
ยาสอุาก ิชมิามรุะ เจา้หนา้ทมีาตรฐานสากล 
แผนกป้องกันอคัคภีัยและภัยพบิัต ิหน่วยดับเพลงิและการจัดการภัยพบิัติ

ระบบป้องกนัอคัคภียัและระบบ
รบัรองอปุกรณ์ดบัเพลงิในญปีุ่ น

วนัท ี26 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2020

เอกสารงานประชมุการป้องกันอัคคภัียและภัยพบิัตนิานาชาต ิไทย-ญปีุ่ น
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1. ระบบป้องกนัอคัคภียัของญปีุ่ น

2. ระบบรบัรองของญปีุ่ น

3. อปุกรณด์บัเพลงิทสีามารถตดิตงั
ไดอ้ยา่งยดืหยุน่
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○ กฎระเบยีบเกยีวกบัระบบไฟและอปุกรณ์ทใีชไ้ฟ : ระบบเตาและหมอ้ไอนํา สถานทตีดิตงั ฯลฯ [กําหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบั]

◆ รักษาความปลอดภัยของสงิทเีขา้ขา่ยการป้องกันอัคคภัียทังจากปัจจัยทจัีบตอ้งได ้ (เชน่ การตดิตังอปุกรณ์ดับเพลงิ) และปัจจัยทจัีบตอ้ง
ไมไ่ด ้(เชน่ การจัดการป้องกันอัคคภัีย)

[สงิทเีขา้ขา่ยการป้องกนัอคัคภียั]  : ป่า ภเูขา  รถ เรอื เรอืทจีอดอยูท่ทีา่เรอื อาคารและสงิปลกูสรา้งอนืๆ หรอืสงิทอียูใ่นกลุม่ดงักลา่ว

ตวัอยา่ง : อาคารและสงิปลกูสรา้งอนืๆ

ทอียูอ่าศยั

บา้นเดยีว อาคารใชร้ว่ม

○ การตดิตงัและ
บํารงุรักษา
ระบบสญัญาณ
เตอืนอคัคภียั
สําหรบัทอียู่
อาศยั

[กําหนดโดยกฎหมาย
และขอ้บงัคบั]

ตวัอยา่ง : โรงแรม, โรงพยาบาล, สถานบรกิารดา้นสวสัดกิาร, 
โรงเรยีน, โรงงาน, ศนูยก์ารคา้ใตด้นิ ฯลฯ

○ การจัดการป้องกนัอคัคภียั และการจัดการป้องกนัอคัคภียัโดยรวม
・ แตง่ตงัหวัหนา้ดา้นการป้องกนัอคัคภียั จดัทาํและยนืแผนดบัเพลงิและดาํเนนิการฝึกอบรม 

(+ ระบบตรวจสอบประจาํ)
・ (กรณีทมีหีวัหนา้หลายคน) แตง่ตงัหวัหนา้ดา้นการป้องกนัอคัคภียัโดยรวม จดัทาํแผนดบัเพลงิโดยรวม ฯลฯ

○ การจัดการดา้นการป้องกนัภยัพบิตั ิ
การรบัมอืกบัแผน่ดนิไหว ฯลฯ (เฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญเ่ทา่นนั)

 

อปุกรณ์อพยพ : ไฟนําทางออกฉุกเฉนิ ป้ายบอกทาง อปุกรณ์อพยพ

○ การตดิตงัและบํารงุรักษาอปุกรณ์ดับเพลงิ (กฎระเบยีบลา่สดุมผีลบงัคบัใชก้บัสถานประกอบการทมีอียูเ่ดมิ เชน่ โรงแรม สถานบรกิารดา้น
สวสัดกิาร และโรงพยาบาลดว้ย)

・อปุกรณ์ดับเพลงิ : สปรงิเกลอร ์หัวดับเพลงิในอาคาร อปุกรณ์ดับเพลงิชนดิกา๊ซ ฯลฯ
・ระบบสญัญาณเตอืนภยั : ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัอตัโนมตั ิระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัทแีจง้ไปยงั

หน่วยงานดับเพลงิ ฯลฯ
・อปุกรณ์อพยพ : ไฟนําทางออกฉุกเฉนิ ป้ายบอกทาง อปุกรณ์อพยพ

○ กฎระเบยีบการป้องกนัไฟ การใชผ้ลติภณัฑท์นไฟ เชน่ พรม ผา้มา่น ฯลฯ

อํานาจของหนว่ยงานดบัเพลงิ
・ การเขา้ไปรว่มตรวจสอบ สงัดําเนนิมาตรการ 

(เชน่ การหา้มใชง้าน)
・ ดําเนนิกฎระเบยีบในการลงโทษ

* นอกจากนยีังมรีะเบยีบควบคมุ (บทท ี3) เกยีวกบัเรอืงอนืๆ การจัดการดา้นการป้องกนัอัคคภัียสําหรับกจิกรรมกลางแจง้ (มาตรฐานทรีะเบยีบกําหนด) 
สงิของอันตราย (นํามัน ฯลฯ) ดว้ย

สถานททีมีผีูค้นเขา้ออกและอยูอ่าศัยจํานวนมาก

ภาพรวมของระบบทสีาํคญัซงึเกยีวขอ้งกบัการบรหิารป้องกนัอคัคภียัในญปีุ่ น
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(ครัง) จํานวนการเกดิอัคคภียัและจํานวนผูเ้สยีชวีติ
総出火件数 総死者数

■ GDP (จํานวนอคัคภัีย × 10,000,000,000 เยน)

GDP ของปี 1980
247,269,000,000,000 เยน

GDP ของปี 2016
537,060,000,000,000 เยน

○ จํานวนการเกดิอคัคภียัและผูเ้สยีชวีติเพมิขนึตามการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราการเพมิขนึคอ่ยๆ ลดลง
และทังจํานวนการเกดิอคัคภียัและจํานวนผูเ้สยีชวีติมแีนวโนม้ลดลงในชว่งปี ค.ศ.2000 - 2009

จํานวนการเกดิอคัคภียัและจาํนวนผูเ้สยีชวีติทงัหมดในญปีุ่ น
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(ครัง)
จํานวนรวมการเกดิ
อัคคภีัย

จํานวนรวมผูเ้สยีชวีติ



 กรณีการเกดิอัคคภัียและการรับมอืในอดตี (ยคุโชวะถงึตน้ยคุเฮเซ หรอืชว่งประมาณ ค.ศ.1926 - 1989)

 ในชว่งยคุโชวะท ี40 (ชว่ง ค.ศ.1965) - ตน้ยคุเฮเซ (ชวง ค.ศ.1989)เกดิอัคคภัียทสีง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บ
จํานวนมากในสถานทขีนาดใหญท่มีผีูค้นมาก เชน่ โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ ฯลฯ

 จากบทเรยีนทไีดร้ับจากอคัคภีัย จงึคอ่ยๆ มกีารเสรมิสรา้งมาตรฐานการตดิตงัสปรงิเกลอรแ์ละอปุกรณ์เตอืนอคัคภัีย
อตัโนมตัิ

 ในปี ค.ศ.1974 มกีารบงัคบัใชม้าตรฐานการตดิตงัอปุกรณ์ดบัเพลงิยอ้นหลงักบัอาคารทมีอียูเ่ดมิ

 สรา้งระบบป้องกนัอคัคภีัยในดา้นทไีมส่ามารถจับตอ้งได ้เชน่ “ระบบหัวหนา้ควบคมุการป้องกนัอคัคภัีย (ตงัแตปี่ 
ค.ศ.1960)” “ระบบสญัลกัษณ์เตค ิ(ตงัแตปี่ ค.ศ.1981)”

 ในชว่งไมก่ปีีทผีา่นมาเกดิอคัคภัียทสีง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บจํานวนมากทสีถานประกอบการซงึมขีนาดคอ่นขา้ง
เล็ก สํานักงาน และตกึทมีสีํานักงานหลายแหง่อยูร่ว่มกนัอยูบ่อ่ยครงั

 มกีารเสรมิสรา้งมาตรฐานสําหรับการตดิตงัสปรงิเกลอรแ์ละระบบสญัญาณเตอืนอคัคภีัยอตัโนมตัทิสีถานบรกิารดา้น
สวัสดกิารสงัคมตามแนวโนม้ของการเกดิอคัคภัีย ในขณะเดยีวกนัก็ตอบสนองสถานการณ์ทเีปลยีนแปลงไปและ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเชน่ มาตรการทเีกยีวขอ้งกบัอปุกรณ์ดบัเพลงิอตัโนมตัแิบบชดุ ระบบสปรงิเกลอรท์ตีอ่กบั
นําประปา อปุกรณ์เตอืนอคัคภีัยอตัโนมตัไิรส้าย

 เสรมิมาตรการทเีกยีวขอ้งกบัปัจจัยทไีมส่ามารถจับตอ้งได ้เชน่ “ระบบตรวจสอบอคัคภัียประจํา (ตงัแต ่ค.ศ.2002)” และ 
“ระบบประกาศเผยแพรก่ารละเมดิ (ตงัแต ่ค.ศ.2014)”

 เนอืงจากมผีูเ้สยีชวีติจากอคัคภัียในทอียูอ่าศยัเพมิมากขนึ จงึบงัคบัใหต้อ้งตดิตงัและบํารุงรักษาสญัญาณเตอืนอคัคภีัย
สําหรับทอียูอ่าศยั(ตงัแตปี่ ค.ศ.2006)

 กรณีการเกดิอคัคภีัยและการรับมอืในชว่งปีหลังทผีา่นมา

ความเป็นมาในการบรหิารป้องกนัอคัคภียัจากกรณีอคัคภียัของญปีุ่ น ฯลฯ
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○ แมว้า่จํานวนอคัคภัียทเีกดิในทอียูอ่าศัยและจํานวนผูเ้สยีชวีติจะยังไมห่ยดุเพมิขนึ แตห่ลังจากบังคบัใหต้ดิตัง
ระบบสัญญาณเตอืนอัคคภัียสําหรับทอียูอ่าศัย จากการแกไ้ขพระราชบัญญตักิารป้องกนัอคัคภัียในปี 
ค.ศ.2006 ก็ทําใหม้แีนวโนม้ลดลง

จํานวนอคัคภียัทเีกดิในทอียูอ่าศยัและจาํนวนผูเ้สยีชวีติในญปีุ่ น

6

จํานวนอคัคภัียทเีกดิในทอียูอ่าศัยและจํานวนผูเ้สยีชวีติจากอคัคภีัยทเีกดิในทอียูอ่าศัย

จํานวนการเกดิอัคคภัียทเีกดิในทอียูอ่าศัย
(ไมร่วมการวางเพลงิ)

จํานวนผูเ้สยีชวีติจากอัคคภัียทเีกดิในทอียูอ่าศัย
(ไมร่วมการฆา่ตัวตายดว้ยการวางเพลงิ ฯลฯ)

ตงัแตเ่ดอืนมถินุายน ค.ศ.2006
การบงัคบัใหต้ดิตงัระบบสญัญาณเตอืน

อคัคภียัสําหรบัทอียูอ่าศยั

(ครัง) (คน)



○ ประมาณครงึหนงึของผูเ้สยีชวีติจากไฟไหมท้อียูอ่าศยัมาจาก “การหนีไมทั่น”
○ อตัราการเสยีชวีติในชว่งระหวา่งเวลานอนสงูกวา่ชว่งเวลากลางวัน 4 ถงึ 5 เทา่

○ มกีารบงัคบัใหต้ดิตงัระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัสาํหรบัทอียูอ่าศยั ในการแกไ้ข
พระราชบญัญตักิารป้องกนัอคัคภียัในปี ค.ศ.2004
 สถานทตีดิตงั : หอ้งนอนและบันไดทไีปยังหอ้งนอน
 ทอียูอ่าศัยใหม่ : บังคับตังแตเ่ดอืนมถินุายน ค.ศ.2006
 ทอียูอ่าศัยเดมิ : บังคับตังแตเ่ดอืนมถินุายน ค.ศ.2011 (มบีางเทศบาลทเีรมิบังคับเร็วกวา่นดีว้ย)

○ มกีารตดิตังสญัญาณเตอืนอัคคภัียสําหรับทอียูอ่าศัยประมาณ 80% (ปี ค.ศ.2019)

○ ประสทิธผิลของสญัญาณเตอืนอคัคภัียสําหรับทอียูอ่าศัย

⇒ ผูเ้สยีชวีติลดลงประมาณ 40% พนืททีไีหมเ้สยีหาย/มลูคา่ความเสยีหายลดลงประมาณ 50%

หอ้งนังเลน่ หอ้งนอน

หอ้งนอน บนัไดหอ้งนังเลน่

ท
างเด

นิ

การบงัคบัใหต้ดิตงัระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัสาํหรบัทอียูอ่าศยัในประเทศญปีุ่ น
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8

1. ระบบป้องกนัอคัคภียัของญปีุ่ น

2. ระบบรบัรองของญปีุ่ น

3. อปุกรณด์บัเพลงิทสีามารถตดิตงั
ไดอ้ยา่งยดืหยุน่



รายการสงิทตีอ้งผา่นระบบการรับรองและระบบแสดงการผา่นการรับรองโดยผูผ้ลติ

• การเตอืนอัคคภัีย ฯลฯ ในเวลาปกติ
• ทํางานไดเ้หมาะสมในกรณีเกดิอัคคภัีย

สงิจําเป็นสําหรบั
อปุกรณ์ดบัเพลงิ

• ระบฟัุงกช์นัการทํางานทจีะตอ้งมไีวอ้ยา่งชดัเจน
• ออกแบบและผลติฟงักช์นัการทํางานทตีอ้งมดีงักลา่ว

• ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง
• บํารงุรักษาอยา่งเหมาะสม

ดงันนั
จําเป็นจะตอ้ง

ในบรรดาเครอืงจักรอปุกรณ์ดับเพลงิตา่งๆ
・เป็นเรอืงยากสําหรับผูใ้ชท้จีะตรวจสอบประสทิธภิาพไวก้อ่น เนอืงจากอปุกรณ์ตา่งๆ จะใชเ้มอืเกดิกรณีฉุกเฉนิ เชน่ อัคคภัีย
・หากอปุกรณ์ไมทํ่างานอยา่งเป็นปกตใินชว่งทเีกดิอัคคภัีย จะสง่ผลใหก้ารดับเพลงิยากลําบากเป็นอยา่งมาก

ครอบคลมุถงึอปุกรณ์ทจีาํเป็นตอ้งใหบ้คุคลทสีามตรวจรบัรอง
ประสทิธภิาพการทํางานบางอยา่งทกํีาหนดไวล้ว่งหนา้

ครอบคลมุถงึอปุกรณ์ทไีดร้บัการรบัรองโดยผูผ้ลติวา่ม ี
ประสทิธภิาพการทํางานบางอยา่งทกีาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งไมม่ ี
ปญัหา  ซงึไมจํ่าเป็นตอ้งใหบ้คุคลทสีามตรวจรับรอง

อปุกรณ์ทตีอ้งไดรั้บ
การรับรอง

อปุกรณ์ทอียูใ่นระบบ
แสดงการผา่นการ
รับรองโดยผูผ้ลติ

วตัถปุระสงคข์องระบบรบัรอง

มาตรฐานทางเทคนคิ
ระบบการรบัรองและแสดงการผา่นการรบัรอง
โดยผูผ้ลติ

มาตรฐานการตดิตงัและการตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบและการรายงาน
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ประเภท เครอืงจักรอปุกรณ์ดับเพลงิทตีอ้งผา่นการรับรอง เครอืงจักรอปุกรณ์ทอียูใ่นรายการระบบแสดงการผา่นการรับรองโดย
ผูผ้ลติ

รายการทเีขา้
ขา่ย 12 รายการ 6 รายการ

ภาพรวม
ของระบบ

・อนุมัตโิดยรัฐมนตรกีระทรวงกจิการภายในประเทศและการสอืสาร
・สมาคมรับรองการดับเพลงิญปีุ่ นหรอืองคก์รตรวจรับรองทขีนึทะเบยีนไว ้

ตรวจรับรองวา่ผลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัประเภททไีดร้ับอนุมตัแิละตดิ
สญัลักษณ์ทแีสดงวา่ผา่นเกณฑ์
・หากไมม่สีญัลักษณ์ทแีสดงวา่ผา่นเกณฑ ์หา้มจําหน่าย จัดแสดง ใชใ้น

งานกอ่สรา้ง ฯลฯ

・ยนืเรอืงตอ่รัฐมนตรกีระทรวงกจิการภายในประเทศและการสอืสาร
・ผูผ้ลติหรอืผูนํ้าเขา้จะตอ้งตรวจสอบวา่ผลติภัณฑเ์ป็นไปตาม

กฎกระทรวงและตดิสญัลักษณ์ทแีสดงวา่เป็นไปตามกฎ
・หากไมม่สีญัลักษณ์ทแีสดงวา่เป็นไปตามทกีฎกําหนด หา้มจําหน่าย จัด

แสดง ใชใ้นงานกอ่สรา้ง ฯลฯ

ผูดํ้าเนนิการ สมาคมรับรองการดับเพลงิญปีุ่ นหรอืองคก์รตรวจรับรองทขีนึทะเบยีนไว ้ ผูผ้ลติหรอืผูนํ้าเขา้

ขอ้กาํหนดในการจําหนา่ยเครอืงจักรอปุกรณ์ดับเพลงิ ฯลฯ
ระบบทหีากไมแ่สดงสญัลกัษณ์การรับรองตามทกีฎหมายกําหนดจะไมส่ามารถจําหน่าย จัดแสดง ใชใ้นงานกอ่สรา้งได ้และอนืๆ ได ้

ระบบตรวจรบัรอง
(การรับรองโดยองคก์รสาธารณะ)

องคก์รตรวจรบัรองเป็น
ผูด้าํเนนิการ

สญัลกัษณ์ทรีะบโุดยกฎหมาย
 (ตารางขอ้กําหนดเพมิเตมิ 3)

ระบบแสดงการผา่นการรบัรองโดยผูผ้ลติ
(การรับรองดว้ยตนเอง)

ดาํเนนิการโดยผูผ้ลติเอง

สญัลกัษณ์ทรีะบโุดยกฎหมาย
 (ตารางขอ้กําหนดเพมิเตมิ 4)

ดําเนนิการตรวจสอบ ฯลฯ
และ

มอบสญัลักษณ์ทแีสดงวา่
สอดคลอ้งตามมาตรฐาน

เกยีวกบัระบบการรบัรองและระบบแสดงการผา่นการรบัรองโดยผูผ้ลติ

10



ประเภท รายการ

1. เครอืงดบัเพลงิ

2. สารเคมดีบัเพลงิ
สําหรบัเครอืงดบัเพลงิ

3. โฟมดบัเพลงิ

4. หวัสปรงิเกลอร ์
แบบปิด

ด
บั

เพ
ล

งิ

ประเภทของเครอืงจกัรอปุกรณด์บัเพลงิทตีอ้งผา่นการรบัรอง

ประเภท รายการ

5. อปุกรณต์รวจจบัการไหล
ของนํา

6. วาลว์ควบคมุระบบเปิด

7. บนัไดหนไีฟททีาํจากโลหะ

8. อปุกรณโ์รยตวั

ด
บั

เพ
ล

งิ
อ

พ
ย

พ

บนัไดลงิสาํหรับชอ่งหนไีฟ

ประเภท รายการ

9. เครอืงตรวจจบัหรอื
 เครอืงสง่สญัญาณเตอืนอคัคภียั

10. อปุกรณท์วนสญัญาณ

11. ตวัรบัสญัญาณ

12. สญัญาณเตอืนอคัคภียัสําหรบัที
อยูอ่าศยั

เต
อื

น
ภ

ยั

เครอืงตรวจจับ
เครอืงสง่สญัญาณ
แจง้เตอืน
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ขนัตอนการตรวจรบัรอง～ขนัตอนตงัแตแ่รกเรมิจนถงึจาํหนา่ยผลติภณัฑ～์

ผูย้นืเรอืง

ผูใ้ช้

รฐัมนตรกีระทรวงกจิการ
ภายในประเทศและการสอืสาร

สมาคมรบัรองการดบัเพลงิญปีุ่ น
หรอื

องคก์รตรวจรบัรองทขีนึทะเบยีนไว้

4. ยนืขออนุมตัแิบบ

ทดสอบขนัท ี1
・

ทดสอบขนัท ี2

2. ทดสอบแบบ

3. แจง้ผลการทดสอบแบบ

1. ยนืเรอืงทดสอบแบบ

5. อนุมัตแิบบ

6. ยนืเรอืงการตรวจรับรองความ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานของแบบ

7. ดําเนนิการตรวจรับรองความ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานของแบบ

8. สง่มอบผลติภัณฑ์
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ทดสอบแบบ (1)

ทดสอบขนัท ี1ทดสอบขนัท ี1

ผูย้นืเรอืง 1. ยนืเรอืงการทดสอบ <เอกสารหลกัๆ ทตีอ้งยนืสง่>
・ตวัอยา่งทใีชท้ดสอบ
・แบบแปลน
・รายละเอยีดชนิสว่นอะไหล ่ฯลฯ

2. ดาํเนนิการทดสอบแตล่ะรายการ
[ตวัอยา่งการทดสอบขนัท ี1 (ถงัดบัเพลงิ)]

ตรวจสอบประสทิธภิาพใน
การดบัเพลงิ

○ ทดสอบการหลน่○ ทดสอบการปลอ่ย
สาร

ตรวจสอบระยะการปลอ่ย
สารดบัเพลงิและเวลาการ
ปลอ่ยสารดบัเพลงิ

○ ทดสอบขนาด

ตรวจสอบรอยปรแิตก
หลงัจากทําใหถ้งั
ดบัเพลงิหลน่

○ ทดสอบสารเคมี○ ทดสอบการทนตอ่
แรงดนั

ตรวจสอบการปรแิตก 
ฯลฯ เนอืงจากแรงดนันาํ

ตรวจสอบขนาดอนภุาค
ในกรณีเป็นสารเคมี
แบบผง

ตรวจสอบวา่แตล่ะสว่น
มขีนาดตามทอีอกแบบ
ไวห้รอืไม่

○ ทดสอบการดบัไฟ

สมาคมรบัรองการดบัเพลงิญปีุ่ น
หรอื

องคก์รตรวจรบัรองทขีนึทะเบยีนไว้

3. การตดัสนิผล

→ ทดสอบขนัท ี2 → แจง้ผลไมผ่า่นการทดสอบ
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ทดสอบแบบ (2)

ทดสอบทโีรงงานของผูย้นืเรอืง ฯลฯทดสอบขนัท ี2ทดสอบขนัท ี2

○ ทดสอบการปลอ่ยสาร

○ ทดสอบการทนตอ่แรงดนั

ดาํเนนิการทดสอบ
แตล่ะรายการ

ดาํเนนิการทดสอบ
แตล่ะรายการ

ตรวจสอบกระบวนการผลติและระบบการตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการผลติและระบบการตรวจสอบภายใน

Check

1. อปุกรณ์ตรวจสอบ 
อปุกรณ์วดั

1. อปุกรณ์ตรวจสอบ 
อปุกรณ์วดั

2. ภาพรวม
กระบวนการผลติ

2. ภาพรวม
กระบวนการผลติ

3. ระบบการตรวจสอบ
ภายใน

3. ระบบการตรวจสอบ
ภายใน

・ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบและวธิี
ตัดสนิ ฯลฯ ใน
กระบวนการผลติ

・ตรวจสอบวา่มี
อปุกรณ์ตรวจสอบ
และเครอืงมอืวัดที
จําเป็นสําหรับการ
ตรวจสอบหรอืไม่

・ตรวจสอบ
กระบวนการผลติ
สําคญัตงัแตก่ารรับ
วัสดไุปจนถงึการ
จัดสง่สนิคา้

[ตวัอยา่งการทดสอบขนัท ี2 (ถงัดบัเพลงิ)]

โรงงาน ฯลฯเจา้หนา้ที
ตรวจสอบ

2.

Check

3.

Check

1.
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ตงัแตก่ารตรวจรบัรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐานจนถงึสง่สนิคา้
การตรวจรบัรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐานของแบบ (Mandatory model conformity inspection)การตรวจรบัรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐานของแบบ (Mandatory model conformity inspection)

○ กรณีผา่นตามมาตรฐาน
สญัลกัษณผ์า่นตามมาตรฐาน

× กรณีไมผ่า่นตามมาตรฐาน

 
・ ตรวจหาสาเหตุ

 ・ หามาตรการป้องกนัการเกดิซํา
สง่ผลติภณัฑ์

○ ตรวจสอบการ
ปลอ่ยสาร

○ ตรวจสอบ
สารเคมี

○ ตรวจสอบการทนตอ่แรงดนั

○ ตรวจสอบขนาด

Check

・ผลการตรวจตรงกบัมาตรฐานทงัหมดหรอืไม่
・เหมอืนกบัแบบทไีดร้บัการอนุมตัหิรอืไม่

1. ตรวจสอบการยนืเรอืงและการตรวจรบัสนิคา้

1. ตรวจสอบใบสมคัรและรายการตรวจรบั

ตรวจสอบรายการและจํานวนทยีนืเขา้รบั
การตรวจรบัรอง

ดาํเนนิการตรวจสอบภายใน
บรษิทัอยา่งเหมาะสม
ตรวจสอบวา่ผลตรวจมคีวาม
ผดิปกตหิรอืไม่

รายการสนิคา้
ตรวจรบั

3. ดาํเนนิการตรวจสอบแตล่ะรายการ

2. ตรวจสอบสนิคา้ทจีะตรวจรบัและสุม่เลอืก
ตวัอยา่งเพอืตรวจสอบ

2. ตรวจสอบสนิคา้ทจีะตรวจรบัและสุม่เลอืก
ตวัอยา่งเพอืตรวจสอบ

4. ตดัสนิผล

・ตรวจสอบปรมิาณการตรวจรบั
・สุม่เลอืกตวัอยา่ง
・แยกตวัอยา่งทดสอบ (ป้องกนัการทจุรติ)

2. ตรวจสอบผลตรวจภายในบรษิทั

ใบสมคัร

เจา้หนา้ทตีรวจสอบ โรงงาน ฯลฯ

[การตรวจรบัรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐานของแบบ (ถงัดบัเพลงิ)]

สุม่เลอืก
ตามวธิทีมีาตรฐานอตุสาหกรรมญปีุ่ น (JIS) กําหนด
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ประเภทของเครอืงจกัรอปุกรณ์ทอียูใ่นรายการระบบแสดงการผา่นการรบัรองโดยผูผ้ลติ
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รถดบัเพลงิตดิตงัปัมนํา

ปับสบูนําดบัเพลงิแบบเคลอืนยา้ยได ้

1. ปบัสบูนําดบัเพลงิ 3. ทอ่ดดูนําดบัเพลงิ

2. ทอ่นําดบัเพลงิ 4. ขอ้ตอ่โลหะสาํหรบัดบัเพลงิ 6. อปุกรณ์เตอืนไฟรวั

5. อปุกรณ์ดบัเพลงิ
พกพาชนดิแอโรซอล



ขนัตอนการยนืเรอืงแสดงการผา่นการรบัรองโดยผูผ้ลติ～ขนัตอนตงัแตแ่รกเรมิจนถงึจําหนา่ยผลติภณัฑ～์

ผูผ้ลติ
หรอื

ผูนํ้าเขา้

ผูใ้ช้

รฐัมนตรกีระทรวงกจิการ
ภายในประเทศและการสอืสาร

สมาคมรบัรองการ
ดบัเพลงิญปีุ่ น

2. ยนืเรอืง

1. ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน

3. ตรวจสอบวา่เหมอืนกบั
ผลติภัณฑท์ยีนืเรอืงมาหรอืไม่

(จัดทําและเก็บบันทกึการตรวจสอบ)

ขอ้ 1. และ 3.
สามารถขอใหห้น่วยงานบคุคลทสีาม (สมาคมรับรองการดับเพลงิญปีุ่ น)
เป็นผูต้รวจสอบความสอดคลอ้งตามมาตรฐานของผลติภัณฑไ์ดด้ว้ย

เชน่กัน (ตามความสมัครใจ)

4. สง่มอบผลติภัณฑ์
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18

1. ระบบป้องกนัอคัคภียัของญปีุ่ น

2. ระบบรบัรองของญปีุ่ น

3. อปุกรณด์บัเพลงิทสีามารถตดิตงั
ไดอ้ยา่งยดืหยุน่



สําหรบัอาคารทมีขีนาดเล็กกวา่ 300 ตร.ม. สามารถตดิตงัระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัอตัโนมตัแิบบไรส้ายที
ตดิตงัไดง้า่ย สําหรบัสถานประกอบการขนาดเล็กทรีะบไุวไ้ด้

• โรงพยาบาลหรอืสถานบรกิารดา้นสวสัดกิาร : ผูใ้ชบ้รกิารทไีมส่ามารถอพยพไดด้ว้ยตนเอง
• โรงแรมและเรยีวกัง (โรงแรมแบบญปีุ่ น) : มคีนทไีมท่ราบเสน้ทางในอาคารพักอาศัยอยู่

⇒ จําเป็นตอ้งตดิตงัระบบสญัญาณเตอืนไฟไหมอ้ัตโนมัติ

ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัอตัโนมตัสิาํหรบัสถานประกอบการขนาดเล็กทรีะบไุว้

19

ตรวจจบัไฟไหมแ้ละแจง้หอ้งอนืใหท้ราบ “ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัอตัโนมตัสํิาหรบัสถานประกอบการ
ขนาดเล็กทรีะบไุว”้ คอือะไร
นอกเหนือจากวธิกีารตดิตังเครอืงรับสญัญาณ (ตัวเครอืง) เครอืงตรวจจับ (เซ็นเซอร)์ อปุกรณ์สง่สญัญาณเสยีง 
(กระดงิ) แบบเชอืมสายทวัไปแลว้ ยังมวีธิกีารตดิตังสญัญาณเตอืนเชอืมตอ่แบบไรส้ายทมีลัีกษณะเดน่
ดังตอ่ไปนดีว้ย

ลกัษณะเดน่
 เซ็นเซอรท์ใีชพ้ลังงานแบตเตอรไีมจ่าํเป็นตอ้งเดนิสายไฟ
 ตัวเซน็เซอรท์เีชอืมตอ่ถงึกนัแบบไรส้ายไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิสายเชอืม
 ตัวเซน็เซอรเ์ป็นตัวสง่สญัญาณเสยีงในตัวจงึไมจ่าํเป็นตอ้งตดิตงัอปุกรณส์ง่สญัญาณเสยีง
 หากเซ็นเซอรท์งัหมดเชอืมถงึกนัและสง่สญัญาณเสยีงเตอืนก็ไมจ่าํเป็นตอ้งตดิตงัตวัรบัสญัญาณ
 กรณีตดิตงัเฉพาะเซ็นเซอร ์ไมไ่ดต้ดิตัวรับสญัญาณและอปุกรณ์ทวนสญัญาณไมจ่าํเป็นตอ้งใชผู้ ้

ตดิตงัระบบดบัเพลงิทมีใีบรบัรอง และไมจ่าํเป็นตอ้งยนืเรอืงกอ่นทาํการตดิตงั (ตอ้งยนืเรอืงหลัง
ตดิตังเสร็จ)

ขอ้ควรระวงั
 อาจไมส่ามารถตดิตังเซ็นเซอรท์มีเีครอืงสง่สญัญาณเตอืนแบบไรส้ายได ้เนืองจากขอ้จํากดัดา้น

คลนืสญัญาณทําใหต้ัวเซ็นเซอรไ์มส่ามารถเชอืมตอ่ถงึกนัได ้
 อาจไมส่ามารถตดิตังได ้เนืองจากจํานวนชนัของอาคาร หรอืสาเหตอุนืๆ
 ระบบการตรวจจับของสญัญาณเตอืนอคัคภีัยสําหรับทอียูอ่าศัยแบบเชอืมตอ่ถงึกนันันตา่งออกไป 

จงึไมส่ามารถใชเ้ป็นระบบสญัญาณเตอืนอคัคภัียอตัโนมตัสิําหรับสถานประกอบการขนาดเล็กได ้



อปุกรณส์าํหรบัอพยพทใีชง้านงา่ยและแนน่อนดว้ยการเปิดใชง้านดว้ยการเคลอืนไหวเพยีงแคค่รงัเดยีว
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หวัสปรงิเกลอร์

หวัสปรงิเกลอร์

หวัสปรงิเกลอร์

หวัสปรงิเกลอร์

ปมัพรอ้มถงัเก็บนาํ

มเิตอรน์ํา

แยกจากทอ่นําประปา

มเิตอรน์าํ

แยกจากทอ่นําประปา

ระบบสปรงิเกลอรแ์บบเชอืมตอ่นําประปาสําหรบั
สถานประกอบการทรีะบไุว้
(รองรบัพนืทตีาํกวา่ 1,000 ตร.ม.)

ชุดอปุกรณ์ดบัเพลงิสําหรบัสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก
ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
(รองรบัพนืทตีาํกวา่ 275 ตร.ม.)

ชุดอปุกรณ์ดบัเพลงิอตัโนมตัแิบบทวัไป
(รองรบัพนืทตีาํกวา่ 10,000 ตร.ม.)

ในสถานทตีา่งๆ เชน่ โรงพยาบาลและสถานบรกิารดา้นสวัสดกิารทมีผีูท้ไีม่
สามารถอพยพไดด้ว้ยตนเองมาใชบ้รกิาร หากการดับเพลงิขนัตน้ดว้ยเครอืง
ดับเพลงิลม้เหลว จะทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติมาก

⇒ จําเป็นตอ้งตดิตังสปรงิเกลอร์

สามารถตดิตงัไดใ้นทกุๆ หอ้ง

ไมจํ่าเป็นตอ้งมปัีมหรอืถงัเก็บนํา

ไมจํ่าเป็นตอ้งมปัีมหรอืถงัเก็บนํา

อปุกรณ์ดบัเพลงิอตัโนมตัแิบบชุดและแบบเชอืมตอ่กบันําประปา
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ตดิตังถังใสส่ารเคมี
ไวบ้นหลังคา

ทอ่แยก เครอืงตรวจจับ

ตัวปลอ่ยนํา



[หนา้แสดงระบบตรวจรบัรอง]

[หนา้แสดงรายการมาตรฐานตามกฎกระทรวง]

http://www.fdma.go.jp/en/
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ขอ้มลูระบบดบัเพลงิและมาตรฐานการดบัเพลงิในเว็บไซตห์นว่ยดบัเพลงิและการจดัการภยัพบิตั ิ

มาตรฐานตามกฎกระทรวง

รายละเอยีดระบบตรวจรบัรอง


