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รายวิชา SOS309 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโตเ้หตฉุุกเฉิน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ .ศ. 

2555  

     ข้อ 4 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การ

ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ 

2. เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย 

3. เพื่อให้บุคลากรภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความตระหนัก มีความพร้อม สมารถ

ระงับเหตุตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

4. เพ่ือสร้างความม่ันใจดเนความปลอดภัยต่อบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่มาติดต่อ 

 

ขอบเขต 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของชั้นที่ 1- ชั้นที่ 4 อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

คำนิยาม 
ผู้อำนวยการดับเพลิง  หมายถึง อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ทำหน้าที่ตัดสินใจและอนุมัติการระงับการเกิด

อัคคีภัยและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

ทีมปฏิบัติการ หมายถึง ผู้ที่เคยผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทำหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย 

ทีมอพยพ หมายถึง ผู้ที ่ทำหน้าที่ในการนำคนในพื้นที่ไปยังจุดรวมพลและนับจำนวนคนที่จุดรวมพล เพ่ือ

รายงานผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 

ทีมสื ่อสารและประสานงาน หมายถึง ผู ้ช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี ่ยวข้อง รับคำสั ่งจาก

ผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับหมอบหมาย และ

ทำหน้าที่ประกาศแจ้งเหตุและกดสัญญาณ (Fire Alarm) เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

ทีมค้นหาและช่วยชีวิต หมายถึง อาจารย์หลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย หรือผู้ที่ผ่านการอบรม

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรืออบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หรือบุคลากรประจำวไลยอลงกรณ์คลินิกเวช

กรรม เพื่อช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 



ทีมดับเพลิง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นต้นหรือได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟมาแล้ว ทำ

หน้าที่ในการดับเพลิงบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

ทีมจดหาและสนับสนุน หมายถึง ผู้ที ่ดูแลอาหารและเครื่องดื่ม สนับสนุนยานพาหนะ และป้องกันมิให้

บุคคลภายนนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี ่ยวข้องเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งควบคุมป้องกันทรัพย์สินที ่ฝ่าย

เคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ 

ทีมเคลื่อนย้าย หมายถึง พนักงานขับยานพาหนะหรือผู้ที่สามารถขับยานพาหนะได้ ทำหน้าที่จัดยานพาหนะ

และอุปกณืขนย้าย กำหนดจุดปลอดภัยในการจัดเก็บและขนย้ายทรัพย์สิน 

 

แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

1. แผนตรวจตรา 

1.1 หัวข้อตรวจสอบ 

 

รายการตรวจสอบ 
ระยะเวลาตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบ 
ทุก 1 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี 

1. เส้นทางหนีไฟ     

2. ถังดับเพลิง    
3. ระบบดับเพลิงอัตโนมตัิ (Sprinkler)    
4. ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm)    
5. ระบบน้ำดับเพลิงและสายดับเพลิง                                                                                                                              
6. สายไฟและระบบไฟฟ้า / การตอ่ลงดิน    
7. การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย    
8. การตรวจสอบลิฟต ์    

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 แผนการตรวจตรา ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ โดยใช้แบบตรวจสอบ (Check list) 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกต/ิ 
เหมาะสม 

ไม่ปกติ/ 
ต้องปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๑.เส้นทางหนีไฟ 

๑.๑) ทุกช้ันมีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ ทาง  
    

๑.๒) เส้นทางหนีไฟสามารถอพยพคนไปยังจุดปลอดภยั
ภายใน ๕ นาที 

    

๑.๓) เส้นทางหนีไฟไม่มสีิ่งกีดขวาง  
  - มีถังบรรจุสารเคมีที่รอการกำ 

จัดทิ้งวางไว้ตรงบันไดหนีไฟช้ันท่ี 
3 ด้านซ้าย 
- มีเก้าอ้ีและโต๊ะที่ชำรดุ รวมถึง
อุปกรณ์อื่นๆวางไว้ตรงบันไดหนี
ไฟช้ัน 2-3 ด้านขวา 

๑.๔) ประตูหนไีฟทำด้วยวสัดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือ
ขอบกั้น 

 
  ประตูหนไีฟมสี่วนประกอบจาก

วัสดุ ไม้ กระจก ประตเูหล็กดัด 
๑.๕) ประตูหนไีฟเป็นแบบผลัก ไม่ล็อคหรือปดิตาย  

  - ประตูหนไีฟช้ันท่ี 1 ด้านซ้ายมี
โซ่คล้องและล็อคไว ้
- ประตูหนไีฟช้ันท่ี 1 ด้านขวามี
ช้ันวางของร้าน SC วางปิดประต ู
- ประตูหนไีปช้ันท่ี 2-4 ประตูถูก 
ล็อกไว ้

      ๑.๖) ไฟฉุกเฉินท้ัง ๒ ทางสามารถส่องสว่างให้เห็นทาง 
เดินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

  
 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นอา 

คารเรยีนซึ่งอาคารจะเปดิทำการ
ช่วงเวลา 7:00 – 17:30 น. จึง
ไม่มเีจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาใช้
อาคารนี้หลังเวลาดังกล่าว 

       ๑.๗) ป้ายบอกทางหนีไฟตัวหนังสือไมต่่ำกว่า ๑๐  
      เซนติเมตรและมีแสงสว่างในตัวติดตลอดเวลาสามารถ 
      เห็นได้อย่างชัดเจน 

 
  ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ 

๑.๘) มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถให้แสงสว่างเพื่อ
การหนีไฟและใช้กับอุปกรณ์อื่นทนัทีที่ไฟฟ้าดับ 

 
  ไม่มีแหล่งจ่ายไฟสำรองภายใน

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร ์

 

 



 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกต/ิ 
เหมาะสม 

ไม่ปกติ/ 
ต้องปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๒.ถังดับเพลิง 

๒.๑) ถังดับเพลิงไดม้าตารฐานอุตสาหกรรมรองรับ 
(มอก.)  

    

๒.๒) เกจวดัความดันต้องอยู่ในจุดสีเขียวและสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

 
  ถังดับเพลิงบางจุดเกจวดัความ

ดันอยู่ในจุดสีแดง 
๒.๓) ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท A ต้องมีระยะเข้า 
ถึงไม่เกิน 22.5 เมตร  

    

๒.๔) ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท C ในการตดิตั้งให้
พิจารณาจากเชื้อเพลิงว่าเป็นประเภท A หรือ B แล้ว
ติดตั้งตามหลักเกณฑ์ของเชื้อเพลิงประเภทนั้น ๆ  

    

๒.๕) ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท D ต้องมีระยะเข้า 
ถึงไม่เกิน 23 เมตร  

  
  

๒.๖) มีการจัดทํารายละเอยีดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็น
ภาษาไทยติดไว้ท่ีตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

 
  วิธีการใช้ถังดับเพลิงค่อนข้าง

เลือนลางและไม่ชัดเจน 
๒.๗) มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดไีม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดปา้ย แสดงผล
การตรวจสอบและวันท่ีทําการตรวจสอบ และเก็บผลการ
ตรวจสอบใหส้ามารถตรวจสอบได ้

 
  การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้ง

ล่าสดุคือ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

๒.๘) กรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคารต้องแยกเก็บไว้
ในห้องที่มีผนังทนไฟและมีการระบายอากาศท่ีดีมรีะบบ
ตรวจจับก๊าซอัตโนมตัิปรมิาณเก็บรวมกันแตล่ะแห่งต้อง
ไม่เกิน  2000 ลิตร โดยแตล่ะแห่งต้องห่างไม่น้อยกว่า 
20 เมตร 

 
  - ภายในห้องไม่มีการระบาย

อากาศ 
- ไม่มีระบบตรวจจับก๊าซ 
อัตโนมัต ิ
 

๒.๙) อาคารที่มีวัตถไุวไฟหรือวตัถุระเบดิ สิ่งก่อสรา้งที่มี
ความสูง ปล่องควัน หอคอย เสาธง แทงก์น้ำหรือสาร 
เคมีต้องจัดใหม้ีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เว้นแต่
อยู่ในรัศมีการป้องกันฟ้าผา่ของอาคารอื่น 

    

๒.๑๐) มีการตรวจสอบความดันของถังดับเพลิงอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๓ เดือน 

 
  การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้ง

ล่าสดุคือ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
๒.๑๑) มี Tag หรือป้ายใบตรวจทีต่ิดกับถังทุกถัง 
(แจ้งวันท่ีและผู้ที่ตรวจสอบ) 

    

๒.๑๒) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภท
ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 

    



๒.๑๓) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถ
มองเห็นได้อยา่งชัดเจนในระยะไมน่้อยกว่า 1.50 เมตร 

 
  จุดติดตั้งถังดับเพลิงสูงเกิน 

 
๒.๑๔) มีการติดตั้งหรือจัดวางเครือ่งดับเพลิงในสภาพที่
มั่นคงแข็งแรง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถ
นำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

    

 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกต/ิ 
เหมาะสม 

ไม่ปกติ/ 
ต้องปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๓. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) 

๓.๑) มีการตดิตั้งระบบสญัญาณเตอืนภัยในขณะที่ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติกำลังทำงาน 

    

๓.๒) มีการตรวจสอบระบบดบัเพลิงอัตโนมตัิไม่น้อยวา่
เดือนละ 1 ครั้งพร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายไว้ท่ีอุปกรณ์ และเก็บผลการตรวจสอบ 

 
  การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้ง

ล่าสดุคือ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

๓.๓) มีการตดิตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
อัตโนมัติที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

 
  ไม่มีป้ายแสดงจุดตดิตั้งถังดับ 

เพลิง 
๓.๔) ไม่มสีิ่งกีดขวางทางน้ำหรือสายดับเพลิงอื่นจาก
หัวฉีดดับเพลิง 

 
  ไม่มสีายน้ำดับเพลิงภายใน

อาคาร 
๔. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) 
๔.๑) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติสามารถใช้งานได้  

  ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้อตัโนมตั ิ

๔.๒) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือสามารถใช้งานได้  
  ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหมด้้วยมือ 
๔.๓) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมส้ามารถส่ง
สัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารทราบ 

 
  - ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม ้
- อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหมม้ีจุดชำรุด 

๔.๔) อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติอยูใ่นตำแหน่งท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจน และติดตั้งห่างกันในแต่ละจดุไม่เกิน 30 
เมตร 

    

๔.๕) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้แจ้งเหตุเพลิงไหม้แตกต่าง
จากเสียงหรือสญัญาณอื่นๆที่ใช้ในสถานประกอบการ 

 
  ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม ้
๕. ระบบน้ำดับเพลิงและสายดับเพลิง                                                                                                                           
๕.๑) ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง
เพียงพอทุกส่วนของอาคาร 

    



๕.๒) การจัดเตรียมน้ำสำรองที่ใช้ในการดับเพลิง  
  ไม่มีการจัดเตรยีมน้ำสำรองที่ใช้

ในการดับเพลิง 
๕.๓) การตรวจสอบการติดตั้งระบบส่งน้ำ ที่กักเก็บน้ำ 
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

  
  

๕.๔) ข้อต่อรับนำ้ดับเพลิงเข้าอาคารภายในอาคารอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

  
  

๕.๕) ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิงภายในอาคารอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

  
  

๕.๖) สายน้ำดับเพลิงมีความยาวมากกว่า ๓๐ เมตร   
  

 

 

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
ปกติ/ 

เหมาะสม 
ไม่ปกติ/ 

ต้องปรับปรุง 
ไม่เกี่ยวข้อง 

๕.๗) สายส่งน้ำไม่มรีอยแตกหรือชำรุดเสียหาย   
  

๕.๖) จดุต่อท่อต่างๆมั่นคงและแขง็แรง   
  

๖. สายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน 
๖.๑) หากพบว่าชํารดุหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออาจก่อ 
ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ให้ซ่อมแซมหรือดาํเนินการให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

 
  - ยังมีจุดชำรุดของอุปกรณไ์ฟฟ้า 

และยังไม่มีการซ่อมแซม บำรุง 
รักษา 
- สายไฟไม่อยู่ในช่อง/ท่อจัดเก็บ
สายไฟ 
- สายไฟไม่มีจดัเก็บอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

๖.๒) จดัให้มีระบบระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์
เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลา 

    
 

๖.๓) ) การทําความสะอาดบรภิัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีกระแส 
ไฟฟ้า 

    

๖.๔) เครื่องป้องกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิน 
    

๖.๕) มรีะบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกัน
ฟ้าผ่า 

    

๖.๖) การติดตั้งสายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรง
สูง 

    

๖.๗) มีการออกแบบและติดตั้งสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตาม
หลักวิศวกรรม 

    



๖.๘) สายไฟมีฉนวนหุ้ม มสีภาพเรยีบร้อย จุดต่อ 
แน่นหนา และสภาพไม่ชํารุด 

   ไม่มีการจัดเก็บสายไฟให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

๖.๙) ไม่มีการวางของติดไฟ ในห้องควบคุมไฟฟ้า 
    

๖.๑๐) ที่ตู้เมน MDB มีการต่อลงดิน ท่ีเหมาะสม 
    

๖.๑๑) อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อลงดนิ    สายดินขอตู้กดน้ำดืม่ไมไ่ดต้่อลง
ที่พ้ืน แต่จัดเก็บไว้ข้างหลังตู้แทน 

๖.๑๒) มีพื้นท่ีสําหรับปฏิบตัิงานได้อย่างสะดวก 
    

๖.๑๓) มีแสงสว่างเพียงพอ มองเห็นป้าย สวิตช์ต่าง ๆ 
ชัดเจน 

    

๖.๑๔) ตู้และแผงสวิตช์ติดตั้งห่างจากสารไวไฟหรือ 
สารที่อาจทําให้เกดิระเบิด 

    

 

 

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
ปกติ/ 

เหมาะสม 
ไม่ปกติ/ 

ต้องปรับปรุง 
ไม่เกี่ยวข้อง 

๗. การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 

๗.๑) มีการจัดทำข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี (Safety 
Data Sheet) ของสารเคมีอันตรายทุกชนิดติดไว้ใน
บริเวณที่จดัเก็บหรือบริเวณที่มีการใช้สารเคมีและ
สามารถเห็นรายละเอียดได้อยา่งชัดเจน 

 
  ไม่มีข้อมลู SDS ของสารเคมี

ต่างๆไว้ในห้องที่จัดเก็บสารเคม ี

๗.๒) มีการตดิฉลากท่ีเป็นภาษาไทย อ่านง่าย คงทน ไว้
ที่หีบห่อบรรจภุัณฑส์ารเคมีอันตรายโดยมีรายละเอียด
ครบทั้ง 6 ข้อใช่หรือไม่ 
๑) ช่ือผลิตภัณฑ์ (Product name) 
๒) ช่ือสารเคมีอันตราย (Hazardous substances) 
๓) รูปสญัลักษณ์ (Picturegrams) 
๔) ค ำสญัญำณ (signal words) 
๕) ขอ้ควำมแสดงอนัตรำย (Hazard statements) 
๖) ขอ้ควรระวงัหรอืขอ้ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัอนัตรำย 
(precautionary statements) 

 
  - ไม่มีรูปสัญลักษณ ์

- ไม่มีคำสัญญาณ 
- ไม่ข้อความแสดงอันตราย 
- ไม่มีข้อควรระวังหรือข้อปฏิบตัิ
เพื่อป้องกันอันตราย 

๗.๓) มีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรบัประทานอาหาร ห้าม
ประกอบอาหาร หา้มเก็บอาหาร ” ตัวอักษรเห็นได้
อย่างชัดเจน ณ บรเิวณที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย สถานทีเ่ก็บสารเคมีอันตราย 

    



๗.๔) จดัเก็บอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย    ไม่มีการจัดระเบยีบช้ันวางสาร 
เคม ี

๗.๕) มีการระบายอากาศแบบท่ัวไป แบบท่ีมีเครื่องดูด
อากาศเฉพาะที ่

   ระบบระบายอากาศมีคราบสีดำ
เกาะอยุ่ จึงไมไ่ดเ้ปิดใช้งาน 

๗.๖) ไม่จัดเก็บรวมกับสารเคมีที่เข้ากันไม่ได ้     
๗.๗) มภีาชนะรองรับป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี    ไม่มภีาชนะรองรับการหกรั่วไหล

ของสารเคม ี
๗.๘) ภาชนะบรรจุสารเคมีอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชำ 
รุดเสียหายและไมม่ีการเปดิทิ้งไว ้

   ภาชนะท่ีบรรจสุารเคมเีปิดทิ้งไว ้

๗.๙) มีทีช่ำระล้างสารเคมีอันตราย ท่ีล้างมือ ท่ีล้างหน้า
และห้องอาบน้ำที่สามารถชำระล้างสารเคมีอันตราย
ออกจากร่างกายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด
เสียหาย 

   มีสิ่งของอื่นๆวางก้ันอุปกรณ์
ชำระล้างสารเคมีอันตราย ท่ีล้าง
มือ ท่ีล้างหน้า 

๗.๑๐) สถานท่ีเก็บสารเคมมีีประตทูางเข้า-ออก 2 ทาง 
และเป็นชนิดที่เปิดออกสูภ่ายนอก 

   ประตเูข้า-ออกห้องเก็บสารเคมี
คือประตเูดียวกัน 

๗.๑๑) ทางเดินภายในและภายนอกห้องเก็บสารเคมีมี
ความกว้างมากพอ ไม่มสีิ่งกีดขวางเส้นทางเดิน 

 
  - พื้นที่ทางเดินค่อนข้างจำกัดไม่

สามารถเดินสวนกันได ้
- รถเข็นสารเคมีวางขว้างทาง 
เดิน 

 
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกติ/ 
เหมาะสม 

ไม่ปกติ/ 
ต้องปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๗.๑๒) มีป้ายขอความว่า “สถานที่เก็บรักษาสารเคมี
อันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนญุาต” ติดไว้ท่ีทาง เข้า
สถานท่ีนั้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

    

๗.๑๓) มีมาตรการป้องกันอันรายจากสารเคมีอันตราย
ในสถานท่ีเก็บสารเคมีอันตราย 

   มีป้ายบ่งบอกสัญลักษณ์ของสาร 
เคมีว่าเป็นประเภทใดตดิไว้ท่ี
หน้าห้อง 

๘.การตรวจสอบลิฟต์ 
๘.๑) สัญญาณเตือนและลิฟตต์้องไม่เคลื่อนที่เมื่อมีการ
บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด 

    

๘.๒) อุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดย
อัตโนมัตเิมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกนิพิกัด 

    

๘.๓) ระบบป้องกันประตูลิฟตห์นบีผู้โดยสาร 
    

๘.๔) ลิฟต์ไม่เคลื่อนที่เมื่อประตลูฟิต์ปิดไม่สนิท 
    



๘.๕) ประตลูิฟต์ไม่เปดิขณะลิฟตเ์คลื่อนที่หรือหยดุไม่
ตรงที่จอด 

    

๘.๖) ระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์และ
สัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง 

    

๘.๗) ระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าช้ันท่ี
จอด 

    

๘.๘) การตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์
ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    

๘.๙) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการ
ทํางานของลิฟต์เป็นประจาํทุกเดือน 

 
  ไม่มีการตรวจสอบระบบปลอด 

ภัยและการทํางานของลิฟต์เป็น
ประจําทุกเดือน 

๘.๑๐) ไมม่ีการดัดแปลงหรือทําให้ลิฟต์รับนำ้หนักได้เกิน
พิกัด 

    

๘.๑๑) ไมม่ีการติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้ำท่อระบาย
น้ำและอุปกรณ์ตา่ง ๆภายในลิฟต ์

    

๘.๑๒) มีป้ายขอความช่วยเหลือหากลิฟต์เกดิการขัดข้อง  
  ไม่มีป้ายขอความช่วยเหลือหาก

ลิฟต์เกิดการขัดข้อง 
๘.๑๓) มีคําแนะนําอธิบายการใช้ลิฟต์และการขอความ
ช่วยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต ์

 
  - มีคําแนะนําอธิบายการใช้ลิฟต ์

- การขอความช่วยเหลือตดิไว้ใน
ห้องลิฟต ์

๘.๑๔) ป้ายห้ามใช้ลิฟต์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้  
  ไม่มีป้ายห้ามใช้ลิฟตเ์มื่อเกดิเหตุ

เพลิงไหม ้
๘.๑๕) ป้ายขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง  

  ไม่มีป้ายขั้นตอนปฏิบตัิเมื่อลิฟต์
ค้าง 

 

1.3 ผลตรวจสอบ 

 1.3.1 ผลการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟชั้นที่ 1 

  1. ประตูหนีไฟชั้นที่ 1 ด้านปีกซ้ายมีโซ่คล้องล็อคไว้ 

  2. ประตูหนีไฟชั้นที่ 2 ด้านปีกขวามีชั้นวางของร้าน SC วางปิดประตู 

  3. ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน 

 วิธีแก้ไข 1. ห้ามล็อคประตูเส้นทางหนีไฟ 

   2. ห้ามวางสิ่งของกีดขวางเส้นทางหนีไฟ 

 1.3.2 ผลการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟชั้นที่ 2 

  1. ประตูหนีไฟชั้นที่ 2 ด้านปีกขวามีกุญแจล็อคประตูไว้ 



  2. ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน 

 วิธีแก้ไข 1. ห้ามล็อคประตูเส้นทางหนีไฟ 

2. มีไฟส่องสว่าง มองเห็นได้ชัดเจน และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  3. เส้นทางหนีไฟต้องนำไปสู่ทางออกที่ใกล้ที่สุด   

1.3.3 ผลการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟชั้นที่ 3 

  1. ประตูหนีไฟชั้นที่ 3 ด้านปีกซ้ายมีถังบรรจุสารเคมีที่รอการกำจัดทิ้งวางตรงบริเวณบันได

หนีไฟ 

  2. ประตูหนีไฟชั้นที่ 3 ด้านปีกขวามีกุญแจล็อคประตูไว้ 

  3. ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน 

 วิธีแก้ไข 1. จัดให้มีห้อง หรือบริเวณวางถังสารเคมีที่รอการกำจัดโดยเฉพาะ 

   2. ห้ามล็อคประตูเส้นทางหนีไฟ 

   3. มีไฟส่องสว่าง มองเห็นได้ชัดเจน และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

  4. เส้นทางหนีไฟต้องนำไปสู่ทางออกที่ใกล้ที่สุด  

  

1.3.4 ผลการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟชี้นที่ 4  

  1. ประตูหนีไฟชั้นที่ 4 ด้านปีกขวามีกุญแจล็อคประตูไว้ 

  2. ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน 

  3.มีเก้าอ้ีขวางทางประตูหนีไฟ 

 วิธีแก้ไข 1. ห้ามล็อคประตูเส้นทางหนีไฟ 

   2. มีไฟส่องสว่าง มองเห็นได้ชัดเจน และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

   3. เส้นทางหนีไฟต้องนำไปสู่ทางออกที่ใกล้ที่สุด  

  

1.4 ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง 

 1.4.1 ถังดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 1   

  1. ป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงค่อนข้างเลือนรางและไม่ชัดเจน 

  2. การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้งล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559  

  3. จุดติดตั้งถังดับเพลิงอยู่สูงเกินมาตรฐานกำหนด  

วิธีแก้ไข 1. ควรมีการตรวจสอบป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงทุกครั้งที่มีการตรวจสอบถังดับเพลิง     หากป้าย

เลือนรางควรมีการจำทำป้ายใหม่ 



 2. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบ สายฉีด หัวฉีด ไม่มีรอยแตกราว เกจวัดความ

ดัน 

 3. ความสูงต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.50 เมตร  

1.4.2 ถังดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 2  

 1. ป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงค่อนข้างเลือนรางและไม่ชัดเจน 

 2. การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้งล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559  

 3. จุดติดตั้งถังดับเพลิงอยู่สูงเกินมาตรฐานกำหนด  

วิธีแก้ไข 1. ควรมีการตรวจสอบป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงทุกครั้งที่มีการตรวจสอบถังดับเพลิง     หากป้าย

เลือนรางควรมีการจำทำป้ายใหม่ 

 2. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบ สายฉีด หัวฉีด ไม่มีรอยแตกราว เกจวัดความ

ดัน 

 3. ความสูงต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.50 เมตร 

1.4.3 ถังดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 3 

 1. ป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงค่อนข้างเลือนรางและไม่ชัดเจน 

 2. การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้งล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559  

 3. จุดติดตั้งถังดับเพลิงอยู่สูงเกินมาตรฐานกำหนด  

วิธีแก้ไข 1. ควรมีการตรวจสอบป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงทุกครั้งที่มีการตรวจสอบถังดับเพลิง     หากป้าย

เลือนรางควรมีการจำทำป้ายใหม่ 

 2. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบ สายฉีด หัวฉีด ไม่มีรอยแตกราว เกจวัดความ

ดัน 

 3. ความสูงต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.50 เมตร 

1.4.4 ถังดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 4 

 1. ป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงค่อนข้างเลือนรางและไม่ชัดเจน 

 2. การตรวจสอบถังดับเพลิงครั้งล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559  

 3. จุดติดตั้งถังดับเพลิงอยู่สูงเกินมาตรฐานกำหนด  

วิธีแก้ไข 1. ควรมีการตรวจสอบป้ายวิธีบอกการใช้ถังดับเพลิงทุกครั้งที่มีการตรวจสอบถังดับเพลิง     หากป้าย

เลือนรางควรมีการจำทำป้ายใหม่ 

 2. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบ สายฉีด หัวฉีด ไม่มีรอยแตกราว เกจวัดความ

ดัน 

 3. ความสูงต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.50 เมตร 



1.5 ผลการตรวจสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) 

 1.5.1 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติชั้นที่ 1 

  1. Sprinkler ไม่มีการทดสอบการใช้งาน 

 วิธีแก้ไข ต้องมีการตรวจสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วนสายตาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สภาพ

ต้องไม่ผุกร่อน ถูกทาสีทับหรือชำรุดเสียหาย  

1.5.1 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติชั้นที่ 2 

  1. Sprinkler ไม่มีการทดสอบการใช้งาน 

 วิธีแก้ไข ต้องมีการตรวจสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วนสายตาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สภาพ

ต้องไม่ผุกร่อน ถูกทาสีทับหรือชำรุดเสียหาย  

1.5.1 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติชั้นที่ 3 

  1. Sprinkler ไม่มีการทดสอบการใช้งาน 

 วิธีแก้ไข ต้องมีการตรวจสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วนสายตาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สภาพ

ต้องไม่ผุกร่อน ถูกทาสีทับหรือชำรุดเสียหาย 

 1.5.4 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติชั้นที่ 4 

  1. Sprinkler ไม่มีการทดสอบการใช้งาน 

 วิธีแก้ไข ต้องมีการตรวจสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วนสายตาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สภาพ

ต้องไม่ผุกร่อน ถูกทาสีทับหรือชำรุดเสียหาย  

1.5 ผลการตรวจสอบระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) 

 1.5.1 ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) ชั้นที่ 1 

  1. ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

  2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชำรุด  

  1.5.2 ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Station) ชั้นที่ 2 

  1. ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

  2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชำรุด  

 1.5.3 ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) ชั้นที่ 3 

  1. ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

  2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชำรุด  

 1.5.3 ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) ชั้นที่ 4 

  1. ไม่มีการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

  2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชำรุด  



1.6 ผลการตรวจสอบสายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน 

 1.6.1 การตรวจสอบสายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน ชั้นที่ 1 

  1. สายดินของตู้กดน้ำไม่ได้ต่อลงที่พ้ืน แต่จัดเก็บไว้ที่ข้างตู้แทน 

 วิธีแก้ไข 1.ต่อสานดิงลงพื้นดิน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดู 

1.6.2 การตรวจสอบสายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน ชั้นที่ 2 

  1. สายดินของตู้กดน้ำไม่ได้ต่อลงที่พ้ืน แต่จัดเก็บไว้ที่ข้างตู้แทน 

 วิธีแก้ไข 1.ต่อสานดิงลงพื้นดิน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดู 

1.6.3 การตรวจสอบสายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน ชั้นที่ 3 

 1. มีจุดชำรุดของอุปกรณ์ ไฟฟ้า และยังไม่มีการช่อมแซม บำรุง รักษา 

 2. สายดินของตู้กดน้ำไม่ได้ต่อลงที่พ้ืน แต่จัดเก็บไว้ที่ข้างตู้แทน 

 3. มีการเสียบตู้แช่สารเคมี โดยใช้ปลั๊กพ่วง 

วิธีแก้ไข 1. ซ่อมแซมจุดที่อุปกรณ์ชำรุด 

 2. ต่อสานดิงลงพืน้ดิน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดู 

 3. ห้ามใช้ปลั๊กเสียบปลั๊กพ่วงเยอะเกินไป  

 

1.6.4 การตรวจสอบสายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน ชั้นที่ 4 

 1. สายดินของตู้กดน้ำไม่ได้ต่อลงที่พ้ืน แต่จัดเก็บไว้ที่ข้างตู้แทน 

วิธีแก้ไข 1.ต่อสานดิงลงพื้นดิน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดู 

 

1.7 ผลกการตรวจสอบจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 

1.7.1 การตรวจสอบจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ชั้นที่ 3 

 1. ไม่มีข้อมูล SDS ของสารเคมีต่าง ๆไว้ในห้องที่จัดเก็บสารเคมี 

  2. ไม่มีรูปสัญลักษณ์ คำสัญญาณ ข้อความแสดงอันตราย ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกัน

อันตราย  ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตราย 

  3. ไม่มีการจัดระเบียบชั้นวางสาร เคมี 

  4. ระบบระบายอากาศมีคราบสีดำเกาะอยุ่ จึงไม่ได้เปิดใช้งาน 

  5. ไม่มีภาชนะรองรับการหกรั่วไหลของสารเคมี 

  6. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีเปิดทิ้งไว้ 

  7. มีสิ่งของอ่ืน ๆ วางก้ันอุปกรณ์ชำระล้างสารเคมีอันตราย ที่ล้างมือ ที่ล้างหน้า 

  8. ประตูเข้า-ออกห้องเก็บสารเคมีคือประตูเดียวกัน 



  9. พ้ืนที่ทางเดินค่อนข้างจำกัดไม่สามารถเดินสวนกันได้ 

  10. รถเข็นสารเคมีวางขว้างทางเดิน 

  11. ไม่มีป้ายบ่งบอกสัญลักษณ์ของสารเคมีว่าเป็นประเภทใดติดไว้ที่หน้าห้อง 

วิธีแก้ไข 1. ติด SDS ที่สารเคมีทุกชนิด 

 2. มีระบบระบายอากาศ ทำความสะอาดบริเวณพัดลมดูดอากาศ 

 3. จัดให้มีห้องจัดเก็บสารเคมี แยกห้องหากสารเคมีจะทำปฎิกิริยากัน และภายในห้องต้องมีชั้นวาง มี

ถาดรองสารเคมีรั่วทุกจุ 

 4.พ้ืนที่ห้อง และทางเดินต้องไม่ขรุขระ 

 5. ติดป้ายบอกหรือสัญลักษณ์ไว้ที่หน้าห้อง 

 6. มีที่เฉพาะสารเคมีที่กำลังกัดทิ้ง โดยไม่กีดขวางทาง และมีป้ายบอกชนิดของสารเคมี 

1.8 ผลการตรวจสอบลิฟต์ 

1.8.1 การตรวจสอบลิฟต์ชั้นที่ 1 

 1. ไม่มีป้ายห้ามใช้ลิฟต์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

วิธีแก้ไข ติดป้ายห้ามการใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ 

 

2. แผนการอบรม  

เป็นแผนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟสำหรับ

บุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้ 

 
ที ่ หลักสตูรการอบรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าอบรม เป้าหมาย วิทยกร 
1 หลักสตูรการปฐม

พยาบาลและการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ช่ัวโมง) 
- ภาคเช้าอบรมทฤษฎี 3 ช่ัวโมง เวลา 
09.00-12.00 น. 
- ภาคบ่ายอบรมปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง เวลา 
13.00-16.00 น. 

อาจารย ์
นักศึกษา 
บุคลากร 

40 % ของ
พื้นที ่

นพมกรณ์ แสงอรุณ
(ครูเสือ) 

2 หลักสตูรการดับเพลิง
ขั้นต้น 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ช่ัวโมง) 
- ภาคเช้าอบรมทฤษฎี 3 ช่ัวโมง เวลา 
09.00-12.00 น. 
- ภาคบ่ายอบรมปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง เวลา 
13.00-16.00 น. 

อาจารย ์
นักศึกษา 
บุคลากร 

100 % ของ
พื้นที ่

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 

 



3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้ง

ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับ และนักศึกษาในสถานศึกษา 

 

หลกัการจัดทำแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

1. กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการรณรงค์ 

2. กำหนดเรื่อง หรือหัวข้อที่จะทำการรนรงค์ และเลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม 

3. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการรณรงค์ 

4. กำหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายหที่ใช้ในการรณรงค์ 

5. ประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง 

 

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

ที ่ หัวข้อรณรงค์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1 การจัดทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส. 

- จัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม 
สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
งานและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีทำงานให้ดีขึ้น ท้ังในส่วน
งานด้านการผลิต และดา้นการ
บริการ  
ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของบุคลากร 

บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีดูแล
อาคารสถานท่ี 

ทุกเดือน 500 บาท 

2 วัดทำบอร์ด/โปสเตอร ์ บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีดูแล
อาคารสถานท่ี 

ทุกเดือน 200 

 

 

 

 



4. แผนระงับอัคคีภัย 

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดับได้ 

รายงาน 

รายงาน 

ดับไม่ได้รายงาน 

รายงาน 

ดับได้ 

ดับไม่ได้ 

ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการโรงงาน 

 

 

ผู้จัดการแผนก 

หัวหน้าแผนก 

หวัหนา้งาน 

จป.วิชาชีพ 

ผูอ้  านวยการดบัเพลิงตดัสินใจใช้

แผนปฏิบตัิการเมื่อเกิดเหตเุพลิง

ไหมข้ัน้รุนแรงภาวะฉกุเฉินระดบัที่ 

2 ขอก าลงัสนบัสนนุจากภายนอก 

รายงาน 

ผู้บังคบบัญชา 

ตามลำดับ 

จป.วิชาชีพ 

หัวหน้างาน 

ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 

-  แจ้ง จป.วิชาชีพ 

 

- 

ใหแ้จง้หวัหนา้งานหรือเพื่อนรวมงาน ให้ดำเนินการดับเพลิงทันที 

ตดัสินว่าดบัไดด้ว้ยตวัเองหรือไม่ 

พนงังานที่พบเหตเุพลิงไหม ้



หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ถ้ามี) 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการดับเพลิง 
 
 
 
 
 
ฝ่ายไฟฟ้า 
 
 
 
 
ฝ่ายปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 

ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. รับฟังรายการตา่ง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ 
2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รายงานผลการเกดิเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  
4. ให้ข่าวแก่สื่อมวนชน 
 
ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ใหร้ีบเข้าไปท่ีเกิดเหตุ เพื่อรบัคำสั่งตดัไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ 
2. รับคสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลงิ 
 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบตัิดังนี้ 
1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนท่ีให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบตักิารออกเป็น 2 ชุด คือ ชุด
ควบคุมเครื่องจักร และชุดดับเพลงิ 
1.1 ชุดควบคุมเคร่ืองจักร 
      เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในในพ้ืนท่ีใด ให้ชุดควบคุมเครื่องจักรทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงาน
ต่อไปจนกว่าจะไดร้ับคำสั่งให้หยุดเครื่องจากหน้าฝ่ายปฏิบตัิการกรณีที่ไมส่ามารถเดินเครื่อง 
หรือ ไดร้ับคำสั่งให้หยุดเครื่องให้ชุดควบคุมเครื่องจักรไปช่วยทำการ ดับเพลิง 
1.2 ชุดดับเพลิง 
      เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนท่ีตัวเองไม่ว่าจะมากหรือน้อยชุดปฏบิัตกิารชุดนี้จะแยกตัวออกจาก
การควบคุมเครื่องจักรออกทำการดับเพลิงโดยทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม้ โดยไมต่้องหยุดเครื่องและ ให้
ปฏิบัติการภายใตค้ำสั่งของหัวหนา้ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีในการปฏบิัติการหากจำเป็นต้องขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นให้หวัหน้าฝ่านปฏิบตัิการสั่งดำเนินการ 
2.ทันทีท่ีทราบเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ของตัวเอง ให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเข้าหน้าที่ความปลอดภัย
ถึงผู้อำนวยการดับเพลิงและโทรศพัท์แจ้งศูนย์รวมข่าว 
 
ให้ปฏิบัติดังนี ้
1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนยร์วมข่าว 
3. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลงิ ถ้าได้รับมอบหมาย 
 
 

 



ผู้ปฏิบัติงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง 

-ผู้ประสานงาน 

 
 
 
 
 
 

- ยามรักษาการณ ์

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภานนอก 

 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 

- หนว่ยติดต่อดับเพลิงจากพ้ืนท่ีอืน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัคอยช่วยเหลือดังนี ้
1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ์ และผูเ้กี่ยวข้อง 

2. คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์ข่าว 

3. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลงิ ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงหมอบหมาย 

 

1. ให้รีบไปยังจดุเกิดหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน 

2. ป้องกันมิให้บุคคลภานนอกที่ไมม่ีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนไดร้ับอนญุาต 

3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินท่ีอีกฝา่ยเคลื่อนยา้ยนำมาเก็บไว ้

 

1. ให้รับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บ 

 วัสดุครภุัณฑ ์

2. อํานวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายขนส่งวัสดคุรุภณัฑ์ 
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย 

 

ใหป้ฏิบตัิดงันี ้
๑. ใหแจง้สญัญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) 

๒. พนกังานท่ีทราบเหตเุพลิงไหมแ้ละตอ้งการเขา้มาชว่ยเหลือ 

 ดบัเพลิง ใหร้ายงานตวัต่อผูอ้  านวยการดบัเพลิงเพื่อท าการ 
 แบ่งเป็นชดุช่วยเหลือส่งเสรมิการปฏิบตัิงาน 

๓. ส าหรบัการเกดิอคัคีภยัในบรเิวณเครื่องจกัร ชดุดบัเพลิง 
 ควรมาจากชดุดบัเพลิงในสถานท่ีนัน้ ผูท้ี่มาช่วยเหลือควร 
 ช่วยเหลือในการล าเลียงอปุกรณด์บัเพลิง 
๔. คอยค าสั่งจากผูอ้  านวยการดบัเพลิง ใหค้อยอยู่บรเิวณที่เกิด 

 เพลิงไหม ้

 

 

 



ผู้ปฏิบัติงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

- หน่วยเดินเครื่องสบูน า้ฉกุเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร 

ใหป้ฏิบตัิดงันี ้
๑. ใหเ้ดินเครื่องสบูน า้ดบัเพลิงทนัทีที่ไดร้บัแจง้เหตเุพลิงไหม ้

๒. ท าการควบคมุดแูลเครื่องสบูน า้ดบัเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม ้

๓. ในเวลาปกตใิหต้รวจสอบเครือ่งมือ อปุกรณใ์ชง้านตาม 

 รายการตรวจเชค็ 

 

ใหป้ฏิบตัิดงันี ้
๑. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหมจ้ะตอ้งท าการตรวจสอบขา่ว 

๒. แจง้เหตเุพลิงไหม ้

๓. ติดตามข่าว แจง้ข่าวเป็นระยะ 

๔. ติดต่อขอความชว่ยเหลือ (ถา้มีการส่ือสาร) 
๕. แจง้ข่าวอีกครัง้เมื่อเพลิงสงบ 

 

5. แผนอพยพ 

ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ 

1. พยายามตั้งสติ อย่าตกใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟที่กำหนดไว้ 

2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยที่เก่ียวข้อง 

3. เก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่สำคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะ และปลดล็อคให้เรียบร้อย 

4. เมื่อเดินออกจากห้องไปแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดก็ตาม 

5. การอพยพหนีไฟควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟท์เด็ดขาด 

6. การเดนิในช่องหนีไฟ ควรเดินเรียงแถว เพ่ือป้องกันการเบียดเสียดกัน และหกล้ม 

7. ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขั้นบันได มือจับที่ราวบันได  อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า 

8. ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างเท่านั้น ห้ามอพยพหนีขึ้นไปบนดาดฟ้า ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถ

อพยพสู่ชั้นล่างได้ 

 

 

 



ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติแผนอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ/กดสัญญานเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

ผู้นำอพยพแต่ละพ้ืนที่พิจารณาตัดสินใจเลือกเส้นทางอพยพ 

พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลตามเส้นทางที่กำหนด 

ทีมอพยพตรวจสอบจำนวน

พนักงานยังจุดรวมพล 

ทีมยานพาหนะรีบนำ

ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย

ส่งสถานพยาบาลที่

ใกล้ที่สดุ 

รายงานจำนวนพนักงาน ณ จุดรวม

พล ต่อผู้อำนวยการควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน 

ผู้อำนวยการควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินแจ้งให้พนักงานอยู่ในจุด

รวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะ

สงบ 

ผู้อำนวยการควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินสั่งหน่วยช่วยชีวิต

ค้นหา 

ทีมค้นหาและช่วยชีวิต ทำการค้นหาผู้ติดค้าง รายงานผล

ให้ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

เหตุการณ์สงบผู้อำนวยการควบคุม

ภาวะฉุกเฉินสั่งยกเลิกแผนอพยพ 

เคลื่อนยา้ย

ผูต้ิดคา้ง 
ยอดไม่ครบ 

ยอดครบ 

ผู้อำนวยการควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินสั่งการใช้แผนอพยพ 



กำหนดเส้นทางหนีไฟของแต่ละพ้ืนที่ และกำหนดจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณ สนามบาส 

 

 

หมายหตุ 

                     หมายถึง เส้นทางหนีไฟเส้นทางหลัก 

                     หมายถึง เส้นทางหนีไฟสำรอง 

    หมายถึง คนอยู่ที่นี้ 

 

 

 

 

 

 



แผนผังเส้นทางอพยพและถังดับเพลิง 

ชั้น 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น2 

 



ชั้น3 

 

 

ชั้น4 

 

 

 



ภาพขณะอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. แผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู 

แผนการบรรเทาทุกข์ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินการงานการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะ

ฉุกเฉิน (OP-MP-SHE-03) การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณ์สงบลง เป็นหน้าที่ของผู้ 

อำนวยการแผนฉุกเฉินที่จะต้องดำเนินการในข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 

6.1 การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ ประกอบด้วย 

1. ต้องประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอรับความช่วยเหลือ 

2. ต้องค้นหาผู้สูญหาย และช่วยชีวิต ซึ่งอาจติดค้างอยู่ในสถานที่เกิดเหตุฯ 

3. ต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ 

4. ต้องกำหนดทีมงานช่วยเหลือให้ชัดเจน พร้อมอุปกรณ์ และยานพาหนะ 

 

6.2 การบรรเทาทุกข์ภายหลังเหตุการณ์สงบ ประกอบด้วย 

1. ต้องท ารายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประเมินความเสียหาย 

2. ต้องเสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้โดยเร็วที่สุด 

เช่น การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น 

3. ต้องช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทุกคนให้เกิดความปลอดภัย 

 

 

 

 


