w w w. s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c o m

ที่ มา: กองตรวจความปลอดภั ย กรมสวั สดิ การและคุ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ได
กําหนดใหนายจางจัดทําแผนปองกันและระงับ
อัคคีภยั ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม
การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูป
ฟน ฟู องคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนินการ
ในภาวะตางกันคือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะ
เกิดเหตุเพลิงไหม และหลังจากเพลิงสงบแลว
รายละเอียดแยกไดดังนี้
1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย
แผนปองกันอัคคีภัยตาง ๆ 3 แผน คือ
1.1 แผนการอบรม
1.2 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
1.3 แผนการตรวจตรา
2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย
แผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสีย
โดยประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน คือ
2.1 แผนการดับเพลิง
2.2 แผนการอพยพหนีไฟ
2.3 แผนบรรเทาทุ ก ข สํ า หรั บ แผน
บรรเทาทุกขจะเปนแผนที่มีการปฏิบัติตอเนื่อง
ไปจนถึงหลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลวดวย
3. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว ประกอบ
ดวยแผนทีจ่ ะดําเนินการเมือ่ เหตุเพลิงไหมสงบลง
แลว 2 แผน คือ
3.1 แผนบรรเทาทุ ก ข ซึ่ ง ดําเนิ น การ
ตอเนือ่ งจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม
3.2 แผนปฏิรูปฟนฟู
ทานจะตองจัดแผนปองกันนีใ้ หครบทัง้ 8
แผนยอยจึงจะถูกตอง/ครบถวนตามทีก่ ฎหมาย

กําหนด แตจะมีรายละเอียดทีม่ ากกวาตัวอยางนี้
ก็ถือวาดีกวามาตรฐาน
การจัดทําแผนตาง ๆ
แผนที่เขียนขึ้นนี้เปนเพียงแนวทางการ
จัดทําแผนเทานั้น ทานจะตองนําไปปรับปรุง
เพิม่ เติมใหเหมาะสมกับสถานประกอบการของ
ทานเปนหลักสําคัญ และกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการปองกันและระงับอัคคีภัย
หลักการจัดทําแผน ควรประกอบดวย
หลักสําคัญ ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําแผน
ประกอบดวยตัวแทนของฝายตางๆ ในสถานประกอบการ
2. ในแผนจะต อ งกํา หนดบุ ค คลผู
รับผิดชอบและพืน้ ทีต่ อ งรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. ภารกิจทีต่ อ งปฏิบตั ใิ นระยะเวลาเดียว
กัน ตองแยกผูปฏิบตั ิอยาใหเปนบุคคลเดียวกัน
4. หากสถานประกอบการของทานทํางาน
เป นกะ ต องกําหนดผู รั บผิ ดชอบทุ กกะอย าง
ตอเนือ่ ง
5. แผนที่ตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิง

ไหม ตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวง
เวลาที่ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติ และ
ถูกตองแมนยํา หลายๆ คนอาจจะอยูในอาการ
ตกใจซึง่ จะมีผลทําใหเกิดพฤติกรรมทีค่ าดไมถงึ
ขึน้ ได การฝกซอมบอยๆ จะทําใหผปู ฏิบตั มิ คี วาม
มัน่ ใจและปฏิบตั ไิ ดถกู ตองเมือ่ เกิดเหตุการณขนึ้
มาตรการการปองกันและระงับอัคคีภยั
โปรดดําเนินการตามมาตรการปองกันนี้
ใหมากที่สุด หรือทําไดดีกวานี้ยิ่งดี
วัตถุประสงค
1. เพือ่ เปนการปองกันการสูญเสียทัง้ ชีวติ
และทรัพยสนิ จากอัคคีภัย
2. เพื่ อสรางความมั่ นใจในเรื่ องความ
ปลอดภัยตอพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
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3. เพือ่ ลดอัตราการเสีย่ งตอการเกิดเหตุ
อัคคีภยั
4. เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอพนักงานใน
สถานประกอบการ
เพื่อใหชีวิตและทรัพยสินทั้ งหมดใน
สถานประกอบการมีความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ควรมีการกําหนดมาตรการการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ดังนี้
1. จัดใหมรี ะบบปองกันและระงับอัคคีภยั
ทั้งดานการจัดอุปกรณดับเพลิง การเก็บรักษา
วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกําจัดของเสียติดไฟ
งาย การปองกันฟาผา การติดตัง้ ระบบสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึง
การกอสรางอาคารที่มีระบบปองกันอัคคีภัย
2. จัดใหมแี ผนปองกันและระงับอัคคีภัย
ทัง้ ในดานการตรวจตรา การอบรม การรณรงค
ปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ
การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิด
อัคคีภัยขึ้นแลว
3. จัดใหมีชองทางผานสู ทางออกตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
4. สําหรับบริเวณทีม่ เี ครือ่ งจักรติดตัง้ อยู
หรือมีกองวัตถุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้น
ตองจัดใหมชี อ งทางผานสูท างออกซึง่ มีความกวาง
ตามมาตรฐาน/กฎหมายกําหนด
5. จัดใหมที างออกทุกสวนงานอยางนอย
สองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมดออก
จากบริเวณที่ทํางานโดยออกสูทางออกสุดทาย
ไดภายในเวลาไมเกินหานาทีอยางปลอดภัย
6. ทางออกสุ ดท ายซึ่ ง เป นทางที่ ไปสู
บริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนน สนาม ฯลฯ
7. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟไดติดตั้ง
ในจุดทีเ่ ห็นชัดเจนโดยไมมสี ิ่งกีดขวาง

14. ขอตอ สายสงน้าํ ดับเพลิงเขาอาคาร
และภายในอาคารเปนแบบเดียวหรือขนาดเทากัน
กับที่ใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการ
15. สายสงน้ําดับเพลิงมีความยาวหรือ
ตอกันไดความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหมได
16. ระบบการสงน้ํา ที่เก็บกักน้ํา ปมน้ํา
และการติดตั้ง ไดรับการตรวจสอบและรับรอง
จากวิศวกรโยธา และมีการป องกันไมใหเกิด
ความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม

8. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟเปนชนิด
ที่เปดเขาออกไดทั้งชนิดหนึง่ ดานและสองดาน
9. ประตูทใี่ ชในเสนทางหนีไฟเปนประตู
ทีเ่ ปดออกภายนอกโดยไมมกี ารผูกปดหรือลามโซ
ในขณะปฏิบัติงาน
10. จัดวัตถุทเี่ มือ่ รวมกันแลวจะเกิดการ
ลุกไหมโดยแยกเก็บมิใหมีการปะปนกัน
11. จัดใหมเี สนทางหนีไฟทีป่ ราศจากจุด
ทีพ่ นักงานทํางานในแตละหนวยงานไปสูส ถานที่
ที่ปลอดภัย
12. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ
และระบบน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณประกอบ
13. จั ด เตรี ย มน้ํ า สํารองไว ใ ช ในการ
ดับเพลิง

17. จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด
หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดบั เพลิงทีส่ ามารถ
ดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี
18. มีการซอมบํารุง และตรวจตราใหมี
สารเคมีทใี่ ชในการดับเพลิงตามปริมาตรทีก่ าํ หนด
ตามชนิดของเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือ
19. จั ดให มี การตรวจสอบสภาพของ
เครือ่ งดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึง่ ครัง้
20. จัดใหมีการตรวจสอบการติดตั้งให
อยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
21. จัดติดตัง้ อุปกรณดบั เพลิงในทีเ่ ห็นได
ชัดเจน และสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดย
ไมมีสงิ่ กีดขวาง
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31. มีการจัดทําปาย “หามสูบบุหรี่ ”
บริเวณหองเก็บวัตถุไวไฟ
32. จัดใหมกี ารกําจัดของเสียโดยการเผา
ในเตาที่ออกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะใน
ทีโ่ ลงแจง โดยหางจากทีพ่ นักงานทํางานในระยะ
ที่ปลอดภัย
33. จัดใหมสี ายลอฟาเพือ่ ปองกันอันตราย
จากฟาผา
34. จัดใหมรี ะบบสัญญาณแจงเหตุเพลิง
ไหมชนิดเปลงเสียงใหพนักงานทีท่ าํ งานอยูภ ายใน
อาคารไดยนิ ทั่วถึง
35. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ทํางานของระบบสั ญญาณแจ ง เหตุ เพลิ งไหม
อยางนอยเดือนละหนึง่ ครัง้
36. จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อทํางานที่
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ และมีผู อํานวยการปองกันและ
ระงับอัคคีภยั เปนผูอ าํ นวยการในการดําเนินงาน
ทั้งระบบประจําอยูตลอดเวลา
37. จัดใหผทู มี่ หี นาทีเ่ กีย่ วกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ

22. ใหมกี ารดูแลรักษาอุปกรณดบั เพลิง
และการตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
อยางนอยเดือนละหนึง่ ครัง้ หรือตามระยะเวลา
ที่ผูผลิตอุปกรณนั้นกําหนด
23. จัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรม
การดับเพลิงขัน้ ตนจากหนวยงานทีท่ างราชการ
กําหนดหรือยอมรับ
24. จัดใหพนักงานที่ทําหนาที่ดับเพลิง
โดยเฉพาะอยูตลอดเวลาที่มีการทํางาน
25. จัดใหมอี ปุ กรณปอ งกันอันตรายสวน

บุ คคลที่ ใช ในการดั บเพลิ ง และการฝ ก ซ อม
ดับเพลิงโดยเฉพาะ เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ
หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ
เปนตน ไวเพื่อใหพนักงานใชในการดับเพลิง
26. ปองกันอัคคีภยั ทีเ่ กิดจากการแผรงั สี
การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิด
ความรอนสูงไปสูว สั ดุทตี่ ดิ ไฟไดงา ย เชน จัดทํา
ฉนวนหุมหรือปดกั้น
27. ปองกันอัคคีภยั จากการทํางานทีเ่ กิด
การเสียดสี เสียดทานของเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
ที่เกิดประกายไฟหรือความรอนสูงที่อาจทําให
เกิดการลุกไหม เชน การซอมบํารุง หรือหยุด
พักการใชงาน

28. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่ เมื่ ออยู รวมกั นแลว
จะเกิดปฏิกิริยา หรือการหมักหมมทําใหกลาย
เปนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุ ระเบิดมิใหปะปนกัน
และเก็บในหองที่มีผนังทนไฟ และประตูทนไฟ
ที่ปดไดเอง และปดกุญแจทุกครั้งเมื่อไมมีการ
ปฏิบัติงานในหองนั้นแลว
29. วัตถุทไี่ วตอการทําปฏิกริ ิยาแลวเกิด
การลุกไหม ไดมกี ารจัดแยกเก็บไวตา งหาก โดย
อยูห า งจากอาคารและวัตถุตดิ ไฟในระยะปลอดภัย
30. ควบคุมมิใหเกิดการรัว่ ไหลหรือการ
ระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเปน
สาเหตุใหเกิดการติดไฟ

การปองกันและระงับอัคคีภยั การใชอปุ กรณตา งๆ
ในการดั บเพลิ ง การปฐมพยาบาล และการ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
38. จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนักงาน
ออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟ
39. จัดใหมกี ารฝกซอมดับเพลิง และฝก
ซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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แผนกึ่งสําเร็จรูปพรอมใชงาน
(แนะนําโดย ชิษณุภรณ บุรคี าํ นักวิชาการ
แรงงานชํานาญการ ศูนยความปลอดภัยในการ
ทํางานเขต 5)
แผนปองกันและระงับอคคีภยั ของบริษทั
.....................................................................จํากัด
ประเภทกิจการ.......................................
สถานทีต่ งั้ .............................................
คํานํา
อุบัติเหตุตางๆ สามารถเกิดขึ้นไดตลอด
เวลาโดยทีบ่ างครัง้ เราอาจไมทนั รูต วั ซึง่ อาจเกิด
จากธรรมชาติ หรือเกิดจากกระทําที่ มีมู ลเหตุ
จากความประมาท ดังในกรณีของอัคคีภัยนั้น
สามารถเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา และหากไมไดรบั
การดูแล ตรวจตรา เอาใจใสใหความสําคัญ
โดยเฉพาะกับองคกรที่มีการผลิตหรือเรียกวา
“โรงงาน” ซึ่งมักเปนแหลงกําเนิดหรือบอเกิด
ของอุบตั ภิ ยั นัน้ ๆ ได เนือ่ งจากเปนจุดรวมพลังงาน
หลายๆ ประเภทอยูใ นระบบของการผลิต รวมทัง้
ยังเปนการรวมบุคลากรจํานวนมากทีเ่ กี่ยวของ
กับเครือ่ งจักรอุปกรณตา งๆ หลากหลายชนิด ซึง่
สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยสําคัญที่อาจกอให
เกิดอุบัติภัยชนิดที่เรียกวา “อัคคีภัย” ได
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งแก
ชีวิตและทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยู บริษัทฯ จึงได
จัดทําแผน ปองกันอัคคีภัยขึ้น
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนการปองกันการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย

1.2 เพื่ อลดอัตราการเสี่ ยงตอการเกิด
เหตุอัคคีภัย
1.3 เพื่อเตรียมการรับเหตุฉุกเฉินกรณี
เพลิงไหมอาคาร สถานที่ และอืน่ ๆ ทัง้ กอนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
1.4 เพื่ อระงั บเหตุ เพลิ ง ไหม ได อย าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขอบเขต
แผนปองกันและระงับอัคคีภยั นีใ้ ชภายใน
บริษัท ……………………………………..จํากัด เทานั้น
3. คําจํากัดความ (จะเพิม่ คําจํากัดความ
อีกได ขึ้นอยูกับบริษัท)
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง บริษทั
………………………………….จํากัด
“แผนป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ”
หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่จะใชในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย
“ระบบป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ”
หมายความวา สิ่งที่จัดทําหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและระงับอัคคีภัย
“MSDS” หมายถึง เอกสารกํากับการใช
สารเคมี (Material Safety Data Sheet) แสดงถึง
ความเปนอันตรายตอสุขภาพ การปฐมพยาบาล
อุปกรณปองกันและขอควรปฏิบัติ ตลอดจนขอ
ปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม
“เครือ่ งดับเพลิง” หมายความวา เครือ่ ง
ดับเพลิงสามารถดับเพลิงตามมาตรฐานกําหนด
ในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมของสํานักงาน
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม
“วั ตถุไวไฟ” หมายความวา วั ตถุ ที่ มี
สมบัติติดไฟไดงาย สันดาปเร็ว
“วัตถุไวไฟชนิดของเหลว” หมายความ
วา ของเหลวทีม่ ีคณ
ุ สมบัติทสี่ ามารถระเหยเปน
ไอที่อุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยองศาเซลเซียส ไอ
ระเหยนีเ้ มือ่ สัมผัสกับอากาศถาจุดไฟก็จะติดได
“วัตถุระเบิด” หมายความวา วัตถุระเบิด
ตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
4. ขอมูลของสถานประกอบกิจการ
4.1 ชือ่ สถานประกอบกิจการ...................
.................................................................................
เลขที.่ .......................................หมูท .ี่ ....................
ตรอก/ซอย...................................ถนน..............
..................................แขวง/ตําบล......................
................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย. ................
โทรศัพท.........................โทรสาร........................
4.2 ประเภทกิจการ................................
4.3 จํานวนผูป ฏิบตั งิ านในโรงงาน.........
.............คน เปนชาย………คน เปนหญิง ………คน
ปฏิบัติงานวัน....................ถึงวัน.................
กําหนดเวลาทํางานตั้งแตเวลา...................น.
ถึงเวลา.................น. มีจาํ นวนกะ.................กะ
(ถามีการทํางานเปนกะ ใหระบุจํานวนผูป ฏิบตั ิ
งานแตละกะดวย )
5. แผนที่ ตั้ งสถานประกอบกิ จการ
แผนผัง บริเวณสถานที่จัดเก็บสารเคมี วัตถุ-

SAFET Y LIFE 4

ไวไฟ (อาจจั ดทําผั งแยกออกมาประกอบอยู
ดานหลังแผนก็ได)
5.1 แผนที่ แสดงที่ ตั้ งโรงงาน รวมทั้ ง
สถานทีต่ างๆ เชน ทีพ่ ักอาศัย โรงงาน โรงเรียน
โรงพยาบาล วัด สถานศึกษา เสนทางการจราจร
และชุมชนที่ อยู ใกลเคียงในระยะ 500 เมตร
โดยรอบ โดยใหมีมาตราสวนพอที่จะแสดงให
เห็นไดอยางชัดเจน (อาจจัดทําเปนแผนที่ทีมี
ขนาดใหญแนบทายก็ได.....เปนสิง่ สําคัญสําหรับ
ใชในการควบคุม/วางแผนระงับเหตุเพลิงไหม
ใชสําหรับการจัดเสนทางจราจร การควบคุม
การรั่วไหลของสารเคมี การอพยพชุมชน เชน
บริษัทของทานอาจอยูใกลกับปมน้ํามัน หรือ
ใกลกบั สถานทีเ่ ก็บสารเคมีของบริษทั ขางเคียง)

5.2 แผนผังบริเวณของสถานประกอบ
กิจการ ขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่
เหมาะสมแสดงอาคารตางๆ สถานทีเ่ ก็บสารเคมี
อันตราย เชือ้ เพลิง วัตถุไวไฟ พืน้ ทีอ่ นั ตรายตางๆ
เชน หมอน้าํ หมอแปลงไฟฟา หองควบคุม ระบบ
ไฟฟา หองควบคุมระบบน้ําดับเพลิง ตําแหนง
หัวรับน้ําดับเพลิง เสนทางจราจรภายในสถาน
ประกอบกิจการ จุดรวมพล และเสนทางหนีไฟ
จากแตละอาคารมายังจุดรวมพล อุปกรณและ
เครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอื่นๆ
ที่มีความสําคัญตอการปองกันหรือการควบคุม
เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี
หรือวัตถุอันตราย
 ควรมี ตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดไว เ ป น จุ ด
ควบคุมภาวะฉุกเฉินหลักและจุดที่สาํ รองไวเผือ่
กรณีที่ จุดแรกไมสามารถใชการได ตลอดจน
วิธีการสื่อสารประสานงานในภาวะฉุกเฉิน

ลักษณะการผลิต เริม่ จากกระบวนการ
ผลิตในแตละอาคารหรือเครือ่ งจักรหลักไปจนถึง
ผลผลิตทีไ่ ดและของเสียทีอ่ อกมา และการจัดเก็บ
สารเคมีและแนบเอกสารแสดงอันตราย โดย
ตองระบุถึงวัตถุอันตรายที่เก็บ ตําแหนงจัดเก็บ
ลักษณะของภาชนะทีจ่ ดั เก็บ และปริมาณสูงสุด
ในการจัดเก็บ
5.3 แผนผั งบริ เวณของแต ละอาคาร
(ทุกอาคาร ทุกชั้น) เสนทางการอพยพหนีไฟ
บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ จุดรวมพล ตําแหนง
ติดตัง้ สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตําแหนงติดตัง้
ถังดับเพลิง/ระบบดับเพลิง ตําแหนงจัดเก็บสาร
เคมีอนั ตราย วัตถุไวไฟ หองควบคุมระบบไฟฟา
5.4 สารเคมีอันตราย/สารไวไฟ/วัตถุ


ระเบิดที่มีอยูในครอบครอง...……………ชนิด ดังนี้
ควรมีขอ มูลรายละเอียด (SDS) ของสาร
เคมีอันตราย/สารไวไฟ/วัตถุระเบิดที่ มีอยู ใน
ครอบครอง (หากไมทราบขอมูล SDS ขอแนะนํา
เว็บไซต www.chemtrac.org) สิ่ งสําคัญกรณี
สถานประกอบกิจการของทานมีสารเคมีใดที่
สัมผัสกับน้าํ แลวเกิดการระเบิดหรือใชนา้ํ ดับเพลิง
ไมไดหรือไม เชน ไนโตรเซลลูโลส หากสัมผัสกับ
น้าํ จะเกิดการระเบิดอยางรุนแรง ประโยชนของ
ขอมูลนี้ คือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช ใน
การสือ่ สารกับหนวยงานภายนอก เชน เทศบาล
กูภัยที่จะเขามาชวยดับไฟ และวางแผนการดับ
เพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการเกิด
อันตรายซ้าํ ซอนได) อยาลืมบอกสถานทีจ่ ดั เก็บ
สารไวไฟ/อั นตรายต างๆ ให สั มพั นธ กั บผั ง
บริเวณขอ 5.3
5.5 รายการอุปกรณ เครื่องมือที่ใชใน

การปองกันและระงับอัคคีภัย (ชนิด/ประเภท
จํานวน และควรทําแผนผังตําแหนงจัดเก็บดวย)
5.6 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (ทั้งของ
บุคลากรภายในโรงงานและหนวยงานภายนอก
ที่เขามาใหความชวยเหลือ เชน สถานีดับเพลิง
ทองที่หรือใกลเคียง ไดแก เทศบาล/สุขาภิบาล
สถานีตํารวจทองที่หรือใกลเคียง โรงพยาบาล
การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน
6. กระบวนการผลิต (บรรยายวาในแตละ
กระบวนการมีความเสีย่ งตอการเกิดอัคคีภยั หรือ
ไม อยางไร และมีมาตรการปองกันอยางไร)
หน า ที่ และความรั บผิ ดชอบในแผน
ปองกันอัคคีภยั
หนาทีข่ องผูร บั ผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภัย
1. ฝายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจาหนาที่ความปลอดภัย
4. ยาม
1. หนาทีข่ องฝายบริหาร
1.1 การจั ด ผั ง โรงงาน ระบบ และ
เทคโนโลยีใหมๆ ใหคํานึงถึงการเกิดอัคคีภัย
1.2 กําหนดพื้นที่ควบคุมกระบวนการ
ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจเกิดอัคคีภัย
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1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให
ปลอดภัยจากอัคคีภัย
1.4 ควบคุ มการใช ไฟ การก อเกิ ดไฟ
เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอน ไฟฟาสถิต
หรือวิธกี ารทํางานอืน่ ใดทีท่ าํ ใหเกิดอัคคีภยั เชน
การเชือ่ ม การตัด การขัด ทอรอนตางๆ ตลอดจน
การขนยาย ขนสง เคลื่อนยายสารไวไฟ ซึ่งผู
อนุญาตใหมกี ารทํางานดังกลาวตองเปนผูจ ดั การ
โรงงานหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
1.5 มอบหมายใหมคี ณะกรรมการความ
ปลอดภัยและเจาหนาที่ความปลอดภัยกําหนด
แผนและการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภยั
เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ การปรับปรุง
งาน เปนตน
1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
1.7 วางแผนระยะยาวเกี่ ยวกั บ การ
ปองกันอัคคีภัย เชน ในเรื่องการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณ
เตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดที่มีสาร
ไวไฟหรือสารติดไฟไดงาย
1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การกอเกิดไฟตาง ๆ
2. หน าที่ ของพนั กงานเกี่ ยวกั บการ
ปองกันอัคคีภยั
2.1 พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎ
แหงความปลอดภัยในการทํางานดังนี้
1) หามกอไฟในบริเวณที่หวงหามหรือ
ในบริเวณโรงงานกอนไดรบั อนุญาตจากผูม หี นาที่
รับผิดชอบ

2.2 การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือ
วัสดุตดิ ไฟไดงา ย
1) การนําไฟมาใชหรือกอใหเกิดไฟใน
พื้นทีใ่ ดๆ ตองหางจากบริเวณทีม่ ีสารไวไฟหรือ
วัสดุตดิ ไฟไดงา ยอยางนอยในรัศมี 10 เมตร กรณี
ทีไ่ มอาจทําได ตองทําการปองกันสารไวไฟหรือ
วัสดุตดิ ไฟไดงา ยภายใตการควบคุมของเจาหนาที่
ความปลอดภัย
2.3 การปองกันสถานที่ทํางานและวิธี
เลีย่ งการลุกติดไฟ
1) การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง
และสารไวไฟตาง ๆ
 พนักงานทีพ
่ บเห็นภาชนะใสสารไวไฟ
หรือเชือ้ เพลิงตางๆ อยูใ นสภาพทีช่ าํ รุดหรืออาจ
เกิดการรัว่ ไหล ใหรบี รายงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
และกรณีที่พบวาการรั่วไหลนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงหากไมแกไข ใหรบี ทําการแกไข
และ/หรือรายงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบแกไขทันที
2) การกําจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟ
ไดงา ย
 ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงายตางๆ
พนักงานตองเก็บรวบรวมไวในภาชนะทีไ่ มตดิ ไฟ

2) ห า มสู บ บุ ห รี่ ในบริ เ วณที่ มี ป า ย
“อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” หรือ
“บริเวณหามสูบบุหรี”่ นอกจากสถานทีท่ จี่ ดั ไว
เทานั้น
3) ห า มทํ า การซ อ มแซมเครื่ องจั ก ร
เครื่องมือในบริเวณที่มสี ารไวไฟหรือวัสดุติดไฟ
ไดงายโดยพลการกอนชางซอมและเจาหนาที่
ความปลอดภั ยจะร วมกั นทําใบแจ งซ อมตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด

ได งาย และห ามนําออกจากบริเวณที่ ทํางาน
โดยนําไปเก็บไวในสถานที่ปลอดภัย อยางนอย
วันละ 1 ครั้งตอกะ
3) เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ
 เสื้อผาทีปนเปอนสารไวไฟ พนักงาน
จะตองเปลี่ยนเสื้อผานั้นทันที
4) การปองกันอัคคีภยั จากยานพาหนะ
 พนักงานทีใ่ ชยานพาหนะขนถายสิง่ ของ
ในบริเวณทีม่ สี ารไวไฟ ถังแกส จะตองระมัดระวัง
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การชน การกระแทก หรือการกอใหเกิดอัคคีภยั
5) การปองกันอันตรายจากไฟฟา
 สายไฟ หลอดไฟ สวิทชมอเตอรไฟฟา
พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชไฟฟาที่มีหรือ
ใชอยูในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย
จะตองตรวจตราเปนประจํา เพื่อคนหาสภาพที่
ชํารุด รวมถึงสภาพของสายไฟ ปลัก๊ ไฟ สายดิน
หรือสิง่ อื่นใดทีอ่ าจเปนสาเหตุของอัคคีภัย
6) การปองกันการระเบิดของหมอไอน้าํ
 กอนติดไฟใหตรวจดูระดับน้ํา
 ใหระบายลมภายในเตาเพื่อไลแกสที่
ตกคางในหมอน้ําออกทุกครัง้ กอนติดไฟ
 ลิ้นนิรภัย จะตองทดสอบเปนประจํา
อยางนอย 1 ครัง้ ตอเดือน และถาเกิดการรัว่ ของ
ลิน้ นิรภัยหามใชวธิ เี พิม่ น้าํ หนักหรือตัง้ ลิน้ นิรภัย
ใหแข็งขึ้น
 ถาถังหมอไอน้า
ํ รัว่ ใหหยุดใชงานทันที
และรายงานใหมีการแกไขโดยเร็ว
 ใหตรวจสอบเกจวัดความดัน และหาม
ใชความดันเกินกวาที่กําหนด
 ถังน้ําแหงต่ํากวาระดับของหลอดแกว
ใหรบี ดับไฟ หามสูบน้าํ เขาหมอไอน้าํ อยางเด็ดขาด
แตปลอยใหเย็นลง
 ใหตรวจสอบความปลอดภัยของหมอ
ไอน้ําอยางนอยปละครั้ง
7) การปองกันอัคคีภยั จากการเชือ่ มโลหะ
 อุปกรณการเชื่อม สายไฟและขอตอที่
หลอมหรื อ ชํารุ ด ต องทําการแก ไขให อยู ใน
สภาพที่ปลอดภัย
 ทําการตรวจสอบการรัว
่ ไหลของขอตอ
และวาลวเปนประจํา ถาพบวามีการรั่วไหลของ
แกสจากถังแกส ใหหยุดการทํางานที่ใชไฟใน
บริเวณนั้น และรีบทําการปองกันแกไขโดยเร็ว
 ถังแกสและถังน้า
ํ มันเชือ้ เพลิงตองวาง

ไวหางจากเปลวไฟประกายไฟ ความรอน ทอรอยตางๆ หรือสวนของเครื่องมือเครื่องจักรที่
อาจกอใหเกิดความรอนไดในระยะ 7 เมตร
 สายไฟ สายแกส ขณะทําการตัดเชือ
่ม
ตองไมกดี ขวางการทํางานหรือตรงบริเวณทีอ่ าจ
เหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ
 ห ามทิ้ งหรื อปล อยหั วเชื่ อมไว โดยไม
ดับไฟหรือปดเครือ่ ง

การเชื่อมตองระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟ
ที่จะถูกลมพัดปลิวไปตกในบริเวณที่มีสารไวไฟ
หรื อวั สดุ ติ ดไฟได ง าย หรื อเป นอั นตรายต อ
พนักงานขางเคียง
8) การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟโดย
พนักงาน
 การเคลื่อนยาย/ขนสงสารไวไฟ หาม
ผานหรือใหหลีกเลี่ ยงเส นทางที่ มี การทํางาน
แลวเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ด
โลหะ ฯลฯ
 การขนสงสารไวไฟใหระมัดระวังการ
ตกหรือหกเรี่ยราดบนพื้นที่ทํางาน
 ใหใชวิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
 ภาชนะที่ บ รรจุ ส ารไวไฟที่ ไ ม จําเป น
ตองเปดฝา ใหปดฝาใหมิดชิด


ให ระมั ดระวั งการเรี ยงตั้ งที่ อาจเกิ ด
การตกหลนหรือลมลงมาได
3. หนาทีข่ องเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
3.1 กําหนดเขตพื้ นที่ เสี่ ยงตอการเกิด
เพลิงไหม
3.2 ตรวจสอบสถานที่ลอแหลมตอการ
เกิดอัคคีภัยเปนประจํา
3.3 กําหนดรายละเอียดของแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหมีการอบรม
และฝกปฏิบัติเปนระยะ ๆ
3.4 จัดหา ซอมบํารุ ง และตรวจสอบ
เครื่ องดับเพลิ งและอุปกรณ ดับเพลิ งใหอยู ใน
สภาพที่พรอมตอการใชงานไดตลอดเวลา
3.5 ควบคุมการทํางานของผู รับเหมา
หรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับอัคคีภัย


SAFET Y LIFE 7

3.6 ออกใบอนุญาตการทํางานในพื้นที่
ควบคุมอัคคีภัย
4. หนาที่ยาม (เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย)
4.1 ตรวจตราไมใหบุคคลภายนอกหรือ
ผูร ับสงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานทีเ่ สีย่ ง
ตอการเกิดเพลิงไหม
4.2 ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณ
เก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณที่ เสี่ ยงตอการเกิด
เพลิงไหม
4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิง
ไหมได ใหรีบรายงานตอผูที่เกี่ยวของ
แผนการตรวจตรา
แผนการตรวจตรามี วั ตถุ ประสงค หลั ก
เพือ่ ปองกันอัคคีภยั โดยกําหนดใหตรวจเกีย่ วกับ
วัตถุที่เปนเชื้อเพลิงของเสียที่ติดไฟงาย แหลง
ความรอน อุปกรณดับเพลิง
หลักการจัดทําแผนการตรวจตรา
1. กําหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจตราอยางชัดเจน โดยกําหนดบุคคล
ที่จะทําหนาที่แทนไดดวย
2. กําหนดเรื่องที่ตองการในแตละพื้นที่
เปนการเฉพาะ โดยจัดทําเปนแบบรายงานผล
การตรวจทีส่ ะดวกตอการรายงาน
3. กําหนดระยะเวลาที่ตรวจและสงแบบ
รายงาน
4. กําหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน
แลวสรุปขอบกพรองใหผูบริหารในแตละหนวย
ปรับปรุงแกไข เชน ผูจ ดั การโรงาน ผูจ ดั การฝาย
ธุรการ ฯลฯ แลวสรุปรายงานผูอ าํ นวยการแผนฯ
ทุกเดือน
5. ควรใหมีการตรวจตราทุกกะ
การตรวจตราระบบป องกั นและระงั บ

การควบคุมการทํางานที่มีความรอน
และประกายไฟทุกพื้นทีข่ องโรงงาน
 การควบคุ มแหล งกําเนิ ดประกายไฟ
จากไฟฟา
 การตรวจตราสถานที่การจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟ
 การตรวจสอบระบบการจั ดอุ ป กรณ
ดับเพลิง
 การตรวจสอบระบบสัญญาณแจงเหตุ
ไฟไหม
 การตรวจสอบระบบทางหนีไฟ
 การตรวจสอบระบบปองกันฟาผา
 การตรวจสอบระบบกํ า จั ด ของเสี ย
ติดไฟ
สําหรับหัวหนางาน ใหสรางแบบตรวจใน


อัคคีภยั เชน ถังดับเพลิง ปม น้าํ ดับเพลิง สัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม การจัดเก็บวัตถุไวไฟ ระบบ
ปองกันฟาผา ระบบหนีไฟ เสนทางหนีไฟ/ประตู
ตองไมมสี งิ่ กีดขวาง มีการใชปลัก๊ ไฟพวงกันมาก
เกินไปหรือไม ทั้งนี้ จะตองมีแบบตรวจอัคคีภัย
ประกอบดวย
 การตรวจสอบดานอัคคีภัย
 การควบคุ มบุคคลภายนอกและผู ไ ม
เกี่ยวของในพื้นที่อันตราย
 การควบคุมการสูบบุหรี่

พืน้ ทีต่ นเอง เชน ถังดับเพลิงมีสงิ่ กีดขวางหรือไม
สภาพพรอมใชงานหรือไม เสนทางหนีไฟมีสิ่ง
กีดขวางหรือไมมปี า ย/สัญลักษณบง บอกชัดเจน
หรือไม เศษผาเปอ นสารไวไฟตางๆ มีการจัดเก็บ
ในภาชนะทีเ่ ปนโลหะ มีฝาปด และไดนาํ ออกไป
กําจัดทุกวันหรือไม
สําหรับ จป./คปอ. ใหสรางแบบตรวจ
ความปลอดภัยทีด่ ใู นภาพรวมทัง้ สถานประกอบ
กิจการ
สําหรับชาง จัดทําแผนการบํารุงรักษา
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ตัวอยางแผนการตรวจตรา
แผนผังขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน

ระบบดับเพลิงและอุปกรณประกอบ เชน กําหนด
ตรวจสอบปม น้าํ ดับเพลิง สัญญาณแจงเหตุเพลิง
ไหม ไฟฉุกเฉิน โดยมีการกําหนดระยะเวลาทีต่ อ ง
ดําเนินการตรวจสอบตรวจสอบและมีรายละเอียด
หรือแบบตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งอะไรบาง

ตัวอยางแผนระงับอัคคีภัย
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัตเิ มื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม
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ตัวอยางการกําหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน

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

หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน
ชื่อ.........................................

พนักงานควบคุมเครื่องจักรหรือ
ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ

ลําดับหนาที่

1.
2.
3.
1.
2.
3.

พนักงานผจญเพลิง

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

ผูรับผิดชอบ

ลําดับหนาที่

1.
2.
3.
1.
2.
3.

ชื่อ..................................
ชื่อ..................................
ชื่อ...................................
.......................................
……………………………………
……………………………………

ตัวอยาง โครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง
ผูอํานวยการดับเพลิง
ชื่อ.............................

ฝายไฟฟา

ฝายปฏิบัติการ

ฝายสื่อสารและประสานงาน

ฝายเคลื่อนที่ยายภายใน-ภายนอก

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ

ชื่อ…………………

ชื่อ................

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

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

ชื่อ..............................

.

พนักงาน
ควบคุมเครื่อง

หนวยดับเพลิง

หนวยจัดหาและสนับสนุน
การดับเพลิง

หนวยสนับสนุน

หนวยยามรักษาการณ

หนวยเดินเครื่อง
สูบน้ําฉุกเฉิน

หนวยดับเพลิง
จากพื้นที่อื่น

ชื่อ...............

ชื่อ...............

ชื่อ...............

ชื่อ....................

ชื่อ...........................

ชื่อ....................

ชื่อ....................

ชวยชีวิต

ยานพาหนะ

พยาบาล

ศูนยรวมขาวและสื่อสาร

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

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

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

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

หมายเหตุ
1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใชเมื่อเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหมภายในพื้นที่ตางๆ เพียงเล็กนอย ใหหัวหนาแผนกดําเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเพลิงไหมขั้นตน และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาวและสื่อสาร หรือผูอํานวยการดับเพลิง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัย
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หนาทีข่ องผูป ฏิบัตงิ านตามโครงสราง
ผูปฏิบัติงาน

หนวยจัดหาและสนับสนุนใน
การดับเพลิง
- ผูประสานงาน

- ยามรักษาการณ

- ฝายเคลื่อนยายภายใน
ภายนอก
- ฝายปฏิบัติการ

หนาที่รับผิดชอบ

ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยคอยชวยเหลือดังนี้
1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางผูอํานวยการดับเพลิง
ยามรักษาการณ และผูเกี่ยวของ
2. คอยรับ-สงคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงในการติดตอศูนยขาว
3. สั่งการแทนผูอํานวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผูอํานวยการดับเพลิง
มอบหมาย
1. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงและ
หัวหนาฝายประสานงาน
2. ปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขากอนไดรับอนุญาต
3. ควบคุมปองกันทรัพยสินที่ฝายเคลื่อนยายนํามาเก็บไว
1. ใหรับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ
2. อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายขนสงวัสดุครุภัณฑ
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย
หัวหนาฝายปฏิบัติการใหถือปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ ใหหัวหนาฝายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบัติการ
ออกเปน 2 ชุด คือ ชุดควบคุมเครื่องจักร และชุด ดับเพลิง
1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร
เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ใด ใหชุดควบคุมเครื่องจักรทําการควบคุม
เครื่องจักรใหทํางานตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่องจากหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการกรณีที่ไมสามารถเดินเครื่องหรือไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่อง ใหชุดควบคุม
เครื่องจักรไปชวยทําการดับเพลิง
1.2 ชุดดับเพลิง
1. เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ตัวเองไมวามากหรือนอย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะ
แยกตัวออกจากการควบคุมเครื่องจักร ออกทําการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม
โดยไมตองหยุดเครื่องและใหปฏิบัติการภายใตคําสั่งของหัวหนาฝายปฏิบัติการใน
พื้นที่ในการปฏิบัติการ หากจําเปน ให ขอความชวยเหลือจากหนวยอื่นใหหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการสั่งดําเนินการ
2. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหมในพื้นที่ของตัวเอง ใหแจงขาว โทรศัพทถึง
เจาหนาที่ความปลอดภัย ถึงผูอํานวยการดับเพลิงและโทรศัพทแจงศูนยรวมขาว

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ
- หนวยติดตอดับเพลิงจาก
พื้นที่อื่น

- หนวยเดินเครื่องสูบน้ําฉุกเฉิน

ใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหแจงสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหมและตองการเขามาชวยดับเพลิง ใหรายงาน
ตัวตอผูอํานวยการดับเพลิงเพื่อทําการแบงเปนชุดชวยเหลือสงเสริมการปฏิบัติงาน
3. สําหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร ชุดดับเพลิงควรมาจากชุด
ดับเพลิงในสถานที่นั้น ผูที่มาชวยเหลือควรชวยเหลือในการลําเลียงอุปกรณดับเพลิง
4. คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง ใหคอยอยูบริเวณทีเกิดเพลิงไหม
ใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหเดินเครื่องสูบน้ําดับเพลิงทันทีที่ไดรับแจงเหตุเพลิงไหม
2. ทําการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ขณะที่เกิดเพลิงไหม
3. ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณใชงานตามรายการตรวจเช็ค

ตัวอยางผูร บั ผิดชอบในตําแหนงตางๆ ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ตําแหนง
1. ผูอํานวยการ
ดับเพลิง
2. หัวหนาฝายไฟฟา
3. หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการ
- หนวยคุม
เครื่องจักร

4. หัวหนาฝายสื่อสาร
และประสานงาน
- หนวยสนับสนุน
- พยาบาล
- เจาหนาที่
ยานพาหนะ
– เจาหนาที่ศูนยรวม
ขาว/สื่อสาร
- หนวยจัดหาและ
สนับสนุนดับเพลิง
- ผูประสานงาน
- ผูจายอุปกรณ
ดับเพลิง
- ผูสื่อขาวผานศูนย
รวมขาวและสื่อสาร

เวลาปกติ (วันธรรมดา)
08.00-17.00 น.
- ผูอํานวยการ
ปฏิบัติการหรือผูไดรับ
มอบหมาย
- หัวหนาแผนกไฟฟา
- ผูจัดการฝายโรงงาน
หรือผูไดรับมอบหมาย
- พนักงานควบคุม
เครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency
Response (อยูระหวาง
การจัดตั้งทีม) .................
- ผูจัดการฝายบุคคลหรือ
ผูรับมอบหมาย
- พยาบาลประจําบริษัท
- พนักงานขับ
รถพยาบาล

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา)
วันหยุด
17.00-08.00 น.
08.00-24.00-08.00
- หัวหนาแผนก/หนวย
- หัวหนาแผนก/หนว ย
ประจําพื้นที่หรือใกลเคียง
ประจําพื้นที่หรือใกลเคียง
- พนักงานนอนเวร.........

- พนักงานนอนเวร........

-....................................
- พนักงานควบคุม
เครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency
Response (อยูระหวาง
การจัดตั้งทีม )..................

- ..................................
- พนักงานควบคุม
เครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency
Response (อยูระหวาง
การจัดตั้งทีม )................

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

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

- ทีมปฐมพยาบาล
- พนักงานขับรถพยาบาล

- ทีมปฐมพยาบาล
- พนักงานขับ
รถพยาบาล

- พนักงานรับโทรศัพท

- หนวยยาม
รักษาการณ

- เจาหนาที่ความ
ปลอดภัย(อยูระหวางการ
รออุปกรณดับเพลิง )
- หัวหนาฝายปฏิบัติการ
(ตอนตน) จป. (เมื่อไปถึง
ที่เกิดเหตุ
- ผูประสานงานยาม
รักษาการณ

5. หัวหนาฝาย
เคลื่อนยาย

- หัวหนาฝายแผนก
- นายเวรประจําวันหยุด
ธุรการ /ผูไดรับมอบหมาย

- นายเวรประจําวันหยุด

6. หัวหนาฝาย
สงเสริมปฏิบัติการ
- หนวยเดินการ
เครื่องสูบน้ําฉุกเฉิน
- หนวยติดตอ
ดับเพลิงจากพื้นที่อื่น
- ใช Safety Order
System (SOS)

- ผูจัดการฝาย

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

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

- จากหนวยธุรการ/ซอม
บํารุง
ชื่อ ...........................

- จากหนวยธุรการ/ซอม
บํารุง
ชื่อ..............................

- จากหนวยธุรการ/ซอม
บํารุง
ชื่อ........................

- ผูกดสัญญาณแจง เหตุ
จาก SOS ………………..

- ผูกดสัญญาณแจงแหตุ
จาก SOS ……………………

- ผูกดสัญญาณแจงแหตุ
จาก (SOS) ………………

- หัวหนายามรักษาการณ
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แผนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนีไฟนัน้ กําหนดขึน้ เพือ่ ความ
ปลอดภัยของชีวติ และทรัพยสนิ ของพนักงานและ
ของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
แผนอพยพหนีไฟที่กาํ หนดขึ้นนั้น มีองค
ประกอบต างๆ เช น หน วยตรวจสอบจํานวน
พนักงาน ผูน าํ ทางหนีไฟ จุดนัดพบ หนวยชวยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกําหนดผู
รับผิดชอบในแตละหนวยงานโดยขึ้ นตรงตอผู
อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอ าํ นวยการดับเพลิง
ดังนี้
 ผู อํ า นวยการอพยพหนี ไ ฟ หรื อ ผู
อํานวยการดับเพลิง ชือ่ .....................................
 ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟ หรือ
ผูช ว ยผูอ าํ นวยการดับเพลิง ชือ่ ...........................
ในแผนดั ง กล า วควรกํา หนดให มี ก าร
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. หนวยงานตรวจสอบจํานวนพนักงาน
มีหนาทีต่ รวจนับจํานวนพนักงานวามีการอพยพ
หนีไฟออกมาภายนอกสูบ ริเวณทีป่ ลอดภัยครบ
ทุกคนหรือไม
2. ผูน าํ ทางหนีไฟจะเปนผูน าํ ทางพนักงาน
อพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว
3. จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุด
รวมพล” จะเปนสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยซึง่ พนักงาน
สามารถทีจ่ ะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบ
นับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพไฟหนี
ออกมาไมครบตามจํานวนจริงหมายถึงมีพนักงาน
ติดอยูในพืน้ ที่ทเี่ กิดอัคคีภัย
4. หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะเขา

ตัวอยางแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง
สั่งใชแผนอพยพหนีไปยัง Reception
Reception ประกาศพรอมกด
สัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครั้ง
ผูนําทางจะถือสัญญาณธงสีแดงนํา
พนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตาม
ชองทางที่กําหนด
ผูนําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมพล

ผูนําทาง & ผูตรวจสอบยอดทําการ
ตรวจสอบยอด
รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสง
หนวยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกลเคียง

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผูอาํ นวยการหรือ
ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล
ยอดครบ

ยอดไมครบ

ผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงแจงให
พนักงานอยูในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณสงบ

ผูอํานวยการ หรือผูชวย
ผูอํานวยการดับเพลิง
สั่งหนวยชวยชีวิตคนหา

หนวยชวยชีวิตคนหาและรายงาน
ผลใหผูอํานวยการหรือผูชวย
ผูอํานวยการทราบ
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คนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานทียังติดคางอยู
่

ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ไดเกิดอัคคีภัย รวมถึง
กรณีของพนักงานทีอ่ อกมาอยูท จี่ ดุ รวมพลแลวมี
อาการเปนลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน
หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะ
ใหในกรณีที่พยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลว
ตองนําสงโรงพยาบาล
แผนบรรเทาทุกข
แผนบรรเทาทุ กข ประกอบด วยหั วข อ
ตางๆ ดังนี้
1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
2. การสํารวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจาหนาทีท่ กุ ฝายและ
กําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพือ่ รอรับคําสัง่
4. การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต
5. การเคลือ่ นยายผูป ระสบภัย ทรัพยสนิ
ของผูเสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณเพลิงไหม
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนา
เพือ่ ใหธรุ กิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วทีส่ ุด
แผนปฏิรปู
แผนปฏิรปู ไดแกการนํารายงานผล การ
ประเมินจากทุกดานจากสถานการณจริงมาปรับปรุง
แกไข โดยเฉพาะแผนการปองกันอัคคีภยั (กอน
เกิดเหตุ) แผนปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม แผน
บรรเทาทุกข (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมไปถึงการ
ปรับปรุงแกไขตัวบุคลากรตางๆ ที่บกพรอง
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพือ่ รวมรับแผน
ปฏิรูป ไดแก
1. โครงการประชาสัมพันธสาเหตุการ
เกิดอัคคีภยั และแนวทางปองกันในรูปแบบตางๆ
2. โครงการสงเคราะหผูปวย
3. โครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหา
สิง่ ที่สญ
ู เสียใหกลับคืนสภาพปกติ
แผนการอบรม
แผนการอบรมเปนแผนทีจ่ ดั ทําขึน้ สําหรับ
การป องกั นอั คคี ภั ยในสถานประกอบกิ จการ
โดยกําหนดใหมกี ารอบรมพนักงานหรือเจาหนาที่
ผูป ฏิบัตงิ านทุกคนทุกระดับของสถานประกอบ
กิจการ ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ
หลักการจัดทําแผนการฝกอบรม
1. กําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบดําเนินการ
ฝกอบรม

2. กําหนดหลักสูตรเรือ่ ง หรือหัวขอที่จะ
ทําการฝกอบรม ไดแก
 แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
 การดับเพลิงขัน
้ ตน
 การดับเพลิงขั้นสูง หรือขั้นกาวหนา
 การใชอป
ุ กรณดบั เพลิงประเภทตางๆ
 การอพยพหนีไฟ
 การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
3. เลือกวิธีการอบรม เชน
 การบรรยาย
 การอภิปราย
4. กําหนดระยะเวลาทีใ่ ชในการฝกอบรม
5. กําหนดบุคคลทีจ่ ะเขารับการฝกอบรม
ใหเหมาะสมกับเรื่องหรือหัวขอฝกอบรม
6. มีการประเมินผลการอบรมทุกครั้ง
ตัวอยาง หลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง
การดับเพลิงขัน้ ตน
วัตถุประสงค
เพื่ อให ผู เข ารั บการฝ กอบรมมี ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นตนและ
สามารถใชถังดับเพลิง รวมทัง้ สายดับเพลิงและ
หัวฉีดดับเพลิงไดอยางถูกตองเหมาะสม
หัวขอการฝกอบรม
 ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม
 การแบงประเภทของเพลิง
 การปองกันแหลงกําเนิดไฟ
 เครือ
่ งมือดับเพลิง
 วิธีดับเพลิงประเภทตางๆ
คุ ณสมบั ติ ของผู เข ารั บ การฝ ก อบรม:
พนักงานผูป ฏิบตั งิ านทุกคน
วิ ธี ก ารฝ ก อบรม: การบรรยายภาค
ทฤษฏี และการฝกซอมภาคปฏิบัติ
จํานวนผูเ ขารับการฝกอบรม: 50 คน/รุน
ระยะเวลาการฝกอบรม: ใชเวลา 1 วัน
(ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
กําหนดการฝกอบรม: วันที่ 1, 15, 30
ของทุกเดือน
งบประมาณ: 5,000 บาท
ผูรับผิดชอบ: เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน
แผนการรณรงคปอ งกันอัคคีภยั
แผนการรณรงคปอ งกันอัคคีภยั เปนแผน
ทีจ่ ัดทําขึน้ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถาน
ประกอบกิจการ และเปนการสรางความสนใจ
รวมทัง้ สงเสริมเรือ่ งการปองกันอัคคีภยั แกผปู ฏิบตั ิ
งานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบกิจการ

หลักการทําแผนรณรงคปอ งกันอัคคีภยั
1. กําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบการทําแผน
2. กําหนดหัวขอที่จะรณรงค ไดแก
 องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม
 การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
 การลดการสูบบุหรี่
 ผลทีเ่ กิดขึน
้ จากอัคคีภยั
 การทําความสะอาด
3. เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค
ที่เหมาะสม เชน
 การประกวด
 การจัดทําโปสเตอร และปายตาง ๆ
 การจัดนิทรรศการ
 การใชสื่อตาง ๆ
4. กําหนดระยะเวลาที่ใชในการรณรงค
5. กําหนดบุคคลหรือกลุมเปาหมายที่
ใชในการรณรงค
6. ประเมินผลจากการรณรงคทุกครั้ง
ตัวอยางหัวขอรณรงคปอ งกันอัคคีภัย
 5 ส. (ทํา 5 ส. ทุกเย็นวันพุธกอน
เลิกงาน 30 นาที โดยใหตัวแทนของพนักงาน
ชุดละ 10 คน เขารวม และมีของรางวัลแจกให
เชน ถุงมือ ผากันเปอน
 การลดการสูบบุหรี่
 จัดพื้นที่สูบบุหรี่ และแจงใหพนักงาน
ในหนวยงานทราบ ติดประกาศกฎระเบียบและ
บท ลงโทษที่ชัดเจน
 ให รางวั ลกั บผู ที่ ถ ายภาพบุ คคลที่ สู บ
บุหรี่ในพื้นที่ทํางาน
 การจัดบอรดความปลอดภัย
 า นการปองกันอัคคีภยั
 จัดบอรดความรูด
วิธีใชถังดับเพลิงเบื้องตน รวมทั้งขาวอุบัติเหตุ
การสูญเสียเนือ่ งจากอัคคีภยั
 การสาธิตการดับเพลิงเบือ
้ งตน
 สาธิตการใชถังดับเพลิงเบื้องตน โดย
การจําลองสถานการณเพลิงไหม โดยการกอไฟ
กองเล็กแลวสาธิตการใชถงั ดับเพลิง
 กิจกรรมประกวดภาพวาดสาเหตุของ
การเกิดอัคคีภยั
 เปนภาพวาดลงบนกระดาษสีขาวขนาด
เอ 4 หรือ 8" x 10"
 ภาพวาดจะต องมี แนวความคิ ดแสดง
ใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยพรอมคํา
อธิบายถายทอดความหมายของภาพนั้น
 สามารถส งภาพประกวดได ทั้ งภาพสี
และภาพขาวดํา
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