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ค ำน ำ 
การเกิดอคัคีภยัในบริษทัฯ  ยงัส่งผลท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เพ่ือเป็นแนวทางในการ

เตรียมการป้องกนัและประสานการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการเกิดอคัคีภยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
   บริษทั  ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มลูของแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  และแผนอพยพหนีไฟในสถาน
ประกอบการ ให้เป็นปัจจุบนัโดยเร่ิมตั้งแต่ปี  2551  เป็นตน้มาและส าหรับในปี  2558  ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงอีกคร้ัง โดยใน
แผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูเ้ก่ียวข้องไวใ้ห้พร้อมต่อการปฏิบติังานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย   และ
ภายหลงัท่ีเกิดภยั  ซ่ึงแผนดงักล่าวเป็นการปฏิบติัตามประกาศเร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการ
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 

 
 

(                                                      ) 
เจา้หนา้ท่ีความปลอดลยัในการท างาน /ผูจ้ดัท  าแผน 

 
 
 
 

(                                                          ) 
ผูจ้ดัการหน่วยงานความปลอดภยัฯ /ทบทวนแผนฯ 

 
 
 
 
 

(                                                   ) 
ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 

ประธานคณะกรรมการความปลอดภยั ฯ (อนุมติัแผน ฯ) 
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สารบัญ 
 เร่ือง หน้า 
 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับริษทั 3-5 

 -หน่วยงานราชการท่ีใชต้ิดต่อ  
 -ปัญหาดา้นอาคารสถานที ่  
 -อุปกรณ์หลกัในดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  
 -ขั้นตอนการซอ้มแผนอพยพหนีไฟ 6 
 แผนการตรวจตรา 7 
 แผนการฝึกอบรม 8 
 แผนการรณรงค์ป้องกนัอคัคภียั 9 
 แผนการดับเพลงิ 10-13 

 -แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 14 
 -ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ ั้นตน้ 15 
 -ผงัแสดงพนกังานดบัเพลิงขั้นรุนแรง 16 
 -หนา้ท่ีของผูป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 17-18 
 -โครงสร้างหน่วยงานป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 19 
 -ผงัแสดงป้องกนัระงบัอคัคีภยัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ ั้นรุนแรง 20 
   
 การอพยพหนีไฟ  21 
 แผนบรรเทาทุกข์ 22 
 ส่วนการสนับสนุน การปฏรูิป  การฟ้ืนฟู    23 

 ผงัแสดงระบบแจง้เตือนอคัคีภยั 24 
 ผงัแสดงขอ้ปฏิบติัเม่ือป้ัมน ้ าดบัเพลิงท างานอตัโนมติั 25 
 ผงัแสดงจุดรวมพลส านกัพิมพ ์ 26 
 ผงัแสดงจุดรวมพลโรงพิมพ ์ 27 
 ผงัการส่ือสารแจง้เหตุ (รปภ) 28 
 ผงัแสดงอุปกรณ์ดบัเพลิง,ทางหนีไฟ  อาคารต่าง ๆ ของส านกัพิมพ ์  
 ผงัแสดงอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ,ทางหนีไฟ โรงพิมพ์  
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1.สถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ :     
ด าเนินกิจการประเภท :      
ท่ีต ั้งส านกังาน :                  
โทรศพัท ์:                          

 

   2. ผูด้  าเนินการ 
ประธานกรรมการบริหาร :  
ประธานคณะกรรมการความปลอดภยั:                              
ผูอ้  านวยการดบัเพลิง    :  
ผูช่้วยผูอ้  านวยการดบัเพลิง   :  
ผูช่้วยผูอ้  านวยการดบัเพลิง (นอกเวลาท าการ)   : Supervisors  ฝ่ายผลิต 2 
ฝ่ายสนบัสนุนการดบัเพลิง :        
ฝ่ายปฏิบตัิการ  :  
ฝ่ายส่ือสารและประสานงาน :  
FIRE  CHIEF :  
ผูป้ระสานงานผลิต 1  : หวัหนา้งานที่เขา้กะขณะเกิดเหต ุ
ผูป้ระสานงานผลิต 2  : หวัหนา้งานที่เขา้กะขณะเกิดเหต ุ
ผูป้ระสานงานผลิต 3  : หวัหนา้งานที่เขา้กะขณะเกิดเหต ุ
ผูป้ระสานงานผลิต 4  : หวัหนา้งานที่เขา้กะขณะเกิดเหต ุ
ผูป้ระสานงาน ส านกังาน โรงพิมพ ์:  
ผูป้ระสานงานอาคาร A :  
ผูป้ระสานงานอาคาร B :  
ผูป้ระสานงานอาคาร C :  
ผูป้ระสานงานอาคาร ส านกังาน ส านกัพิมพ ์:  
คลงัวดันอ้ยใน :  

 

จ านวนพนกังานทั้งหมด  :                    คน 
3.หน่วยงานราชการท่ีใชติ้ดต่อในกรณีเหตุฉุกเฉิน (หน่วยดบัเพลิง / หน่วยกูภ้ยัทอ้งถ่ิน) 

1. ศูนยว์ิทย ุพระราม / ดบัเพลิง โทร. 199  
2.  สถานีต ารวจนครบาลตล่ิงชนั โทร. 024486360 หรือ 024486480  
3. กองปฏิบตัิการดบัเพลิง 4  ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โทร. 023546847 
4. สถานีดบัเพลิงบางขุนนนท ์  (สามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 10 นาที) โทร . 0-2424-3850-1  
5. งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ส านกังานเขตตล่ิงชนั โทร. 04241742 หรือ 024245448  
6. การไฟฟ้า โทร. 1130 
7. ร.พ.เจา้พระยา    (สามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 10 นาที) โทร. 024340117 หรือ 028847000  
8. โรงพยาบาลยนัฮี โทร. 028790300 หรือ 1723  
9.  ศูนย ์นเรนทร  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 1669 

ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบับริษัท 
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1. ในแต่ละอาคารมีทางออกเพียงทางเดียว 
2. มีแหล่งน ้ าธรรมชาติ (คลองบางกอกนอ้ย) ดา้นขา้งอาคารส านกังาน  C  
3. ตวัอุปกรณ์ดึง Fire Alarm  เม่ือดึงแลว้ไม่สามารถปิดได ้ (น๊อตขนัช ารุด) ท  าให้เสียงกร่ิงดงัตลอดเวลา 
 

อุปกรณ์หลกัในด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัย สายธุรกิจส านักพิมพ์ 
(สัญญาเตือนภยั, เคร่ืองดบัเพลิง, อุปกรณ์ดบัเพลิงเบ้ืองตน้, ฯลฯ) 

 

อาคาร อุปกรณ์ / ระบบ หน้าทีใ่ช้สอย ข้อสังเกต 
ทุกอาคาร 1. ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้

 
เตือนภยั - Fire Alarm System 

- Heat  Detector 
- Smoke Detector 

ทุกอาคาร 2. ถงัดบัเพลิง ขนาด  10  ปอนด ์
 

ป้องกนัการลุกลามของไฟ 
 

ประเภทผงเคมี 23  เคร่ือง 
ประเภท  BF 2000   8  เคร่ือง 
ประเภท Co2   22 เคร่ือง 
ประเภทโฟม   2  เคร่ือง 
ประเภท Softax 2  เคร่ือง 

รวม  57  เคร่ือง  
ทุกอาคาร 3. Fire Host  Rack  (สายฉีดน ้ า

ดบัเพลิงแบบพบั ขนาด 1.5 “ ) 
ควบคุมและระงบัการลุกลามของไฟ 11 ตู ้

รอบอาคาร 4. Fire Host  Box   (สายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงแบบพบั ขนาด 2.5 “ ) 

ควบคุมและระงบัการลุกลามของไฟ 4 ตู ้

ทุกอาคาร 5. ทางออกฉุกเฉิน เป็นเส้นทางหน้ีไฟ    มีสองทางดา้นหนา้และหลงัของตวั
อาคาร 
*ยกเวน้เฉพาะอาคาร C  มี ทางออก
มีทางเดียว 

รอบอาคาร 6. หัวจ่ายน ้ าดับเพลิงรอบนอก
อาคาร ขนาด 2.5 “ 

ใชใ้นการดบัเพลิง 3 ชุด 6 หวั 
 

ร้าน H&C ริมน ้ า 7. หวัรับน ้ าดบัเพลิง  1 ชุด 

Canteen 8. ป้ัมน ้ าดบัเพลิง  ขนาด 100 hp 
อตัราการสูบน ้ า 3,785 ลิตร/นาที 

 
 

 

 
 

9. อุปกรณ์ผจญเพลิง เช่น ขวาน
ใหญ่ 

ใชผ้จญเพลิงในขั้นตน้ 4  ดา้ม 

 
 

ปัญหาด้านอาคารสถานที ่และการจราจรภายในส านักงาน 
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1. เสียงกร่ิงสัญญาณ Fire Alarm   พนกังานในโรงพิมพบ์างส่วนไม่ไดย้นิ 

 

อุปกรณ์หลกัในด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัย ส่วนโรงพิมพ์ 
(สัญญาเตือนภยั, เคร่ืองดบัเพลิง, อุปกรณ์ดบัเพลิงเบ้ืองตน้, ฯลฯ) 

 
อาคาร ส่ิงอุปกรณ์ / ระบบ หน้าทีใ่ช้สอย ข้อสังเกต 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 1. ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
 

เตือนภยั - Fire Alarm System 
- Heat  Detector 
- Smoke Detector 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 2. ถงัดบัเพลิง  
 

ป้องกนัการลุกลามของไฟ ประเภทผงเคมี 17  เคร่ือง 
ประเภท  BF 2000   51  เคร่ือง 
ประเภท Co2   25 เคร่ือง 
ประเภทโฟม   7  เคร่ือง 
ประเภทผงเคมี 100 ป. 2  เคร่ือง 

รวม  57  เคร่ือง  
ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 3. Fire Host  Box   (สายฉีดน ้ า

ดบัเพลิงแบบพบั ขนาด 2.5 “ ) 
ควบคุมและระงบัการ
ลุกลามของไฟ 

9 ตู ้ 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 4. Fire Host  Rack  (สายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงแบบพบั ขนาด 1.5 “ ) 

ควบคุมและระงบัการ
ลุกลามของไฟ 

12  ตู ้

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 5. Fire Host  Reel   (สายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงชนิดสายยางขนาด 1 “   +   
สายฉีดน ้ าดบัเพลิงแบบพบั ขนาด 
2.5 “) 

ควบคุมและระงบัการ
ลุกลามของไฟ 

6 ตู ้  
6 เส้น 

หนา้บริษทัฯ ดา้นป้อม รปภ. 6. หวัรับน ้ าดบัเพลิง  1 ชุด 
ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 7. ทางออกฉุกเฉิน เป็นเส้นทางหนีไฟ    มีสองทางดา้นหนา้และหลงัของตวั

อาคาร 
ถนนขา้งโรงงาน 8. หัวจ่ายน ้ าดับเพลิงนอกอาคาร 

ขนาด 2.5 “ 
ใชใ้นการดบัเพลิง  2  ชุด  4  หวั 

ภายในอาคารและรอบนอก
อาคาร 

9. หัวจ่ายน ้ าดับเพลิงนอกอาคาร 
ขนาด 2.5 “ 

ใชใ้นการดบัเพลิง 4  ชุด  8  หวั 

หนา้หอ้ง จป. 10. ชุดดบัเพลิงของพนกังาน ใชใ้นการดบัเพลิง 10 ชุด 

 
 
 

ปัญหาด้านอาคารสถานที ่และการจราจรภายในโรงพมิพ์ 
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1. ไม่มีหัวรับน ้า และหัวจ่ายน ้ า     
 

อุปกรณ์หลกัในด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัย ส่วนคลังวัดน้อยใน 
(สัญญาเตือนภยั, เคร่ืองดบัเพลิง, อุปกรณ์ดบัเพลิงเบ้ืองตน้, ฯลฯ) 

 
อาคาร ส่ิงอุปกรณ์ / ระบบ หน้าทีใ่ช้สอย ข้อสังเกต 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 1. ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
 

เตือนภยั - Fire Alarm System 
- Smoke Detector 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 2. ถงัดบัเพลิง  
 

ป้องกนัการลุกลามของไฟ ประเภทผงเคมี 15 ป. 6  เคร่ือง 
ประเภทผงเคมี 110 ป. 10  เคร่ือง 
ประเภท Co2  15 ป. 10  เคร่ือง 
ประเภท Co2  50 ป. 2 เคร่ือง 
ประเภทโฟม   6  เคร่ือง 

รวม  34  เคร่ือง  
ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 3. เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงชนิดหาบ

หาม 
ดบัเพลิงไหม ้  

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 4. อ่างเก็บน ้ าดบัเพลิง 36,000 
ลูกบาศกเ์มตร 

น ้ าใชด้บัเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้านอาคารสถานที ่และการจราจรภายในคลงัวดัน้อยใน 
 



                   บริษัท  บีพี ไฟร์  การ์ด แอนด์ เซอร์วสิ     แนวตวัอยา่งแผนป้องกนัฯ 
 

ปรับปรุงวนัที่   15  กุมภาพนัธ์  2558                                                                                                 หน้า 7 จาก 34                                                                                                        

 
 
1. ไม่มี สายฉีดน ้าดบัเพลิง 

2. ไม่มีหัวรับ หัวจ่ายน ้ า  ไม่มีแหล่งน ้ าส ารองในการใชง้าน 

3. เป็นอาคาร 5 ชั้น   มีบนัไดหนีไฟดา้นหลงัอาคาร 
 

อุปกรณ์หลกัในด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัย ส่วนอาคาร  EVENT 
(สัญญาเตือนภยั, เคร่ืองดบัเพลิง, อุปกรณ์ดบัเพลิงเบ้ืองตน้, ฯลฯ) 

 
อาคาร ส่ิงอุปกรณ์ / ระบบ หน้าทีใ่ช้สอย ข้อสังเกต 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
 

เตือนภยั - Fire Alarm System 
- Heat  Detector 
- Smoke Detector 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ถงัดบัเพลิง  
 

ป้องกนัการลุกลามของไฟ - ประเภท  BF2000  12  เคร่ือง 
 

ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ทางออกฉุกเฉิน / ทางหนีไฟ เป็นเส้นทางหนีไฟ    ดา้นหลงัของตวัอาคาร 
 

ปัญหาด้านอาคารสถานที ่และการจราจรภายในอาคาร  EVENT 
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แผนตรวจตรา 

แผนการฝึกอบรม 

แผนรณรงค์ป้องกนัอคัคีภยั ก่อนเกิดเหตุ 
 

แผนการดบัเพลิง 

แผนการอพยพหนีไฟ 

แผนบรรเทาทุกข์ 

ขณะเกิดเหตุ 
แผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 

หลงัเกิดเหตุ 

แผนปฏิรูปและแผนฟ้ืนฟ ู

แผนบรรเทาทุกขต่์อเน่ือง 

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
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                                       ขั้นตอนที ่ รายละเอยีด ผู้รับผดิชอบ 

1. ช้ีแจงให้พนกังานบริษทัและพนกังานผูรั้บเหมาท่ีอยูใ่นหน่วยงานของตนทราบถึงแผนการซอ้ม หัวหนา้แผนก 

2. ออกบนัทึกประกาศให้ทุกคนทราบถึงก าหนดวนัและเวลาซอ้ม รวมทั้งแผนการซอ้ม จป.วิชาชีพ 

3. สมมติ  กรณีเกิดไฟไหม ้  /   พบควนัไฟ  

4. พนกังานท่ีพบเห็น  ร้อง "ไฟไหม"้ พร้อมวิ่งมาแจง้หัวหนา้งาน  

5. กดสัญญาณ  Fire Siren โทรแจง้   ฝ่ายอาคารสถานท่ี , ส่วนอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พนกังานท่ีพบเห็น 

6. 
Telephone Operator   รอรับค าสั่งจากผูอ้  านวยการดบัเพลิง  หรือ ผช.ผอ.ดบัเพลิง +  ประกาศ
เสียงตามสายแจง้เหตุและสถานท่ีท่ีเกิดเพลิงไหมแ้ละให้ทุกคนอพยพออกจากพ้ืนท่ีท างาน 
ยกเวน้พนกังานดบัเพลิง , รปภ  และผูป้ฏิบติังานตามแผน 

Operator 

7. 
พนกังานทุกคนอพยพออกจากพ้ืนท่ีปฏิบติังานไปรวมตวักนัท่ี "จุดรวมพล" ท่ีก  าหนด (ภายใน 5 
นาที)  
*(พนกังานท่ีเจ็บป่วย , มีครรภ ์ไม่ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี) 

 
 

8. รถดบัเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุและต่อสายน ้าดบัเพลิง *  

9 จบัเวลาตั้งแต่เร่ิมประกาศจนกระทัง่ทุกคนอพยพออกจากส านกังานหมด จป.วิชาชีพ 

10. ตรวจรายช่ือพนกังานในหน่วยงาน พร้อมแจง้ผูป้ระสานงาน คปอ. 

11. แจง้ให้ทุกคนทราบว่าเหตุการณ์ไดส้งบแลว้และสามารถกลบัไปปฏิบติังานตามปกติ ประธาณ คปอ. 

12. Telephone Operator ประกาศเสียงตามสายขอบคุณทุกคน Operator 

13. ออกบนัทึกขอบคุณพนกังานท่ีให้ความร่วมมือในการซอ้ม คปอ. 

14. จดัการประชุมคณะกรรมการฯ และสรุปผลการซอ้ม คปอ 

หมายเหตุ : - การส่ือสารใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นส าคญั ซ่ึงคนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีเบอร์เพ่ือใชใ้นการติดต่อ เพ่ือความรวดเร็ว 
- กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้ จ  าเป็นตอ้งให้หน่วยงานดบัเพลิงภายนอกเขา้ช่วยเหลือ

ขั้นตอนและรายละเอยีดการฝึกซ้อมหนีไฟ 
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                                                                                                                                                                                                                                                   วนัหยุด   หรือนอกเวลางาน 

 
 
 
         
 
                                มีขอ้บกพร่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                       ไม่มีขอ้บกพร้อง 

 
 
 
 
 
 

      รายงาน                                ติดตาม 

 
                                                                                                             เรียบร้อย 

                                             

หวัหนา้งาน , เลขานุการฝ่าย , รปภ 
- ทุกวนั ก่อนเขา้ท างาน - เลิกงาน    บุคคลตอ้งสงสัย 

จป.วิชาชีพ 
- ทุก ๆ    เดือน 

ตรวจสถานที ่หรือหน่วยงานที่รับผดิชอบ  
- สถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอคัคีภยั   ตรวจอุปกรณ์ดบัเพลิงต่าง ๆ  อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด 

รายงานฝ่ายอาคารสถานที่   และ จป . วิชาชีพ 
พนกังานรักษาความปลอดภยั 

คณะกรรมการความปลอดภยั หรือส่วนงานที่รับผดิชอบ 

จป. สรุปรายงานเสนอประธานหรือ ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
เก็บรวบรวมเอกสารโดย  จป. หวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสั่งการ 

 
กรรมการผูจ้ดัการ  

หรือ ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 

พนกังานที่รับผดิชอบปรับปรุงแกไ้ข 
 

เรียบร้อยรายงานผล 
 

ผจก.ฝ่าย / แผนก 
ท่ีสั่งการ 

 

แผนการตรวจตรา 
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แผนการอบรม เป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนส าหรับการป้องกนัอคัคีภยัในสถานประกอบการโดยก าหนดให้มีการอบรมพนกังานทุกคน
ทุกระดบัของสถานประกอบการในเร่ืองการดบัเพลิงและการหนีไฟ ประจ าปี   

1. หลกัสูตรการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้  (วิทยากรภายนอก) 
2. หลกัสูตรการฝึกซอ้มดบัเพลิง และหนีไฟ  (วิทยากรภายนอก) 
3. หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  (วิทยากรภายนอก) 
4. หลกัสูตรการดบัเพลิงพิเศษ ท่ีสูงกว่าการดบัเพลิงเบ้ืองตน้  (วิทยากรภายนอก) 
5. หลกัสูตรทบทวนการดบัเพลิง (วิทยากรภายใน) 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลกัสูตร 
1. มุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดอคัคีภยั และวิธีการป้องกนั และระงบั

อคัคีภยัรวมทั้งสามารถระงบัการเกิดอคัคีภยัเบ้ืองตน้ได ้
2. มุ่งเนน้ให้พนกังานสามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. มุ่งเนน้ให้พนกังานสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4. มุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้รับการฝึกการอบรม  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การใช้เคร่ืองดบัเพลิง

เบ้ืองตน้การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การอพยพหนีไฟ ตามแผนท่ีบริษทัก าหนดในปีนั้น  
 

ระยะเวลาโครงการ 
- ตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัฯ  ประจ าปี 

 

สถานที ่
- บริษทั  .......................................................... 
- หน่วยฝึกอบรมภายนอก 

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

- พนกังานผูป้ฏิบติังานทุกคน 
 

งบประมาณในการด าเนินการโครงการ 
- โดยประมาณ    200,000   บาท  (สองแสนบาทถว้น)  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ส่วนอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
- คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

แผนการฝึกอบรม 
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เป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในสถานประกอบการ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน 
รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในบริษัทฯ ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงจะท าให้เกิดความปลอดภัย หลักการจัดท า    
แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั 
 

1. ก าหนดบุคคลผูรั้บผดิชอบในการจดัการรณรงค์  
- พนกังานธุรการ   ส่วนอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   
- คณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
2. ก าหนดเร่ือง ท่ีจะท าการรณรงค์ป้องกนัอคัคีภยั ดงัน้ี 

- การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า       
- การก่อให้เกิดประกายไฟ     
- เพลิงไหมจ้ากไอระเหยของสารไวไฟ 
- เพลิงไหมก้ระดาษ   เป็นตน้ 

 
3.   วิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ป้องกนัอคัคีภยั 

- ทาง  Website  amarin.intra     (ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 
- บอร์ด  Safety  ประชาสัมพนัธ์  (ปรับเปล่ียนทุก 2 สัปดาห์) 
- ทาง  Website  www.facebook.com/jorpor.amarin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการรณรงค์ป้องกนัอคัคภียั 
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การป้องกนัอคัคภียั 

 

การเกิดเหตุลุกลามของเพลิงไหมโ้ดยทัว่ ๆ ไป  เกิดจากองคก์ระกอบ 4 อยา่ง คือ  เช้ือเพลิง  อากาศ  (ปริมาณออกซิเจน
ท่ีเพียงพอต่อการลุกไหม)้ ความร้อน (อุณหภูมิท่ีสามารถท าให้เช้ือเพลิงลุกไหมไ้ด)้ และปฏิกิริยาทางเคมีท่ีปรากฏให้เห็นเป็น
เปลวไฟสีต่าง ๆ   การป้องกนัอคัคีภยันั้นตอ้งควบคุมองค์ประกอบทั้ง 4 อย่าง  และท่ีส าคญัถา้องค์ประกอบ 3 อย่างแรก  อยู่
รวมกนัเม่ือใดก็เกิดเพลิงไหมไ้ดท้นัที  ส่วนองคป์ระกอบท่ี 4 นั้น จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเกิดเพลิงไหมข้ึ้นแลว้   

ดงันั้นการป้องกนัอคัคีภยัท่ีดี    ควรจะมีการตรวจตราเสียก่อนว่าการเกิดเพลิงจะเกิดไดใ้นบริเวณใดบา้ง   และจะ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมีในลกัษณะใดบา้ง   เพ่ือจะเลือกใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัและสัญญาเตอืนภยั 
                 ระบบการป้องกนัอคัคีภยัท่ีสมบรูณ์จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งรวมถึงการดบัเพลิงดว้ย  เพราะไม่ว่าจะมีระบบการป้องกนั
อคัคีภยัท่ีสมบรูณ์แบบใด  อคัคีภยัก็สามารถเกิดข้ึนไดเ้สมอ  เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมส่ิ้งท่ีส าคญัท่ีสุดคือ 
 
1. ผูพ้บเห็นเพลิงไหมก้ดปุ่มสัญญาณแจง้เหตุทนัทีท่ีพบเห็น ไม่ว่าขนาดของเพลิงนั้นจะเล็กหรือใหญ่ 
2. พยายามดับเพลิงหรือควบคุมเพลิงด้วยเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสม  ประกอบด้วย เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(Co2) BF2000 โฟม และน ้า เพ่ือลดภยัอนัเกิดจากเพลิงไหมใ้ห้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
 
 

2.   การใช้สัญญาณเตอืนอคัคภียัและการรายงานการเกดิเพลงิไหม้ 
        พนกังานทุกคนควรไดรั้บการแนะน าและการฝึกซอ้ม  ในการรายงานการเกิดเพลิงไหมว้่าควรจะรายงานเม่ือใดและท่ี

ไหนเพราะเม่ืออยูใ่นสภาพท่ีต่ืนตกใจ  การไม่คุน้เคยต่อการรายงานการเกิดเพลิงไหมจ้ะท าให้เสียเวลาในการลดอคัคีภยั 
 

3.   เคร่ืองดับเพลงิชนิดใช้มอืถือหรือชนิดทีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ด้ 
        ผูค้วบคุมงานและพนกังานทุกท่านควรทราบถึงชนิดของเพลิง  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในบริเวณท่ีเขารับผิดชอบอยู่  รวมทั้ง

ชนิดของเคร่ืองดบัเพลิงท่ีจะตอ้งใชส้ าหรับเพลิงแต่ละประเภทดว้ย  โดยทัว่ไปเคร่ืองดบัเพลิงสามารถจ าแนกชนิดหรือประเภท
ของเพลิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจแบ่งไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี 
                 ก. เพลงิชนิด A  (Class  A)   เป็นเพลิงท่ีเกิดจากการลุกไหมข้องสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงธรรมดา  เช่น ไม ้ กระดาษ เส้ือผา้  
ส่ิงท่ีใชด้บัเพลิงชนิดน้ีไดคื้อ  “ น ้า ” หรือมีน ้ าเป็นส่วนประกอบส าคญั  สัญลักษณ์ของเคร่ืองดับเพลิงชนิด  A  มีตัวอักษร A  อยู่
ในพืน้สามเหล่ียมพืน้สีเขียว 
                 ข. เพลงิชนิด  B  (Class  B)  เป็นเพลิงท่ีเกิดข้ึนจากการลุกไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว ยางเหนียวหรือน ้ ามนั  
เป็นตน้  ส าหรับการดบัเพลิงชนิดน้ีกระท าไดโ้ดยการป้องกนัไม่ให้อากาศเขา้ไปช่วยในการลุกไหม ้ ดงันั้นเคร่ืองดบัเพลิงจึงเป็น
สารเคมีท่ีหนักกว่าอากาศเม่ือฉีดเข้าไปแล้ว  จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้อากาศเข้าไปสัมผสักับต้นเพลิงอีก เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์สารฮาลอน (HALON)  ผงเคมีแห้ง (ถงัสีแดง) เป็นตน้  สัญลักษณ์ของเคร่ืองดับเพลิงชนิด  B  มีตัวอักษร B  
อยู่ในพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมสีแดง 

แผนการดบัเพลงิ 
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                 ค. เพลงิชนิด  C  (Class  C)  เป็นเพลิงท่ีเร่ิมตน้จากอุปกรณ์ไฟฟ้า  สารท่ีจะน ามาดบัเพลิงตอ้งเป็นสารท่ีไม่เป็นตวัน า
ไฟฟ้า  เน่ืองจากเม่ือเกิดเพลิงแลว้ตวัท่ีท  าหนา้ท่ีเช้ือเพลิงไฟมกัจะเป็นประเภท  A   และ   B   ดงันั้นสารเคมีท่ีใชด้บัเพลิงจะตอ้ง
สามารถดบัเพลิงไดท้ั้งสองประเภทอีกดว้ย  เช่น  สารฮาลอน (HALON)  เป็นตน้  สัญลักษณ์ของเคร่ืองดับเพลิงชนิด  C  มี
ตัวอักษร C  อยู่ในพืน้ท่ีวงกลมมีสีพืน้เป็นสีน า้เงิน 

  ง. เพลิงชนิด  D  (Class  D)   เป็นเพลิงท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงไฟท่ีเป็นโลหะท่ีลุกไหมไ้ด ้เช่น  โปแตสเซียม ลิเทียม
แมกนีเซียม และโซเดียม  เป็นตน้  การดบัไฟให้สารจ าพวกเกลือแกง  SODIUM  CHLORIDE  หรือทรายแห้งเขา้ดบัไฟหรือ  ผู้
ท่ีจะท าการดบัเพลิงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในการดบัเพลิงชนิดน้ี  เพราะมีขอ้ควรระวงัดงัน้ี  ห้ามใชน้ ้ าดบัเพลิงชนิดน้ีโดย
เด็ดขาด  ถา้ดบัไฟดว้ยน ้ าจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทนัที  สัญลักษณ์ของเคร่ืองดับเพลิงชนิด  D  มีตัวอักษร D  อยู่ในรูปที
เป็นดาว  โดยมีสีพืน้เป็นสีเหลือง   
 

4.   พนักงานดับเพลงิของบริษัท 
   ส าหรับหน้าท่ีในการดบัเพลิง  พนักงานดบัเพลิงจะตอ้งทราบถึงสถานท่ีและการใชส่ิ้งต่อไปน้ี  ทั้งท่ีอยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คียงและบริเวณท่ีเขารับผดิชอบ  คือ ถงัดบัเพลิง หรือก๊าซท่ีไวไฟ สถานท่ีติดตั้งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้(FIRE ALARM) 
และเบอร์โทรติดต่อหน่ายงานดบัเพลิงทอ้งถ่ิน ประตูหนีไฟส าหรับภายในและควรมีผูดู้และให้ประตูปิด  – เปิดอยู่เสมอเม่ือเกิด
เหตุเพลิงไหม ้ประตูจะมีส่วนช่วยไม่ให้ควนัไฟหรือก๊าซเขา้ไปในบริเวณทางออกได้ พนักงานดบัเพลิงจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการ
ฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มีความรู้เป็นอยา่งดีถึงวิธีการระงบัอคัคีภยัในอาคาร และนอก  

  
5.   หน้าทีข่องผู้ทีรั่บผดิชอบของพนักงานในการป้องกนัอคัคภียั  และเหตุฉุกเฉิน 

5.1 ฝ่ายบริหาร 
5.1.1  การจดัผงัส านักงานอาคารหรือจดัฝึกอบรมให้ความรู้ในระบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของการป้องกัน

อคัคีภยั 
5.1.2  ก าหนดพ้ืนท่ี  ควบคุมกระบวนการผลิต  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรท่ีอาจเกิดอคัคีภยั 
5.1.3  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน  ให้ปลอดภยัจากอคัคีภยั 
5.1.4  มอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน   ก าหนดแผนการด าเนินการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั  เช่น  แผนการป้องกนั  แผนการตรวจสอบ แผนการฝึกอบรม  แผนการปรับปรุงภาพการท างานให้ปลอดภยัจากอคัคีภยั
เป็นตน้ 

5.1.5  ควบคุมการใชไ้ฟ  การก่อให้เกิดไฟ  เปลวไฟ  ประกายไฟ  ไฟฟ้า  ความร้อน    ไฟฟ้าสถิตยห์รือวิธีการ
ท างานอ่ืนใดท่ีท าให้เกิดอคัคีภยั   เช่น การเช่ือม  การตดั  การขดั ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการขนส่งและการเคล่ือนยา้ยสารไวไฟ  
หรือวตัถุท่ีเก้ือหนุนท าให้เกิดความเส่ียงต่อการลุกไหมข้องเพลิง 

5.1.6  ติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยัอยา่งสม ่าเสมอ 
5.1.7  วางแผนระยะยาวเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั เช่น ในเร่ืองการติดตั้งระบบการตรวจสอบไอระเหยของสาร

ไวไฟท่ีสามารถติดไฟไดห้รือควนัไฟ ระบบสัญญาเตือนภยั  ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัและการตรวจสอบดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในจุดท่ีมีสารไวไฟหรือสารท่ีติดไฟไดง่้าย 

5.1.8  ก าหนดระเบียบและการควบคุมผูรั้บเหมา  หรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการก่อให้เกิดไฟต่าง ๆ 
งานท่ีตอ้งขนยา้ยสารไวไฟหรือภาชนะแรงดนั  
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5.2  หน้าทีข่องพนักงานทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัอคัคภียั  
5.2.1  พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการท างานดงัน้ี 

5.2.1.1 ห้ามก่อไฟในบริเวณท่ีหวงห้าม  หรือในบริเวณโรงงานก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบ 

5.2.1.2 ห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีป้าย “ อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด “ หรือในบริเวณท่ีมี
การห้ามสูบบุหร่ี  และให้สูบไดใ้นเฉพาะสถานท่ีจดัไวใ้ห้เท่านั้น 

5.2.1.3 ห้ามท าการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  ในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือวสัดุติดไฟไดง่้ายโดย
พละการ ก่อนท่ีช่างซ่อมบ ารุงและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั  จะร่วมกนัจดัท าใบแจง้ซ่อมตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนด 

5.2.2 การควบคุมพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟหรือท่ีมีวสัดุติดไฟไดง่้าย    
การน าไฟมาใช้หรือการก่อให้เกิดไฟในพืน้ท่ีใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือท่ีมีวัสดุติดไฟ

ได้อย่างน้อยในระยะ 10 เมตร * กรณีท่ีไม่อาจท าได ้ตอ้งท าการป้องกนัสารไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้ายอยา่งปลอดภยัภายใตก้าร
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 

5.2.2.1 การป้องกนัสถานท่ีท างาน และวิธีการท างานท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟไหม ้
5.2.2.1.1  การป้องกนัการร่ัวของไหลของเช้ือเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ พนักงานท่ีพบเห็นภาชนะ

ท่ีใส่สารไวไฟหรือเช่ือเพลิงต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ีช ารุดหรืออาจเกิดการร่ัวไหลให้รายงานหัวหนา้งานทนัที 
5.2.2.1.2  การก าจัดขยะหรือเศษวสัดุท่ีไม่ติดไฟ  ขยะหรือเศษวสัดุท่ีติดไฟไดง่้าย  พนกังานจะตอ้ง

รวบรวมไวใ้นภาชนะท่ีไม่ติดไฟ  และให้น าออกจากบริเวณท่ีท างานไปเก็บไวใ้นสถานท่ีปลอดภยัอย่างน้อยวนัละ  1   คร้ัง 
เส้ือผา้ท่ีเป้ือนดว้ยสารไวไฟ  พนกังานตอ้งท าการเปล่ียนเส้ือผา้และช าระลา้งร่ายกายทนัที 

5.2.2.1.3  การป้องกนัภยัจากยานพาหนะ   พนักงานท่ีใชย้านพาหนะขนถ่ายส่ิงของในบริเวณท่ีมี
สารไวไฟ  ถงัแก๊สและจะตอ้งระมดัระวงัการชน  หรือการกระแทกและตอ้งมีการป้องกนัการลม้ของถงัแก๊สหรือภาชนะรับ
แรงดนัหรือการก่อให้เกิดประกายไฟหรืออคัคีภยั 

5.2.2.1.4 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า    สายไฟ  หลอดไฟ  สวิตซ์มอเตอร์ไฟฟ้า  พดัลม  
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชไ้ฟฟ้า   ท่ีมีหรือใชอ้ยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้าย  จะตอ้งตรวจตราเป็นประจ าในเร่ือง
สภาพท่ีช ารุดของปลัก๊ไฟฟ้าหรือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมถึงปลัก๊ไฟท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟการต่อสายดินหรือกรณีอ่ืนใด  ท่ี
อาจเป็นสาเหตุของอคัคีภยั 

5.2.2.1.5  การป้องกันอัคคีภัยจากการเช่ือมทุกประเภท อุปกรณ์การเช่ือม  สายไฟและขอ้ต่อท่ี
หลวมหรือช ารุด  ตอ้งท าการแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

- ท าการตรวจสอบการร่ัวไหลของขอ้ต่อและวาล์วเป็นประจ า  ถา้พบว่ามีการร่ัวไหล
ของแก๊สจากถงัแก๊ส ให้หยดุการท างานในบริเวณนั้นทนัที  และรีบท าการแกไ้ขโดยเร็วหรือด าเนินการ แจง้ซ่อมทนัทีพร้อมทั้ง
ติดป้ายเตือนว่า  “ ช ารุด ”  

- ถงัแก๊สและถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงตอ้งวางไวห่้างจากเปลวไฟ ประกายไฟ ความร้อนท่อ
น ้าร้อนต่างหรือส่วนของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  ท่ีอาจก่อให้เกิดความร้อนไดใ้นระยะ  7  เมตร 

- สายไฟ  สายแก๊ส  ขณะท าการตดัเช่ือม  ตอ้งไม่กีดขวางการท างานหรือตรงบริเวณท่ี
อาจเหยยีบทบัจากพนกังานท่ีเดินผา่นสถานท่ีปฏิบติังาน หรือยานพาหนะ 

- ห้ามท้ิงหรือปล่อยหัวเช่ือมไวโ้ดยไม่ดบัไฟ  หรือปิดเคร่ืองเช่ือม 
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- การเช่ือมตอ้งระมดัระวงัเปลวไฟ  สะเก็ดไฟ ท่ีจะถูกลมพดัปลิวไปตกอยู่ในบริเวณท่ี
มีสารไวไฟหรือวสัดุไฟไดง่้าย  หรือเป็นอนัตรายต่อพนกังานขา้งเคียง 

- การเคล่ือนยา้ยขนส่งสารไวไฟ  ท่อหรือถงับรรจุก๊าซโดยพนกังาน 
- การขนยา้ยสารไวไฟ  ห้ามผ่านหรือให้หลีกเล่ียงเส้นทางท่ีมีการท างาน   แลว้เกิด

ประกายไฟ  เปลวไฟ  ท่อร้อน  สะเก็ดโลหะ  ฯลฯ 
- การขนส่งสารไวไฟให้ระมดัระวงัการตก  หรือหกเร่ียราดบนพ้ืนท่ีท างานให้ใชว้ิธีขน 

– ยกท่ีปลอดภยัและมีผูค้วบคุมในขณะท าการขนยา้ยสารไวไฟภาชนะท่ีบรรจุสารไวไฟตอ้งปิดฝาให้มิดชิด   หรือผนึกซิลให้
เรียบร้อยให้ระมดัระวงัการเรียงตั้งท่ีอาจเกิดการตกหล่นหรือลม้ลงมาได ้
 

5.3 หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดับวชิาชีพ(จป.) 
5.3.1 ก าหนดเขตพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟไหม ้ตรวจสอบสถานท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอคัคีภยัเป็นประจ า 
5.3.2 ก าหนดรายละเอียดของแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตลอดจนจดัให้มีการอบรมและการฝึกปฏิบติัเป็น

ระยะ  
5.3.3 เสนอขออนุมติัจดัซ้ือรวมถึงการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิง และอุปกรณ์ดบัเพลิงให้อยู่ใน

สภาพท่ีพร้อมต่อการใชง้านไดต้ลอดเวลา 
5.3.4 ควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา  หรือบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอคัคีภยั 
5.3.5 ออกใบอนุญาตการท างานในพ้ืนท่ีควบคุมอคัคีภยั  โดยน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการบริษทัเพ่ือพิจารณา

หรือแจง้ให้ผูรั้บมอบอ านาจลงนามอนุมติั เพ่ือการด าเนินการต่อไป 
 

5.4 หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั  (รปภ.) หรือยามรักษาการณ์ 
5.4.1  ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอก  หรือผูรั้บส่งสินคา้เขา้ไปโรงงาน หรือสถานท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้
5.4.2  ระมดัระวงัการก่อการวินาศภยับริเวณท่ีเก็บวสัดุไวไฟหรือบริเวณท่ีเสียงต่อการเกิดเพลิงไหม  ้
5.4.3  เม่ือพบเห็นส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหมไ้ด ้ให้รีบรายงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทนัที 
5.4.4  ด าเนินการตรวจตราตามแผนการตรวจตราท่ีก าหนดให้ตรวจ 
5.4.5  จดัการจราจรภายใน เม่ือเกิดเหตุ  
5.4.6  เขา้ระงบัเหตุในกรณีวนัหยดุท าการ 

 
 

*********************************************************** 
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ในบริเวณการท างาน 

ขั้นตอน ผู้ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ขั้นตอนที ่1 
-   น าเคร่ืองดบัเพลิงเขา้ดบัเพลิงทนัทีท่ีพบเห็น
หรือทราบเหตุเพลิงไหม ้    
 
 

พนกังานท่ีพบประสบเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ทุกขั้นตอนตอ้งด าเนินการ
พร้อมกนั 

 

ขั้นตอนที ่2 
-   ขนยา้ยอุปกรณ์หรือวตัถุไวไฟออกจาก
สถานท่ีเกิดเหตุ 
-   กนับุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

พนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่าย
นั้น ๆ ภายใตก้ารควบคุมและ
สั่งการของหวัหนา้งาน 
 
 

ขั้นตอนที ่3  
-   ตดักระแสไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้

พนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่าย
นั้น ๆ ภายใตก้ารควบคุมและ
สั่งการของหวัหนา้งาน 
 
 

ขั้นตอนที ่4 
-   แจง้เหตุเพลิงไหม ้ กดสัญญาณแจง้เหตุเพลิง
ไหม ้  แจง้หัวหนา้งาน และ จป. (เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัในการท างาน) 
 

พนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่าย
นั้น ๆ  ภายใตก้ารควบคุม
และสั่งการของหัวหนา้งาน 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  

1. อุปกรณ์หลกัในการระงบัอคัคีภยั    คือ  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือ +  ชุดสายฉีดน ้ าดบัเพลิงในอาคาร ขนาด 1.5 น้ิว 
2. พนักงานดบัเพลิงขั้นตน้  คือพนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในแผนกนั้นๆ  และได้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรดบัเพลิง

ขั้นตน้ รับผดิชอบเขา้ระงบัเหตุเพลิงไหมข้ ั้นตน้ในพ้ืนท่ีของตนเอง  
3. ในการเขา้รับเหตุ ตอ้งด าเนินการดว้ยความรวดเร็วเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดเป็นไฟขนาดใหญ่                              

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 
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หน่วยปฏิบติัการตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน 
Emergency ResponseTeam : ERT 

                                        

                                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                            
 
 

 

 
 
 

หมายเหตุ :  
                     1. TEAM 1 , 2  พนักงานส่วนโรงพิมพ์   พนักงานดบัเพลิงเป็นพนักงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั 
หน้าท่ีเป็นพนักงานดับเพลิง และผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงพิเศษ หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีสูงกว่าหลักสูตรการ
ดบัเพลิงขั้นตน้ 
                      2. TEAM  3   พนักงานส่วนอาคารส านักพิมพ์  พนักงานดบัเพลิงเป็นพนักงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติั หนา้ท่ีเป็นพนกังานดบัเพลิง และผา่นการฝึกอบรมการดบัเพลิงพิเศษ หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีสูงกว่าหลกัสูตรการ
ดบัเพลิงขั้นตน้ 

3.  TEAM  4   พนักงาน รปภ.ประจ าบริษัท ให้การสนบัสนุนการดบัเพลิง 
 

                4. อุปกรณ์หลกัในการระงับอคัคภียั     
- ชุดเส้ือคลุมดบัเพลิง  , หมวกกนัไฟ , ถุงมือ ,รองเทา้ ,ขวานใหญ่ 
- ชุดสายฉีดน ้าดบัเพลิงนอกอาคาร  และ ในอาคาร 
- เคร่ืองดบัเพลิงชนิดต่างๆ 

 
 
 
 

หวัหนา้ทีมดบัเพลิง 
FIRE   CHIEF 

FIRE   TEAM 1 
(โรงพิมพ)์ 

 
 

FIRE   TEAM 2 
(โรงพิมพ)์ 

 
 
 

FIRE  TEAM 3 
(ส านกัพิมพ)์ 

 
 
 

FIRE   LEADER    
 
 

FIRE  TEAM 4 
(รปภ.) 
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ผู้ปฏบิัตงิาน หน้าทีรั่บผดิชอบ 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 
* (กรรมการผูจ้ดัการ )  รพ. 
 

1. อ านวยการและสั่งการให้ใชแ้ผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
2. มีอ  านาจในการสั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือพนักงานมา
ช่วยเหลือในการควบคุมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
3. มีอ  านาจในการสั่งการทุกฝ่ายให้หยุดหรือปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับ
อคัคีภยั 
4. สั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
5. รายงานผลการเกิดเหตุอคัคีภยัต่อผูบ้ริหารสูงสุดโดยเร็ว 

ผช.ผู้อ านวยการดับเพลิง 
*(ผอ.ทรัพยากรบุคคล)  สนพ. 
*(ผอ.โรงงาน)   รพ. 

1. ให้การสนบัสนุน    และ 
2. ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  ผอ.ดบัเพลิง   
3. รายงานผลการเกิดเหตุอคัคีภยัต่อ ผอ.ดบัเพลิงโดยเร็ว 

ฝ่ายส่ือสารและสนับสนุน 

* (ผอ.สายงนบริหาร)  รพ. 
* (ผช.ผจก. ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล)  สนพ. 

1. ให้การช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. รับค าสั่งจาก ผอ.ดบัเพลิง ,ผช.ผอ.ดบัเพลิง  และติดต่อผา่นศนูยร์วมข่าว 
 

ศูนย์รวมข่าวสารและการ 
ส่ือสาร (Operator) 
 

1. ทนัทีท่ีไดท้ราบเหตุเพลิงไหมว้่าเกิดในพ้ืนท่ีใดให้ตรวจสอบจากพ้ืนท่ีเกิดเพลิงไหม ้
โดยละเอียดจากหัวหนา้ฝ่ายปฏิบติัการในพ้ืนท่ีเกิดเพลิงไหมเ้ม่ือทราบจุดแลว้ให้แจง้   
Operator และรอค าสั่งจาก  ผอ.หรือ ผช.ผอ.ดบัเพลิง  (ให้ประกาศเสียงตามสายให้
พนกังานอพยพ)   
2. ให้ศูนย์คอยตดิตามข่าวการเกดิเพลงิไหม้จาก 
– ผอ.หรือ ผช.ผอ.ดับเพลิง   
– ผจก.ส่วนอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
3. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานดบัเพลิง) เม่ือไดรั้บค าสั่ง
จาก ผอ.หรือ ผช.ผอ.ดบัเพลิง      
4.หลงัจากเพลิงสงบลงแลว้ ให้ประกาศเสียงตามสายใหพ้นกังานทราบ 

ชุด เคลื่อนย้ายภายในภาย – 
นอก 
*(ผจก.ฝ่ายคลงัสินคา้) รพ. 
*(ผจก.ส่วนยานยนต)์ สนพ. 

1. รับผดิชอบในการก าหนดจุดปลอดอคัคีภยัในการเก็บวสัดุครุภณัฑ์ 
2. อ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยขนส่งวสัดุครุภณัฑ์ 
3. จดัยานพาหนะและอุปกรณ์ขนยา้ย 
4. ส่งรถไปท่ีจุดเกิดเหตุเพ่ือรับค าสั่งจาก ผอ.หรือ ผช.ผอ.ดบัเพลิง  ในการสนบัสนุน
เร่ืองขนยา้ยอุปกรณ์ดบัเพลิงและจดัหาน ้าด่ืม 

 
 
 

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ   ตามแผนป้องกนัและระงับอัคคภีัย 
 

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ   ตามแผนป้องกนัและระงับอัคคภีัย (ต่อ) 
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ผู้ปฏบิัตงิาน หน้าทีรั่บผดิชอบ 

ฝ่ายปฏบิัตกิาร 
* (ผจก.ฝ่ายอาคารสถานที่) รพ. 
* (ผจก . ส่วนอาคารสถานท่ี) 
สนพ 

1. อ านวยการและสั่งการชุดเดินเคร่ืองสูบน ้า ชุด รปภ. และ ชุดไฟฟ้า 
2. รายงานผลการปฏิบติังานต่อ   ผอ. หรือ ผช. ผอ.ดบัเพลิง โดยเร็ว 

ชุดเดินเคร่ืองสูบน า้ดับเพลงิ 1. ให้เดินเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง   ทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งจาก หัวหนา้ฝ่ายปฏิบติัการ 
2. ท าการควบคุมดูแลเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง ขณะท่ีเกิดเพลิงไหม ้
3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ใชง้านตามรายการตรวจเช็ค 

ชุด รปภ. 1. ให้รีบไปยงัจุดเกิดเหตุ คอยรับค าสั่งจาก ผอ.,ผช.ผอ ดับเพลิงและหัวหน้าฝ่าย
สนบัสนุนการดบัเพลิง 
2. ป้องกนัมิให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ก่อนไดรั้บอนุญาติ 
3. ควบคุมป้องกนัทรัพยสิ์นเสียหาย  จากการเคล่ือนยา้ยน ามาเก็บไว ้

ชุดไฟฟ้า 1. ให้ไปยงัท่ีเกิดเหตุโดยเร็วเพ่ือรับค าสั่งในการตดัไฟ  จากหัวหนา้ฝ่ายปฏิบติัการ 

ฝ่ายสนับสนุนการดับเพลงิ 
* (ผจก.ส่วนอาชีวอนามยัฯ) 
 

1. คอยช่วยเหลือประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. คอยรับ-ส่งค าสั่งจาก   ผอ., ผช.ผอ. ดบัเพลิงในการติดต่อศนูยข่์าว 
3. สั่งการแทน ผอ.,ผช.ผอ ดบัเพลิง ในกรณีท่ี  ไดรั้บมอบหมาย  
4. ประสานให้พนักงานดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกท่ีทราบเหตุ เพลิงไหมแ้ละ
ต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิงให้รายงานตัวต่อผูอ้  านวยการดับเพลิงเพ่ือท าการ
แบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบติังาน 
5. อ านวยความสะดวกและดูแลการปฏิบติังานหน่วยงานดบัเพลิงภายนอก    
6. อ านวยการและสั่งการระงบัอคัคีภยั 

ชุดดับเพลิง 
Emergency Response Team : 

ERT 
 

1. ชุดดบัเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหมใ้ห้แยกตวัออกจากการท างานปกติ  ออกท าการดบัเพลิง
ทนัทีท่ีเกิดเพลิงไหม ้ และให้ปฏิบติัการประสานงานร่วมกบัหัวหน้า ฝ่ายสนับสนุนการ
ดบัเพลิงในพ้ืนท่ีในการปฏิบติัการหากจ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยอ่ืน ให้
หัวหนา้ฝ่ายสนบัสนุนการดบัเพลิงสั่งด าเนินการ 
2. ให้  FIRE  CHIEF   ประเมินสถานการณ์  เลือกวิธีการในการควบคุม การดบัเพลิง
และ สั่งการทีมดบัเพลิง 
3. ให้   FIRE  LEADER   ปฏิบติัตามค าสั่ง FIRE  CHIEF   เพ่ือน าไปปฏิบติักบัลูกทีม 
หรืออาจท าหน้าท่ี FIRE  CHIEF   เม่ือได้รับมอบหมายจาก ผอ.ดบัเพลิง  ผช.ผอ.
ดบัเพลิง FIRE  LEADER   หรือ ฝ่ายสนบัสนุนการดบัเพลิง 

ชุดพยาบาลประจ า 

 

1. เม่ือทราบเหตุเพลิงไหมใ้ห้รีบเดินทางไปท่ีเกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

2. รายงายตวัต่อหัวหนา้ฝ่ายสนบัสนุนการดบัเพลิง และรอรับค าสั่งในการช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจ็บจากการเกิดเหตุ 

หมายเหตุ :  การใชว้ิทยสืุอสารให้เปล่ียนความถ่ีเป็น ช่อง 37 ทั้งหมด
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ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
(กรรมการผูจ้ดัการ) รพ. 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
(ผจก.ฝ่ายอาคารสถานที่)  รพ. 
(ผจก.ส่วน อาคารสถานที่)  สนพ. 

ฝ่ายส่ือสารและประสานงาน 
(ผอ.สายงานบริหาร)  รพ. 
(ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)   สนพ. 

ชุดเคลื่อนยา้ยภายใน-นอก 
(ผจก.ฝ่ายคลงัสินคา้)  รพ. 
(ผจก.ส่วนยานยนต)์ สนพ. 
 

ชุดไฟฟ้า 
ฝ่ายอาคาร-สถานที ่

 

ฝ่ายสนับสนุนการดบัเพลิง 
(ผจก.ส่วนอาชีวอนามยัฯ) 
(จนท.ความปลอดภยั) 

หน่วยดบัเพลิง 
จากพื้นที่อื่น 

ชุดเดินเคร่ืองสูบน ้ าฉุกเฉิน 
คุณคนอง  แกว้ประเสริฐ 

ชุด
พยาบาล 

 
 

ศูนยร์วมข่าว/ส่ือสาร 
Operator  รพ.,สนพ. 

 

หมายเหตุ     
  1.   การปฏิบตัิตามแผนเตม็รูปแบบน้ีจะใชเ้ม่ือเกิดเพลิงไหมอ้ย่างรุนแรง   
  2.   การเกิดเพลิงไหมภ้ายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเลก็นอ้ย ให้หัวหน้าแผนกด าเนินการส่ังการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหม้ขัน้ต้น และโทรศพัทแ์จง้ศูนยร์วมข่าวและส่ือสารหรือ ผอ.หรือ ผช.ผอ.ดบัเพลิง  และ ผจก.ส่วนอาชีวอนามยั ฯ 
  3.   รพ. หมายถึง โรงพิมพ ์,  สนพ. หมายถึง  ส านักพิมพ ์                    

ผช. ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
(ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  สนพ. 

 

Emergency Response Team : 
ERT  

ผช. ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
(ผอ.โรงงาน)  รพ. 

 

ชุด 
รปภ. 

 
 

โครงสร้างหน่วยงานป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
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ดบัได ้

กรณีดบัไม่ได ้

 
 
                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                    ดบัไฟ 
                                                   ไม่ได ้
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                               

 
  
 

 
 

                                                                                                                                                

ไดรั้บสัญญาณ
แจง้เหตุเพลิง

ไหม ้

ประชาสมัพนัธ์ของบริษทั 
-แจง้เหตุเพลิงไหมใ้ห้ศนูยป์ฏิบติัการทราบ 
-ฝ่ายปฏิบติัการทราบ 
-ฝ่ายสนบัสนุนการดบัเพลิงทราบ 
-ผูอ้  านวยการดบัเพลิงทราบ  
-ผูช่้วยอ านวยการดบัเพลิงทราบ  
 

ก าหนดให้ศูนยป์ฏิบติัการดบัเพลิงหรือฝ่ายปฏิบติัการดบัเพลิงด  าเนินการดงัน้ี 
1. ชุดดบัเพลิงขั้นตน้ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเขา้ท าการดบัเพลิงเบื้องตน้ทนัที 
2. ชุดดบัเพลิง (ERT)  เขา้สมทบท าการดบัเพลิงทนัท ี
3. เคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็และส่ิงของในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม ้
4. รายงานผลการปฏิบตัิให้ผูอ้  านวยการดบัเพลิงทราบ 

1. รายงานให้ผูอ้  านวยการดบัเพลิงทราบ 
2. ให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายและ

ประเมินผลความเสียหาย 
3. หน่วยประชาสมัพนัธ์และการข่าว สรุป

ขอ้มูลของสาเหตุแห่งการเกิดเพลิงไหม ้

ผูอ้  านวยการดบัเพลิง หรือ ผูช่้วยอ  านวยการดบัเพลิง ส่ังด  าเนินการดงัน้ี 
1. ท าการอพยพเคลื่อนยา้ยพนักงานทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม ้ (พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมเ้ป็นอนัดบัแรก) ไปยงัจุดรวมพล 
2       ฝ่ายสนับสนุนการดบัเพลิงท าการติดต่อขอความช่วยเหลือทนัที 
3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผูรั้บมอบหมายตรวจนับจ านวนท าการตรวจนับจ านวนพนักงาน ณ จุดรวมพล  และแจง้ผูอ้  านวยการ

ดบัเพลิง หรือผูช่้วยผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
4. ฝ่ายสนับสนุนการดบัเพลิงตรวจสอบแนวโน้มของการกระจายตวัของเพลิงที่ลกุไหม ้
5. หน่วยรักษาความปลอดภยั (รปภ) 
- ห้ามบุคคลทั้งภายใน - ภายนอก  เขา้ออกภายในส านักพิมพ ์ ยกเวน้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
- น าทางหรือช้ีทิศทางให้กบัหน่วยที่ขอก าลงัสนับสนุน (หน่วยดบัเพลิง , รถพยาบาลและอื่น ๆ ) จากหน่วยงานภายนอก 
6. ศูนยร์วมข่าว/ส่ือสารประชาสัมพนัธ์และสนับสนุน 
- เตรียมขอ้มูลข่าวสารให้กบัส่ือมวลชน  โดยขออนุมตัิจากกรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
7.   ชุดเคลื่อนยา้ยพสัดุส่ิงของ หรือวตัถุไวไฟ หรือเอกสารส าคญัไปไวใ้นที่ปลอดภยั 
 

เม่ือหน่วย
ดบัเพลิง
ภายนอก
มาถึง 

ผูอ้  านวยการดบัเพลิง, ผูช่้วยผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
-แจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อผลในการปฏิบติัการดบัเพลิง 
 

ไฟดบั 

หน่วยดบัเพลิงภายนอกเขา้ผจญ
เพลิง / กูภ้ยั 

4. รายงานให้ผูอ้  านวยการดบัเพลิงทราบ 
5. ให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายและ

ประเมินผลความเสียหาย 
6. หน่วยประชาสมัพนัธ์และการข่าว สรุป

ขอ้มูลของสาเหตุแห่งการเกิดเพลิงไหม ้

ป้องกนัระงบัอคัคภีัยเมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม้ขั้นรุนแรง 
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                                                    เชค็จ  านวนครบ                                                                                                   เช็คจ านวนไม่ครบ 
                                                          
                                                                                                                     

 

ผูอ้  านวยการดบัเพลิงหรือผูช่้วยผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
ส่ังอพยพในไปยงัจุดรวมพล 

 
 

ผูป้ระกาศข่าว ศูนยร์วมข่าว ประกาศแจง้เหตเุพลิงไหมแ้ละให้อพยพไปยงัจุดรวมพล 
 
 
 
 

ใหพ้นักงานอพยพหนีไฟจากพื้นที่ปฏิบติังาน  ตามช่องทางหนีไฟของทางออกฉุกเฉิน หรือเส้นทางอืน่ที่ปลอดภยั 

พนักงานทุกคนอพยพไปยงัจุดรวมพลที่ปลอดภยั 
 

หัวหน้างานท าการส ารวจยอดพนักงานในหน่วยงานของตนเอง 

หัวหน้างานแจง้ยอดพนักงานต่อ คปอ. ที่รับรายงานตวั  ณ จุดรวมพล 

ปฐมพยาบาลและหรือให้รีบน าผูป่้วย
หรือบาดเจบ็ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลเจา้พระยา 

โรงพยาบาลธนบรีุ 1  

คปอ. ที่รับรายงานการแจง้ยอดพนักงาน และรายงานต่อผูอ้  านวยการดบัเพลิง หรือ ผช.ผอ.ดบัเพลิง 

ผูอ้  านวยการดบัเพลิงให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนเหตกุารณ์สงบ ผูอ้  านวยการ หรือผูช่้วย ผอ.  ประสานงานหน่วยช่วยชีวติคน้หาภายนอก 

หน่วยช่วยชีวติคน้หา / รายงานผลให้ผูอ้  านวยการหรือผูช่้วยผูอ้  านวยการดบัเพลิง 

กรณีมีผูบ้าดเจบ็ 

แผนอพยพหนีไฟ 
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 มขีั้นตอนในการปฏบิัตดิังนี้ 

1. ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือ พนกังานผูป้ระสบเหตุ 
2. การส ารวจความเสียหาย 
3. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นและผูเ้สียชีวิต  การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บ   
4. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบติังานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้
5. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
6. การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

การก าหนดหน้าทีรั่บผดิชอบของผู้ปฏบิัติการในแผนบรรเทาทุกข์ 
หนา้ท่ีรับผดิชอบ ผูป้ฏิบติั 

 
1. การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 
 
2. การส ารวจความเสียหาย 
 
 
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบของ

บุคลากร 
 
4. การช่วยชีวิตและคา้หาผูป้ระสบภยั 
 
 
5. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั  ทรัพยสิ์นและผูเ้สียชีวิต 
 
 
 
6. การประเมินความเสียหาย  ผลการปฏิบัติงาน  และการรายงาน

สถานการณ์เพลิงไหม ้
 
7. การช่วยเหลือ  สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
 
 
8. การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการ

ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
 

 
หัวหนา้ทีม    ผจก.ส่วนอาชีวอนามยัฯ 
 
หัวหนา้ทีม    ผูจ้ดัการฝ่ายของพ้ืนท่ี 
พนกังานร่วมทีม   พนกังานของแต่ละฝ่าย 
 
หัวหนา้ทีม   คณะกรรมการความปลอดภยั ฯ 
พนกังานร่วมทีม   กรรมการ 
 
หัวหนา้ทีม   หน่วยงานภายนอก 
พนกังานร่วมทีม   เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
 
หัวหน้าทีม   ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า , ผจก.ส่วนยาน
ยนต ์ 
พนกังานร่วมทีม   พนกังานในสังกดั 
 
หัวหนา้ทีม   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
พนกังานร่วมทีม   พนกังานฝ่ายบญัชี  
 
หัวหนา้ทีม    ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
พนกังานร่วมทีม   พนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
หัวหนา้ทีม   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
พนกังานร่วมทีม    คณะผูบ้ริหาร 

แผนบรรเทาทุกข์ 
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            ผูเ้ก่ียวข้องน ารายงานผลการประเมินจากทุกด้าน  จากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไขโดยเน้น
แผนการป้องกนัอคัคีภยั (ก่อนเกิดเหตุ) และเม่ือเกิดเหตุ   รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตวับุคลากรต่าง ๆ ท่ี
บกพร่อง 
 

1. การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะข้ันต้น   
- การเล้ียงดูผูป้ระสบภยัท่ีไม่สามารถช่วยในระยะแรก    
- การดูแลรักษาผูไ้ดรั้บบาดเจ็บขณะพกัรักษาตวัในสถานพยาบาล   
- ประสานงานกบัส านกังานประกนัสงคม  ในการสนบัสนุนการรักษาพยาบาล และสิทธิอ่ืน ๆ  
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัแก่บุคคลและสถานท่ีร่วมกบัหน่วยงานรักษา

ความปลอดภยัในพ้ืนท่ี 
2. ประชาสัมพนัธ์ สาเหตุการเกิดอัคคภียั 
3. การสงเคราะห์ผู้ป่วย  หรือได้รับอันตรายจากอัคคภียัเบือ้งต้น 
4. การปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมส่ิงที่สูญเสียให้กลับคนืสภาพปกตโิดยเร็ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

การสนับสนุน การปฏรูิป  ฟ้ืนฟู 
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สัญญาณ  FIRE  ALARM   ดงั 

สัญญาณไฟโชวสี์แดงปรากฏที่โซนไหนให้   
รปภ. ปฏิบติัดงัน้ี 

1. ในเวลาท าการให้แจง้  จนท.จป. หรือพนักงาน
ส่วนอาคารสถานที่โดยเร็ว 

2. นอกเวลาท าการให้  รปภ. ปฏิบติัดงัน้ี 
2.1   รุดไปตรวจสอบโซนที่เกิดเหต ุ

ตรวจสอบสวติชมื์อ  วา่โยกลงหรือไม่ ให้ท  าการดึงให้เป็นปกติเหมือนเดิม 

เขา้ดบัเพลิง  พร้อมปฏิบตัิ
ตามแผนป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

ให้  รปภ. ดา้นหน้าหน้าโรงพิมพ ์ท าการ  RESET   ระบบ  FIRE 

บนัทึกรายงานการเกิดเหตุ     FIRE  ALARM 

เกิดเหตุเพลิงไหม ้

ไม่มี เหตุเพลิงไหม ้

ระบบแจ้งเตือนอคัคภียั 
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เตรียมพร้อม  และไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 

เขา้ดบัเพลิง  พร้อมปฏิบตัิตาม
แผนภาวะฉุกเฉิน 

ถา้มีบุคคลมาใชส้ายฉีดน ้ าดบัเพลิงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ใหท้ าการปิดป๊ัมน ้ า
ดบัเพลิงโดยการปิดสวิทซ์มาท่ี  OFF 

ปิดวาลว์ตูส้ายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมเก็บสายให้เรียบร้อย 

รอจนกวา่แรงดนัน ้ าในระบบท าตามไดท้ี่ก  าหนด 80  PSI ใหท้  าการ
ปิดสวทิซ์ป๊ัมน ้ าดบัเพลิงมาที่  AUTO 

เกิดเหตุเพลิงไหมห้รือไม่ 

เหตุเพลิงไหม ้

ไม่เกิดเหตุเพลิงไหม ้

ข้อปฏบิัติเมือ่ป้ัมน า้ดบัเพลงิท างานอตัโนมัติ 
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ภาคผนวก 
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ผงัแสดงจุดรวมพล 2  “ ส านักพมิพ์ ” 
 

 

บีพี ไฟร์ การ์ด 
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ผงัแสดงจุดรวมพล 1 “ โรงพมิพ์ ” 
 

บีพี ไฟร์ การ์ด 
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ผงัแสดงจุดรวมพล อาคาร D 
 

บีพี ไฟร์ การ์ด 
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รายงานจุดที่เกิด รายงานจุดที่เกิด 

รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สญัญาแจง้เหตุดงั 

 หน.ชุด รปภ.โรงพมิพ์ หน.ชุด รปภ.ส านักพมิพ์ 

ส ารวจจุดท่ีสัญญาดงัท่ีตู ้
ภายในป้อม  รปภ. บนัทึก
รายละเอียดโซนท่ีเกิดเหตุ 

ส ารวจจุดท่ีสัญญาดงัท่ีตู ้
ภายในป้อม  รปภ. บนัทึก
รายละเอียดโซนท่ีเกิดเหตุ 

1. จป.วิชาชีพ 
2. ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

- เขา้ตรวจสอบโดยเร็ว 
 

คอยรับค าสัง่ใหปิ้ดสญัญา
เสียงที่ตูค้วบคุมภายใน

โรงพมิพ ์
ผอ.ดบัเพลิง. , ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

กรณีที่เป็นวนัหยดุ หรือยามวกิาลให ้รปภ. เขา้ตรวจสอบโดยเร็ว 

ฝังการส่ือสาร การแจ้งเหตุอคัคีภยั 
 


