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ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การ
ปองกันและระงบัอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพือ่ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ได
กําหนดใหนายจางจัดทําแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบดวย  การตรวจตรา  การอบรม
การรณรงคปองกันอัคคีภัย  การดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ  การบรรเทาทุกข  และการปฏิรูป
ฟนฟ ูองคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนนิการ
ในภาวะตางกนัคือ  กอนเกดิเหตุเพลิงไหม  ขณะ
เกิดเหตุเพลิงไหม และหลังจากเพลิงสงบแลว
รายละเอียดแยกไดดังนี้

1.  กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย
แผนปองกันอัคคีภัยตาง ๆ 3 แผน คือ

1.1 แผนการอบรม
1.2  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
1.3  แผนการตรวจตรา
2.  ขณะเกดิเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย

แผนเกี่ยวกบัการดับเพลิง และลดความสูญเสีย
โดยประกอบดวยแผนตาง ๆ  3  แผน  คือ

2.1 แผนการดับเพลิง
2.2 แผนการอพยพหนีไฟ
2.3 แผนบรรเทาทุกข  สําหรับแผน

บรรเทาทุกขจะเปนแผนท่ีมีการปฏิบัติตอเนื่อง
ไปจนถึงหลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลวดวย

3. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว ประกอบ
ดวยแผนท่ีจะดําเนนิการเม่ือเหตุเพลิงไหมสงบลง
แลว  2  แผน  คือ

3.1 แผนบรรเทาทุกขซึ่ งดําเนินการ
ตอเนือ่งจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม

3.2  แผนปฏิรูปฟนฟู
ทานจะตองจดัแผนปองกนันีใ้หครบท้ัง 8

แผนยอยจงึจะถกูตอง/ครบถวนตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด แตจะมีรายละเอียดท่ีมากกวาตัวอยางนี้
ก็ถือวาดีกวามาตรฐาน

การจัดทําแผนตาง ๆ
แผนท่ีเขียนข้ึนนี้เปนเพียงแนวทางการ

จัดทําแผนเทานั้น ทานจะตองนําไปปรับปรุง
เพิม่เติมใหเหมาะสมกบัสถานประกอบการของ
ทานเปนหลักสําคัญ และกอใหเกิดประโยชน

ไหม ตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวง
เวลาท่ีตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติ และ
ถูกตองแมนยํา หลายๆ คนอาจจะอยูในอาการ
ตกใจซึง่จะมีผลทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีคาดไมถงึ
ข้ึนได การฝกซอมบอยๆ จะทําใหผูปฏิบติัมีความ
ม่ันใจและปฏิบติัไดถกูตองเม่ือเกดิเหตุการณข้ึน

มาตรการการปองกันและระงบัอคัคภียั
โปรดดําเนนิการตามมาตรการปองกนันี้

ใหมากท่ีสุด หรือทําไดดีกวานี้ยิ่งดี
วตัถปุระสงค
1. เพือ่เปนการปองกนัการสญูเสยีท้ังชวิีต

และทรัพยสนิจากอัคคีภัย
2. เพื่อสรางความม่ันใจในเร่ืองความ

ปลอดภัยตอพนักงานกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม

ท่ีมา: กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สูงสดุในการปองกันและระงับอัคคีภัย
หลกัการจัดทําแผน ควรประกอบดวย

หลกัสําคญั ดงันี้
1. ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาจัดทําแผน

ประกอบดวยตัวแทนของฝายตางๆ ในสถาน-
ประกอบการ

2. ในแผนจะตองกําหนดบุคคลผู
รับผดิชอบและพืน้ท่ีตองรับผดิชอบอยางชดัเจน

3. ภารกจิท่ีตองปฏิบติัในระยะเวลาเดียว
กัน ตองแยกผูปฏิบติัอยาใหเปนบคุคลเดียวกัน

4.  หากสถานประกอบการของทานทํางาน
เปนกะ ตองกําหนดผู รับผิดชอบทุกกะอยาง
ตอเนือ่ง

5. แผนท่ีตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิง
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3. เพือ่ลดอัตราการเสีย่งตอการเกดิเหตุ
อัคคีภัย

4. เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอพนักงานใน
สถานประกอบการ

เพื่อใหชีวิตและทรัพยสินทั้งหมดใน
สถานประกอบการมคีวามปลอดภยัจากอคัคภียั
ควรมีการกําหนดมาตรการการปองกันและ
ระงับอัคคภีัย  ดังนี้

1. จดัใหมีระบบปองกนัและระงบัอัคคีภัย
ท้ังดานการจัดอุปกรณดับเพลิง การเก็บรักษา
วัตถไุวไฟและวัตถรุะเบดิ การกาํจดัของเสยีติดไฟ
งาย การปองกนัฟาผา การติดต้ังระบบสญัญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม  การจดัทําทางหนไีฟ  รวมถงึ
การกอสรางอาคารท่ีมีระบบปองกันอัคคีภัย

2. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
ท้ังในดานการตรวจตรา การอบรม การรณรงค
ปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ
การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟูเม่ือเกิด
อัคคีภัยข้ึนแลว

3. จัดใหมีชองทางผานสูทางออกตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด

4. สาํหรับบริเวณท่ีมีเคร่ืองจักรติดต้ังอยู
หรือมีกองวัตถุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอ่ืนนั้น
ตองจดัใหมีชองทางผานสูทางออกซึง่มีความกวาง
ตามมาตรฐาน/กฎหมายกําหนด

5. จดัใหมีทางออกทุกสวนงานอยางนอย
สองทางท่ีสามารถอพยพพนักงานท้ังหมดออก
จากบริเวณท่ีทํางานโดยออกสูทางออกสุดทาย
ไดภายในเวลาไมเกินหานาทีอยางปลอดภัย

6. ทางออกสุดทายซึ่ งเปนทางท่ีไปสู
บริเวณท่ีปลอดภัย เชน ถนน สนาม ฯลฯ

7. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟไดติดต้ัง
ในจดุท่ีเห็นชัดเจนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง

8. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟเปนชนิด
ท่ีเปดเขาออกไดท้ังชนิดหนึง่ดานและสองดาน

9. ประตูท่ีใชในเสนทางหนไีฟเปนประตู
ท่ีเปดออกภายนอกโดยไมมีการผกูปดหรือลามโซ
ในขณะปฏิบัติงาน

10. จัดวัตถุท่ีเม่ือรวมกนัแลวจะเกิดการ
ลุกไหมโดยแยกเก็บมิใหมีการปะปนกัน

11. จดัใหมีเสนทางหนไีฟท่ีปราศจากจดุ
ท่ีพนกังานทํางานในแตละหนวยงานไปสูสถานท่ี
ท่ีปลอดภัย

12. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ
และระบบน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณประกอบ

13. จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชในการ
ดับเพลิง

14.  ขอตอ สายสงน้าํดับเพลิงเขาอาคาร
และภายในอาคารเปนแบบเดียวหรือขนาดเทากนั
กับท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการ

15. สายสงน้ําดับเพลิงมีความยาวหรือ
ตอกันไดความยาวท่ีเพียงพอจะควบคุมบริเวณ
ท่ีเกิดเพลิงไหมได

16. ระบบการสงน้ํา ท่ีเก็บกักน้ํา ปมน้ํา
และการติดต้ัง ไดรับการตรวจสอบและรับรอง
จากวิศวกรโยธา และมีการปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายเม่ือเกิดเพลิงไหม

17. จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ
ท่ีใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด
หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงท่ีสามารถ
ดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี

18. มีการซอมบํารุง และตรวจตราใหมี
สารเคมีท่ีใชในการดับเพลิงตามปริมาตรท่ีกาํหนด
ตามชนดิของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

19. จัดใหมีการตรวจสอบสภาพของ
เคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึง่คร้ัง

20. จัดใหมีการตรวจสอบการติดต้ังให
อยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ

21. จดัติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในท่ีเห็นได
ชัดเจน และสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดย
ไมมีสิง่กีดขวาง
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22.  ใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง
และการตรวจสอบใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี
อยางนอยเดือนละหนึง่คร้ัง  หรือตามระยะเวลา
ท่ีผูผลิตอุปกรณนั้นกําหนด

23. จัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรม
การดับเพลิงข้ันตนจากหนวยงานท่ีทางราชการ
กําหนดหรือยอมรับ

24. จัดใหพนักงานท่ีทําหนาท่ีดับเพลิง
โดยเฉพาะอยูตลอดเวลาท่ีมีการทํางาน

25. จดัใหมีอุปกรณปองกนัอันตรายสวน

28.  มีการจดัแยกเกบ็วัตถไุวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุท่ีเม่ืออยูรวมกันแลว
จะเกิดปฏิกิริยา หรือการหมักหมมทําใหกลาย
เปนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดมิใหปะปนกัน
และเก็บในหองท่ีมีผนงัทนไฟ  และประตูทนไฟ
ท่ีปดไดเอง  และปดกุญแจทุกคร้ังเม่ือไมมีการ
ปฏิบัติงานในหองนั้นแลว

29. วัตถท่ีุไวตอการทําปฏิกริิยาแลวเกดิ
การลุกไหม ไดมีการจดัแยกเกบ็ไวตางหาก โดย
อยูหางจากอาคารและวัตถติุดไฟในระยะปลอดภัย

30. ควบคุมมิใหเกดิการร่ัวไหลหรือการ
ระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดท่ีจะเปน
สาเหตุใหเกิดการติดไฟ

31. มีการจัดทําปาย “หามสูบบุหรี่”
บริเวณหองเก็บวัตถุไวไฟ

32. จดัใหมีการกาํจดัของเสยีโดยการเผา
ในเตาท่ีออกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะใน
ท่ีโลงแจง โดยหางจากท่ีพนกังานทํางานในระยะ
ท่ีปลอดภัย

33. จดัใหมีสายลอฟาเพือ่ปองกนัอันตราย
จากฟาผา

34.  จดัใหมีระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิง
ไหมชนดิเปลงเสยีงใหพนกังานท่ีทํางานอยูภายใน
อาคารไดยนิท่ัวถึง

35. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อยางนอยเดือนละหนึง่คร้ัง

36. จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อทํางานท่ี
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ และมีผูอํานวยการปองกันและ
ระงบัอัคคีภัยเปนผูอํานวยการในการดําเนนิงาน
ท้ังระบบประจําอยูตลอดเวลา

37. จดัใหผูท่ีมีหนาท่ีเกีย่วกบัการปองกนั
และระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ

บุคคลท่ีใชในการดับเพลิง และการฝกซอม
ดับเพลิงโดยเฉพาะ เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ
หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ
เปนตน ไวเพื่อใหพนักงานใชในการดับเพลิง

26. ปองกนัอัคคีภัยท่ีเกดิจากการแผรังสี
การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิด
ความรอนสงูไปสูวัสดุท่ีติดไฟไดงาย  เชน  จดัทํา
ฉนวนหุมหรือปดกั้น

27. ปองกนัอัคคีภัยจากการทํางานท่ีเกดิ
การเสยีดส ี เสียดทานของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
ท่ีเกิดประกายไฟหรือความรอนสูงท่ีอาจทําให
เกิดการลุกไหม  เชน  การซอมบํารุง  หรือหยุด
พักการใชงาน

การปองกนัและระงบัอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆ
ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน

38. จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนักงาน
ออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟ

39. จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง และฝก
ซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
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แผนก่ึงสําเร็จรูปพรอมใชงาน
(แนะนาํโดย ชษิณภุรณ  บรีุคํา นกัวิชาการ

แรงงานชาํนาญการ ศูนยความปลอดภัยในการ
ทํางานเขต 5)

  แผนปองกนัและระงบัอคคีภัยของบริษทั
.....................................................................จาํกดั

ประเภทกจิการ.......................................
สถานท่ีต้ัง.............................................
คํานํา
อุบัติเหตุตางๆ สามารถเกิดข้ึนไดตลอด

เวลาโดยท่ีบางคร้ังเราอาจไมทันรูตัว ซึง่อาจเกดิ
จากธรรมชาติหรือเกิดจากกระทําท่ีมีมูลเหตุ
จากความประมาท  ดังในกรณีของอัคคีภัยนั้น
สามารถเกดิข้ึนไดตลอดเวลา  และหากไมไดรับ
การดูแล  ตรวจตรา  เอาใจใสใหความสําคัญ
โดยเฉพาะกับองคกรท่ีมีการผลิตหรือเรียกวา
“โรงงาน”  ซึ่งมักเปนแหลงกําเนิดหรือบอเกิด
ของอุบติัภัยนัน้ๆ ได เนือ่งจากเปนจดุรวมพลังงาน
หลายๆ ประเภทอยูในระบบของการผลิต รวมท้ัง
ยังเปนการรวมบุคลากรจํานวนมากท่ีเกี่ยวของ
กบัเคร่ืองจกัรอุปกรณตางๆ หลากหลายชนดิ ซึง่
สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยสําคัญท่ีอาจกอให
เกิดอุบัติภัยชนิดท่ีเรียกวา “อัคคีภัย” ได

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความปลอดภัยท้ังแก
ชีวิตและทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีอยู บริษัทฯ จึงได
จัดทําแผน ปองกันอัคคีภัยข้ึน

1. วตัถปุระสงค
1.1 เพื่อเปนการปองกันการสูญเสียท้ัง

ชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย

1.2 เพื่อลดอัตราการเสี่ยงตอการเกิด
เหตุอัคคีภัย

1.3 เพื่อเตรียมการรับเหตุฉุกเฉินกรณี
เพลิงไหมอาคาร สถานท่ี และอ่ืนๆ ท้ังกอนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

1.4 เพื่ อระงับเหตุเพลิงไหมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอบเขต
แผนปองกนัและระงบัอัคคีภัยนีใ้ชภายใน

บริษัท ……………………………………..จํากัด เทานั้น
3. คาํจํากัดความ (จะเพิม่คําจาํกดัความ

อีกได ข้ึนอยูกับบริษัท)
“สถานประกอบกิจการ” หมายถงึ บริษทั

………………………………….จํากัด
 “แผนปองกันและระงับอัคคีภัย”

หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีจะใชในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย

“ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย”
หมายความวา สิ่งท่ีจัดทําหรือติดต้ังเพื่อวัตถุ-
ประสงคในการปองกนัและระงับอัคคีภัย

“MSDS” หมายถึง เอกสารกํากับการใช
สารเคมี (Material Safety Data Sheet) แสดงถงึ
ความเปนอันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล
อุปกรณปองกันและขอควรปฏิบัติ ตลอดจนขอ
ปฏิบัติกรณีหกร่ัวไหลหรือเกิดเพลิงไหม

“เครือ่งดบัเพลงิ” หมายความวา เคร่ือง
ดับเพลิงสามารถดับเพลิงตามมาตรฐานกาํหนด
ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสาํนกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม
“วัตถุไวไฟ” หมายความวา วัตถุท่ีมี

สมบัติติดไฟไดงาย สันดาปเร็ว
“วตัถไุวไฟชนดิของเหลว” หมายความ

วา ของเหลวท่ีมีคุณสมบัติท่ีสามารถระเหยเปน
ไอท่ีอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยองศาเซลเซียส ไอ
ระเหยนีเ้ม่ือสมัผสักบัอากาศถาจดุไฟกจ็ะติดได

“วัตถรุะเบดิ” หมายความวา วัตถรุะเบดิ
ตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เคร่ืองกระสนุปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน

4. ขอมลูของสถานประกอบกิจการ
4.1 ชือ่สถานประกอบกจิการ...................

.................................................................................
เลขท่ี........................................หมูท่ี.....................
ตรอก/ซอย...................................ถนน..............
..................................แขวง/ตําบล......................
................เขต/อําเภอ..............................
จงัหวัด........................รหัสไปรษณยี.................
โทรศัพท.........................โทรสาร........................

4.2 ประเภทกจิการ................................
4.3 จาํนวนผูปฏิบติังานในโรงงาน.........

.............คน เปนชาย………คน เปนหญิง ………คน
ปฏิบัติงานวัน....................ถึงวัน.................
กําหนดเวลาทํางานต้ังแตเวลา...................น.
ถงึเวลา.................น. มีจาํนวนกะ.................กะ
(ถามีการทํางานเปนกะ ใหระบุจํานวนผูปฏิบติั
งานแตละกะดวย )

5. แผนท่ี ต้ั งสถานประกอบกิ จการ
แผนผัง บริเวณสถานท่ีจัดเก็บสารเคมี วัตถุ-
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ไวไฟ (อาจจัดทําผังแยกออกมาประกอบอยู
ดานหลังแผนกไ็ด)

5.1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโรงงาน รวมท้ัง
สถานท่ีตางๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรียน
โรงพยาบาล วัด สถานศึกษา เสนทางการจราจร
และชุมชนท่ีอยูใกลเคียงในระยะ 500 เมตร
โดยรอบ โดยใหมีมาตราสวนพอท่ีจะแสดงให
เห็นไดอยางชัดเจน (อาจจัดทําเปนแผนท่ีทีมี
ขนาดใหญแนบทายกไ็ด.....เปนสิง่สาํคัญสาํหรับ
ใชในการควบคุม/วางแผนระงับเหตุเพลิงไหม
ใชสําหรับการจัดเสนทางจราจร การควบคุม
การร่ัวไหลของสารเคมี การอพยพชุมชน เชน
บริษัทของทานอาจอยูใกลกับปมน้ํามัน หรือ
ใกลกบัสถานท่ีเกบ็สารเคมีของบริษทัขางเคียง)

 ลักษณะการผลิต เร่ิมจากกระบวนการ
ผลิตในแตละอาคารหรือเคร่ืองจกัรหลักไปจนถงึ
ผลผลิตท่ีไดและของเสยีท่ีออกมา และการจดัเกบ็
สารเคมีและแนบเอกสารแสดงอันตราย โดย
ตองระบุถึงวัตถุอันตรายท่ีเก็บ ตําแหนงจัดเก็บ
ลักษณะของภาชนะท่ีจดัเกบ็ และปริมาณสงูสดุ
ในการจัดเก็บ

5.3  แผนผังบริเวณของแตละอาคาร
(ทุกอาคาร ทุกชั้น)  เสนทางการอพยพหนีไฟ
บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ  จุดรวมพล ตําแหนง
ติดต้ังสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตําแหนงติดต้ัง
ถงัดับเพลิง/ระบบดับเพลิง  ตําแหนงจดัเกบ็สาร
เคมีอันตราย วัตถไุวไฟ หองควบคุมระบบไฟฟา

5.4 สารเคมีอันตราย/สารไวไฟ/วัตถุ

การปองกันและระงับอัคคีภัย (ชนิด/ประเภท
จาํนวน และควรทําแผนผงัตําแหนงจดัเกบ็ดวย)

5.6 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (ท้ังของ
บคุลากรภายในโรงงานและหนวยงานภายนอก
ท่ีเขามาใหความชวยเหลือ เชน สถานีดับเพลิง
ทองท่ีหรือใกลเคียง ไดแก เทศบาล/สขุาภิบาล
สถานีตํารวจทองท่ีหรือใกลเคียง โรงพยาบาล
การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน

6. กระบวนการผลิต (บรรยายวาในแตละ
กระบวนการมีความเสีย่งตอการเกดิอัคคีภัยหรือ
ไม อยางไร และมีมาตรการปองกันอยางไร)

หนาที่และความรับผิดชอบในแผน
ปองกันอคัคภียั

หนาท่ีของผูรับผดิชอบในสถานประกอบ-
การในการปองกันอัคคีภัย

1. ฝายบริหาร
2. พนกังานทุกคน
3. เจาหนาท่ีความปลอดภัย
4. ยาม
1. หนาทีข่องฝายบรหิาร
1.1 การจั ดผั งโรงงาน ระบบ และ

เทคโนโลยีใหมๆ ใหคํานึงถึงการเกิดอัคคีภัย
1.2 กําหนดพื้นท่ีควบคุมกระบวนการ

ผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีอาจเกิดอัคคีภัย

5.2 แผนผังบริเวณของสถานประกอบ
กิจการ ขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดท่ี
เหมาะสมแสดงอาคารตางๆ สถานท่ีเกบ็สารเคม ี
อันตราย เชือ้เพลิง วัตถไุวไฟ พืน้ท่ีอันตรายตางๆ
เชน หมอน้าํ หมอแปลงไฟฟา หองควบคุม ระบบ
ไฟฟา หองควบคุมระบบน้ําดับเพลิง ตําแหนง
หัวรับน้ําดับเพลิง เสนทางจราจรภายในสถาน
ประกอบกิจการ จุดรวมพล และเสนทางหนีไฟ
จากแตละอาคารมายังจุดรวมพล อุปกรณและ
เคร่ืองมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืนๆ
ท่ีมีความสําคัญตอการปองกันหรือการควบคุม
เพลิงไหม การระเบิด การร่ัวไหลของสารเคมี
หรือวัตถุอันตราย

 ควรมีตําแหนงท่ี กําหนดไว เปนจุด
ควบคุมภาวะฉุกเฉินหลักและจดุท่ีสาํรองไวเผือ่
กรณีท่ีจุดแรกไมสามารถใชการได ตลอดจน
วิธีการสื่อสารประสานงานในภาวะฉุกเฉิน

ระเบิดท่ีมีอยูในครอบครอง...……………ชนิด ดังนี้
ควรมีขอมูลรายละเอียด (SDS) ของสาร

เคมีอันตราย/สารไวไฟ/วัตถุระเบิดท่ีมีอยูใน
ครอบครอง (หากไมทราบขอมูล SDS ขอแนะนาํ
เว็บไซต www.chemtrac.org) สิ่งสําคัญกรณี
สถานประกอบกิจการของทานมีสารเคมีใดท่ี
สมัผสักบัน้าํแลวเกดิการระเบดิหรือใชน้าํดับเพลิง
ไมไดหรือไม เชน ไนโตรเซลลูโลส หากสมัผสักบั
น้าํจะเกิดการระเบิดอยางรุนแรง ประโยชนของ
ขอมูลนี้คือ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใชใน
การสือ่สารกบัหนวยงานภายนอก เชน เทศบาล
กูภัยท่ีจะเขามาชวยดับไฟ และวางแผนการดับ
เพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการเกิด
อันตรายซ้าํซอนได) อยาลืมบอกสถานท่ีจดัเกบ็
สารไวไฟ/อันตรายตางๆ ใหสัมพันธกับผัง
บริเวณขอ 5.3

5.5 รายการอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชใน
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1.3 กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานให
ปลอดภัยจากอัคคีภัย

1.4 ควบคุมการใชไฟ การกอเกิดไฟ
เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอน ไฟฟาสถติ
หรือวิธกีารทํางานอ่ืนใดท่ีทําใหเกดิอัคคีภัย เชน
การเชือ่ม การตัด การขัด ทอรอนตางๆ ตลอดจน
การขนยาย ขนสง เคล่ือนยายสารไวไฟ ซึ่งผู
อนญุาตใหมีการทํางานดังกลาวตองเปนผูจดัการ
โรงงานหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

1.5 มอบหมายใหมีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยและเจาหนาท่ีความปลอดภัยกําหนด
แผนและการดําเนนิการปองกนัและระงบัอัคคีภัย
เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ การปรับปรุง
งาน เปนตน

1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย

1.7 วางแผนระยะยาวเกี่ ยวกับการ
ปองกันอัคคีภัย เชน ในเร่ืองการติดต้ังระบบ
ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณ
เตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดท่ีมีสาร
ไวไฟหรือสารติดไฟไดงาย

1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผู-
รับเหมาหรือบคุคลภายนอกท่ีปฏิบติังานเกีย่วกบั
การกอเกิดไฟตาง ๆ

2. หนาที่ของพนักงานเก่ียวกับการ
ปองกันอคัคภียั

2.1 พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎ
แหงความปลอดภัยในการทํางานดังนี้

1) หามกอไฟในบริเวณท่ีหวงหามหรือ
ในบริเวณโรงงานกอนไดรับอนญุาตจากผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบ

2) ห ามสูบบุหร่ี ในบริ เวณท่ี มีป าย
“อนัตรายจากสารไวไฟหรอืวตัถรุะเบิด” หรือ
“บรเิวณหามสบูบุหรี”่ นอกจากสถานท่ีท่ีจดัไว
เทานั้น

3) หามทําการซอมแซมเคร่ื องจักร
เคร่ืองมือในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟ
ไดงายโดยพลการกอนชางซอมและเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยจะรวมกันทําใบแจงซอมตาม
ข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด

2.2 การควบคุมพื้นท่ีท่ีมีสารไวไฟหรือ
วัสดุติดไฟไดงาย

1) การนําไฟมาใชหรือกอใหเกิดไฟใน
พื้นท่ีใดๆ ตองหางจากบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือ
วัสดุติดไฟไดงายอยางนอยในรัศมี 10 เมตร กรณี
ท่ีไมอาจทําได ตองทําการปองกันสารไวไฟหรือ
วัสดุติดไฟไดงายภายใตการควบคุมของเจาหนาท่ี
ความปลอดภัย

2.3 การปองกันสถานท่ีทํางานและวิธี
เล่ียงการลุกติดไฟ

1) การปองกันการร่ัวไหลของเชื้อเพลิง
และสารไวไฟตาง ๆ

 พนกังานท่ีพบเห็นภาชนะใสสารไวไฟ
หรือเชือ้เพลิงตางๆ อยูในสภาพท่ีชาํรุดหรืออาจ
เกดิการร่ัวไหล ใหรีบรายงานผูมีหนาท่ีรับผดิชอบ
และกรณีท่ีพบวาการร่ัวไหลนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงหากไมแกไข ใหรีบทําการแกไข
และ/หรือรายงานผูมีหนาท่ีรับผดิชอบแกไขทันที

2) การกําจัดขยะหรือเศษวัสดุท่ีติดไฟ
ไดงาย

 ขยะหรือเศษวัสดุท่ีติดไฟไดงายตางๆ
พนกังานตองเกบ็รวบรวมไวในภาชนะท่ีไมติดไฟ

ไดงาย และหามนําออกจากบริเวณท่ีทํางาน
โดยนําไปเกบ็ไวในสถานท่ีปลอดภัย อยางนอย
วันละ 1 คร้ังตอกะ

3) เสื้อผาท่ีเปยกเปอนดวยสารไวไฟ
 เสื้อผาทีปนเปอนสารไวไฟ พนักงาน

จะตองเปล่ียนเสื้อผานั้นทันที
4) การปองกนัอัคคีภัยจากยานพาหนะ
 พนกังานท่ีใชยานพาหนะขนถายสิง่ของ

ในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ ถงัแกส จะตองระมัดระวัง
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การชน การกระแทก หรือการกอใหเกดิอัคคีภัย
5) การปองกนัอันตรายจากไฟฟา
 สายไฟ หลอดไฟ สวิทชมอเตอรไฟฟา

พัดลม เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชไฟฟาท่ีมีหรือ
ใชอยูในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย
จะตองตรวจตราเปนประจํา เพื่อคนหาสภาพท่ี
ชาํรุด รวมถงึสภาพของสายไฟ ปล๊ักไฟ  สายดิน
หรือสิง่อ่ืนใดท่ีอาจเปนสาเหตุของอัคคีภัย

6)  การปองกนัการระเบดิของหมอไอน้าํ
 กอนติดไฟใหตรวจดูระดับน้ํา
 ใหระบายลมภายในเตาเพื่อไลแกสท่ี

ตกคางในหมอน้ําออกทุกคร้ังกอนติดไฟ
 ล้ินนิรภัย จะตองทดสอบเปนประจํา

อยางนอย 1 คร้ังตอเดือน และถาเกดิการร่ัวของ
ล้ินนริภัยหามใชวิธเีพิม่น้าํหนกัหรือต้ังล้ินนริภัย
ใหแข็งข้ึน

 ถาถงัหมอไอน้าํร่ัว ใหหยดุใชงานทันที
และรายงานใหมีการแกไขโดยเร็ว

 ใหตรวจสอบเกจวัดความดัน และหาม
ใชความดันเกินกวาท่ีกําหนด

 ถังน้ําแหงตํ่ากวาระดับของหลอดแกว
ใหรีบดับไฟ หามสบูน้าํเขาหมอไอน้าํอยางเด็ดขาด
แตปลอยใหเย็นลง

 ใหตรวจสอบความปลอดภัยของหมอ
ไอน้ําอยางนอยปละคร้ัง

7) การปองกนัอัคคีภัยจากการเชือ่มโลหะ
 อุปกรณการเชื่อม สายไฟและขอตอท่ี

หลอมหรือชํารุด ตองทําการแกไขใหอยู ใน
สภาพท่ีปลอดภัย

 ทําการตรวจสอบการร่ัวไหลของขอตอ
และวาลวเปนประจํา ถาพบวามีการร่ัวไหลของ
แกสจากถังแกส ใหหยุดการทํางานท่ีใชไฟใน
บริเวณนั้น และรีบทําการปองกันแกไขโดยเร็ว

 ถังแกสและถังน้าํมันเชือ้เพลิงตองวาง

ไวหางจากเปลวไฟประกายไฟ ความรอน ทอ-
รอยตางๆ หรือสวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ี
อาจกอใหเกิดความรอนไดในระยะ 7 เมตร

 สายไฟ สายแกส ขณะทําการตัดเชือ่ม
ตองไมกดีขวางการทํางานหรือตรงบริเวณท่ีอาจ
เหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ

 หามท้ิงหรือปลอยหัวเชื่อมไวโดยไม
ดับไฟหรือปดเคร่ือง

 ใหระมัดระวังการเรียงต้ังท่ีอาจเกิด
การตกหลนหรือลมลงมาได

3.  หนาทีข่องเจาหนาทีค่วามปลอดภยั
3.1 กําหนดเขตพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิด

เพลิงไหม
3.2 ตรวจสอบสถานท่ีลอแหลมตอการ

เกิดอัคคีภัยเปนประจํา
3.3 กาํหนดรายละเอียดของแผนปองกนั

และระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหมีการอบรม
และฝกปฏิบัติเปนระยะ ๆ

3.4 จัดหา ซอมบํารุง และตรวจสอบ
เคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมตอการใชงานไดตลอดเวลา

3.5 ควบคุมการทํางานของผู รับเหมา
หรือบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอัคคีภัย

 การเชื่อมตองระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟ
ท่ีจะถูกลมพัดปลิวไปตกในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ
หรือวัสดุติดไฟไดงาย หรือเปนอันตรายตอ
พนกังานขางเคียง

8) การเคล่ือนยายขนสงสารไวไฟโดย
พนกังาน

 การเคล่ือนยาย/ขนสงสารไวไฟ หาม
ผานหรือใหหลีกเล่ียงเสนทางท่ีมีการทํางาน
แลวเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ด
โลหะ ฯลฯ

 การขนสงสารไวไฟใหระมัดระวังการ
ตกหรือหกเร่ียราดบนพื้นท่ีทํางาน

 ใหใชวิธีการขน-ยกท่ีปลอดภัย
 ภาชนะท่ีบรรจุสารไวไฟท่ีไมจําเปน

ตองเปดฝา ใหปดฝาใหมิดชิด
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3.6 ออกใบอนุญาตการทํางานในพื้นท่ี
ควบคุมอัคคีภัย

4. หนาที่ยาม (เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภยั)

4.1 ตรวจตราไมใหบุคคลภายนอกหรือ
ผูรับสงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานท่ีเสีย่ง
ตอการเกดิเพลิงไหม

4.2 ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณ
เก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณท่ีเสี่ยงตอการเกิด
เพลิงไหม

4.3 เม่ือพบเห็นสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดเพลิง
ไหมได ใหรีบรายงานตอผูท่ีเกี่ยวของ

แผนการตรวจตรา
แผนการตรวจตรามีวัตถุประสงคหลัก

เพือ่ปองกนัอัคคีภัย โดยกาํหนดใหตรวจเกีย่วกบั
วัตถุท่ีเปนเชื้อเพลิงของเสียท่ีติดไฟงาย แหลง
ความรอน อุปกรณดับเพลิง

หลกัการจัดทาํแผนการตรวจตรา
1. กําหนดบุคคลและพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ

ในการตรวจตราอยางชดัเจน โดยกาํหนดบคุคล
ท่ีจะทําหนาท่ีแทนไดดวย

2. กําหนดเร่ืองท่ีตองการในแตละพื้นท่ี
เปนการเฉพาะ โดยจัดทําเปนแบบรายงานผล
การตรวจท่ีสะดวกตอการรายงาน

3. กําหนดระยะเวลาท่ีตรวจและสงแบบ
รายงาน

4. กาํหนดบคุคลตรวจสอบแบบรายงาน
แลวสรุปขอบกพรองใหผูบริหารในแตละหนวย
ปรับปรุงแกไข เชน ผูจดัการโรงาน ผูจดัการฝาย
ธรุการ ฯลฯ แลวสรุปรายงานผูอํานวยการแผนฯ
ทุกเดือน

5. ควรใหมีการตรวจตราทุกกะ
การตรวจตราระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัย เชน ถงัดับเพลิง ปมน้าํดับเพลิง สญัญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม การจัดเก็บวัตถุไวไฟ ระบบ
ปองกนัฟาผา ระบบหนไีฟ เสนทางหนไีฟ/ประตู
ตองไมมีสิง่กดีขวาง มีการใชปล๊ักไฟพวงกนัมาก
เกินไปหรือไม ท้ังนี้ จะตองมีแบบตรวจอัคคีภัย
ประกอบดวย

 การตรวจสอบดานอัคคีภัย
 การควบคุมบุคคลภายนอกและผูไม

เกี่ยวของในพื้นท่ีอันตราย
 การควบคุมการสูบบุหร่ี

 การควบคุมการทํางานท่ีมีความรอน
และประกายไฟทุกพื้นท่ีของโรงงาน

 การควบคุมแหลงกําเนิดประกายไฟ
จากไฟฟา

 การตรวจตราสถานท่ีการจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟ

 การตรวจสอบระบบการจัดอุปกรณ
ดับเพลิง

 การตรวจสอบระบบสัญญาณแจงเหตุ
ไฟไหม

 การตรวจสอบระบบทางหนีไฟ
 การตรวจสอบระบบปองกันฟาผา
 การตรวจสอบระบบกําจัดของเสีย

ติดไฟ
สาํหรับหัวหนางาน ใหสรางแบบตรวจใน

พืน้ท่ีตนเอง เชน ถงัดับเพลิงมีสิง่กดีขวางหรือไม
สภาพพรอมใชงานหรือไม เสนทางหนีไฟมีสิ่ง
กดีขวางหรือไมมีปาย/สญัลักษณบงบอกชดัเจน
หรือไม เศษผาเปอนสารไวไฟตางๆ มีการจดัเกบ็
ในภาชนะท่ีเปนโลหะ มีฝาปด และไดนาํออกไป
กําจัดทุกวันหรือไม

สําหรับ จป./คปอ. ใหสรางแบบตรวจ
ความปลอดภัยท่ีดูในภาพรวมท้ังสถานประกอบ
กจิการ

สําหรับชาง จัดทําแผนการบํารุงรักษา
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ระบบดับเพลิงและอุปกรณประกอบ เชน กาํหนด
ตรวจสอบปมน้าํดับเพลิง สญัญาณแจงเหตุเพลิง
ไหม ไฟฉุกเฉิน โดยมีการกาํหนดระยะเวลาท่ีตอง
ดําเนนิการตรวจสอบตรวจสอบและมีรายละเอียด
หรือแบบตรวจสอบเกีย่วกบัเร่ืองอะไรบาง

ตัวอยางแผนระงับอัคคภีัย
ลําดบัข้ันตอนการปฏิบัตเิมื่อพนักงานพบเหตเุพลิงไหม

  ตัวอยางแผนการตรวจตรา
แผนผังข้ันตอนการปฏบิัตงิาน
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ตัวอยาง โครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมข้ันรุนแรง

ตัวอยางการกําหนดตัวบุคคลและหนาท่ีเพื่อระงับเหตุเพลิงไหมข้ันตน

หมายเหตุ
1.  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบน้ีจะใชเม่ือเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง
2.  การเกิดเพลิงไหมภายในพื้นท่ีตางๆ เพียงเล็กนอย ใหหัวหนาแผนกดําเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการ
เม่ือเกิดเพลิงไหมขั้นตน และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาวและสื่อสาร หรือผูอํานวยการดับเพลิง หรือเจาหนาท่ีความปลอดภัย

ฝาย/แผนก ..............................  
  บริเวณ.....................................  

  ชุด...........................................  

 
 
 
 
 
 
  

ผูรับผิดชอบ   1.  ชื่อ....................................................    ผูรับผิดชอบ   1.  ชื่อ..................................  
2.  ชื่อ....................................................       2.  ชื่อ..................................  

3.  ชื่อ....................................................       3.  ชื่อ...................................

ลําดับหนาท่ี  1.  ........................................................   ลําดับหนาท่ี  1.  ....................................... 

2.  ........................................................       2.  …………………………………… 

    3.  ........................................................       3.  …………………………………… 

หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน 

ชื่อ......................................... 

พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรหรือ

ปฏิบัติการอ่ืนในขณะเกิดเพลิงไหม 

พนักงานผจญเพลิง 

 
ผูอํานวยการดับเพลิง 

ชื่อ............................. 

ฝายไฟฟา 

 

ช่ือ…………………

. 

ฝายปฏิบัติการ 

 

ชื่อ................ 

ฝายส่ือสารและประสานงาน 

 

ชื่อ......................................... 

ฝายเคล่ือนที่ยายภายใน-ภายนอก 

 

ช่ือ.............................................. 

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ 

 

ชื่อ.............................. 

พนักงาน 

ควบคุมเครื่อง 
 

ช่ือ............... 

หนวยดับเพลิง 

 

 

ช่ือ............... 

หนวยจัดหาและสนับสนุน

การดับเพลิง 
 

ช่ือ............... 

หนวยสนับสนุน 

 
 

ชื่อ.................... 

หนวยยามรักษาการณ 

 
 

ชื่อ........................... 

หนวยเดินเครื่อง

สูบน้ําฉุกเฉิน 
 

ช่ือ.................... 

หนวยดับเพลิง

จากพื้นที่อ่ืน 
 

ชื่อ.................... 

ชวยชีวิต 
 

ช่ือ............... 

ช่ือ............... 

ยานพาหนะ 

 

ชื่อ............... 

ชื่อ............... 

พยาบาล 

 

ชื่อ............... 

ชื่อ............... 

ศูนยรวมขาวและสื่อสาร 

 

ชื่อ.............................. 

ชื่อ.............................. 
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หนาท่ีของผูปฏบิัตงิานตามโครงสราง
ผูปฏิบัติงาน หนาที่รับผิดชอบ  

  หนวยจัดหาและสนับสนุนใน

การดับเพลิง  

 -  ผูประสานงาน  

 

 

 

 

 

    ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยคอยชวยเหลือดังนี้  

1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางผูอํานวยการดับเพลิง  

ยามรักษาการณ และผูเก่ียวของ  

2. คอยรับ-สงคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงในการติดตอศูนยขาว  

3. สั่งการแทนผูอํานวยการดับเพลิง  ในกรณีท่ีผูอํานวยการดับเพลิง

มอบหมาย  

 -  ยามรักษาการณ  

 

 

 

 - ฝายเคลื่อนยายภายใน

ภายนอก  

1. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงและ  

หัวหนาฝายประสานงาน  

2. ปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เก่ียวของเขากอนไดรับอนุญาต  

3. ควบคุมปองกันทรัพยสินที่ฝายเคลื่อนยายนํามาเก็บไว  

1. ใหรับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ  

2. อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายขนสงวัสดุครุภัณฑ  

3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย 

 - ฝายปฏิบัติการ      หัวหนาฝายปฏิบัติการใหถือปฏิบัติดังน้ี  

1. เม่ือเกิดเพลิงไหมในพ้ืนที่  ใหหัวหนาฝายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบัติการ  

ออกเปน 2 ชุด คือ ชุดควบคุมเครื่องจักร  และชุดดับเพลิง  

     1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร  

      เม่ือเกิดเพลิงไหมในพ้ืนที่ใด ใหชุดควบคุมเครื่องจักรทําการควบคุม               

เครื่องจักรใหทํางานตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่องจากหัวหนาฝาย

ปฏิบัติการกรณีที่ไมสามารถเดินเครื่องหรือไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่อง ใหชุดควบคุม

เครื่องจักรไปชวยทําการดับเพลิง 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

     1.2 ชุดดับเพลิง  

     1. เม่ือเกิดเพลิงไหมในพ้ืนที่ตัวเองไมวามากหรือนอย  ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะ

แยกตัวออกจากการควบคุมเครื่องจักร  ออกทําการดับเพลิงโดยทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม

โดยไมตองหยุดเครื่องและใหปฏิบัติการภายใตคําส่ังของหัวหนาฝายปฏิบัติการใน

พื้นที่ในการปฏิบัติการ  หากจําเปน  ใหขอความชวยเหลือจากหนวยอื่นใหหัวหนาฝาย

ปฏิบัติการส่ังดําเนินการ  

     2. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหมในพื้นท่ีของตัวเอง  ใหแจงขาว  โทรศัพทถึง

เจาหนาท่ีความปลอดภัย  ถึงผูอํานวยการดับเพลิงและโทรศัพทแจงศูนยรวมขาว  

  ฝายสงเสริมปฏิบัติการ  

  -  หนวยติดตอดับเพลิงจาก

พ้ืนที่อ่ืน  

 

 

 

 

 

ใหปฏิบัติดังนี้  

1. ใหแจงสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) 

2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหมและตองการเขามาชวยดับเพลิง ใหรายงาน  

ตัวตอผูอํานวยการดับเพลิงเพ่ือทําการแบงเปนชุดชวยเหลือสงเสริมการปฏิบัติงาน  

3. สําหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเคร่ืองจักร ชุดดับเพลิงควรมาจากชุด  

ดับเพลิงในสถานที่นั้น ผูที่มาชวยเหลือควรชวยเหลือในการลําเลียงอุปกรณดับเพลิง  

4. คอยรับคําส่ังจากผูอํานวยการดับเพลิง ใหคอยอยูบริเวณทีเกิดเพลิงไหม 

-  หนวยเดินเครื่องสูบน้ําฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้  

1. ใหเดินเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงทันทีท่ีไดรับแจงเหตุเพลิงไหม  

2. ทําการควบคุมดูแลเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ขณะที่เกิดเพลิงไหม  

3. ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครื่องมือ  อุปกรณใชงานตามรายการตรวจเช็ค 

 

ตวัอยางผูรับผดิชอบในตําแหนงตางๆ ตามแผนปฏบิัตกิาร

 

6. หัวหนาฝาย

สงเสริมปฏิบัติการ  

  - หนวยเดินการ

เคร่ืองสูบน้ําฉุกเฉิน  

  - หนวยติดตอ

ดับเพลิงจากพื้นท่ีอ่ืน  

  - ใช Safety Order 

System (SOS) 

 

- ผูจัดการฝาย  

 

- จากหนวยธุรการ/ซอม

บํารุง 

ชื่อ ...........................  

 

- ผูกดสัญญาณแจง เหตุ  

จาก SOS ……………….. 

 

- ...................................  

 

- จากหนวยธุรการ/ซอม

บํารุง 

ชื่อ..............................  

    

- ผูกดสัญญาณแจงแหตุ  

จาก SOS …………………… 

 

- ................................  

 

- จากหนวยธุรการ/ซอม

บํารุง 

ชื่อ........................  

 

- ผูกดสัญญาณแจงแหตุ  

จาก (SOS) ……………… 

 

ตําแหนง  เวลาปกติ (วันธรรมดา)  

08.00-17.00 น.  

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 

17.00-08.00 น. 

วันหยุด  

08.00-24.00-08.00 

1. ผูอํานวยการ

ดับเพลิง  

 

-   ผูอํานวยการ

ปฏิบัติการหรือผูไดรับ

มอบหมาย  

- หัวหนาแผนก/หนวย

ประจําพ้ืนที่หรือใกลเคียง  

 

- หัวหนาแผนก/หนว ย

ประจําพื้นที่หรือใกลเคียง  

 

2. หัวหนาฝายไฟฟา -  หัวหนาแผนกไฟฟา - พนักงานนอนเวร......... - พนักงานนอนเวร........ 

3. หัวหนาฝาย

ปฏิบัติการ  

 - หนวยคุม

เคร่ืองจักร 

- ผูจัดการฝายโรงงาน

หรือผูไดรับมอบหมาย  

- พนักงานควบคุม

เครื่องจักรปกติ  

 - ทีม Emergency 

Response (อยูระหวาง

การจัดตั้งทีม) .................  

 

-....................................  

- พนักงานควบคุม

เคร่ืองจักรปกติ  

- ทีม Emergency 

Response (อยูระหวาง

การจัดต้ังทีม )..................  

 

- ..................................  

- พนักงานควบคุม

เครื่องจักรปกติ  

- ทีม Emergency 

Response (อยูระหวาง

การจัดตั้งทีม )................  

4. หัวหนาฝายสื่อสาร

และประสานงาน  

- หนวยสนับสนุน  

- พยาบาล  

- เจาหนาที่

ยานพาหนะ  

– เจาหนาที่ศูนยรวม

ขาว/สื่อสาร  

- หนวยจัดหาและ

สนับสนุนดับเพลิง  

- ผูประสานงาน  

- ผูจายอุปกรณ

ดับเพลิง 

- ผูสื่อขาวผานศูนย  

รวมขาวและสื่อสาร 

 

- หนวยยาม

รักษาการณ 

- ผูจัดการฝายบุคคลหรือ

ผูรับมอบหมาย  

 

- พยาบาลประจําบริษัท  

- พนักงานขับ

รถพยาบาล  

 

- พนักงานรับโทรศัพท  

 

 

- เจาหนาท่ีความ

ปลอดภัย(อยูระหวางการ

รออุปกรณดับเพลิง ) 

- หัวหนาฝายปฏิบัติการ

(ตอนตน) จป. (เม่ือไปถึง

ที่เกิดเหตุ  

- ผูประสานงานยาม

รักษาการณ 

 

- ...................................  

 

- ทีมปฐมพยาบาล  

- พนักงานขับรถพยาบาล  

 

 

 

-.................................  

 

- ทีมปฐมพยาบาล  

- พนักงานขับ

รถพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หัวหนายามรักษาการณ 

5. หัวหนาฝาย

เคลื่อนยาย 

- หัวหนาฝายแผนก

ธุรการ /ผูไดรับมอบหมาย 

- นายเวรประจําวันหยุด  - นายเวรประจําวันหยุด  
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แผนอพยพหนไีฟ
แผนอพยพหนไีฟนัน้กาํหนดข้ึนเพือ่ความ

ปลอดภัยของชวิีตและทรัพยสนิของพนกังานและ
ของสถานประกอบการในขณะเกดิเหตุเพลิงไหม

แผนอพยพหนีไฟท่ีกาํหนดข้ึนนั้น มีองค
ประกอบตางๆ เชน หนวยตรวจสอบจํานวน
พนกังาน ผูนาํทางหนไีฟ จดุนดัพบ หนวยชวย-
ชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกําหนดผู
รับผิดชอบในแตละหนวยงานโดยข้ึนตรงตอผู
อํานวยการอพยพหนไีฟหรือผูอํานวยการดับเพลิง
ดังนี้

 ผู อํานวยการอพยพหนี ไฟ หรือผู
อํานวยการดับเพลิง ชือ่.....................................

 ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟ หรือ
ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ชือ่ ...........................

ในแผนดังกลาวควรกําหนดให มีการ
ปฏิบติัดังนี้

1. หนวยงานตรวจสอบจาํนวนพนกังาน
มีหนาท่ีตรวจนบัจาํนวนพนกังานวามีการอพยพ
หนไีฟออกมาภายนอกสูบริเวณท่ีปลอดภัยครบ
ทุกคนหรือไม

2. ผูนาํทางหนไีฟจะเปนผูนาํทางพนกังาน
อพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว

3. จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุด
รวมพล” จะเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยซึง่พนกังาน
สามารถท่ีจะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบ
นับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพไฟหนี
ออกมาไมครบตามจาํนวนจริงหมายถงึมีพนกังาน
ติดอยูในพืน้ท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย

4. หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะเขา

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ยอดครบ                       ยอดไมครบ 

ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง  

สั่งใชแผนอพยพหนีไปยัง Reception 

Reception ประกาศพรอมกด
สัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

ผูนําทางจะถือสัญญาณธงสีแดงนํา

พนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตาม

ชองทางที่กําหนด 

 

ผูนําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมพล 

ผูนําทาง & ผูตรวจสอบยอดทําการ 

ตรวจสอบยอด 

รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสง
หนวยพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลใกลเคียง 

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผูอํานวยการหรือ

ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล 

ผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงแจงให

พนักงานอยูในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณสงบ 

ผูอํานวยการ หรือผูชวย

ผูอํานวยการดบัเพลิง  

สั่งหนวยชวยชีวิตคนหา 

 

หนวยชวยชีวิตคนหาและรายงาน

ผลใหผูอํานวยการหรือผูชวย

ผูอํานวยการทราบ 

ตวัอยางแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบกจิการ



คนหาและทําการชวยชวิีตพนกังานท่ียงัติดคางอยู
ในอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีไดเกิดอัคคีภัย รวมถึง
กรณขีองพนกังานท่ีออกมาอยูท่ีจดุรวมพลแลวมี
อาการเปนลม ชอ็ค หมดสติหรือบาดเจบ็ เปนตน
หนวยชวยชวิีตและยานพาหนะจะทําการปฐม-
พยาบาลเบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะ
ใหในกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลว
ตองนาํสงโรงพยาบาล

แผนบรรเทาทกุข
แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวยหัวขอ

ตางๆ ดังนี้
1. การประสานงานกบัหนวยงานของรัฐ
2. การสํารวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝายและ

กาํหนดจุดนัดพบของบคุลากรเพือ่รอรับคําสัง่
4. การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต
5. การเคล่ือนยายผูประสบภัย ทรัพยสนิ

ของผูเสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการ

ปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณเพลิงไหม
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนา

เพือ่ใหธรุกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด
แผนปฏริปู
แผนปฏิรูปไดแกการนํารายงานผล การ

ประเมนิจากทกุดานจากสถานการณจรงิมาปรบัปรงุ
แกไข โดยเฉพาะแผนการปองกนัอัคคีภัย (กอน
เกดิเหตุ) แผนปฏิบติัเม่ือเกดิเหตุเพลิงไหม แผน
บรรเทาทุกข (ทันทีท่ีเพลิงสงบ) รวมไปถึงการ
ปรับปรุงแกไขตัวบุคลากรตางๆ ท่ีบกพรอง

นอกจากนี ้ยงัมีโครงการเพือ่รวมรับแผน
ปฏิรูป ไดแก

1. โครงการประชาสัมพันธสาเหตุการ
เกดิอัคคีภัยและแนวทางปองกนัในรูปแบบตางๆ

2. โครงการสงเคราะหผูปวย
3. โครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหา

สิง่ท่ีสญูเสยีใหกลับคืนสภาพปกติ
แผนการอบรม
แผนการอบรมเปนแผนท่ีจดัทําข้ึนสาํหรับ

การปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
โดยกาํหนดใหมีการอบรมพนกังานหรือเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของสถานประกอบ
กิจการ ในเร่ืองของการดับเพลิงและการหนีไฟ

หลกัการจัดทาํแผนการฝกอบรม
1. กาํหนดบคุคลผูรับผดิชอบดําเนนิการ

ฝกอบรม

2. กําหนดหลักสูตรเร่ือง หรือหัวขอท่ีจะ
ทําการฝกอบรม ไดแก

 แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
 การดับเพลิงข้ันตน
 การดับเพลิงข้ันสูง หรือข้ันกาวหนา
 การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ
 การอพยพหนีไฟ
 การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
3. เลือกวิธีการอบรม เชน
 การบรรยาย
 การอภิปราย
4. กาํหนดระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม
5. กาํหนดบคุคลท่ีจะเขารับการฝกอบรม

ใหเหมาะสมกับเร่ืองหรือหัวขอฝกอบรม
6. มีการประเมินผลการอบรมทุกคร้ัง
ตัวอยาง หลักสูตรการฝกอบรม เร่ือง

การดับเพลิงข้ันตน
วัตถุประสงค
เพื่ อใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงข้ันตนและ
สามารถใชถังดับเพลิง รวมท้ังสายดับเพลิงและ
หัวฉีดดับเพลิงไดอยางถูกตองเหมาะสม

หัวขอการฝกอบรม
 ทฤษฏีการเกดิเพลิงไหม
 การแบงประเภทของเพลิง
 การปองกันแหลงกําเนดิไฟ
 เคร่ืองมือดับเพลิง
 วิธีดับเพลิงประเภทตางๆ
คุณสมบัติของผู เขารับการฝกอบรม:

พนกังานผูปฏิบติังานทุกคน
วิธี การฝ กอบรม: การบรรยายภาค

ทฤษฏี และการฝกซอมภาคปฏิบัติ
จาํนวนผูเขารับการฝกอบรม: 50 คน/รุน
ระยะเวลาการฝกอบรม: ใชเวลา 1 วัน

(ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
กําหนดการฝกอบรม: วันท่ี 1, 15, 30

ของทุกเดือน
งบประมาณ: 5,000 บาท
ผูรับผิดชอบ: เจาหนาท่ีความปลอดภัย

ในการทํางาน
แผนการรณรงคปองกันอคัคภียั
แผนการรณรงคปองกนัอัคคีภัยเปนแผน

ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถาน
ประกอบกิจการ และเปนการสรางความสนใจ
รวมท้ังสงเสริมเร่ืองการปองกนัอัคคีภัยแกผูปฏิบติั
งานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบกิจการ

หลกัการทาํแผนรณรงคปองกันอคัคภียั
1. กาํหนดบคุคลผูรับผดิชอบการทําแผน
2. กําหนดหัวขอท่ีจะรณรงค ไดแก
 องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม
 การจดัเก็บวัสดุไวไฟ
 การลดการสูบบุหร่ี
 ผลท่ีเกดิข้ึนจากอัคคีภัย
 การทําความสะอาด
3. เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค

ท่ีเหมาะสม เชน
 การประกวด
 การจัดทําโปสเตอร และปายตาง ๆ
 การจดันทิรรศการ
 การใชสื่อตาง ๆ
4. กําหนดระยะเวลาท่ีใชในการรณรงค
5. กําหนดบุคคลหรือกลุมเปาหมายท่ี

ใชในการรณรงค
6. ประเมินผลจากการรณรงคทุกคร้ัง
ตัวอยางหัวขอรณรงคปองกันอัคคีภัย
 5 ส. (ทํา 5 ส. ทุกเย็นวันพุธกอน

เลิกงาน 30 นาที โดยใหตัวแทนของพนักงาน
ชุดละ 10 คน เขารวม และมีของรางวัลแจกให
เชน ถุงมือ ผากันเปอน

 การลดการสูบบุหร่ี
 จัดพื้นท่ีสูบบุหร่ี และแจงใหพนักงาน

ในหนวยงานทราบ ติดประกาศกฎระเบียบและ
บท ลงโทษท่ีชัดเจน

 ใหรางวัลกับผูท่ีถายภาพบุคคลท่ีสูบ
บุหร่ีในพื้นท่ีทํางาน

 การจัดบอรดความปลอดภัย
 จดับอรดความรูดานการปองกันอัคคภียั

วิธีใชถังดับเพลิงเบื้องตน รวมท้ังขาวอุบัติเหตุ
การสญูเสยีเนือ่งจากอัคคีภัย

 การสาธิตการดับเพลิงเบือ้งตน
 สาธิตการใชถังดับเพลิงเบื้องตน โดย

การจาํลองสถานการณเพลิงไหม โดยการกอไฟ
กองเล็กแลวสาธติการใชถงัดับเพลิง

 กิจกรรมประกวดภาพวาดสาเหตุของ
การเกดิอัคคีภัย

 เปนภาพวาดลงบนกระดาษสขีาวขนาด
เอ 4 หรือ 8" x 10"

 ภาพวาดจะตองมีแนวความคิดแสดง
ใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยพรอมคํา
อธิบายถายทอดความหมายของภาพนั้น

 สามารถสงภาพประกวดไดท้ังภาพสี
และภาพขาวดํา
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