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สว่นลดส ำหรบัอปุกรณด์บัเพลงิ

คณะกรรมกำรประกนัภยัทรพัยส์นิ 
 

ชมรมบรหิำรควำมเสีย่งภยั 



สว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 

 Fire Protection 

 Fire Prevention 

มาตรการควบคมุ และระงับอคัคภียั 

มาตรการป้องกนัอคัคภียั 
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มำตรกำรควบคมุและระงบัอคัคภียั 
Fire Protection 
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สว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
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ในกรณีทีม่อีปุกรณด์บัเพลงิทีต่ดิต ัง้อยูภ่ำยในบรเิวณทีเ่อำ
ประกนัภยั ส ำหรบัมำตรกำรควบคมุ  

และระงบัอคัคภียั  

จะตอ้งไดอ้ยำ่งนอ้ย 7.5 แตไ่มเ่กนิ 35% 

มำตรกำรควบคมุและระงบัอคัคภียั 
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1. อปุกรณ์ดบัเพลงิภำยในสิง่ปลกูสรำ้ง 
 

1.1  เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื (Portable Extinguisher)      2.5 % 

 

1.2  ระบบทอ่ยนื (Stand Pipe) และ                  5 % 

 สายฉีดน ้า ดบัเพลงิ (Hose Reels/Racks) 

 

1.3  ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
 1.3.1 อปุกรณ์แจง้เหตเุพลงิไหมด้ว้ยมอื                 1 % 

         (Manual Fire Alarm) 

 1.3.2 เครอืงสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัต ิ       2.5 % 

         (Automatic Fire Alarm) 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
 



เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื (Portable Extinguisher) 
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ชนดิน ำ้  

ชนดิกำ๊ซคำรบ์อนไดออ๊กไซค ์

ชนดิฮำโลตรอน 

ชนดิผงเคมแีหง้ 

ชนดิฟองโฟม 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

2.5% 



เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื (Portable Extinguisher) 

คณะกรรมการประกนัภัยทรัพยส์นิ                                                              ชมรมบรหิารความเสีย่งภัย 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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ระบบทอ่ยนื(Stand Pipe) และสำยฉดีน ำ้ดบัเพลงิ (Hose Reels/Racks) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 5% 
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ระบบทอ่ยนื(Stand Pipe) และสำยฉดีน ำ้ดบัเพลงิ (Hose Reels/Racks) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 5% 



คณะกรรมการประกนัภัยทรัพยส์นิ                                                              ชมรมบรหิารความเสีย่งภัย 

ระบบทอ่ยนื(Stand Pipe) และสำยฉดีน ำ้ดบัเพลงิ (Hose Reels/Racks) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 5% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
อปุกรณ์แจง้เหตเุพลงิไหมด้ว้ยมอื (Manual Fire Alarm)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 1% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
อปุกรณ์แจง้เหตเุพลงิไหมด้ว้ยมอื (Manual Fire Alarm)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 1% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
การทดสอบเครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหม ้

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
เครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัต ิ(Automatic Fire Alarm) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 2.5% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
เครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัต ิ(Automatic Fire Alarm) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 2.5% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
เครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัต ิ(Automatic Fire Alarm) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 2.5% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
เครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัต ิ(Automatic Fire Alarm) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 2.5% 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
เครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหมแ้บบอตัโนมัต ิ(Automatic Fire Alarm) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
การทดสอบเครือ่งสญัญาณแจง้เพลงิไหม ้

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 

     2. อปุกรณ์ดบัเพลงิภำยนอกสิง่ปลกูสรำ้ง 
 

2.1  เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิชนดิเคลือ่นทีไ่ด ้(Mobile Fire Pump)  2.5% 

2.2  ระบบทอ่น ้าดบัเพลงิรอบนอกอาคาร(External Hydrant System) 

       หรอื ระบบ Yard Hydrant ส าหรับโรงงาน   
 2.2.1 รับน ้าจากการประปาสาธารณะโดยมเีครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิเพิม่     5% 
        ความดนัโดยไมม่แีหลง่พักน ้า 
 2.2.2 มเีครือ่งสบูน ้าตดิตัง้ประจ าทีแ่บบท างานโดย Manual      2.5% 
 2.2.3 มเีครือ่งสบูน ้าตดิตัง้ประจ าทีแ่บบท างานโดย Automatic       10% 

      2.3 หวัรับน ้าจากรถดบัเพลงิ (Fire Department Connector)  

 0.5% 

      2.4 รถน ้าดบัเพลงิ (Fire Truck)      1.5% 
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2.5% 

เครือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิชนดิเคลือ่นทีไ่ด ้(Mobile Fire Pump)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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ระบบทอ่น ำ้ดบัเพลงิรอบนอกอำคำร (Yard Hydrant) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

 5% 
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2.5 - 10% 

เครือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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2.5 - 10% 

เครือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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เครือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

2.5 - 10% 
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เครือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

2.5 - 10% 
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เครือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

2.5% 
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0.5% 

หวัรบัน ำ้จำกรถดบัเพลงิ (Fire Department Connector) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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1.5% 

รถดบัเพลงิ (Fire Truck) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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รถดบัเพลงิ (Fire Truck) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 

1.5% 
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รถดบัเพลงิ (Fire Truck) 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 



คณะกรรมการประกนัภัยทรัพยส์นิ                                                              ชมรมบรหิารความเสีย่งภัย 

(1) บริเวณที่เอาประกันภัยตอ้งมีอัตราส่วนลดส าหรับอุปกรณ์
ดับเพลงิทกุชนดิ เมือ่รวมทัง้สิน้แลว้ตัง้แต ่7.5% ขึน้ไปจงึมี
สว่นลดได ้

 

(2)  อัตราส่วนลดส าหรับอุปกรณ์ดับเพลงิทุกประเภททัง้ภายใน 
และภายนอก สิ่งปลูกสรา้ง (ยกเวน้ระบบหัวกระจายน ้ า
ดบัเพลงิ)  เมือ่รวมทัง้สิน้แลว้มอีตัราสว่นลดสงูสดุไมเ่กนิ 25% 

      
 

หมำยเหต ุ  
อตัราสว่นลดตามขอ้ 1 และ 2 จะตอ้งมเีงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้ 

ระบบป้องกนัอคัคภียั  
Fire Protection System 
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3. ระบบหวักระจำยน ำ้ดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิ (Automatic Sprinkler) 

 
ก. หวักระจายน ้าดบัเพลงิ (Automatic Sprinkler) 
ข. ระบบทอ่น ้า (Piping System) 
ค. ระบบสง่น ้า (Water Supply System) 
ง. วาลว์สญัญาณระบบทอ่เปียก (Wet Pipe Alarm Valve) 
จ. อปุกรณ์การสง่สญัญาณการไหลของน ้า (Water Flow Switch) 
ฉ. สถานทีดสอบระบบ (System Test Station) 
ช. สถานทีดสอบประจ าชัน้ (Floor Test Station) 
ซ. ขนาดของพืน้ทีสู่งสุดแต่ละชัน้ทีเ่หมาะสมต่อระบบหัวกระจายน ้าดับเพลงิ
อตัโนมัต ิหวัฉีดทัง้ระบบซึง่จะก าหนดพืน้ทีแ่ละอตัราสว่นลด 
ฌ. ตอ้งมกีารทดสอบการท างานของระบบหัวกระจายน ้าดับเพลงิแบบอัตโนมัต ิ
โดยการเปิดทอ่ Drain ทกุ 3 เดอืน 
 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
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ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิ (Automatic Sprinkler) 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
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ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิ (Automatic Sprinkler) 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
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ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิ (Automatic Sprinkler) 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 



ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิAutomatic Sprinkler  

(ซ.)  ขนำดของพืน้ทีส่งูสดุแตล่ะช ัน้ทีเ่หมำะสม 
 ตอ่ระบบหวักระจำยน ำ้ดบัเพลงิอตัโนมตั ิ 
 หวัฉดีท ัง้ระบบซึง่จะก ำหนดพืน้ทีแ่ละอตัรำสว่นลดดงันี ้
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ต ำ่ 
ปำนกลำง 

สงู 

4,831 ตารางเมตร (52,000 ตารางฟตุ) 
4,831 ตารางเมตร (52,000 ตารางฟตุ) 
2,323 ตารางเมตร (25,000 ตารางฟตุ) 

สภำพควำม
เสีย่งภยั 

≤ 25 %  
≤ 30 % 
≤ 35 % 

ขนำดของพืน้ทีต่อ่หนึง่ทอ่
ประธำน (Main Pipe) 

อตัรำสว่นลด 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
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4. อปุกรณ์อตัโนมตัปิระเภทอืน่ๆ เชน่ 
   
 

4.1 ระบบ Gas Suppression System หรอื Clean Agent Fire Extinguishing 

System โดยท างานร่วมกับ Automatic Fire Detector ซึง่เป็น Heat/ 

Smoke Detector 
 

4.2 ระบบ Foam Suppression System หรอื Water Spray Fixed System 

หรอื Water Mist System หรอื Wet Chemical System (เฉพาะในหอ้งครัว) 
ทัง้นีร้ะบบดงักลา่วตอ้งมรีะบบน ้าดบัเพลงิมาตรฐานท างานรว่มดว้ย 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
      
 

10% 

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 



อปุกรณ์อตัโนมตัปิระเภทอืน่ๆ 
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ระบบ Gas Suppression System  

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
Fire Protection System 

  

10% 
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ระบบ Gas Suppression System  

อปุกรณ์อตัโนมตัปิระเภทอืน่ๆ 

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
Fire Protection System 

  

10% 
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ระบบ Gas Suppression System  

อปุกรณ์อตัโนมตัปิระเภทอืน่ๆ 

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
Fire Protection System 

  

10% 
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ระบบ Foam 

อปุกรณ์อตัโนมตัปิระเภทอืน่ๆ 

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
Fire Protection System 

  

10% 
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ระบบ Wet Chemical System  

อปุกรณ์อตัโนมตัปิระเภทอืน่ๆ 

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
Fire Protection System 

  

10% 
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ส ำหรบัรำยละเอยีดกำรตดิต ัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิ ต ัง้แตข่อ้   1 - 4 ใหด้ไูด้
จำก มำตรฐำนกำรป้องกนัอคัคภียัของวศิวกรรมสถำนหง่ประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถมัภ ์
      
 

หมำยเหต ุ  
อตัรำสว่นลดตำมขอ้ 4 นี ้ใหเ้ป็นสว่นลดรวมกบัสว่นลดในขอ้ 1, 2 และ 3 ได ้  

รำยกำรอตัรำสว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 



COFFEE BREAK 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 
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สว่นลดส ำหรบัอปุกรณ์ดบัเพลงิ 
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อตัรำส่วนลดส ำหรบัมำตรกำรป้องกนัและมำตรกำร
เสรมิส ำหรบักำรควบคมุและระงบัอคัคภียัรวมกนั จะให้
ไดเ้มือ่ผูเ้อำประกนัภยัไดร้บัส่วนลดส ำหรบัมำตรกำร
ควบคุมและระงบัอคัคภียัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 7.5 แลว้
เทำ่น ัน้ และสว่นลดส ำหรบัมำตรกำรป้องกนัอคัคภียันี ้

จะตอ้งมตี ัง้แต ่5% แตส่งูสดุไมเ่กนิ 15% 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 
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1.หา้มสบูบหุรี ่           ไมเ่กนิ  1.5% 
2.มกีารควบคมุการขออนุญาตท างานทีเ่กดิประกายไฟ  ไมเ่กนิ    2% 
   (Hot Work Permit)  
3.การจัดเตรยีมพืน้ทีช่ารจ์แบตเตอรีข่องรถยก (Forklift) ไมเ่กนิ    1% 

4.การจัดเก็บวสัดทุีต่ดิไฟได ้(Combustible Materials)  ไมเ่กนิ 1.5% 
5. การจัดเก็บสารไวไฟ (Flammable)    ไมเ่กนิ 1.5% 
6.แผนการบ ารงุรักษาเครือ่งจักร และอปุกรณ์ตา่งๆ ประจ าปี ไมเ่กนิ 1.5% 
7.การปิดล็อคระบบและแขวนป้าย(Lock Out / Tag Out)  ไมเ่กนิ    1% 
 ระหวา่งตดิตัง้หรอืซอ่มบ ารงุ  
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1.5% 
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Hot Work Permit 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  

2% 



คณะกรรมการประกนัภัยทรัพยส์นิ                                                              ชมรมบรหิารความเสีย่งภัย 

การจัดเตรยีมพืน้ทีช่ารจ์แบตเตอรีข่องรถยก (Forklift) 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1% 



การจัดเตรยีมพืน้ทีช่ารจ์แบตเตอรีข่องรถยก (Forklift) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1% 
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การจัดเก็บวัสดทุีต่ดิไฟได ้(Combustible Materials) 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 
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การจัดเก็บวัสดทุีต่ดิไฟได ้(Combustible Materials) 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1.5% 
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การจัดเก็บวัสดทุีต่ดิไฟได ้(Combustible Materials) 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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สารเคมีโดยเฉพาะสารไวไฟ
ต้องมีการจดัเกบ็แยกไว้
ต่างหาก ห่างจากอาคาร
อื่นๆ อย่างน้อย 15 เมตร 

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1.5% 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1.5% 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 



กำรจดัเก็บสำรไวไฟ (Flammable) 
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มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1.5% 
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การปิดล็อคระบบและแขวนป้าย(Lock Out / Tag Out)  

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 
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การปิดล็อคระบบและแขวนป้าย(Lock Out / Tag Out)  

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 

1% 
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การปิดล็อคระบบและแขวนป้าย(Lock Out / Tag Out)  

มำตรกำรป้องกนัอคัคภียั  
Fire Prevention 
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มำตรกำรเสรมิส ำหรบักำรควบคมุและระงบัอคัคภียั 

1. แผนฉุกเฉนิ (Emergency Plan)         ไมเ่กนิ 1.5% 
2. ทมีดบัเพลงิ (Fire Fighting Team)         ไมเ่กนิ    1% 
3. การเฝ้าระวงั และระบบรักษาความปลอดภยั ไมเ่กนิ    1% 
4. แผนผังแสดงจดุตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิ   ไมเ่กนิ    1% 
 เสน้ทางอพยพหนไีฟ 
5. ฝึกซอ้มอพยพหนไีฟประจ าปี                         ไมเ่กนิ 1.5% 
    และอบรมพนักงานอยา่งนอ้ย 40%  
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แผนฉุกเฉนิ (Emergency Plan)  

มำตรกำรเสรมิส ำหรบักำรควบคมุและระงบัอคัคภียั 

1.5% 



คณะกรรมการประกนัภัยทรัพยส์นิ                                                              ชมรมบรหิารความเสีย่งภัย 

แผนผงัแสดงจดุตดิต ัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิเสน้ทำงอพยพหนไีฟ 

มำตรกำรเสรมิส ำหรบักำรควบคมุและระงบัอคัคภียั 

1% 
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มำตรกำรเสรมิส ำหรบักำรควบคมุและระงบัอคัคภียั 



LOGO คณะกรรมกำรประกนัภยัทรพัยส์นิ                                    ชมรมบรหิำรควำมเสีย่งภยั 


