
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

แนวการจัดทาํแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั  

  

  

  

  

  

 จัดทาํโดย สํานักความปลอดภัยแรงงาน   กรมสวัสดิการและค้มครองแรงงานุ  

22/22 ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตลิ�งชัน  

กรงเทพมหานครุ  10170 

โทรศัพท์ 0 2448 9128 – 39 

  

 

เมษายน 2554 



แผนการป้องกันและระงั บอัคคีภยั  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ�ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย�   

2. เพ�ือสร้างความมันใจในเรื�องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้�   

3. เพ�ือลดอัตราการเสี�ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย  

4. เพ�ือสร้างทัศนคติที�ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ  
 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรประกอบด้วยแผนที�ใช้ด ําเนินการในภาวะต่างกัน ดังนี�  

1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ประกอบด้วย  

- แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  

- แผนการอบรม  

- แผนการตรวจตรา  

2. แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้ประกอบด้วย  

- แผนการดับเพลิง  

- แผนอพยพหนีไฟ  

3. แผนหลังเหตุเพลิงไหม ้ประกอบด้วย  

- แผนบรรเทาทุกข ์ 

- แผนปฏิรูปฟืนฟู�   
 
1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ 

1.1 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื �อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ 

โดยเป็นการสร้างความสนใจ  และส่งเสริมในเรื�องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึนในทุกระดับของพนักงาน�  

ในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน  

ตัวอย่างหัวข้อที�จะทําการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น  

- 5 ส.  

- การลดการสูบบุหรี�  

- การจัดนิทรรศการ  

- จัดทําโปสเตอร์  

- การใช้สื�อต่าง ๆ  
 
 
 
 



1.2 แผนการอบรม  

เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทังในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื �อเกิดเหตุ�  ซึ�งการเกิด 

อัคคภี ัยภายในสถานประกอบการ ย่อมนํามาซึ�งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทังทางตรงและทางอ้อม�  ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพย์สินเสียหาย  การผลิต การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย  หรืออาจถึงข ันมีผู้ที�ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต�  

ดังนันในการป้องกันและลดความเสี�ยงด้านการเกิดอัคคภี ัย�  จึงจําเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม  โดยกําหนด

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน  

ตัวอย่างของหลักสูตรที�ต้องจัดทําในแผนการอบรม  

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขันตนให้กับพนักงาน�   

- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   

ตัวอย่างของหลักสูตรที�ควรจัดทําในแผนการอบรม  

- การปฐมพยาบาล  

- การใช้เครื�องช่วยหายใจ  
 

1.3 แผนการตรวจตรา  

เป็นแผนการสํารวจความเสี�ยงและตรวจตรา เพ�ือเฝ้าระว ังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิด  

เพลงิไหม ้ก่อนจัดทําแผนควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี เชือเพลงิ��  สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที �มีโอกาสเสี�ยง

ต่อการเกิดเพลงิไหม ้และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี�ยวกับ คณุสมบัติล ักษณะการลุกไหม ้ปริมาณของสารอันตรายที�

มีอยู่สูงสุด  ชนิดของสารดับเพลงิและปริมาณที�ต้องใช ้เพ�ือประกอบการวางแผน  

การตรวจตรา ควรมกีารกําหนดบุคคล พนืที�ที�รับผิดชอบ�  หัวข้อและจุดที�ต้องตรวจ 

ระยะเวลา ความถี� ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที�ชัดเจน  

ตัวอย่างของหัวข้อที�ควรตรวจตรา เช่น  

- จุดที�เสี�ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม ้ 

- การใช ้และการเก็บวัตถุไวไฟ  

- ของเสียติดไฟง่าย  

- เชือเพลิง�   

- แหล่งความร้อนต่าง ๆ  

- อุปกรณ์ดับเพลิง  

- ทางหนีไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ่อนเข้าทํางาน 10 นาที

ตรวจสถานที�ตามที�ก ําหนด

ส่งแบบรายงานที�ฝ่าย .....

ฝ่าย ....ตรวจสอบแบบรายงานและสรุปผล

ผอ.แผนฯ

หัวหน้าฝ่ายที�เกี�ยวข้อง

สั�งการ

เก็บรวบรวมเอกสาร

โดยฝ่าย ....

พนักงานที�รับผิดชอบ

ปรับปรุงแก ้ไข

ตัวอย่างแผนผังการตรวจตรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มขี้อบกพร่อง              ไมม่ขี้อบกพร่อง 

  สังแก้ไข�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย 

แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง 

 

แผนการดับเพลิง 

ตัวอย่างลําดับขันตอนการปฏิบัติเม�ือพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้�  

 

 

         แจ้ง 

 

  ให้รายงาน 

ถ้าดับได ้ ผู้บังคับบัญชา     รายงาน              รายงาน 

 ตามลําดับขัน� 

  

 

 

 

 

 

     ถ้าดับไมไ่ด ้            ถ้าดับไมไ่ด ้

                    รายงาน 

 

เจ้าหน้าที�ความปลอดภัย

ในการทํางาน (จป.) 

ผู้อ ํานวยการดับเพลิง

หรือผู้จัดการโรงงาน 

พนักงาน 
ที�พบเหตุ 
เพลิงไหม ้

แจ้งเพ�ือนร่วมงาน 
หรือหัวหน้างาน 

และเข้าดับเพลิงทันที 
- ใช้แผนปฏิบัติการระงับ  
   เหตุเพลิงไหม้ขันต้น�  
- แจ้งประชาสัมพันธ ์
- แจ้งเจ้าหน้าที�ความปลอดภัย 
  ในการทํางาน (จป.) 

ผู้อ ํานวยการดับเพลิง

หรือผู้จัดการโรงงาน 
ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน

ดับเพลิงจากภายนอก 

หรือใช้แผนปฏิบัติการ 

เม�ือเกิดเหตุขันรุนแรง �

(ถ้าม)ี 



ตัวอย่าง 

การกําหนดตัวบคคลและหน้าที�เพื�อระงับเหตเพลิงไหม้ข�ันต้นุุ  

 

 

ฝ่าย  / แผนก........................................................... 

บริเวณ ................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 1. ชื�อ......................................................................     ผู้รับผิดชอบ 1. ชื�อ...................................................................... 

  2. ชื�อ......................................................................       2. ชื�อ...................................................................... 

  3. ชื�อ......................................................................       3. ชื�อ...................................................................... 

หน้าที� 1..........................................................................................     หน้าที� 1.......................................................................................... 

 2..........................................................................................      2.......................................................................................... 

 3..........................................................................................      3.......................................................................................... 

หมายเหต ุ 1. พนักงานที�ปฏิบัติงานอื�นในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้ หมายถึง  ผู้ควบคุมเครื�องจักร  ผู้ควบคุมไฟฟ้า   ซึ�งจะต้องกําหนดตามสถานประกอบการ 

  2. หน้าที�ให้ระบุตามที�กําหนดให้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเพลิงไหม ้ เช่น  ปฏิบัติงานควบคุมเครื�องจักร  ควบคุมไฟฟ้า  

หัวหน้าชุดดับเพลงิขันต้น�  
ชื�อ......................................................................... 

พนักงานท�ีปฏิบัติงานอ�ืน 
ในขณะเกิดเพลิงไหม ้

 
พนักงานผจญเพลิง 



ตัวอย่าง  โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภยัเมื �อเกิดเหตเพลิงไหม้ข�ันรนแรงุุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนีจะใช้เม�ือเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง�  

  2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพืนที�ต่าง ๆ เพยีงเล็กน้อย  ให้หัวหน้าแผนกดําเนินการสั� �งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเม�ือเกิดเพลิงไหม้ขันต้น�  

       และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื�อสาร  หรือผู้อ ํานวยการดับเพลิง  หรือเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางาน 

ผู้อ ํานวยการดับเพลิง 
ชื�อ.......................................... 

ฝ่ายไฟฟ้า  

ชื�อ......................... 

ฝ่ายปฏิบัติการ  
ชื�อ............................ 

ฝ่ายสื�อสารและประสานงาน 

ชื�อ.......................................... 

ฝ่ายเคลื �อนย้ายภายใน - ภายนอก 

ชื�อ.......................................... 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ  

ชื�อ.......................................... 

พนักงาน 
ควบคมุเครื�อง 

ชื�อ......................... 

หน่วยดับเพลิง 
ชื�อ............................ 

หน่วยยาม

รักษาการณ์ 

ชื�อ....................... 

หน่วยเดนิเครื�อง 
สูบนําฉุกเฉิน�  

ชื�อ....................... 

หน่วยดับเพลิง 
จากพืนท�ีอื�น�  

ชื�อ....................... 

ช่วยชีวิต 

ชื�อ.........................

ชื�อ......................... 

ยานพาหนะ 

ชื�อ......................... 
ชื�อ......................... 

หน่วยสนับสนุน 

ชื�อ....................... 

หน่วยจัดหาและ 
สนับสนุนการดับเพลิง 

ชื�อ....................... 

ช่วยชีวิต 

ชื�อ.........................

ชื�อ......................... 

ยานพาหนะ 

ชื�อ......................... 
ชื�อ......................... 



หน้าที�ของผ้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างู  

 

ผ้ปฏิบัติงานู  หน้าที�รับผิดชอบ 

ผ้อํานวยการดับเพลิงู  

 

 

 

 

 

ฝ่ายไฟฟ้า  

 

 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ  

 

 

 

 

ให้ปฏิบัติดังนี�  

1. รับฟังรายการต่าง ๆ เพ�ือสังการการใช้แผนต่าง�  ๆ  

2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  

3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึนไป�   

4. ให้ข่าวแก่สื�อมวลชน  

 

ให้ปฏิบัติดังนี�  

1. เม�ือเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที�เกิดเหตุ เพ�ือรับคําสังตัดไฟ�    

    จากฝ่ายปฏิบัติการ   

2. รับคําสังจากผู้อ ํานวยการดับเพลิง�   
 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบัติดังนี�  

1. เม�ือเกิดเพลิงไหม้ในพืนที�ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุด�   

   ปฏิบัติการออกเป็น  2 ชุด คือ ชุดควบคุมเครื�องจักร และ 

   ชุดดับเพลิง  

   1.1 ชดควบคมเครื�องจักรุุ   

         เม�ือเกิดเพลิงไหม้ในพืนที�ใด�  ให้ชุดควบคุมเครื�องจักร 

   ทําการ ควบคุมเครื�องจักรให้ทํางานต่อไปจนกว่าจะได้รับ 

   คําสังให้หยุด�  เครื�องจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกรณีที � 

   ไมส่ามารถเดินเครื�อง หรือ  ได้รับคําสังให้หยุดเครื�อง�   

   ให้ชุดควบคุมเครื�องจักรไปช่วยทําการ ดับเพลิง  

   1.2 ชดดับเพลิงุ   

         เม�ือเกิดเพลิงไหม้ในพืนที�ตัวเองไมว่่ามากหรือน้อย�   

   ชุดปฏิบัติการชุดนีจะแยกตัวออกจากการควบคุมเครื�องจักร�  

   ออกทําการดับเพลิงโดยทันทีที�เกิดเพลิงไหม ้โดยไม่ต้อง 

   หยุดเครื�องและ ให้ปฏิบัติการภายใต้ค ําสังของหัวหน้าฝ่าย�   

   ปฏิบัติการในพืนที��  ใน การปฏิบัติการหากจําเป็นต้องขอ 

   ความช่วยเหลือจากหน่วยอื�นให ้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 

   สังดําเนินการ�   

 



ผ้ปฏิบัติงานู  หน้าที�รับผิดชอบ 

 

 

 

 

ฝ่ายสื �อสารและประสานงาน 

 

 

 

 

หน่วยจัดหาและสนับสนนในการดับเพลิงุ  

- ผู้ประสานงาน 

 

 

 

 

 

- ยามรักษาการณ์ 

 

 

 

 

 

ฝ่ายเคลื �อนย้ายภายใน - ภายนอก 

2. ทันทีที�ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพืนที�ของตัวเอง�  ให้แจ้งข่าว  

   โทรศัพท์ถึงเจา้หนา้ที�ความปลอดภัยถึงผู้อ ํานวยการดบัเพลิง  

   และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว  

 

ให้ปฏิบัติดังนี�  

1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที�เกี�ยวข้อง  

2. รับคําสังจากผู้อ ํานวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว�  

3. สังการแทนผู้อ ํานวยการดับเพลิง�  ถ้าได้รับมอบหมาย  

 

ให้เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยคอยช่วยเหลือดังนี�  

1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อ ํานวยการดับเพลิง  

    ยามรักษาการณ์ และผู้เกี�ยวข้อง  

2. คอยรับ-ส่งคําสังจากผู้อ ํานวยการดับเพลิงในการติดต่อ�  

    ศูนย์ข่าว  

3. สังการแทนผู้อ ํานวยการดับเพลิง�  ในกรณีที�ผู้อ ํานวยการ 

    ดับเพลิง มอบหมาย  

1. ให้รีบไปย ังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสังจากผู้อ ํานวยการดับเพลิง�  

    และหัวหน้าฝ่ายประสานงาน   

2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที �ไมม่หีน้าที�เกี�ยวข้องเข้าก่อน 

    ได้รับอนุญาต  

3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที �ฝ่ายเคลื �อนย ้ายนํามาเก็บไว ้ 

 

1. ให้รับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเกบ็  

    วัสดุครุภัณฑ ์ 

2. อํานวยความสะดวกในการเคลื�อนย ้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ ์ 

3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย ้าย  

 

 

 

 



 
ผ้ปฏิบัติงานู  หน้าที�รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ  

- หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพนืที�อื�น�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หน่วยเดินเครื�องสูบนําฉุกเฉิน�  

 

 

 

 

 

ศนย์รู วมข่าว / สื�อสาร 

 

ให้ปฏิบัติดังนี�  

1. ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)  

2. พนักงานที�ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือ  

    ดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อ ํานวยการดับเพลิงเพ�ือทําการ 

    แบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน   

3. สําหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื�องจักร ชุดดับเพลิง 

    ควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที�นัน� ผู้ที�มาช่วยเหลือควร 

    ช่วยเหลือในการลําเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง  

4. คอยคําสังจากผู้อ ํานวยการดับเพลิง�  ให้คอยอยู่บริเวณที�เกิด  

    เพลิงไหม ้ 

ให้ปฏิบัติดังนี�  

1. ให้เดินเครื�องสูบน�ําดับเพลิงทันทีที�ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ 

2. ทําการควบคุมดูแลเครื�องสูบนําดับเพลิงขณะที�เกิดเพลิงไหม้�   

3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื�องมอื อุปกรณ์ใช้งานตาม 

    รายการตรวจเชค็  

 

ให้ปฏิบัติดังนี�  

1. เม�ือทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทําการตรวจสอบข่าว  

2. แจ้งเหตุเพลิงไหม ้ 

3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ   

4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามกีารสื�อสาร)  

5. แจ้งข่าวอีกครังเม�ือเพลิงสงบ�   

 

 

 

 

 
 
 
 



ตัวอย่างผ้รับผิดชอบในตําแหน่งต่าง  ๆ ตามแผนปฏิบัติการู  
 

ตําแหน่ง เวลาปกต ิ(วันธรรมดา) 

08.00-17.00 น. 

นอกเวลาปกต ิ(วันธรรมดา) 

17.00-08.00 น. 

วันหยดุ  

08.00-24.00-08.00 น. 

1. ผู้อ ํานวยการ  

    ดับเพลิง  

 

2. หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้า   

- ผู้อ ํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ  

  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  

 

- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า   

- หัวหน้าแผนก/หน่วย  

  ประจําพนืที�หรือใกล้เคียง�  

  

- พนักงานนอนเวร............ 

- หัวหน้าแผนก/หน่วย   

  ประจําพนืที�หรือใกล้เคียง�  

  

- พนักงานนอนเวร.............. 

3. หัวหน้าฝ่าย   

    ปฏิบัติการ  

   - หน่วยคุมเครื�องจักร 

- ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหรือ   

  ผู้ได้รับมอบหมาย  

- พนักงานคุมเครื�องจักรปกติ  

- ทีม Emergency Response  

…………………………  

…………………………  

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

 

- พนักงานคุมเครื�องจักรปกติ  

- ทีม Emergency Response  

………………………… 

………………………… 

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

 

- พนักงานคุมเครื�องจักรปกติ  

- ทีม Emergency Response  

………………………… 

………………………… 

4. หัวหน้าฝ่ายสื�อสาร  

    และประสานงาน  

- หน่วยสนับสนุน  

   - พยาบาล  

   - เจ้าหน้าที�  

     ยานพาหนะ  

   - เจ้าหน้าที�ศูนย ์  

    รวมข่าวและสื�อสาร  

- หน่วยจัดหาและ  

  สนับสนุนการ  

  ดับเพลิง  

   - ผู้ประสานงาน  

   - ผู้จ่ายอุปกรณ์  

     ดับเพลิง  

   - ผู้สื�อข่าวผ่าน 

     ศูนย์รวมข่าว  

     และสื�อสาร  

   - หน่วยยาม    

     รักษาการณ์  

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือ  

  ผู้รับมอบหมาย 

 

- พยาบาลประจําบริษัท 

- พนักงานขับรถพยาบาล 

 

- พนักงานรับโทรศัพท ์

 

 

 

 

- เจ้าหน้าที�ความปลอดภัย   

  (อยู่ระหว่างการรอ 

  อุปกรณ์ดับเพลิง) 

- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ  

  (ตอนต้น) 

  จป. (เม�ือไปถึงที�เกิดเหตุ) 

- ผู้ประสานงานยาม   

  รักษาการณ์ 

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

 

 

- ทีมปฐมพยาบาล  

- พนักงานขับรถพยาบาล  

 

-…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หัวหน้ายามรักษาการณ์  

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

 

 

- ทีมปฐมพยาบาล  

- พนักงานขับรถพยาบาล  

 

-…………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หัวหน้ายามรักษาการณ์  

 



 
 

ตําแหน่ง  
เวลาปกต ิ(วันธรรมดา) 

08.00 – 17.00 น.  

นอกเวลาปกต ิ(วัน

ธรรมดา)  

17.00 – 08.00 น.  

วันหยดุ   

08.00 – 24.00 – 08.00  

5. หัวหน้าฝ่าย     

    เคลื�อนย ้าย  

    ภายใน / ภายนอก  

- หัวหน้าฝ่ายแผนกธุรการ    

  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  

- นายเวรประจําว ัน  - นายเวรประจําว ันหยุด  

6. หัวหน้าฝ่าย  

   ส่งเสริมปฏิบัติการ   

   - หน่วยเดินเครื�อง  

     สูบนําฉุกเฉิน�   

  - หน่วยติดต่อ  

    ดับเพลิงจากพนืที��   

    อื�น  

  - ใช ้Safety Order  

    System (SOS)  

- ผู้จัดการฝ่าย  

 

- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบํารุง  

 

ชื�อ...................................... 

 

 

- ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ จาก  

SOS ……………………  

- ……………………… 

 

- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบํารุง  

 

ชื�อ..................................... 

 

 

- ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ จาก  

SOS …………………  

- ………………………… 

  

- จากหน่วยธุรการ / ซ่อมบํารุง  

 

ชื�อ......................................  

 

 

- ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ จาก  

SOS …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนอพยพหนีไฟ  

แผนอพยพหนีไฟนันกําหนดขึนเพ�ือความปลอดภัยของชีวิ� � ตและทรัพย์สินของพนักงาน 

และของสถานประกอบการในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม  ้ 

แผนอพยพหนีไฟที�กําหนดขึนนัน� � มอีงค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน,  

ผู้นําทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต  และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้ก ําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ

หน่วยงานโดยขึนตรงต่อผู้� อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อ ํานวยการดับเพลิง ดังนี�  

- ผู้อ ํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อ ํานวยการดับเพลิง  

ชื�อ ......................................................  

- ผู้ช่วยผู้อ ํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อ ํานวยการดับเพลิง  

ชื�อ ......................................................  

ในแผนดังกล่าวควรกําหนดให้มกีารปฏิบัติดังนี�  

1. ผู้นําทางหนีไฟ จะเป็นผู้นําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที�จัดไว ้ 

2. จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า  “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที�ที�ปลอดภัย ซึ�งพนักงาน 

สามารถที�จะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนบัจํานวนได ้ 

3. หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มหีน้าที�ตรวจนับจํานวนพนักงานว่า มกีารอพยพหนีไฟ 

ออกมาภายนอกบริเวณที�ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่  หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไมค่รบตาม

จํานวนจริง ซึ�งหมายถึงย ังมพีนักงานติดอยู่ในพืนที�ที�เกิดอัคคีภัย�   

4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทําการช่วยชีวิตพนักงานที�ย ังติดค้างอยู ่

ในอาคารหรือในพืนที�ที�ได้เกิดอัคคีภัย�  รวมถึงกรณีของพนักงานที�ออกมาอยู่ที�จุดรวมพลแล้วมอีาการเป็นลม 

ชอ็คหมดสติหรือบาดเจ็บเป็นต้น  หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบืองต้นและติดต่อ�

หน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที�พยาบาลหรือแพทย์พจิารณาแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
แผนอพยพหนีไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ไมค่รบ 

ครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ํานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ ํานวยการดับเพลิง 
สังใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังประชาสัมพันธ์�  

ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกดสัญญาณ 
เตือนภัย 

ผู้นําทางจะถือสัญญาณธงนําพนักงาน 
ออกจากพนืที�ปฏิบัติงานตามช่องทางที�กําหนด�  

ผู้นําทางนําพนักงานไปย ังจุดรวมพล 

ผู้นําทาง & ผู้ตรวจสอบยอดพนักงาน 

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งต่อผู้อ ํานวยการ 
หรือผู้ช่วยผู้อ ํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล 

รีบนําผู้ป่วยหรือ

ผู้บาดเจ็บ 
ส่งหน่วยพยาบาล

หรือสถานพยาบาล

ใกล้เคียง 
ผู้อ ํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อ ํานวยการดับเพลิง 

แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล 
จนกว่าเหตุการณ์สงบ 

ผู้อ ํานวยการหรือ

ผู้ช่วยผู้อ ํานวยการ

ดับเพลิงสังหน่วยงาน�

ช่วยชีวิตค้นหา 

หน่วยช่วยชีวิตค้นหา

และรายงานผลให้

ผู้อ ํานวยการหรือ

ผู้ช่วยผู้อ ํานวยการ



3. แผนหลังเหตุเพลิงไหม ้ 

3.1 แผนบรรเทาทุกข ์ 

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี�  

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  

2. การสํารวจความเสียหาย  

3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที�ทุกฝ่ายและกําหนดจุดนัดพบเพื�อรอรับคําสัง�  

4. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต  

5. การเคลื�อนย ้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 

6. การประเมนิความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้ 

7. การช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย  

8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื�อให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้โดยเร็วที�สุด 
 
 

ตัวอย่างการกําหนดหน้าที�รับผิดชอบของผ้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทกข์ูุ  

 
หน้าที�รับผิดชอบ  ผ้ปฏิู บัต ิ 

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  

 

2. การสํารวจความเสียหาย  

 

3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที�ทุกฝ่ายและกําหนด  

    จุดนัดพบของบุคลากร  

4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย  

 

5. การเคลื�อนย ้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต  

 

6. การประเมนิความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และ 

   การรายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้ 

7. การช่วยเหลือ สงเคราะหผ์ู้ประสบภัย  

 

8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื�อให้ธุรกิจ  

   สามารถดําเนินการได้โดยเร็วที�สุด  

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม.................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม.................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม .................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม.................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม.................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม.................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม.................................................. 

หัวหน้าทีม........................................................... 

พนักงานร่วมทีม..................................................  

 
 



3.2 แผนการปฏิรูป ฟืน�ฟ ู 

แผนปฏิรูป ได้แก่ การนํารายงานผลการประเมนิจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุง  

แก้ไขโดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเม�ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนบรรเทาทุกข์ 

(ทันทีที�เพลิงสงบ) รวมทังการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง�  ๆ ที�บกพร่อง   

นอกจากนี� ย ังมโีครงการเพ�ือร่วมรับแผนปฏิรูป  ได้แก่  

1. โครงการประชาสัมพันธ ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่าง  ๆ 

2. โครงการสงเคราะหผ์ู้ป่วย   

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิงที �สูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ�   

4. การปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสมยิงขึน�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


