
 

 

 

 

 
 

 
แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียด 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 

ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ 

  

  

   จัดทําโดย สํานักความปลอดภัยแรงงาน    

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

มกราคม ๒๕๕๖ 



แนวทางการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนและรายละเอียด 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณนีายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนนิการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ 

              
................................................ 

ตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเ ก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคี ภัย  พ .ศ .๒๕๕๕  
ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้นายจ้างที่จะดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเอง ขอความ
เห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมท้ังรายละเอียดเ ก่ียวกับการฝึกซ้อม  
ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสํานักความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทําแนวทางการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงละฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มี
การฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

๑. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานประกอบการ 
  ๒.  กิจกรรมสาํหรับการฝึกซอ้มดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 ๓.  ข้อมลูเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 
 ๔.  แผนผังบรเิวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ 
 ๕.  แผนการดับเพลิง  และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ 
 ๖.  เหตุการณ์จําลอง 
 ๗.  ผู้ดําเนินการฝึกซ้อม 
 ๘.  การประเมนิผลการฝึกซ้อม 
 ๙.  อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม 
 ทั้งน้ี  รายละเอียดของการจัดทํา เป็นดังน้ี 

 

 หัวข้อที่ ๑  ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานประกอบการ 
 ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 ๑.๑  ช่ือสถานประกอบการ      
                 สถานที่ฝึกซ้อม       

 ๑.๒  ที่ต้ัง  
๑.๓  ประเภทกิจการ  
๑.๔  จํานวนลกูจ้าง/พนักงาน/ลูกจ้างรับเหมา รวม  
๑.๕  กระบวนการผลิต (โดยสังเขป)   

                   (อาจเขียนเป็นรูปของแผนผงักระบวนการผลิต)   

 

 



-๒- 
 
หัวข้อที ่๒  กิจกรรมสําหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
 นายจ้างควรมีกิจกรรมสําหรับการเตรียมการเพ่ือการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ       
และกิจกรรมเพ่ือการฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจของทีมงาน 

กิจกรรมสําหรบัการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เปน็ดังนี ้

กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง 

๑.  การประชุมวางแผน ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกซ้อม 

๒. การประชุมช้ีแจงแผนการดับเพลิง 
    แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ    
    ผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จําลอง 

บุคคลที่มหีน้าที่ตามแผน 
ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกซ้อม 

๓. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   
    ตามเหตุการณ์จําลอง ณ สภาพการทํางานจริง 

ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามท่ีกําหนดในแผนฯ 
และเหตุการณ์จําลอง 

๔. การสรุปประเมินผลการฝกึซ้อม ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกซ้อม 

๕. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พนักงานดับเพลิงขั้นต้น 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมบังคับที่สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการ 
 
 หัวข้อที่ ๓  ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 
 ให้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่ประสงค์       
จะทําการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น เอกสารต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สารไวไฟ สารเคมี
อันตราย การเช่ือม การตัดโลหะ เตาเผา การจุดไฟ กระแสไฟฟ้าสถิต เครื่องทําความร้อน การลุกไหม้ด้วยตนเอง        
ความเสียดทานของเครื่องจักร อุปกรณ์โลหะ ความร้อนจากผิวของวัตถุ เป็นต้น 
 

 หัวข้อที่ ๔  แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ 
 ๔.๑ แผนผังบริเวณสถานประกอบการ 
       ๔.๑.๑ แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานท่ีจะทําการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน 
       ๔.๑.๒ สถานที่แสดงจุดรวมพล 
       ๔.๑.๓ แผนผังแสดงการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง 
 ๔.๒ แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ 
 แผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟของสถานประกอบการ เฉพาะหน่วยงานท่ีจะทําการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการอพยพหนีไฟ สําหรับกรณีที่หน่วยงานเป็นอาคาร 
หลายช้ัน  ให้แนบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟทุกช้ัน ทั้งน้ี ต้องเป็นแผนผังที่มีรายละเอียดแสดงเส้นทางหนีไฟที่
ชัดเจน 
 



-๓- 
 
หัวข้อที่ ๕  แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ 
 แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟที่ใช้อยู่ในหน่วยงานที่จะทําการฝึกซ้อม 
 ๕.๑ แผนการดับเพลิงที่อย่างน้อยประกอบด้วยลําดับขั้นตอนปฏิบัติและการกําหนดบุคคลพร้อม
หน้าที่     ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น  
 ๕.๒ แผนการอพยพหนีไฟ ที่อย่างน้อยประกอบด้วยการกําหนดบุคคลและหน้าที่ในการอพยพ 
หนีไฟ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

ตัวอย่างของแผนการดับเพลิงขั้นต้น และแผนการอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้ 



หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย 

-๔- 
ตัวอย่างแผนการดับเพลงิขัน้ต้น 

ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ 
 

 

       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) 



-๕- 
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.......................................................................................... 
 

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น 

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

พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่น 

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น ทีมควบคุมเครื่องจักร ทีมควบคุมไฟฟ้า 
ทีมควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง  

 

พนักงานผจญเพลิงขั้นต้น 



-๖- 
ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ 

การกําหนดบุคคลและหน้าทีก่ารอพยพหนีไฟ 
 

การอพยพหนีไฟที่กําหนดขึ้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงานผู้นําทางหนีไฟ       
จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อ
ผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อํานวยการดับเพลิง ดังน้ี 
            - ผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อํานวยการดับเพลิง  ช่ือ.................................................. 
            - ผู้ช่วยผู้อํานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง ช่ือ................................. 
 
            ในแผนดังกล่าวควรกําหนดให้มีการปฏิบัติดังน้ี 
           ๑. หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจํานวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมา
ภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ 
           ๒. ผู้นําทางหนีไฟ จะเป็นผู้นําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ 
          ๓. จุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับ
จํานวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวนจริง ซึ่งหมายถึง ยังมีพนักงานติดอยู่ในพ้ืนที่ที่
เกิดอัคคีภัย  
           ๔. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทําการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือ
พ้ืนที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีพนักงานท่ีออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ  
เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่
พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ยอดไม่ครบ 
ยอดครบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง 
สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ประกาศ 
พร้อมกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ผู้นําทางจะถือ(สัญลักษณ์ธง)สีแดงนําพนักงาน 
ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามทางที่กําหนด 

ผู้นําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมพล 

ผู้นําทาง & ผู้ตรวจสอบยอด  
ทําการตรวจสอบยอดพนักงาน 

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งต่อผู้อํานวยการ 
หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล 

รีบนําผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บ 

ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล

ใกล้เคียง 

ผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการดับเพลิง 
แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล 

จนกว่าเหตุการณ์สงบ 

ผู้อํานวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย
สั่งหน่วยงานช่วยชีวิต(ถ้ามี)
หรือหน่วยงานดับเพลิง 

จากภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง 

หน่วยช่วยชีวิตหรือหน่วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอกค้นหา 
ผู้ติดค้างและรายงานผลให้
ผู้อํานวยการหรือผู้ช่วย
ผู้อํานวยการทราบ 



-๘- 
หัวข้อที่ ๖  เหตุการณ์จําลอง 
แนบเหตุการณ์จําลอง และรายละเอียดในการฝึกซ้อมอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย        

การกําหนดเวลา รายละเอียดของเหตุการณ์จําลอง และผู้ปฏิบัติ ทั้งน้ี เหตุการณ์จําลองต้องสอดคล้องกับแผนการดับเพลิง 
แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ของสถานประกอบกิจการ 

ตังอย่างของเหตุการณ์จําลองและรายละเอียดในการฝกึซ้อม เป็นดังนี ้

หน่วยงาน........................................................................................  วันที่....................................................................... 

ผู้ดําเนินการฝึกซ้อม......................................................................................................................................... 

เหตุการณ์จําลอง 
          สมมุติให้เกิดเพลิงไหม้ที่แผนก....................................ช้ัน.........  เวลา..................น.  บริเวณ…………………….…… 
โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก................................................................................ 
          เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ดับเพลิงของแผนก......................................................................เข้าระงับเพลิง แล้วประเมิน 
ไม่สามารถระงับเพลิงได้ เน่ืองจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้น๙อน 
          ในเหตุการณ์สมมุติให้มีผู้ติดค้างไม่สามรถอพยพหนไฟได้ อยู่ในบริเวณแผนก..................................................... 
จํานวน.................คน  และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ...............คน 

ลําดับ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๑.๐๐ น. จุดควันเทียม สมมุติว่าเกิดเพลิงไหม้ ที่แผนก
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็น  
เข้าดับเพลิงด้วยเคร่ืองดับเพลิงมือถือ และ๙ะโกน
แจ้งให้เพ่ือนร่วมงานทราบ 

นาย............................................... 

๒ ๑๑.๐๑ น. เพ่ือนร่วมงานกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ นาย............................................... 

๓ ๑๑.๐๒ น. ทีมดับเพลิงเข้าดําเนินการดับเพลิง และพบว่า  
ไม่สามารถระงับเพลิงได้ 

นาย............................................... 
นาย............................................... 

  แจ้งผู้อํานวยการดับเพลิง (นาย............................) 
ทราบ โดยวิธี........................................................ 

นาย............................................... 

  ตัดสินใจสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ ผู้อํานวยการดับเพลิง 

๔ ๑๑.๐๒ น. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ – อพยพหนีไฟ หลังจากน้ัน
สัญญาณแจ้งการอพยพดังอย่างต่อเน่ือง 

นาย............................................... 

๕ ๑๑.๐๒ น. - ตัดไฟฟ้าภายใน 
- แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค / นครหลวง 

นาย............................................... 

๖ ๑๑.๐๓ น. แจ้งสถานีดับเพลิง......................โทร................... 
แจ้งเหตุว่า”.........................................................” 

นาย............................................... 

๗ ๑๑.๐๓ น. ผู้นําทางถือสัญลักษณ์นําทางคือ......................... 
รวบรวมกลุ่มและนําทางหนีไฟ 

ผู้นําทางหนีไฟของทุกกลุ่ม 



-๙- 

ลําดับ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๘ 
 

๑๑.๐๓ น. 
 

พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่ กําหนด  
และไปรวมที่จุดรวมพล 

ทุกคน 
 

๙ ๑๑.๐๗ น. พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล ทุกคน 

๑๐ ๑๑.๐๘ น. - รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อํานวยการดับเพลิง 
- ผู้ตรวจสอบยอดแผนก.......................รายงานว่า 
มีผู้ติดค้างจํานวน.......................คน 

ผู้ตรวจสอบยอดของทุกกลุ่ม 
 
นาย............................................... 

๑๑ ๑๑.๐๙ น. - หน่วยค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง 
 
- หรือ ผู้อํานวยการดับเพลิงแจ้งว่ามีผู้ติดค้าง 
ต่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอก 

นาย............................................... 
นาย............................................... 

๑๒ ๑๑.๑๐ น. หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน  

๑๓ ๑๑.๑๐ น. หน่วยช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือและนําผู้รับบาดเจ็บ
ไปโรงพยาบาล 

นาย............................................... 
นาย............................................... 

๑๔ ๑๑.๒๐ น. เพลิงสงบ  

๑๕ ๑๑.๒๕ น. หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความ
เสียหายขั้นต้นต่อผู้อํานวยการดับเพลิง 

นาย............................................... 

๑๖ ๑๑.๓๐ น. ผู้อํานวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ  
 

  หัวข้อที่ ๗  ผู้ดําเนินการฝึกซ้อม 
   ผู้ ดําเนินการฝึกซ้อมต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้น ต้นจากหน่วยงานราชการ             
หรือหน่วยงานท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองเป็นอย่างน้อย โดยแนบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน 
ผ่านการฝึกอบรมมาด้วย 
 
   หัวข้อที่ ๘  การประเมินผลการฝึกซ้อม 
   ต้องมีการประเมินผลการฝึกซ้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน การใช้อุปกรณ์ และการประเมินแผน 

ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลงิและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ เป็นดังน้ี 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ผลการประเมิน  
หัวข้อ รายการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี หมายเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 

การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง 
๑.๑ การสื่อสาร 
๑.๒ ลําดับข้ัน๙อน 
๑.๓ การควบคุมสติ 
๑.๔ ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอน 
การปฏิบัติตามแผน 
๒.๑ ผู้อํานวยการดับเพลิง, หนีไฟ 
๒.๒ พนักงานดับเพลิง 
๒.๓ พนักงานควบคุมไฟฟ้า 
๒.๔ ผู้ปะสานงาน 
๒.๕ หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 
๒.๖ ผู้นําทางหนีไฟ 
๒.๗ ผู้ตรวจสอบจํานวน 
๒.๘ หน่วยช่วยชีวิต 
๒.๙ ผู้หนีไฟ 
การใช้อุปกรณ์ 
๓.๑ เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
๓.๒ สายน้ําดับเพลิง 
๓.๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคล 
การประเมินแผน 
๔.๑ แผนดับเพลิง 
๔.๒ แผนการอพยพหนีไฟ 

    

 

 ระยะวลาที่ใช้ในการอพยพ   ช้ันที่ ๑ ใช้เวลา  ............. นาที  
ช้ันที่ ๒ ใช้เวลา   ............. นาที  
ช้ันที่....... 

 สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม ๑. การปฏิบัติตามข้ันตอนของลูกจ้าง ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี 
 ๒. การปฏิบัติตามแผน   ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี 
 ๓. การใช้อุปกรณ์   ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี 
 ๔. การประเมินแผน   ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี 
ผู้ประเมินผล  ..................................................................................................................................................... 
 
 



-๑๑- 
 

  หัวข้อที่ ๙  อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม 
  ๙.๑ อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการท่ีมีความปลอดภัยและสามารถ
ใช้งานได้ ได้แก่ 
   (๑) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
   (๒) สายนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ 
  ๙.๒ ระยะเวลาที่ใช้สําหรับการฝึกซ้อม ควรให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอของในแต่ละ
สถานประกอบการ ที่จะทําให้ผู้เข้าฝึกซ้อมทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตัวของ
ตนเองตามแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และให้การฝึกซ้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 


