.๑ โรงกําเนดิไฟฟา หองเครื่องไฟฟา 
โรงแปลงกระแสไฟฟา หองแผงสวิตช 
หองมอเตอรขนาดใหญ 

๑. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. CO2 ๕๐ ป. แบบสายมวน 
๓. CO2 ๕๐ ป. แบบตอเปนชุด 

 

 ๓.๒ โรงงานที่ใชอุปกรณไฟฟาจํานวนมาก ซอม
เครื่องไฟฟา   ทดลองไฟฟา 

๑. CO2 ๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๓. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 

 

 ๓.๓ โรงงานแบตเตอรี่   
หองประจุไฟแบตเตอรี ่

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก  

 ๓.๔ สถานีส่ือสาร วิทยุ โทรทัศน 
ชุมสายโทรศัพท 

๑. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป.  

๔ 
สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ค. 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนสวนใหญ   

 
๔.๑ หองเครื่องคอมพิวเตอร สถานีเรดาร  
หองปฏิบัติงานเรดาร โซนาร  
หองควบคุมการยิง ควบคุมเครื่องจักร 

๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป.  
๒. ระบบฮาลอน ๒๓๐๑  

 
๔.๒ หองปฏบิัติงานอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
โรงงานซอม - ทดลองเครื่องอิเล็กทรอนิกส หอง
ผาตัด หองทดลองการแพทย 

- ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป.  

๕ 
สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภทพิเศษ 
กาซติดไฟ เปนสวนใหญ(LPG อเซทิลีน ไฮโดรเจน 
ฯลฯ) 

  

 ๕.๑ โรงครัว (ใชกาซหุงตม LPG) สถานที่ใชกาซ
หุงตม  - ผงเคมี ๕ ป. ABC  
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 ๕.๒ โรงงานเชื่อม – ตัดโลหะดวยกาซ  
ชุดเชื่อม - ตัดโลหะดวยกาซเคลื่อนที่ 

๑. ผงเคมี ๕ ป. ABC 
๒. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC  

 ๕.๓ ปมกาซหงุตม (LPG) 
๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ผงเคมี ๑๐๐ - ๑๑๐ ป. BC ลอ
เข็น 

 

 ๕.๔ โรงเก็บกาซติดไฟ  โรงผลิตกาซติดไฟ 

๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ผงเคมี ๑๐๐ - ๑๑๐ ป. BC ลอ
เข็น 
๓. ระบบทอน้าํดับเพลิง 

 

๖ สถานที่มีวัตถุเชื้อเพลิงประเภทพิเศษ 
 ฟสิกส เคมี ชวีะ 

  

 ๖.๑ หองทดลองฟสิกส 
๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 
๒. ฮาลอน ๑๒๑๑ ๕ ป. 
๓. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 

 

 
๖.๒ หองทดลองเคมี – ชีวะ 
หองเก็บเคมภีณัฑไวไฟ 
หองเภสัชกรรม 

๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 
๒. ฮาลอน ๑๒๑๑ ๕ ป. 
๓. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๔. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 
๕. ระบบฝอยน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 

 

 ๖.๓ หองตรวจสอบ ประกอบวัตถุระเบิด 
๑. ถังอัดน้ําดับเพลิง 
๒. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๓. ระบบฝอยน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 

 

๗ รถตาง ๆ   

 ๗.๑ รถยนตนัง่ รถโดยสารเล็กรถบรรทุกเล็ก - ผงเคมี ๒ - ๓ ป. ABC คันละ ๑ เครื่อง 

 ๗.๒ รถโดยสารกลาง – ใหญ  รถบรรทุกใหญ รถ
แทรกเตอร รถบดถนน - ผงเคมี ๕ ป. ABC คันละ ๑ เครื่อง 

 ๗.๓ รถยกของ รถปนจั่น  รถกระเชา  
รถพวงเครื่องกําเนิดไฟฟา - เครื่องอัดลม - CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก คันละ ๑ เครื่อง 
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 ๗.๔ รถเครื่องกําเนิดไฟฟา –เครื่องอัดลม 
รถเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ - CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก คันละ ๒ เครื่อง 

 
๗.๕ รถซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  รถเครื่อง 
ควบคุมการยิง  รถวิทยุเชื่อมโยง  รถส่ือสาร 
ดาวเทยีมรถวทิยุส่ือสารเคลื่อนที่ 

๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 
๒. CO2 ๕ ป. ทอเหล็ก 

คันละ ๑ เครื่อง 
คันละ ๑ เครื่อง 

 ๗.๖ รถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง(เบนซิน ดีเซล) ๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 
๒. ฟองกลอัดลม AFFF ๓% 

คันละ ๒ เครื่อง 
คันละ ๒ เครื่อง 

 ๗.๗ รถบรรทุกกาซหุงตม (LPG) - ผงเคมี ๑๐ ป. ABC คันละ ๒ เครื่อง 

 ๗.๘ ระสะเทนิน้ําสะเทนิบก (LVT / AAV) 
๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 
๒. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๑๗ ป.  
ควบคุมระยะไกล 

คันละ ๒ เคร่ือง 
คันละ ๑ เครื่อง 

 ๗.๙ รถรบหุมเกราะ (V - 150) 
๑. ฮาลอน ๑๓๐๑ ๓ ป. 
๒. ผงเคมี. ABC ๘ - ๑๐ ป.  
ควบคุมระยะไกล 

คันละ ๒ เครื่อง 
คันละ ๑ เครื่อง 

 
๗.๑๐ รถดับเพลิงอาคาร รถดับเพลิงอากาศยาน 
รถดับเพลิงปูฟองรถดับเพลิงน้ํามัน รถดับเพลิง - 
บันไดเลื่อน รถบรรทุกน้ํา/ดบัเพลิง 

๑. CO2 ๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 

คันละ ๑ เครื่อง 
คันละ ๑ เครื่อง 

 ๗.๑๑ รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วรถกูภัยและชวยชีวิต ๑. CO2 ๕ ป. ทอเหล็ก 
๒. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC 

คันละ ๑ เครื่อง 
คันละ ๑ เครื่อง 

๘. เรือขนาดเล็ก แพ   

 ๘.๑ เรือกวาดทุนระเบิดน้ําตืน้ (กทต. MLMS/MSB)
๑. ผงเคมี ๑๐ ป. ABC  
๒. CO2 ๑๕ ป. ทอโลหะไมเปน
สารแมเหล็ก 

ลําละ ๑ เครื่อง 
ลําละ ๑ เครื่อง 

 
๘.๒ เรือระบายพลขนาดกลาง (รพก. LCM) เรือหุม
เกราะลําเลียงพล (หกล. ATC) เรือยนตตรวจการณ
ลําน้ํา (ยตล. RPC) 

- CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก ลําละ ๑ เครื่อง 

 ๘.๓ เรือระบายพลขนาดเล็ก (รพล. LCVP/LCPR ) - ผงเคมี ๕ ป. ABC ลําละ ๒ เครื่อง 

 ๘.๔ เรือจูโจมลําน้ํา เครื่องติดทาย (จลต. AB (M) ) 
เรือจูโจมลําน้ํา แบบพนน้ํา (จลพ. AB (H) ) 

- ผงเคมี ๒ - ๓ ๕ ป. ABC ลําละ ๑ เครื่อง 
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เรือยนตประจาํเรือใหญเรือเครื่องติดทาย 

 ๘.๕ เรือใชสอยตาง ๆ 

๑. ผงเคมี ๒ - ๓ ป. ABC 
๒. ผงเคมี ๕ ป. ABC 
๓. CO2 ๕ ป. ทอเหล็ก 
๔. CO2 ๑๕ ป. ทอเหล็ก 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 
 

 ๘.๖ แพที่พกั แพโรงงาน  
(สถานีเรือตรวจการณลําน้ํา) 

๑. CO2 ๑๕ ป.ทอเหล็ก 
๒. ถังตักน้ําดบัเพลิง 
๓. ขวานดับเพลิง ๖ ป. 

แพละ ๒ เครื่อง
แพละ ๖ ถัง 
แพละ ๑ เลม 

๙. หนวยดับเพลงิ   

 ๙.๑ หนวยดับเพลิงทั่วไปหนวยดบัเพลิงประจํา 
ทาเรือ 

๑. รถดับเพลิงอาคาร 
๒.รถดับเพลิงบันไดเลื่อน 
๓. รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง 
๔. รถกูภัยและชวยชีวิต ขนาดกลาง
ๆ  
๕. รถสนับสนุนการดับเพลิง
(บรรทุกเล็ก) 

๖. เรือดับเพลงิ 
๗. เรือกวาดเกบ็น้ํามัน 
๘. เรือกูภยัและชวยชีวิต 
๙. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
๑๐. เครื่องทําฟองกลแบบขยายตวั
สูง 
๑๑. อุปกรณดบัเพลิงและกูภยัตาง 
ๆ 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๙.๒ หนวยดับเพลิงประจําสนามบินขนาดใหญ 

๑. รถดับเพลิงอากาศยาน ขนาด
กลาง 

๒. รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ขนาด
เล็ก 
๓. รถดับเพลิงปูฟอง 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 
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๔. รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง 
๕. รถกูภัยและชวยชีวิต ขนาดกลาง
๖. รถดับเพลิงอาคาร ขนาดกลาง 
๗. รถสนับสนุนการดับเพลิง
(บรรทุกเล็ก) 
๘. เรือดับเพลงิ 
๙. เรือกูภยัและชวยชีวิต 
๑๐. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
๑๑. เครื่องทําฟองกลแบบขยายตวั
สูง 
๑๒. อุปกรณดบัเพลิงและกูภยัตาง 
ๆ 

 ๙.๓ หนวยดับเพลิงประจําสนามบินขนาดเล็ก 

๑. รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ขนาด
เล็ก 

๒. รถดับเพลิงปูฟอง 

๓. รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง 

๔. รถกูภัยและชวยชีวิต ขนาดกลาง

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

 ๙.๔ หนวยดับเพลิงประจําคลังเชื้อเพลิงขนาดใหญ  

๑. รถดับเพลิงน้ํามัน ขนาดใหญ 

๒. รถดับเพลิงบันไดเลื่อน 

๓. รถดับเพลิงอาคาร ขนาดกลาง 

๔. รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง  

๕. รถสนับสนุนการดับเพลิง 

(บรรทุกเล็ก) 

๖. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 

๗. เครื่องทําฟองกลแบบขยายตัว
สูง 

๘. อุปกรณดับเพลิงและกูภัยตาง ๆ 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 
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 ๙.๕ หนวยดับเพลิงประจําคลังวัตถุระเบิด ขนาด
ใหญ 

๑. รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ขนาด
เล็ก 
๒. รถดับเพลิงอาคาร ขนาดกลาง 
๓. รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง 
๔. รถสนับสนุนการดับเพลิง
(บรรทุกเล็ก) 
๕. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ 
๖. อุปกรณดับเพลิงและกูภัยตาง ๆ 

คณะกรรมการ 
ปคส.ทร. 

เปนผูพิจารณา 

๑๐. เรือหลวงและเรืออ่ืน ๆ 

๑. เครื่องมือและอุปกรณ ปคส.ตาง 
ๆ เปนไปตามแบบ และ  รายการ
ของเรือ นั้น ๆ 
๒. ถามีอุปสรรคขัดของ การ
ดัดแปลงที่ มีผลเกี่ยวของกับระบบ 
ปคส.  

๑.ตามแบบของ
เรือ 
๒.คณะกรรมการ 

ปคส.ทร.  เปนผู
พิจารณา 

๑๑. อากาศยาน 

๑. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
ตาง ๆ เปนไปตามแบบและ 
รายการของอากาศยานนั้น ๆ 
๒. ถามีอุปสรรคขัดของ การ
ดัดแปลงที่ มีผลเกี่ยวของกับระบบ 
ปคส. 

๑. ตามแบบของ
อากาศยาน 

๒. คณะกรรมการ

ปคส.ทร.  เปนผู
พิจารณา 
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บทท่ี ๔ 
การกําหนดเครื่องดับเพลิงในรายการกอสรางอาคารใหมและเรือตอใหม 

๔.๑ อาคารที่จะสรางใหม ใหหนวยที่ออกแบบและประมาณการ พิจารณากําหนดเครื่องดับเพลงิและ
อุปกรณตาง ๆ ประจําอาคารตามหลักเกณฑ การใชเครื่องดับเพลิง แลวเสนอให คณะกรรมการ ปคส.ทร.
พิจารณาให ความเห็นชอบ  

๔.๒ เรือที่จะตอใหม ใหหนวยที่ออกแบบและประมาณการ พิจารณากําหนดเครื่องดับเพลิง และ
อุปกรณปองกันความเสียหายตาง ๆ ประจําเรือ ตามหลักเกณฑการใชเครื่องดับเพลิง และหลักวิชาการ
ปองกันความเสียหาย แลวเสนอให คณะกรรมการ ปคส.ทร.พิจารณาใหความเห็นชอบ  
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บทท่ี ๕ 
การกําหนดอัตราเครื่องมือดบัเพลิง 

๕.๑ อัตราเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวย หนวยตาง ๆ รายงานขอกําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิง
ประจําหนวยได โดยดําเนินการตามอนุมัติ ทร. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๒๒ ในบันทึกขอความ กบ.ทร.ที่ ๖๑๕๓/๒๒ 
ลง ๒๓ ก.ค.๒๒ เร่ือง วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเครื่องมือดับเพลิง  

๕.๒ การแกไขอัตราเครื่องมือดับเพลิง หนวยตาง ๆ รายงานขอแกไข อัตราเครื่องมือดับเพลิงประจํา
หนวยได โดยดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๕.๑  

๕.๓ อัตราชั่วคราว หนวยที่ยังไมไดรับการกําหนดอัตราเครื่องมือดับเพลิงประจําหนวย แตมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองใชเครื่องมือดับเพลิง ใหเสนอความตองการไปที่ คณะกรรมการ ปคส.ทร. เพื่อ
กําหนดเปนอัตราชั่วคราว จนกวา ทร.จะอนุมัติอัตรา  

๕.๔ หนวยที่ไมมีอัตรา หนวยเฉพาะกิจเปนหนวยปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติช่ัวคราว สามารถเบิก
เครื่องมือดับเพลิงไปใชไดช่ัวคราว โดยเสนอความตองการไปที่ คณะกรรมการ ปคส.ทร. เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม 
 
 


