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แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ดบัเพลงิและการอพยพหนีไฟ

BY : T.CHRISTMAS

SAFETY OFFICER

ภาวะฉุกเฉิน หมายถงึ
 เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมเหตุ ไดใ้นทนัทีทนัใด 
ท าให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อ 
ทรัพย์สิน หรือ อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานประกอบการ(โรงงาน)
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การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
การเตรียมรับสถานการณ์ ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

ในทนัทีทนัใดไวล่้วงหนา้ โดยอาศยัความร่วมมือจาก โรงงาน
ใกลเ้คียง หน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ประเภทของเหตุฉุกเฉิน
     1. การเกิดเพลิงไหม้
     2. การระเบิด
     3. สารเคมีเป็นพิษ

ร่ัวไหล
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การระงับอคัคภีัยและอพยพหนีไฟ
แบ่งได้ 3 ระดบั
ระดบั 1ควบคุมไดโ้ดยโรงงานเอง

ระดบั 2ขอความช่วยเหลือจากโรงงานอ่ืน

ระดบั 3ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

ปฏิบัตติามและสอดคล้องกบักฎหมาย

ความปลอดภยัของพนักงาน

กรณเีกดิเหตุปฏบิัตไิด้อย่างปลอดภยั

ป้องกนัต้นเหตุอคัคภียั ความปลอดภยั
ต่อส่ิงแวดล้อม / ชุมชน

วตัถุประสงค์/เจตนารมณ์
ช่วยด้วย…!
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 7 แผน
ก่อนเกดิเหตุ

1. แผนการอบรม
 ฝึกอบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
 ฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ าปี
 ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 7 แผน
ก่อนเกดิเหตุ

2. แผนการตรวจตรา
 การตรวจตราส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอคัคีภยัไดง่้าย
 การตรวจอุปกรณ์ดบัเพลิง ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัตาม

ก าหนดระยะเวลา
 การตรวจตราระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหมต้าม

ก าหนดระยะเวลา
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 7 แผน
ก่อนเกดิเหตุ

3. แผนการรณรงค์ป้องกนั
 กิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภยั (ตลอดเวลา)

 การจดัท าป้าย / ส่ือประชาสมัพนัธ์รณรงค์
 ประกาศควบคุมพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี ( กฎทองของความปลอดภยั

ฯ SHE Golden Rules)

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 7 แผน
ขณะเกดิเหตุ

4. แผนการดบัเพลงิ
 การฝึกอบรมบทบาทและหนา้ท่ีตามแผน ก าหนดบทบาท

หนา้ท่ีตามแผน และการฝึกซอ้มตามแผนการดบัเพลิง
ประจ าปี
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 7 แผน
ขณะเกดิเหตุ

5. แผนการอพยพหนีไฟ
 ก าหนดเสน้ทางหนีไฟและวธีิการอพยพ
 ก าหนดจุดอพยพ ทางโรงงานร่วมกบัส่วนกลางในการก าหนด

จุดอพยพท่ีปลอดภยั
 การฝึกซอ้มตามแผนอพยพ

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 7 แผน
หลงัเกดิเหตุ

6, 7. แผนการบรรเทาทุกข์และปฏรูิปฟ้ืนฟู
 ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ เสียชีวติ
 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ดา้นธุรกิจ
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แผนฟ้ืนฟูหลงัจากเกดิเหตุ
1. ผู้ได้รับบาดเจบ็ เสียชีวิต

- ส่งผูบ้าดเจบ็รักษาต่อท่ีโรงพยาบาล
- ติดตาม อ านวยความสะดวกดา้นการรักษาพยาบาล
  ค่ารักษาพยาบาล ทั้งในและนอก CONTRACT

- แจง้ญาติผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ และเสียชีวติ

แผนฟ้ืนฟูหลงัจากเกดิเหตุ
2. ด้านส่ิงแวดล้อม

- ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทนัที ชุมชนรอบขา้ง เกบ็
ตวัอยา่งน ้า
- ผลกระทบจากควนัท่ีเกิดการไหม้
- หา้มบุคคลไม่เก่ียวขอ้งเขา้จุด/บริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุ
- ปิดกั้นน ้าจากการดบัเพลิง
- จดัใหมี้การบ าบดัน ้าใหถู้กตอ้งตามค่ามาตรฐาน
- ก าจดัขยะใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
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แผนฟ้ืนฟูหลงัจากเกดิเหตุ
3. ด้านธุรกจิ

- ส ารวจความเสียหายโดยละเอียดภายใน 48 ชัว่โมง
- ด าเนินการติดต่อ SUPPLIER เช่น การก่อสร้าง อุปกรณ์

เคร่ืองจกัร ระยะเวลาในการส่ง
- ด าเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุง หรือสร้างใหม่ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ
- ความปลอดภยัในการด าเนินการ

ทมีระงบัเหตุฉุกเฉิน (Emergency Team)
กะ A
1.นายสมโภช  มีบุญสบาย
2.นายนิรันด ์ ราชาวงศ์
3.นายเกียรติศกัด์ิ  ค าเรือง
4.นายยงยทุธ  ราชวฒัน์
5.นายวฒันา  เดชแพง
6.นายยรุวรรษ  มะปราง
7.นายอาคม  สอนสาสตร์
8.นายยงยทุธ  สิมานุรักษ์
9.นายธนกร  วงไพศาล
10.นายยรุนนัท ์ ปานเขียว

กะ B
1.นายประทีป  หลา้สุด
2.นายเจษฎากร  ไชยมาตร
3.นายยงยทุธ  สิทธิเลิศ
4.นายผดุงเกียรติ  สุดทะพรม
5.นายนาถวฒัน์  นามงาม
6.นายโชคชยั  เนยนม
7.นายนพดล  จิตรบรรจง
8.นายสุริยา  เกษมสุข
9.นายสมชาย  โตชมบุญ
10.นายอรรถพล  แก่นหยวก

กะ C
1.นายเกรียงศกัด์ิ  สุนทรนฎั
2.นายพงศธร  วงศค์  าตนั
3.นายวชัรพนัธ์  ศรีคงรักษ์
4.นายกิติศกัด์ิ  สายบวัค า
5.นายชยัวฒัน์  ดาวใส
6.นายพิพฒัน์  รุ่งรัตน์
7.นายจกัรพงษ ์ เจียมทอง
8.นายไพศาล  นิลเนียม
9.นายอนุทิศ  แดงเมือง

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ
 ตรวจสอบอปุกรณด์บัเพลงิเป็นประจ า
 ระงบัเหตฉุุกเฉินทีเ่กดิขึน้



2020-09-19

9

Smoke Detector

1. อุปกรณ์ตรวจจบัและแจ้งเหตุ

Heat Detector Beam detector Alarm Button

Automatic Manual

ระบบการท างานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้
( FIRE  ALARM SYSTEM )

Graphic monitor

มาตรฐานสัญญาณ
 สัญญาณกร่ิง ดงัยาว

ระบบการท างานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้
( FIRE  ALARM  SYSTEM )

Fire alarm control panel
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องค์ประกอบของการเกดิไฟ
เช้ือเพลงิ

ความร้อนอากาศ ( O2 ) 21 %
CHAIN REACTION

ประเภทไฟ
• ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก

• ของเหลวติดไฟ สารเคมีไวไฟ แกส็ น า้มัน

• อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีไฟไหลอยู่

• โลหะที่ไวต่อการท าปฏิกริิยากับน า้ และลุกติดไฟ เช่น แมกนีเซียม ไททาเนียม 

• น า้มันที่ใช้ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชและสัตว์ น า้มันพืช น า้มันหมู
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อุปกรณ์ระงบัเหตุทีม่ใีช้ในบริษทัฯ
ผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical)

ใชด้บัเพลิงประเภท A B  ราคาถูกหาซ้ือง่าย แต่
มีขอ้เสียคือเม่ือฉีดออกมาจะฟุ้งกระจาย และเม่ือ
ท าการฉีดแลว้ จะฉีดหมดหรือไม่หมดถงั 
แรงดนัจะตก ไม่สามารถใชง้านไดอี้ก ตอ้งส่ง
บรรจุใหม่

อุปกรณ์ระงบัเหตุทีม่ใีช้ในบริษทัฯ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ถงัดบัเพลิงประเภทน้ีจะบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท่ี
เม่ือฉีดออกมาแลว้จะมีลกัษณะเป็นไอเยน็จดัของ
น ้ าแขง็แหง้ (Dry Ice) ปกคลุมบริเวณท่ีเกิดเพลิงลุกไหม ้
ช่วยให้ลดความร้อนและดบัไฟไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงไม่
ท้ิงคราบสกปรก สามารถใชด้บัเพลิงไดท้ั้งประเภท B และ 
C เหมาะส าหรับโรงงานท่ีมีไลน์การผลิตขนาดใหญ่ โรง
อาหาร หอ้งเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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อุปกรณ์ระงบัเหตุทีม่ใีช้ในบริษทัฯ
น า้ยาเหลวระเหย (Halotron)

สารดบัเพลิงชนิดสารเคมีเหลวท่ีมีความเยน็จดัเม่ือฉีด
ออกมาจะเป็นไอระเหย ท าหนา้ท่ีก าจดัความร้อนและ
ขดัขวางการเผาไหมอ้อกซิเจนและไม่เป็นส่ือน าไฟฟ้าโดย
ไม่ท้ิงคราบสกปรกหลงัดบั ถงัดบัเพลิงชนิดน้ีสามารถ
ดบัเพลิงไหมไ้ดท้ั้งประเภท A, B, C หรือ B, C ข้ึนอยูก่บั
ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิง เหมาะกบัการใชง้านในหอ้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เคร่ืองบิน

1. ดงึ สลกัออก

วธีิการใช้เคร่ืองดบัเพลงิ
หันหน้าเข้าหากองไฟ ยืนห่างจากไฟประมาณ 2-4 เมตร และท าตามขั้นตอนดงันี้

2. ปลด ปลายสายและช้ีไปทีฐ่านของไฟ

3. กด คนับีบลงให้สุด 

4. ส่าย ปลายสายหรือหัวฉีด จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย 
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ชุดผจญเพลงิ

หัวจ่ายน ้าดับเพลงิ (Hydrant)

ตู้เกบ็สายฉีดน า้ดับเพลงิ

อุปกรณ์ระงบัเหตุทีม่ใีช้ในบริษทัฯ

ถุงลมบอกทศิทาง 

รถโฟมดับเพลงิ 

ระบบหัวกระจาย
น ้าดับเพลงิ
อตัโนมตัิ

Production             

Room

แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน)  RIGID PVC PLANT ช้ัน1

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm
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แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน) RIGID PVC PLANT ช้ัน2

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm

แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน) RIGID PVC PLANT ช้ัน 3 - ช้ันดาดฟ้า

3th FLOOR PLANT 4th FLOOR PLANT

ช้ัน 3 ช้ัน 4 ช้ัน ดาดฟ้า

Up

Maintenance / Workshop  ช้ัน 1

Maintenance / Workshop ช้ัน 2

ROOF FLOOR PLANT

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm
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แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน) อาคารผลติไลน์ 5 และคลงัวัตถุดบิ 

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm

แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน) อาคารผลติไลน์ 5 ช้ัน 2 

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm
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แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน) อาคารผลติไลน์ 5 ช้ัน 3 - ช้ันดาดฟ้า

ช้ัน 3 

ช้ัน 4 ช้ันดาดฟ้า 

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm

แผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน) อาคาร BOILER

Dry chemicalสัญลักษณ์ CO2 Halotron Fire hose cabinet Hydrant Manual Fire Alarm
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การอพยพของพนักงานใน และนอกพืน้ทีเ่กดิเหตุ
พนักงาน

รอค าส่ังอพยพ

ได้ยินกร่ิงสัญญาณ
เพลงิไหม้ ช่วยดบัเพลงิ

ท างาน
ตามปกติ

ไม่มีค าส่ัง อพยพไปที่
จุดรวมพล

• ส ารวจเพ่ือนร่วมงาน
• รอค าส่ังการด าเนินการ

ต่อไป

มีค าส่ัง

ขั้นตอนการอพยพ
ผู้น าอพยพ
• สัญญาณ Fire Alarm

• ค าส่ังอพยพ
• ควบคุม ดูแล เป็นผู้น าในการ
อพยพ (ถือธงน าทีม)

อพยพพนักงาน
• เดนิเร็ว เป็นระเบียบ ห้ามวิ่ง 
• ห้ามใช้ลฟิท์
• ห้ามย้อนกลบัไปทิศทางเดมิ
• หมอบ คลานต า่

อพยพพนักงาน
• จุดรวมพล

หัวหน้าทีมอพยพ
แจ้งจ านวนพนักงาน
• ครบ
• สูญหาย

ผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน 
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ขั้นตอนการอพยพ

X 

หา้มวางส่ิงของกีดขวางประตูทางออกหนีไฟ ประตูทางออกหนีไฟตอ้งไม่มีส่ิงของวางกีดขวาง

FIRE EVACUATION ROUTE (เส้นทางอพยพหนีไฟ)
RIGID PVC PLANT

EVACUATION PROCEDURE (ข ัน้ตอนการอพยพหนไีฟ) 

เม ือ่ไดร้บัทราบวา่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ ึน้ ใหอ้พยพออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตทุนัทแีละเพือ่ความปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี ้
1. อพยพออกจากทีเ่กดิเหตไุปตามเสน้ทางหนไีฟทีไ่ปยงัทางออกทีใ่กลท้ ีสุ่ด หา้มใชล้ฟิต ์
2. ตดิตามผูน้ าธงอพยพ ไปยงัจุดทีก่ าหนดไว ้
3. อยา่น าสิง่ของขนาดใหญ่ตดิตวัไปดว้ย ขณะอพยพหนไีฟ 
4. เม ือ่อพยพออกจากทีเ่กดิเหตใุหไ้ปยงัจุดรวมพล (บรเิวณทีป่ลอดภยั) ทีก่ าหนดไว ้ ใหร้ายงานตวักบัผูน้ าทมีอพยพเพือ่
ตรวจสอบรายชือ่ผูสู้ญหายและ หา้มกลบัเขา้ไปทีเ่กดิเหตอุกี จนกวา่จะไดร้บัแจง้วา่เหตกุารณ์สงบและเขา้สู่สภาวะปกติ

EMERGENCY CONTACT

 (เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ)

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัฯ : 
094-5534378

ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : 089-8378745
ฝ่ายบุคคล : 083-9880974

หอ้งพยาบาล : เบอรภ์ายใน 2103

ASSEMBLY POINT

จดุรวมพล

ROUTE

เสน้ทางอพยพ

FIRE EXIT

ทางออกหนไีฟ

ต าแหนง่ปจัจบุนั
YOU ARE HERE
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FIRE EVACUATION ROUTE (เส้นทางอพยพหนีไฟ)

RIGID PVC PLANT (ส านักงาน ช้ัน2)

EVACUATION PROCEDURE (ข ัน้ตอนการอพยพหนไีฟ) 

เม ือ่ไดร้บัทราบวา่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ ึน้ ใหอ้พยพออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตทุนัทแีละเพือ่ความปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี ้
1. อพยพออกจากทีเ่กดิเหตไุปตามเสน้ทางหนไีฟทีไ่ปยงัทางออกทีใ่กลท้ ีสุ่ด หา้มใชล้ฟิต ์
2. ตดิตามผูน้ าธงอพยพ ไปยงัจุดทีก่ าหนดไว ้
3. อยา่น าสิง่ของขนาดใหญ่ตดิตวัไปดว้ย ขณะอพยพหนไีฟ 
4. เม ือ่อพยพออกจากทีเ่กดิเหตใุหไ้ปยงัจุดรวมพล (บรเิวณทีป่ลอดภยั) ทีก่ าหนดไว ้ ใหร้ายงานตวักบัผูน้ าทมีอพยพเพือ่
ตรวจสอบรายชือ่ผูสู้ญหายและ หา้มกลบัเขา้ไปทีเ่กดิเหตอุกี จนกวา่จะไดร้บัแจง้วา่เหตกุารณ์สงบและเขา้สู่สภาวะปกติ

EMERGENCY CONTACT

 (เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ)

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัฯ : 
094-5534378

ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : 089-8378745
ฝ่ายบุคคล : 083-9880974

หอ้งพยาบาล : เบอรภ์ายใน 2103

ASSEMBLY POINT

จดุรวมพล

ROUTE

เสน้ทางอพยพ

FIRE EXIT

ทางออกหนไีฟ

ต าแหนง่ปจัจบุนั
YOU ARE HERE

 

เต็นท์
วางของ

ห้องพยาบาล

บริษัท ออมโนวา

FIRE EVACUATION ROUTE (เส้นทางอพยพหนีไฟ)

RIGID PVC PLANT (ห้องควบคุมการโหลดถ่ายวัตถุดิบ  ช้ัน2)

EVACUATION PROCEDURE (ข ัน้ตอนการอพยพหนไีฟ) 

เม ือ่ไดร้บัทราบวา่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ ึน้ ใหอ้พยพออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตทุนัทแีละเพือ่ความปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี ้
1. อพยพออกจากทีเ่กดิเหตไุปตามเสน้ทางหนไีฟทีไ่ปยงัทางออกทีใ่กลท้ ีสุ่ด หา้มใชล้ฟิต ์
2. ตดิตามผูน้ าธงอพยพ ไปยงัจุดทีก่ าหนดไว ้
3. อยา่น าสิง่ของขนาดใหญ่ตดิตวัไปดว้ย ขณะอพยพหนไีฟ 
4. เม ือ่อพยพออกจากทีเ่กดิเหตใุหไ้ปยงัจุดรวมพล (บรเิวณทีป่ลอดภยั) ทีก่ าหนดไว ้ ใหร้ายงานตวักบัผูน้ าทมีอพยพเพือ่
ตรวจสอบรายชือ่ผูสู้ญหายและ หา้มกลบัเขา้ไปทีเ่กดิเหตอุกี จนกวา่จะไดร้บัแจง้วา่เหตกุารณ์สงบและเขา้สู่สภาวะปกติ

EMERGENCY CONTACT

 (เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ)

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัฯ : 
094-5534378

ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : 089-8378745
ฝ่ายบุคคล : 083-9880974

หอ้งพยาบาล : เบอรภ์ายใน 2103

ASSEMBLY POINT

จดุรวมพล

ROUTE

เสน้ทางอพยพ

FIRE EXIT

ทางออกหนไีฟ

ต าแหนง่ปจัจบุนั
YOU ARE HERE

 

เต็นท์
วางของ

ห้องพยาบาล

บริษัท ออมโนวา
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FIRE EVACUATION ROUTE (เส้นทางอพยพหนีไฟ)

RIGID PVC PLANT  (พืน้ท่ีช้ัน 2 Line 5)

EVACUATION PROCEDURE (ข ัน้ตอนการอพยพหนไีฟ) 

เม ือ่ไดร้บัทราบวา่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ ึน้ ใหอ้พยพออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตทุนัทแีละเพือ่ความปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี ้
1. อพยพออกจากทีเ่กดิเหตไุปตามเสน้ทางหนไีฟทีไ่ปยงัทางออกทีใ่กลท้ ีสุ่ด หา้มใชล้ฟิต ์
2. ตดิตามผูน้ าธงอพยพ ไปยงัจุดทีก่ าหนดไว ้
3. อยา่น าสิง่ของขนาดใหญ่ตดิตวัไปดว้ย ขณะอพยพหนไีฟ 
4. เม ือ่อพยพออกจากทีเ่กดิเหตใุหไ้ปยงัจุดรวมพล (บรเิวณทีป่ลอดภยั) ทีก่ าหนดไว ้ ใหร้ายงานตวักบัผูน้ าทมีอพยพเพือ่
ตรวจสอบรายชือ่ผูสู้ญหายและ หา้มกลบัเขา้ไปทีเ่กดิเหตอุกี จนกวา่จะไดร้บัแจง้วา่เหตกุารณ์สงบและเขา้สู่สภาวะปกติ

EMERGENCY CONTACT

 (เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ)

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัฯ : 
094-5534378

ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : 089-8378745
ฝ่ายบุคคล : 083-9880974

หอ้งพยาบาล : เบอรภ์ายใน 2103

ASSEMBLY POINT

จดุรวมพล

ROUTE

เสน้ทางอพยพ

FIRE EXIT

ทางออกหนไีฟ

ต าแหนง่ปจัจบุนั
YOU ARE HERE

FIRE EVACUATION ROUTE (เส้นทางอพยพหนีไฟ)

RIGID PVC PLANT  (พืน้ท่ีเตรียมวัตถุดิบช้ัน 3  Line 5)

EVACUATION PROCEDURE (ข ัน้ตอนการอพยพหนไีฟ) 

เม ือ่ไดร้บัทราบวา่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ ึน้ ใหอ้พยพออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตทุนัทแีละเพือ่ความปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี ้
1. อพยพออกจากทีเ่กดิเหตไุปตามเสน้ทางหนไีฟทีไ่ปยงัทางออกทีใ่กลท้ ีสุ่ด หา้มใชล้ฟิต ์
2. ตดิตามผูน้ าธงอพยพ ไปยงัจุดทีก่ าหนดไว ้
3. อยา่น าสิง่ของขนาดใหญ่ตดิตวัไปดว้ย ขณะอพยพหนไีฟ 
4. เม ือ่อพยพออกจากทีเ่กดิเหตใุหไ้ปยงัจุดรวมพล (บรเิวณทีป่ลอดภยั) ทีก่ าหนดไว ้ ใหร้ายงานตวักบัผูน้ าทมีอพยพเพือ่
ตรวจสอบรายชือ่ผูสู้ญหายและ หา้มกลบัเขา้ไปทีเ่กดิเหตอุกี จนกวา่จะไดร้บัแจง้วา่เหตกุารณ์สงบและเขา้สู่สภาวะปกติ

EMERGENCY CONTACT

 (เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ)

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัฯ : 
094-5534378

ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : 089-8378745
ฝ่ายบุคคล : 083-9880974

หอ้งพยาบาล : เบอรภ์ายใน 2103

ASSEMBLY POINT

จดุรวมพล

ROUTE

เสน้ทางอพยพ

FIRE EXIT

ทางออกหนไีฟ

ต าแหนง่ปจัจบุนั
YOU ARE HERE

ช้ัน 3 
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FIRE EVACUATION ROUTE (เส้นทางอพยพหนีไฟ)

RIGID PVC PLANT  (พืน้ท่ีเตรียมวัตถุดิบช้ัน 4  Line 5)

EVACUATION PROCEDURE (ข ัน้ตอนการอพยพหนไีฟ) 

เม ือ่ไดร้บัทราบวา่เกดิเหตเุพลงิไหมข้ ึน้ ใหอ้พยพออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตทุนัทแีละเพือ่ความปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี ้
1. อพยพออกจากทีเ่กดิเหตไุปตามเสน้ทางหนไีฟทีไ่ปยงัทางออกทีใ่กลท้ ีสุ่ด หา้มใชล้ฟิต ์
2. ตดิตามผูน้ าธงอพยพ ไปยงัจุดทีก่ าหนดไว ้
3. อยา่น าสิง่ของขนาดใหญ่ตดิตวัไปดว้ย ขณะอพยพหนไีฟ 
4. เม ือ่อพยพออกจากทีเ่กดิเหตใุหไ้ปยงัจุดรวมพล (บรเิวณทีป่ลอดภยั) ทีก่ าหนดไว ้ ใหร้ายงานตวักบัผูน้ าทมีอพยพเพือ่
ตรวจสอบรายชือ่ผูสู้ญหายและ หา้มกลบัเขา้ไปทีเ่กดิเหตอุกี จนกวา่จะไดร้บัแจง้วา่เหตกุารณ์สงบและเขา้สู่สภาวะปกติ

EMERGENCY CONTACT

 (เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ)

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัฯ : 
094-5534378

ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : 089-8378745
ฝ่ายบุคคล : 083-9880974

หอ้งพยาบาล : เบอรภ์ายใน 2103

ASSEMBLY POINT

จดุรวมพล

ROUTE

เสน้ทางอพยพ

FIRE EXIT

ทางออกหนไีฟ

ต าแหนง่ปจัจบุนั
YOU ARE HERE

ช้ัน 4 

Fire fighting and Emergency Evacuation

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มหนีไฟ

บริษทั ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน)

โรงงานผลติแผ่นพวีซีีแบบแขง็
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สถานการณ์จ าลอง

เหตุการณ์ : การไหลเวียนของน ้ ามนัร้อนในท่อของชุด Heating Unit เคร่ือง Two Roll Mill ติดขดัท าใหอุ้ณหภูมิภายในท่อสูงผดิปกติ 
ประกอบกบัฉนวนท่ีหุม้ท่อมีการสะสมของน ้ ามนัร้อนท่ีร่ัวไหลออกจากระบบ เม่ือฉนวนชุ่มน ้ามนัสมัผสักบัความร้อนของท่อ
จึงเกิดกระบวนการเผาไหมแ้ละลุกติดไฟข้ึน

วนัทีฝึ่กซ้อม : 23 ตุลาคม 2563
เวลา : 14.00 -16.00 น.
สถานทีเ่กดิเหตุ : ชุด Heating Unit เคร่ือง Two Roll Mill พ้ืนท่ีหอ้ง LAB

001 Doc\003 ?????????????? ???????? 2 20-10-61.pdf
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แผนผงัแสดงจุดเกดิเหตุอคัคภีัย บริษัท ซีพพีซีี จ ากดั (มหาชน)  (RIGID PVC PLANT)

จุดรวมทีมฉุกเฉิน

จุดศูนยบ์ญัชาการจุดเกิดเหตุ

จุดแจง้ขา่วสาร จุดปฐมพยาบาล
จุดรวมพล

จุดตดัแยกไฟฟ้า จุดตดัแยก Hot oil

จุดตดัแยกสารเคมี จุดตดัแยกรังสี

สัญลักษณ์

จุดกั้นจราจร จุดกั้นรางระบายน ้ า

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ
จุด ผู้รับผิดชอบ

พนักงานแจ้งเหตุ / พนักงานเห็นเหตุการณ์  1 คน คุณอภิชาติ

พนักงานช่วยดับไฟ  1  คน คุณสิทธิโชค

ทีมผจญเพลิงโรงงาน   ทีมผจญเพลิงประจ ากะ C

ทีมผจญเพลิงน าทาง    1  คน คุณไพศาล

หัวหน้าจุดเกิดเหตุ  (OC) คุณรุ่งธรรม

หัวหน้าทีมฉุกเฉิน / ผู้ช่วยหัวหน้าทีมฉุกเฉิน คุณธงทิว  / จป.

ผอ.ควบคุมเหตุฉุกเฉิน/ ผู้ช่วย ผอ.ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ( ผู้ประสานงานโรงงาน)   คุณปรมินทร์ / คุณกิตติมา / คุณกาญจนา

ผู้ประกาศเสียงตามสาย “ประกาศภาวะฉุกเฉิน” คุณมยรีุ / คุณกฤติยา

ทีมแจ้งข่าวสาร   2 คน คุณธิติกาญจน์/ คุณไอลดา
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ
จุด ผู้รับผิดชอบ

ทีมตดัแยกไฟฟ้า 2 คน คุณวุฒิชยั  

ทีมตดัแยกวตัถุดิบ คุณสุชิน

ทีมกั้นรางระบายน ้า  คุณณชพล

หัวหน้าทีมอพยพ 1 คน และผู้น าทีมอพยพ   6  ทีม

หวัหนา้ทีมอพยพ (คุณรุ่งโรจน์) 
ผูน้ าทีมอพยพ 6  ทีม  
1.คุณวิภาพร (ทีมขาย/ส านกังาน)  
2.คุณศิริวฒัน์ (ทีมผลิต/แปรรูป/เตรียมวตัถุดิบ)
3.คุณชาติชาย (ทีมคลงัสินคา้/คลงัวตัถุดิบ)
4.คุณเรืองรัตน์ (ทีมซ่อมบ ารุงฯ/ผูรั้บเหมาโครงการ) 
5.คุณธนภร (ทีมเทคนิค)
6.คุณรังสรร (ทีมผลิต ไลน์ 5)

ทีมตดัแยกรังสี  คุณอนนัท ์/ คุณศราวุธ

ทีมตดัแยก Hot oil  / NG คุณณชพล 

ทีมจราจร   3  คน + นกหวดี รปภ. 1  ท่าน / คุณสมยั / คุณเทวา

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ
จุด ผู้รับผิดชอบ

ผู้สูญหาย 1 คน  คุณสมศกัด์ิ

ทีมค้นหา 2 คน + ชุด SCBA 2 ชุด + วทิยุส่ือสาร คุณวชัรพนัธ์ / คุณเกรียงศกัด์ิ 

ทีมปฐมพยาบาล 2 คน คุณมาริสา / พยาบาลประจ าโรงงาน
ช่างภาพ  6  คน 
จุดที่ 1 จุดแจ้งข่าวสาร / ศูนย์บัญชาการ
จุดที่ 2 จุดตดัแยก Hot oil / กั้นรางระบายน ้า
จุดที่ 3 จุดรวมพล  / จุดปฐมพยาบาล
จุดที่ 4 จุดเกิดเหตุตอนฉีด , กด Fire alarm  / จุดเกิดเหตุตอนยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
จุดที่ 5 จุดตดัแยกไฟฟ้า / จุดตดัแยกสารเคมี
จุดที่ 6 จุดรวมทีมฉุกเฉิน / จุดกั้นจราจร

คุณสามิต
คุณณฐัพล
คุณจกัรกริช
คุณศรีเพญ็
คุณธนพนธ์
คุณมนูญ
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1. ผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director)

• มีหนา้ท่ีอ านวยการ และสัง่การใหใ้ชแ้ผนปฏิบติัการควบคุมอคัคีภยั 
• มีหนา้ท่ีสัง่การ และขอความร่วมมือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมอคัคีภยั 
• มีหนา้ท่ีติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
• มีหนา้ท่ีประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเม่ือสามารถควบคุมสถานการณ์ไดแ้ลว้ 
• มีหนา้ท่ีแถลงข่าว และตอบค าถามส่ือมวลชนร่วมกบัฝ่ายบริหาร 
• มีหนา้ท่ีในการเรียกประชุม เพื่อหาแนวทางในป้อง และระงบัเหตุอคัคีภยั 

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน
• มีหนา้ท่ีจดบนัทึกสถานการณ์
• ช่วย ED ในการสัง่การ 

3. ผู้ประสานงานของโรงงาน (MC : Mutual Aid Co-Ordinator) 
• มีหนา้ท่ีไปรายงานตวัต่อผูอ้  านวยการฯ ทนัที ณ จุดศนูยบ์ญัชาการ
• มีหนา้ท่ีประสานงานในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเม่ือไดร้ับการ ร้องขอจากผูอ้  านวยการฯ
• มีหนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
• มีหนา้ท่ีควบคุม สัง่การในการจดัตั้งระบบส่ือสารของบริษทัฯ เพ่ือเช่ือมต่อกบัหน่วยงานภายนอก
• มีหนา้ท่ีช่วยเหลือ และสนบัสนุนการท างานของผูอ้  านวยการฯใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพ 
• มีหนา้ท่ีรายงานผล และร่วมประชุมหาแนวทางในการป้องกนั และระงบัเหตุ 

4. ผู้ส่ังการ ณ ทีเ่กดิเหตุ  (OC : On – Scene Commander ) 

• มีหนา้ท่ีเตรียมความพร้อมในการสัง่การทีมผจญเพลิงโดยทนัทีท่ีเกิดเหตุ 
• มีหนา้ท่ีรายงานตวัต่อ ED  เพ่ือรอรับค าสัง่ในการปฏิบติั 
• มีหนา้ท่ีก าหนดยทุธวิธี ร่วมกบั ED ในการควบคุมเพลิง และช่วยชีวิตผูบ้าดเจบ็ 
• มีหนา้ท่ีน าทีมผจญเพลิงเขา้ระงบัเหตุตามยทุธวิธีท่ีก าหนด
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5. ทมีอพยพ
5.1 หวัหนา้ทีมอพยพ
• มีหนา้ท่ีไปรายงานตวัต่อผูอ้  านวยการฯ ทนัที ณ จุดศนูยบ์ญัชาการ
• มีหนา้ท่ีตรวจเช็ครายช่ือพนกังานจากผูน้ าการอพยพของแต่ละกลุ่มและรายงานต่อผูอ้  านวยการฯ
• มีหนา้ท่ีรายงานผลและร่วมประชุมหาแนวทางในการป้องกนั ระงบัเหตุ

5.2 ผูน้ าอพยพ
• มีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล และเตรียมความพร้อมในการเป็นผูน้ ากลุ่มในการอพยพ
• มีหนา้ท่ีเป็นผูน้ ากลุ่มในการอพยพเม่ือมีประกาศเขา้สู่สภาวะฉุกเฉินโดยเจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ 
และน ากลุ่มอพยพไปตามเสน้ทางหนีไฟท่ีก าหนด
• มีหนา้ท่ีตรวจสอบรายช่ือสมาชิกในกลุ่มท่ีรับผิดชอบและแจง้ยอดต่อหวัหนา้ทีมอพยพ ทนัทีเม่ือ
ถึงจุดรวมพลแลว้

5.3 ผูอ้พยพหนีไฟ
• มีหนา้ท่ีจดัเกบ็ส่ิงของเท่าท่ีจ าเป็นและส่ิงของท่ีกีดขวางทางเขา้ - ออก ในพ้ืนท่ีของตนเอง 
• มีหนา้ท่ีเดินอยา่งรวดเร็วและเป็นระเบียบชิดดา้นขวา หรือดา้นใดดา้นหน่ึง ไมส่่งเสียงดงัหรืออก
จากกลุ่มอพยพ
• หา้มยอ้นกลบัไปในทิศทางเดิม ยกเวน้จะไดร้ับอนุญาตจากผูน้ าการอพยพ
• ไปรวมพล ณ จุดรวมพลท่ีก าหนด และคอยจนกวา่จะมีค าสัง่เปล่ียนแปลง

6. ทมีดับเพลงิของโรงงาน / ทมีดับเพลงิช่วยเหลือ
เสียงสญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉินดงัข้ึน เตรียมความพร้อม รอค าสัง่ รายงานตวัต่อ

ผูอ้  านวยการภาวะฉุกเฉิน ณ จุด ศนูยบ์ญัชาการ จากนั้นจึงไปประจ าการท่ีจุดรวมทีม
ฉุกเฉิน

7. ทมีตัดแยก
     7.1 ทีมตดัแยกไฟฟ้า

• ช่างไฟฟ้า / วิศวกรไฟฟ้า
     7.2 ทีมตดัแยกสารเคมี
     7.3 ทีมตดัแยกวสัดุและผลิตภณัฑ์

• พนกังานขบัรถยก
• ฝ่าย / แผนกคลงัสินคา้และวตัถุดิบ

     7.4 ทีมตดัแยกระบบน ้ ามนัแลกเปล่ียนความร้อน
• ทีม Boiler

• ฝ่ายสาธารณูปโภค
     7.5 ทีมตดัแยกรังสี

• ช่างซ่อมบ ารุง
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8. ทมีค้นหา
• มีหนา้ท่ีคน้หาผูสู้ญหายและเคล่ือนยา้ยมายงัพ้ืนท่ีปลอดภยั
• มีหนา้ท่ีประสานงานขอความช่วยเหลือจากผูอ้  านวยการในภาวะฉุกเฉิน

9. ทมีปฐมพยาบาล
• มีหนา้ท่ีปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็และประสานงานส่งต่อผูบ้าดเจบ็ไปยงัโรงพยาบาล 
ขา้งเคียง


