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2. สรุปการแกไขมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 

หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขีดเสนใตคอืสวนที่เพ่ิมเติม) 
ภาคที่ 2 ขอ 2.2.5 (2) 
ก. 

เพ่ือใหมีขอความสอดคลอง
กับขอ (1) 
และ เพ่ิมขอความ เพื่อแบง
แบบของการหนวงเวลาใน
ขอ ก. 

ก. แบบแจงสัญญาณใหทราบเฉพาะเจาหนาที่ที่ศูนยสั่งการดับเพลิงในขั้นตอน
แรก (initial alarm stage) ทันทีทีม่ีการตรวจพบอัคคีภัย เพ่ือเจาหนาทีท่ี่
เก่ียวของไดทราบและทําการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ โดยระบบจะหนวงเวลา (time 
delay) เพ่ือชะลอการแจงสัญญาณภายในชวงเวลาท่ีกําหนด หลังจากนั้นจึงแจง
สัญญาณในขั้นตอนอพยพ (evacuation alarm stage) ในทุกพ้ืนท่ีปองกันที่
กําหนดเพ่ือการอพยพผูคนออกจากอาคาร  
        อยางไรก็ตามผูควบคุมระบบฯสามารถตัดสินใจทําการแจงสัญญาณใน
ขั้นตอนหลังในบางพ้ืนที่ หรอืทุกพ้ืนที่กอนครบเวลาที่กําหนดหากไมสามารถ
ระงับเหตุอัคคีภัยในขั้นตอนแรกนั้นไดหรือยกเลิกการแจงสัญญาณหากระงบัเหตุ
ไดตั้งแตแรกเหมาะสําหรับอาคารท่ีมีผูคนอยูในอาคารเปนจํานวนมาก 
 -  แบบใหสัญญาณเบื้องตน (pre-signal) สามารถกําหนดการหนวงเวลาได
นานกวา 1 นาที 
 - แบบใหสัญญาณกาวหนาเปนลําดับขั้น (positive alarm sequence) 
เจาหนาที่ตองเขารับทราบเหตุ (acknowledge) ที่แผงควบคุมระบบภายใน
เวลาไมเกิน 15 วินาทีจากน้ันระบบจะหนวงเวลาใหเขาตรวจสอบและตองปรับ
ปกติ (reset) ระบบใหไดภายในเวลาไมเกิน 180 วินาที ระบบจะทําใหเกิดการ
แจงสัญญาณในขั้นตอนหลังหากไมเขารับทราบเหต ุหรือไมปรับปกติระบบไดใน
เวลาที่กําหนด หรือมีอุปกรณเร่ิมสัญญาณอื่นในระบบทํางานขึ้นในขณะหนวง
เวลา 
 

ก. แบบแจงสัญญาณใหทราบเฉพาะเจาหนาที่ที่ศนูยสั่งการดับเพลิงในขั้นตอน
แรก (initial alarm stage) ทันทีทีม่ีการเริ่มสัญญาณเมื่อตรวจพบเหตเุพลิง
ไหม เพ่ือเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของไดทราบเหตุอัคคีภัยและทําการตรวจสอบที่เกิด
เหตุ โดยระบบจะหนวงเวลา (time delay) เพ่ือชะลอการแจงสัญญาณภายใน
ชวงเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นจึงแจงสัญญาณในขั้นตอนอพยพ (evacuation 
alarm stage) ในทุกพ้ืนที่ปองกันท่ีกําหนดเพ่ือการอพยพผูคนออกจากอาคาร  
        อยางไรก็ตามผูควบคมุระบบฯสามารถตัดสินใจทําการแจงสัญญาณใน
ขั้นตอนหลังในบางพ้ืนที่ หรือทุกพื้นที่กอนครบเวลาที่กําหนดหากไมสามารถ
ระงบัเหตุอัคคีภัยในขั้นตอนแรกนั้นไดหรือยกเลิกการแจงสัญญาณหากระงบั
เหตุไดตั้งแตแรกเหมาะสําหรับอาคารที่มีผูคนอยูในอาคารเปนจํานวนมาก
  
      ในการหนวงเวลาของขั้นตอนแรกสามารถแบงการหนวงเวลาไดเปน 2 
แบบ ดังนี ้
(1) แบบใหสัญญาณเบื้องตน (pre-signal) สามารถกําหนดการหนวงเวลาได
นานกวา 1 นาที 
(2) แบบใหสัญญาณกาวหนาเปนลําดับขั้น (positive alarm sequence) 
เจาหนาที่ตองเขารับทราบเหตุ (acknowledge) ที่แผงควบคมุระบบภายใน
เวลาไมเกิน 15 วินาทีจากนั้นระบบจะหนวงเวลาใหเขาตรวจสอบและตองปรับ
ปกติ (reset) ระบบใหไดภายในเวลาไมเกิน 180 วินาที ระบบจะทําใหเกิดการ
แจงสัญญาณในขั้นตอนหลังหากไมเขารับทราบเหตุ หรือไมปรับปกติระบบได
ในเวลาที่กําหนด หรือมีอุปกรณเริ่มสัญญาณอ่ืนในระบบทํางานขึ้นในขณะ
หนวงเวลา 

ภาคที่2 ขอ2.2.5 (2) ข. เพ่ือใหมีขอความสอดคลอง
กับขอ(1) 

ข. แบบแจงสัญญาณใหทราบเฉพาะเจาหนาที่ และพ้ืนที่เกิดเหตุและพ้ืนท่ี
ขางเคียงในขั้นตอนแรก (initial alarm stage) ทันทีที่มีการตรวจพบอัคคีภัย 
เชนกรณีอาคารสูงจะแจงสัญญาณในชั้นที่เกิดเหตุ ชั้นเหนือชั้นเกิดเหตุ 2 ชั้น
และชั้นใตชั้นเกิดเหตุ 1 ชั้นเปนตน เพ่ือการอพยพผูคนในชั้นดังกลาวออกจาก
อาคารไปกอน ขณะเจาหนาที่เขาตรวจสอบและระงับเหตุ โดยระบบจะหนวง
เวลา (time delay) เพ่ือชะลอการแจงสัญญาณในขั้นตอนหลังไวภายใน
ชวงเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นจึงแจงสัญญาณในทุกพ้ืนที่ปองกัน (evacuation 
alarm stage) เพ่ือการอพยพผูอยูสวนอื่นออกจากอาคารทั้งหมด 

ข. แบบแจงสัญญาณใหทราบเฉพาะเจาหนาท่ี และพื้นท่ีเกิดเหตุและพ้ืนที่
ขางเคียงในขั้นตอนแรก (initial alarm stage) ทันทีทีม่ีการเร่ิมสญัญาณเมื่อ
ตรวจพบเหตุเพลิงไหม เชนกรณอีาคารสูงจะแจงสัญญาณในชั้นท่ีเกิดเหตุ ชั้น
เหนือชั้นเกิดเหตุ 2 ชั้นและชั้นใตชั้นเกิดเหตุ 1 ชั้นเปนตน เพื่อการอพยพผูคน
ในชั้นดังกลาวออกจากอาคารไปกอน ขณะเจาหนาที่เขาตรวจสอบและระงับ
เหตุ โดยระบบจะหนวงเวลา (time delay) เพ่ือชะลอการแจงสัญญาณใน
ขั้นตอนหลังไวภายในชวงเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นจึงแจงสัญญาณในทุกพื้นที่



 

5 
 

หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขดีเสนใตคือสวนที่เพ่ิมเติม) 
 อยางไรก็ตามผูควบคุมระบบฯสามารถตัดสินใจทําการแจงสัญญาณ
ในขั้นตอนหลังในบางพ้ืนที่ หรือทุกพ้ืนที่กอนครบเวลาที่กําหนดหากไมสามารถ
ระงับเหตุอคัคีภัยในขั้นตอนแรกนั้นไดหรือยกเลิกการแจงสัญญาณทั้งหมดหาก
ระงับเหตุไดเหมาะสําหรับอาคารสูง อาคารที่มีพ้ืนที่ซับซอน และอาคารทีม่ีผูคน
อยูในอาคารเปนจํานวนมาก 
 

ปองกัน (evacuation alarm stage) เพ่ือการอพยพผูอยูสวนอื่นออกจาก
อาคารทั้งหมด 
 อยางไรก็ตามผูควบคุมระบบฯสามารถตัดสินใจทําการแจง
สัญญาณในขั้นตอนหลังในบางพ้ืนท่ี หรือทุกพ้ืนที่กอนครบเวลาที่กําหนดหาก
ไมสามารถระงับเหตุอัคคีภัยในขั้นตอนแรกนั้นไดหรือยกเลิกการแจงสัญญาณ
ทั้งหมดหากระงับเหตุไดเหมาะสําหรับอาคารสูง อาคารที่มีพ้ืนท่ีซับซอน และ
อาคารที่มีผูคนอยูในอาคารเปนจํานวนมาก 
 

ภาคที่ 2 ขอ 2.3.5.2 
(1) ระบบโทรศัพท
ฉุกเฉนิ 

เพ่ิมพ้ืนที่ปองกัน ในขอ ง. ไมมี (มีเฉพาะขอ ค.) ง. ตองติดต้ังภายในพื้นที่ดังตอไปนี้  พ้ืนที่ปองกัน หองปลอดควันหนาลิฟต 
หองเคร่ืองลิฟต หองเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง หองเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ทางออกใน
หองบันไดหนีไฟแบบปดลอมทุกชั้น และพื้นที่หลบอัคคีภัยชั่วคราว 

ภาคที่ 2 รูปท่ี 2.5 เปล่ียนรูปเพราะมาตรฐาน
NFPAใหมลาสุด ไมอนุญาติ
ใหหนีไฟผานทางเขาลิฟต 

  

ภาคที่ 4 ขอ 4.2.10  ตัดคําวาหลักออก เพราะ
สามารถติดต้ังไดทุกบันไดหนี
ไฟ 

ชองบันไดที่ปดลอมทนไฟ ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันภายในชองบันไดที่
เพดานของ ชั้นบนสุดของชองบันได และติดที่เพดานของชานพักบันไดหลักที่
ตอเนื่องกับพ้ืนที่ปองกันแตละชั้นของอาคาร แตไมตองติดที่เพดานของพักบันได
ที่อยูระหวางชั้น 

ชองบันไดที่ปดลอมทนไฟ ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันภายในชองบันไดที่
เพดานของ ชั้นบนสุดของชองบันได และติดที่เพดานของชานพักบันไดที่
ตอเนื่องกับพ้ืนที่ปองกันแตละชั้นของอาคาร แตไมตองติดที่เพดานของพัก
บันไดที่อยูระหวางชั้น 

ภาคที่ 5 ขอท่ี 5.2.1 (3) ใชระยะ 9.10 ที่ความสูง
เพดานไมเกิน 3 เมตรเพื่อให
สอดคลองกับภาคที่ 6 และ
แกไขรูปที่ 5.2 ใหสอดคลอง
กัน 

การติดต้ังอุปกรณตรวจจับที่เพดานระดับราบ ที่สูงจากพ้ืนมากกวา 3.00 เมตร 
แตไมเกิน 3.70 เมตร จะมีระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 8.28 เมตร 
(ดูตารางที่ 5.1 ที่ความสูงไมเกิน 3.00 เมตร กําหนดใหมีระยะหางที่แสดงไว 
(listed spacing) 9.10 เมตร) มีรัศมีการตรวจจับ 5.80 เมตร พ้ืนที่ตรวจจับ
อยางตอเนื่อง 68.56 ตารางเมตร โดยตองติดหางจากผนงัก้ัน หรือชั้นวางของไม
เกิน 4.14 เมตร (ดูรูปที่ 5.2) 

การติดต้ังอุปกรณตรวจจับที่เพดานระดับราบ ที่สูงจากพ้ืนไมเกิน 3.0 เมตร จะ
มีระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับไมเกิน 9.1  เมตร มีรัศมีการตรวจจับ 6.3
เมตร พ้ืนที่ตรวจจับอยางตอเนื่อง 82.8 ตารางเมตร โดยตองติดหางจากผนัง
ก้ัน หรือชั้นวางของไมเกิน 4.5 เมตร (ดูรูปที่ 5.2) 
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ภาคที่ 5 ขอที ่5.2.3 ตัดขอความใหดูรูป (ดูรูปที่ 
5.4 และ 5.5 จากขอ 5.2.3 
(2) ขึ้นมาใสในหัวขอ 5.2.3 
แทน 

5.2.3 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพิงลาดเอียง  5.2.3 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพิงลาดเอียง (ดู
รูปที่ 5.4 และ 5.5) 

ภาคที่ 5 ขอที ่5.2.3 (4) แกไขขอความใหสอดคลอง
กับรูปที่อางอิง 

(4) เพดานที่มีมุมลาดเอียงนอยกวา 30 องศา ตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับไมเกินระยะหาง (s) ที่กําหนด วัดจากแนวดิ่งของจ่ัวเพดาน คํานวณท่ี 
30 องศา จะตองใชระยะหาง 9.56 เมตร วัดตามแนวลาดอางอิงการคํานวณ
ระยะจากความสงูติดตั้งอุปกรณตรวจจับตวับนสุดเทากับ 3.7 เมตร 

(4) เพดานที่มีมุมลาดเอียงนอยกวา 30 องศา และมีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับไมเกินระยะหางที่กําหนด (S) 8.28 เมตรวัดในแนวระดับที่ความสูง
เพดานไมเกิน 3.7 เมตร (ตามตารางที5่.1) คํานวณที่ 30 องศา จะตองได
ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับเทากับ 9.56 เมตรวัดตามแนวลาดเอียง
เพดานเทียบจากแนวระดับ 

ภาคที่ 5 ขอที ่5.2.3 (5) แกไขขอความใหสอดคลอง
กับรูปที่อางอิง 

(5) เพดานที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต 30 องศาขึ้นไป  ระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับตามลาดเพดาน โดยวัดจากแนวดิ่งของจ่ัวเพดาน ใหใชมุมลาดเอียง
คํานวณหาคาระยะหางตามองศาที่ติดต้ังจริง เชน เพดานลาดเอียง 37 องศา 
อุปกรณตัวบนสุดเทากับ 3.7 เมตร ระยะหางระหวางอุปกรณฯ เทากับ 
         8.28 (เมตร) / cos (37) หรือ 
      = 8.28 / 0.7986  
      = 10.37 เมตร 
 

(5) เพดานที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต 30 องศาขึ้นไป  และมีระยะหางระหวาง
อุปกรณตรวจจับไมเกินระยะหางที่กําหนด (S) 8.28 เมตรวัดในแนวระดับที่
ความสูงเพดานไมเกิน 3.7 เมตร (ตามตารางที ่5.1) ใหใชมุมลาดเอียง
คํานวณหาคาระยะหางตามองศาที่ติดต้ังจริง เชน เพดานลาดเอียง 37 องศา 
ระยะหางระหวางอุปกรณฯ เทากับ 
       8.28 (เมตร) / cos (37) หรอื 
    = 8.28 / 0.7986  
    = 10.37 เมตร 
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หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขีดเสนใตคอืสวนที่เพ่ิมเติม) 
ภาคที่ 5 รูปที่ 5.5 เพ่ิมขอความใหสอดคลองกับ

รูปที่อางอิง 
รูปที่ 5.5 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน สําหรับเพดานลาดเอียง
นอยกวา 30 องศา 

รูปที่ 5.5 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน สําหรับเพดานลาด
เอียงเทากับ 37 องศาโดยยอดจ่ัวสงู เมตร 7.3 เมตรแตไมเกิน 3 
 

ภาคที่ 6 ปรับแกรูปแบบของลูกศร 
ทั้งภาคที่6 เพ่ือใหสอดคลอง
กับภาคอื่น ๆ 

จากแบบ                  เป็นแบบ  
 

ภาคที่ 6 คําวา และ ในตารางที่ 6.1 

 

 

ภาคที่ 6 ขอที ่6.2.3 ตัดขอความใหดูรูป (ดูรูปที่ 
6.4 และ 6.5 จากขอ 6.2.3 
(2) ขึ้นมาใสในหัวขอ 6.2.3 
แทน 

6.2.3 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพิงลาดเอียง  

 
6.2.3 ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับที่เพดานทรงจ่ัว หรือเพิงลาดเอียง (ดู
รูปที่ 6.4 และ 6.5) 

 

ภาคที่ 6 ขอที ่6.2.3 (4) แกไขขอความใหมให
สอดคลองเนื้อหา 

(4) เพดานที่มีมุมลาดเอียงนอยกวา 30 องศา ตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับไมเกิน 9.10 เมตร วัดจากแนวด่ิงของจ่ัวเพดาน 
 

(4) เพดานที่มีมุมลาดเอียงนอยกวา 30 องศา ตองมีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับไมเกินระยะหางที่กําหนด (S) 9.10 เมตร โดยวัดในแนวระดับ 
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หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขีดเสนใตคอืสวนที่เพ่ิมเติม) 
ภาคที่ 6 ขอที ่6.2.3 (5) แกไขขอความใหมให

สอดคลองเนื้อหา 
(5) เพดานที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต 30 องศาขึ้นไป  ระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับตามลาดเพดาน โดยวัดจากแนวดิ่งของจ่ัวเพดาน ใหใชมุมลาดเอียง
คํานวณหาคาระยะหางไดเชน เพดานลาดเอียง 30 องศา จะมีระยะหางระหวาง
อุปกรณฯ เทากับ 
 9.10 (เมตร) / cos (30) หรือ 
 = 9.10 / 0.866  
 = 10.50 เมตร 

(5) เพดานที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต 30 องศาขึ้นไป  มีระยะหางระหวางอุปกรณ
ตรวจจับไมเกินระยะหางที่กําหนด (S) 9.10 เมตร โดยวัดในแนวระดับ ดังนั้น
ระยะหางระหวางอุปกรณตรวจจับตามความลาดเอียงเพดาน โดยวัดเทียบจาก
แนวระดับ ใหใชมุมลาดเอียงคํานวณหาคาระยะหางได เชน เพดานลาดเอียง 
30 องศา จะมีระยะหางระหวางอุปกรณฯ เทากับ 
 9.10 (เมตร) / cos (30) หรือ 
 = 9.10 / 0.866  
 = 10.50 เมตร 
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หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขีดเสนใตคอืสวนที่เพ่ิมเติม) 
ภาคที่ 6 ขอที่ 6.3.2 แกไขรูปท่ี 6.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคที่ 6 ขอที่ 6.3.2 แกไขรูปท่ี 6.13 
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หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขีดเสนใตคอืสวนที่เพ่ิมเติม) 
ภาคที่ 6 ขอที่ 6.3.2 แกไขรูปท่ี 6.14 (เปลี่ยน

แบบลูกศร) 

 

 

ภาคที่ 9 ขอที่ 9.1 (1) 
(2) และ (3) 

เพ่ิมเติมเพราะตกหลน
ขอความระดับความสูงใน
การอางอิงการวัด 

(1)  อุ ปกรณ แจ งสั ญญาณด วยเสี ยง และ หรื อด วยแสงต องเป นชนิ ดที่ท 
างานโดยการ สั่งงานจากระบบแจ งเหตุ เพลิ งไหม  และต องท างานแจ งสั 
ญญาณได ตอเนื่องนานไมนอยกวา 60 วินาที    
 
(2) ในพื้นท่ีสาธารณะ (public area) หรือพ้ืนที่สวนกลางในอาคาร ระดับความ
ดังของเสียงสัญญาณที่จุดใด ๆ ตองมากกวาความดังของเสียงแวดลอมเฉลี่ยไม
นอยกวา 15 dB(A) หรอืตองมากกวาความดังเสียงแวดลอมสงูสุดไมนอยกวา 
5dB(A) เปนระยะเวลาไมนอยวา 60 วินาที ทั้งนี้ ตองดังไมนอยกวา 65 dB(A) 
แตไมดงัเกินกวา 110 dB(A) 

(1)  อุ ปกรณ แจ งสั ญญาณด วยเสี ยง และ หรื อด วยแสงต องเป นชนิ 
ดที่ท างานโดยการ สั่งงานจากระบบแจ งเหตุ เพลิ งไหม  และต องท างานแจ 
งสั ญญาณได ตอเนื่องนานไมนอยกวา 60 วินาที   วัดที่ระดับความสูงจากพื้น 
1.5 เมตร 
2) ในพ้ืนที่สาธารณะ (public area) หรือพ้ืนที่สวนกลางในอาคาร ระดับความ
ดังของเสียงสัญญาณที่จุดใด ๆ ตองมากกวาความดังของเสียงแวดลอมเฉลี่ยไม
นอยกวา 15 dB(A) หรือตองมากกวาความดังเสียงแวดลอมสูงสุดไมนอยกวา 
5dB(A) เปนระยะเวลาไมนอยวา 60 วินาที ที่ระดับการวัดสูงจากพื้น 1.5เมตร 
ทั้งน้ี ตองดังไมนอยกวา 65 dB(A) แตไมดังเกินกวา 110 dB(A) 
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หัวขอที่แกไข ขอพิจารณาการแกไข ขอความเดิม ขอความแกไข (ขดีเสนใตคือสวนที่เพ่ิมเติม) 
  (3) ในพื้นที่สวนบุคคล (private area) ระดับความดังของเสียงสัญญาณท่ีจุดใด 

ๆ ตองมากกวาความดังของเสียงแวดลอมเฉล่ียไมนอยกวา 10 dB(A)หรือตอง
มากกวาความดังเสียงแวดลอมสูงสุดไมนอยกวา 5dB(A) เปนระยะเวลาไมนอย
วา 60 วินาทตีองดังไมนอยกวา 65 dB(A) แตไมดังเกินกวา 110 dB(A) 

(3) ในพื้นที่สวนบุคคล (private area) ระดับความดังของเสียงสัญญาณที่จุดใด 
ๆ ตองมากกวาความดังของเสียงแวดลอมเฉล่ียไมนอยกวา 10 dB(A)หรือตอง
มากกวาความดังเสียงแวดลอมสูงสุดไมนอยกวา 5dB(A) เปนระยะเวลาไมนอย
วา 60 วินาท ีที่ระดับการวัดสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร ทั้งนี้ตองดังไมนอยกวา 65 
dB(A) แตไมดังเกินกวา 110 dB(A) 

ภาคที่ 9 ขอท่ี 9.1 (4) เรียบเรียงขอความใหม
เพ่ือใหสอดคลองกับขออืน่ ๆ 

(4) ในพื้นที่หองนอน ระดับความดังของเสียงสัญญาณวัดที่หมอนตองดังไมนอย
กวา 75 dB(A) และตองดังมากกวาความดังของเสียงแวดลอมเฉล่ียไมนอยกวา 
15dB(A) หรือมากกวาความดังของเสียงแวดลอมสูงสุดไมนอยกวา 5 dB(A) 
 

(4) ในพื้นที่หองนอน ระดับความดังของเสียงสัญญาณที่จุดใด ๆตองมากกวา
ความดังของเสียงแวดลอมเฉล่ียไมนอยกวา 15 dB(A) หรือตองมากกวาความ
ดังเสียงแวดลอมสูงสุดไมนอยกวา 5dB(A) เปนระยะเวลาไมนอยวา 60 วินาที 
ทั้งนี้ระดับความดังของเสียงสัญญาณวัดท่ีหมอนตองดังไมนอยกวา 75 dB(A) 

ภาคที่ 9 ขอท่ี 9.1 (6) เพ่ิมเติมขอขอความ ( 6(  อุปกรณแจงสัญญาณทุกชุดในวงจรโซนเดียวกัน ตองทํางานพรอมกันใน
จังหวะและความถ่ีเดียวกัน (synchronized) 

( 6(  อุปกรณแจงสัญญาณทุกชุดในวงจรโซนเดียวกัน ตองทํางานพรอมกันใน
จังหวะและความถี่เดียวกัน (synchronized) และใหมีสัญญาณจากระบบอื่น
(ถามี) แตกตางจากสัญญาณในระบบแจงเหตเุพลิงไหม 

ภาคที่ 9 ขอท่ี 9.1 
ตารางที่ 9.1 และ 9.2 

เพ่ิมเติมขอขอความในชื่อ
หัวขอตารางท่ี 9.1และ 9.2
เพ่ือใหสอดคลองกับชนิดอุ
กรณในตาราง 

ตารางที่ 9.1 คาความเขมแสงของอปุกรณแจงเหตชุนิดติดผนัง ที่ระดับความสูง
ไมเกิน 2.40 เมตร 
ขอความในตารางที่ 9.2 
คาความเขมแสงตํ่าสุดของอุปกรณแจงเหตุแตละชุด หนวยแคนเดลา (cd) 

ตารางที่ 9.1 คาความเขมแสงของอุปกรณแจงสัญญาณดวยแสงชนิดติดผนัง ที่
ระดับความสูงไมเกิน 2.40 เมตร 
ขอความในตารางที่ 9.2 
คาความเขมแสงตํ่าสุดของอุปกรณแจงสัญญาณฯแตละชุด หนวยแคนเดลา 
(cd) 

ภาคที่ 9 รูปที่ 9.1 เพ่ิมเติมการชื่ออุปกรณในรูป 
9.1 

  
 
 

 
 

 
 

 

 


