
  

 

 

 

 
 

แนวการจัดทํา 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ 

  

  

   

 

 จัดทําโดย   สํานักความปลอดภัยแรงงาน    
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

         ๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  
          กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
          โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ 
       www.oshthai.org 

มกราคม ๒๕๕๖ 



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 
 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ  ๔  
กําหนดให้สถานประกอบกิจการที ่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนข้ึนไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประกอบด้วย การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   
ณ  สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
 สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงจัดให้มีแนวการจัดทํา 
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  
๒. เพ่ือสร้างความมั่นใจในเรือ่งความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
๓. เพ่ือลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย  
๔. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ  
 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  
๑. แผนการตรวจตรา 
๒. แผนการอบรม 
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
๔. แผนการดับเพลิง  
๕. แผนอพยพหนีไฟ  
๖. แผนบรรเทาทุกข์  

 
๑. แผนการตรวจตรา  

เป็นแผนการสํารวจความเส่ียงและตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิด 
เพลิงไหม้ ก่อนจัดทําแผนควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเส่ียง 
ต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ ปริมาณของสารอันตราย 
ที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการวางแผน  

การตรวจตรา ควรมีการกําหนดบุคคล พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจ   
ระยะเวลา ความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจน  
 
 



ตัวอย่างของหัวข้อที่ควรตรวจตรา เช่น  
- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้  
- การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ  
- ของเสียติดไฟง่าย  
- เช้ือเพลิง  
- แหล่งความร้อนต่าง ๆ  
- อุปกรณ์ดับเพลิง  
- ทางหนีไฟ  

๒. แผนการอบรม  
เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิด 

อัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ย่อมนํามาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินเสียหาย การผลิต การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ดังน้ันในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจําเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยกําหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน  

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทําในแผนการอบรม  
- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน  
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดทําในแผนการอบรม  
- การปฐมพยาบาล  
- การผายปอดและนวดหัวใจ  

  
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
โดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเร่ืองการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงาน 
ในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน  

ตัวอย่างหัวข้อที่จะทําการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น  
- ๕ ส.  
- การลดการสูบบุหรี่  
- การจัดนิทรรศการ  
- จัดทําโปสเตอร์  
- การใช้สื่อต่าง ๆ  

 
 
 
 

-๒- 



หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย 

๔. แผนการดับเพลิง  
แผนการดับเพลิง 

ตัวอย่างลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ 
 

 

       แจ้ง 

 
  ให้รายงาน 

ถ้าดับได้           ผู้บังคบับัญชา     รายงาน            รายงาน 
 ตามลําดับขั้น 

                                                                                       
                                                                              ดับได้     แจ้ง 
 
 
 
 
     ถ้าดับไม่ได้            ถ้าดับไม่ได้ 
                    รายงาน 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน 
ระดับวิชาชีพ  

หรือผู้รับผิดชอบ  

ผู้อํานวยการดับเพลิง
หรือผู้จัดการโรงงาน 

พนักงาน 
ที่พบเหตุ 
เพลิงไหม้ 

แจ้งเพื่อนร่วมงาน 
หรือหัวหน้างาน 

และเข้าดับเพลิงทันท ี - ใช้แผนปฏิบัติการระงับ  
   เหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น 
- แจ้งประชาสมัพันธ์ 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
  ในการทํางานระดับวิชาชีพ  

หรือผู้รับผิดชอบ  
  

ผู้อํานวยการดับเพลิง
หรือผู้จัดการโรงงาน 

ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอก 
หรือใช้แผนปฏิบัติการ 
เมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง 

(ถ้ามี) 

-๓- 



ตัวอย่าง 
การกําหนดตัวบุคคลและหน้าทีเ่พื่อระงับเหตุเพลงิไหม้ขั้นต้น 

 
 
ฝ่าย / แผนก........................................................... 
บริเวณ................................................................... 
ชุด......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. ชื่อ......................................................................     ผู้รับผิดชอบ ๑. ชื่อ...................................................................... 
  ๒. ชื่อ......................................................................       ๒. ชื่อ...................................................................... 
  ๓. ชื่อ......................................................................       ๓. ชื่อ...................................................................... 
หน้าที่ ๑..........................................................................................     หน้าที่ ๑.......................................................................................... 
 ๒..........................................................................................      ๒.......................................................................................... 
 ๓..........................................................................................      ๓.......................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่นในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  หมายถึง  ผู้ควบคมุเครื่องจักร  ผู้ควบคุมไฟฟ้า ทีมควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เป็นต้น 
                         ซึ่งจะต้องกําหนดตามความจําเป็นของสถานประกอบการ 
  ๒. หน้าที่ให้ระบุตามที่กําหนดให้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเพลิงไหม้  เช่น  ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักร  ควบคุมไฟฟ้า ควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น 

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

พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่น 

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ 

 

พนักงานผจญเพลิงขั้นต้น 

-๔- 



 
ตัวอย่าง  โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงบัอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรนุแรง (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง 
  ๒. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย  ให้หัวหน้าแผนกดําเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น 
       และโทรศพัท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร  หรือผู้อํานวยการดับเพลิง  หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

ผู้อํานวยการดับเพลิง 
ชื่อ.......................................... 

ฝ่ายไฟฟ้า 
ชื่อ......................... 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ชื่อ............................ 
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
ชื่อ.......................................... 

ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน ภายนอก 

ชื่อ.......................................... 
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 

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

พนักงาน 

ควบคุมเครื่อง 
ชื่อ......................... 

หน่วยดับเพลิง 
ชื่อ............................ 

หน่วยยาม
รักษาการณ์ 

ชื่อ....................... 

หน่วยเดินเครื่อง 
สูบน้ําฉุกเฉิน 

ชื่อ....................... 

หน่วยดับเพลิง 
จากพื้นที่อื่น 

ชื่อ....................... 

ช่วยชีวิต 
ชื่อ.........................
ชื่อ......................... 

ยานพาหนะ 
ชื่อ......................... 
ชื่อ......................... 

หน่วยสนับสนุน 
ชื่อ....................... 

หน่วยจัดหาและ 

สนับสนุนการดับเพลิง 
ชื่อ....................... 

ช่วยชีวิต 
ชื่อ.........................
ชื่อ......................... 

ยานพาหนะ 
ชื่อ......................... 
ชื่อ......................... 

-๕- 



หน้าทีข่องผูป้ฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเม่ือเกิดเหตุเพลงิไหม้ขั้นรนุแรง (ถ้ามี) 
 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าทีร่ับผิดชอบ 

ผู้อํานวยการดับเพลิง 
 
 
 
 
 
ฝ่ายไฟฟ้า 
 
 
 
 
ฝ่ายปฏิบัติการ 
 
 
 
 

ให้ปฏิบัติดังน้ี  
๑. รับฟังรายการต่าง ๆ เพ่ือสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ  
๒. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๓. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  
๔. ให้ข่าวแก่สือ่มวลชน  
 
ให้ปฏิบัติดังน้ี  
๑. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพ่ือรับคําสั่งตัดไฟ   
    จากฝ่ายปฏิบัติการ  
๒. รับคําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิง  
 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบัติดังน้ี  
๑. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุด  
   ปฏิบัติการออกเป็น ๒ ชุด คือ ชุดควบคุมเครื่องจักร และ 
   ชุดดับเพลิง  
   ๑.๑ ชุดควบคุมเคร่ืองจักร  
         เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ใด ให้ชุดควบคุมเครื่องจักร 
   ทําการ ควบคุมเครื่องจักรให้ทํางานต่อไปจนกว่าจะได้รับ 
   คําสั่งให้หยุด เครื่องจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกรณีที่ 
   ไมส่ามารถเดินเคร่ือง หรือ ได้รับคําสั่งใหห้ยุดเคร่ือง  
   ให้ชุดควบคุมเคร่ืองจักรไปช่วยทําการ ดับเพลิง  
   ๑.๒ ชุดดับเพลิง  
         เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ตัวเองไม่ว่ามากหรือน้อย  
   ชุดปฏิบัติการชุดน้ีจะแยกตัวออกจากการควบคุมเครื่องจักร 
   ออกทําการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยไม่ต้อง 
   หยุดเคร่ืองและ ให้ปฏิบัติการภายใต้คําสั่งของหัวหน้าฝ่าย  
   ปฏิบัติการในพ้ืนที่ ใน การปฏิบัติการหากจําเป็นต้องขอ 
   ความช่วยเหลือจากหน่วยอ่ืนให้ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
   สั่งดําเนินการ  

 
 

-๖- 



ผู้ปฏิบัติงาน หน้าทีร่ับผิดชอบ 

 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
 
 
 
 
หน่วยจัดหาและสนบัสนนุในการดับเพลิง 
- ผู้ประสานงาน 
 
 
 
 
 
- ยามรักษาการณ์ 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน - ภายนอก 

๒. ทันททีี่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ของตัวเอง ให้แจ้งข่าว  
   โทรศัพท์ถึงเข้าหน้าที่ความปลอดภัยถึงผู้อํานวยการดังเพลิง  
   และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว  
 
ให้ปฏิบัติดังน้ี  
๑. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง  
๒. รับคําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 
๓. สั่งการแทนผู้อํานวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย  
 
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยช่วยเหลือดังน้ี  
๑. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อํานวยการดับเพลิง  
    ยามรักษาการณ์ และผู้เก่ียวข้อง  
๒. คอยรับ-ส่งคําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิงในการติดต่อ 
    ศูนย์ข่าว  
๓. สั่งการแทนผู้อํานวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้อํานวยการ 
    ดับเพลิง มอบหมาย  
๑. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิง 
    และหัวหน้าฝ่ายประสานงาน  
๒. ป้องกันมิใหบุ้คคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าก่อน 
    ได้รับอนุญาต  
๓. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนํามาเก็บไว้  
 
๑. ให้รับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บ  
    วัสดุครุภัณฑ์  
๒. อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์  
๓. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย  

 

 

 

 

 

-๗- 



ผู้ปฏิบัติงาน หน้าทีร่ับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 
- หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพ้ืนที่อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หน่วยเดินเคร่ืองสูบนํ้าฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร 

 
ให้ปฏิบัติดังน้ี  
๑. ใหแ้จ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)  
๒. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือ  
    ดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อํานวยการดับเพลิงเพ่ือทําการ 
    แบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน  
๓. สําหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเคร่ืองจักร ชุดดับเพลิง 
    ควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่น้ัน ผู้ทีม่าช่วยเหลือควร 
    ช่วยเหลือในการลําเลยีงอุปกรณ์ดับเพลิง  
๔. คอยคําสั่งจากผู้อํานวยการดับเพลิง ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิด  
    เพลิงไหม ้ 
ให้ปฏิบัติดังน้ี  
๑. ให้เดินเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
๒. ทําการควบคุมดูแลเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้  
๓. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใช้งานตาม 
    รายการตรวจเช็ค  
 
ให้ปฏิบัติดังน้ี  
๑. เมื่อทราบขา่วเกิดเพลิงไหม้จะต้องทําการตรวจสอบข่าว  
๒. แจ้งเหตุเพลิงไหม้  
๓. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ  
๔. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร)  
๕. แจ้งข่าวอีกคร้ังเมื่อเพลิงสงบ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

-๘- 



ตัวอย่างผู้รบัผดิชอบในตําแหน่งต่าง ๆ ตามผู้ปฏิบัติงาน 
ตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงบัอัคคีภัยเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขัน้รุนแรง (ถ้ามี) 

 

ตําแหน่ง เวลาปกติ (วันธรรมดา) 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 
๑๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. 

วันหยุด 
๐๘.๐๐-๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. 

๑. ผู้อํานวยการ  
    ดับเพลิง  
 
๒. หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้า  

- ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
 
- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า  

- หัวหน้าแผนก/หน่วย  
  ประจําพ้ืนทีห่รือใกล้เคียง 
  
- พนักงานนอนเวร............ 

- หัวหน้าแผนก/หน่วย   
  ประจําพ้ืนทีห่รือใกล้เคียง 
  
- พนักงานนอนเวร.............. 

๓. หัวหน้าฝ่าย  
    ปฏิบัติการ  
   - หน่วยคุม
เครื่องจักร 

- ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหรือ  
  ผู้ได้รับมอบหมาย  
- พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ  
- ทีม Emergency 
Response  
…………………………  

- ....................................... 
 
- พนักงานคุมเคร่ืองจักรปกติ  
- ทีม Emergency 
Response  
………………………… 

- ....................................... 
 
- พนักงานคุมเคร่ืองจักรปกติ  
- ทีม Emergency Response  
………………………… 
………………………… 

๔. หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร  
    และประสานงาน  
- หน่วยสนับสนุน  
   - พยาบาล  
   - เจ้าหน้าที่  
     ยานพาหนะ  
   - เจ้าหน้าที่ศูนย์   
    รวมข่าวและสื่อสาร  
- หน่วยจัดหาและ  
  สนับสนุนการ  
  ดับเพลิง  
   - ผู้ประสานงาน  
   - ผู้จ่ายอุปกรณ์  
     ดับเพลิง  
   - ผู้สื่อข่าวผา่น 
     ศูนย์รวมขา่ว  
     และสื่อสาร  
   - หน่วยยาม    
     รักษาการณ์  

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือ 
  ผู้รับมอบหมาย 
 
- พยาบาลประจําบริษัท 
- พนักงานขับรถพยาบาล 
 
- พนักงานรับโทรศัพท ์
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   
  (อยู่ระหว่างการรอ 
  อุปกรณ์ดับเพลิง) 
- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ  
  (ตอนต้น) 
  จป. (เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ) 
- ผู้ประสานงานยาม   
  รักษาการณ ์

- ........................................ 
 
 
- ทีมปฐมพยาบาล  
- พนักงานขับรถพยาบาล  
 
-…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหน้ายามรักษาการณ์  

- ......................................... 
 
 
- ทีมปฐมพยาบาล  
- พนักงานขับรถพยาบาล  
 
-…………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหน้ายามรักษาการณ์  

 

-๙- 



 

ตําแหน่ง  
เวลาปกติ (วันธรรมดา) 
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  

นอกเวลาปกต ิ
 (วันธรรมดา)  

๑๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  

วันหยุด  
๐๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ – 

๐๘.๐๐  

๕. หัวหน้าฝ่าย    
    เคลื่อนย้าย  
    ภายใน / 
ภายนอก  

- หัวหน้าฝ่ายแผนกธุรการ   
  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  

- นายเวรประจําวัน  - นายเวรประจําวันหยุด  

๖. หัวหน้าฝ่าย 
   ส่งเสริมปฏิบัติการ  
   - หน่วยเดินเครื่อง  
     สูบนํ้าฉุกเฉิน  
  - หน่วยติดต่อ  
    ดับเพลิงจาก
พ้ืนที่อ่ืน  
  - ใช้ Safety 
Order System 
(SOS)  

- ผู้จัดการฝ่าย  
 
- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบํารุง  
 
ช่ือ...................................... 
 
 
- ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ 
จาก SOS ……………………  

- ……………………… 
 
- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบํารุง  
 
ช่ือ..................................... 
 
 
- ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ 
จาก SOS …………………  

- ………………………… 
  
- จากหน่วยธุรการ / ซ่อมบํารุง  
 
ช่ือ......................................  
 
 
- ผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุ 
จาก SOS …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 



๕ แผนอพยพหนีไฟ  
แผนอพยพหนีไฟน้ันกําหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สนิของพนักงาน 

และของสถานประกอบการในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้  
แผนอพยพหนีไฟที่กําหนดขึ้นน้ัน มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน,  

ผู้นําทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อํานวยการดับเพลิง ดังน้ี  

- ผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อํานวยการดับเพลิง  
ช่ือ ......................................................  

- ผู้ช่วยผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง  
ช่ือ ......................................................  

ในแผนดังกล่าวควรกําหนดให้มีการปฏิบัติดังน้ี  
๑. ผู้นําทางหนีไฟ จะเป็นผู้นําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้  
๒. จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงาน 

สามารถที่จะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได้  
๓. หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหน้าทีต่รวจนับจํานวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟ 

ออกมาภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตาม
จํานวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย  

๔. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทําการช่วยชีวิตพนักงานท่ียังติดค้างอยู่ 
ในอาคารหรือในพ้ืนที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม 
ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บเป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและติดต่อ
หน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑- 



ตัวอย่าง 
แผนอพยพหนีไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ไม่ครบ 
ครบ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง 
สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ประกาศ 
พร้อมกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ผู้นําทางจะถือ(สัญลักษณ์ธง)นําพนักงาน 
ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กําหนด 

ผู้นําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมพล 

ผู้นําทาง & ผู้ตรวจสอบยอดพนักงาน 

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งต่อผู้อํานวยการ 
หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล 

รีบนําผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บ 

ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล

ใกล้เคียง 
ผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง 

แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล 
จนกว่าเหตุการณ์สงบ 

ผู้อํานวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย
สั่งหน่วยงานช่วยชีวิต (ถ้ามี) 
หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก
ภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง 

หน่วยช่วยชีวิตหรือเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงจากภายนอกค้นหา 
ผู้ติดค้างและรายงานผลให้
ผู้อํานวยการหรือผู้ช่วย
ผู้อํานวยการทราบ 

-๑๒- 

ยอดไม่ครบ 
ยอดครบ 



๖. แผนบรรเทาทุกข์  
แผนบรรเทาทกุข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
๑. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  
๒. การสํารวจความเสียหาย  
๓. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกําหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับคําสั่ง  
๔. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต  
๕. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
๖. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้  
๗. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
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