
 
 

 

 

 

 

 

                          
 

 
จัดท ำโดย 

หน่วย อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและระบบปรับอำกำศ 

กองบริหำรศูนย์รังสิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภีัย   

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

              มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
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                                    แผนป้องกนัและระงับอคัคภีัย 

                                                      มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จดัท าข้ึนเพื่อ

ความปลอดภยัของบุคลากร นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการในอาคารส านกังานอธิการบดี และอาคารโดม

บริหาร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด า เนินการด้านความ

ปลอดภยั    อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555             ซ่ึง

ก าหนดให้สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถาน

ประกอบกิจการ และจดัให้ลูกจา้งในสถานประกอบกิจการเขา้รับการฝึกอบรมตามแผนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 

ของแต่ละพื้นท่ี โดยการอบรมประกอบดว้ย การดบัเพลิงขั้นตน้  การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และ

ตอ้งมีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

วตัถุประสงค์ กำรจัดท ำแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัย 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้น

ความปลอดภยั    อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั พ.ศ. 2555  

2. เพื่อเป็นการป้องกนัการสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์นจากอคัคีภยั 

3. เพื่อสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัต่อบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมาใช้

บริการ  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

4. เพื่อลดอตัราการเส่ียงต่อการเกิดเหตุอคัคีภยั 

หลกักำรจัดท ำแผน  ควรประกอบด้วยหลกัส ำคัญดังนี้ 

1. ตั้งคณะกรรมการจดัท าแผน ประกอบดว้ยตวัแทนหน่วยงานต่างๆในแต่ละอาคาร 

2. ก าหนดบุคคลรับผดิชอบ และพื้นท่ีตอ้งรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

3. ภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัในระยะเวลาเดียวกนัจะตอ้งแยกปฏิบติัอยา่ใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั 

4. แผนท่ีตอ้งปฏิบติัขณะเกิดเหตุเพลิงไหมต้อ้งชดัเจนไม่คลุมเครือเพราะจะเป็นช่วงเวลาท่ีตอ้งการ

ความรวดเร็วในการปฏิบติัและถูกตอ้งแม่นย  า ควรฝึกซ้อมบ่อยๆ จะท าให้ผูป้ฏิบติัมีความมัน่ใจ

และปฏิบติัไดถู้กตอ้งเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน 
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แผนป้องกนัและระงับอคัคีภัย ประกอบด้วย 6 แผนดังนี ้

1. แผนการตรวจตรา 

2. แผนการอบรม 

3. แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั 

4. แผนการดบัเพลิง 

5. แผนอพยพหนีไฟ 

6.  แผนบรรเทาทุกข ์

 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัย 

1 . ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ซ่ึงจะประกอบดว้ยแผนป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ 3 แผน คือ 

1.1 แผนการตรวจตรา   เพื่อเฝ้าระวงัป้องกนัและขจดัตน้เหตุของการเกิดเพลิงไหม ้โดย

ก าหนดบุคคลและพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  ตรวจตราจุดเส่ียงต่างๆ เช่น จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม ้

จุดท่ีมีการใช ้และการเก็บวตัถุไวไฟ  จุดท่ีเก็บของเสียติดไฟง่าย  จุดท่ีอาจก่อก าเนิดเช้ือเพลิง  จุดท่ี

เป็นแหล่งความร้อนต่าง ๆ  จุดติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงและสภาพของอุปกรณ์  และทางหนีไฟ  

1.2 แผนการอบรม เป็นการป้องกันและลดความเส่ียงด้านการเกิดอคัคีภยั โดยการให้

ความรู้กบับุคลากรด้านการป้องกนัและการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุ ในการจดัท าแผนการอบรม ตอ้ง

ก าหนดผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน ในแผนการอบรมควร

ประกอบดว้ย การฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ การฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การ

ปฐมพยาบาล และการช่วยชีวติ 

1.3 แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั  เป็นการสร้างความสนใจ และสร้างความตระหนกัใน

อันตรายและผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้  ในการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ควรก าหนด

ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน  การรณรงค์ป้องกันอคัคีภยัอาจ

ด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การจดัโครงการ ๕ ส.   การจดันิทรรศการรณรงค ์  จดัท าโปสเตอร์ 

หรือการใชส่ื้อต่าง ๆ 
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แผนที่ 1 กำรตรวจตรำ 

แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

         

     

มีขอ้บกพร่อง ไม่มีขอ้บกพร่อง 

ไม่เรียบร้อย 

เรียบร้อย 

ตรวจสถำนทีต่ำมทีก่ ำหนด 

ส่งแบบรำยงำนที่หัวหน้ำ ผลัด 

หัวหน้ำหน่วย รปภ. ตรวจสอบแบบ

รายงาน 

เก็บรวบรวมเอกสาร 

โดย งานรักษาความปลอดภยัฯ 
หวัหนา้งานพฒันากายภาพฯ 

สั่งการปรับปรุงแกไ้ข 

ผูอ้  านวยการแผนฯ 

รับทราบ / สั่งการ 

ผูรั้บผดิชอบ / เก่ียวขอ้ง 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ผูรั้บผดิชอบ 

รายงานผลแกไ้ข 
หวัหนา้งานพฒันากายภาพฯ 

ตรวจสอบและสรุปรายงาน 

สถานทีก่ าหนด 

1. อาคารส านกังานอธิการบดี 

 2. อาคารโดมบรหิาร 

ผู้รับผิดชอบ 

งานรกัษาความปลอดภยั จราจร และยานพาหนะ 

1. รปภ. ประจ าอาคาร สนง.อธิการบดี 

2. รปภ. ประจ าอาคารโดมบรหิารบรหิาร 

ระยะเวลา    ทกุๆ 1 เดือน

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

หวัหนา้งานรักษาความปลอดภยัฯ          

ตรวจสอบและสรุปรายงาน 
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                                                                                                             หน่วยงำน........................................................  

                                                                                                  สถำนที่ ............................................ ............................... 

ประจ ำไตรมำสที่ 1   ..............................................................................................  

ล ำดับที่ รำยกำร วัน/เดือน/ปี 
ปัญหำที่พบ 

ปัญหำที่ตรวจพบ บริเวณที่พบปัญหำ หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ       
 หลอดไฟ       
 ปลัก๊ไฟ, ปลัก๊พ่วงไฟ, สายไฟ       
 พดัลม, แอร์  ( มีการช ารุด/ ผิดปกติ )        
 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตูเ้ยน็ กระติกน ้ าร้อน ไมโครเวฟ        
 อ่ืนๆ ( โปรดระบุ...................................)        

2 อุปกรณ์ส ำนักงำน       
 คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ       
 เคร่ืองส ารองไฟ       
 เคร่ืองปร้ินเตอร์       
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร       
 เคร่ืองโทรศัพท์ โทรสาร       
 อ่ืนๆ       

3 อุปกรณ์ดับเพลิง       
 ถงัดบัเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน       

 ถงัดบัเพลิงมีปริมาณเพียงพอ       
ผู้ รับผิดชอบ ......................................................  
                 (....................................................)  
วนั/เดือน/ปี......................................................  

ผูรั้บรอง..................................................... ............ 
           ( .........................................................)  

วนั/เดือน/ปี.................................................................  
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หน่วยงำน........................................................  

สถำนที่ ...........................................................................  

ประจ ำไตรมำสที่ 2   ..............................................................................................  

ล ำดับที่ รำยกำร วัน/เดือน/ปี 
ปัญหำที่พบ 

ปัญหำที่ตรวจพบ บริเวณที่พบปัญหำ หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ       
 หลอดไฟ       
 ปลัก๊ไฟ, ปลัก๊พ่วงไฟ, สายไฟ       
 พดัลม, แอร์  ( มีการช ารุด/ ผิดปกติ )        
 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตูเ้ยน็ กระติกน ้ าร้อน ไมโครเวฟ        
 อ่ืนๆ ( โปรดระบุ...................................)        

2 อุปกรณ์ส ำนักงำน       
 คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ       
 เคร่ืองส ารองไฟ       
 เคร่ืองปร้ินเตอร์       
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร       
 เคร่ืองโทรศัพท์ โทรสาร       
 อ่ืนๆ       

3 อุปกรณ์ดับเพลิง       
 ถงัดบัเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน       

 ถงัดบัเพลิงมีปริมาณเพียงพอ       
ผู้ รับผิดชอบ ......................................................  
                 (....................................................)  
วนั/เดือน/ปี......................................................  

ผูรั้บรอง..................................................... ............ 
           ( .........................................................)  

วนั/เดือน/ปี.................................................................  
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หน่วยงำน........................................................  

สถำนที่ ...........................................................................  

ประจ ำไตรมำสที่ 3   ........................................................... ...................................  

ล ำดับที่ รำยกำร วัน/เดือน/ปี 
ปัญหำที่พบ 

ปัญหำที่ตรวจพบ บริเวณที่พบปัญหำ หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ       
 หลอดไฟ       
 ปลัก๊ไฟ, ปลัก๊พ่วงไฟ, สายไฟ       
 พดัลม, แอร์  ( มีการช ารุด/ ผิดปกติ )        
 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตูเ้ยน็ กระติกน ้ าร้อน ไมโครเวฟ        
 อ่ืนๆ ( โปรดระบุ...................................)        

2 อุปกรณ์ส ำนักงำน       
 คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ       
 เคร่ืองส ารองไฟ       
 เคร่ืองปร้ินเตอร์       
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร       
 เคร่ืองโทรศัพท์ โทรสาร       
 อ่ืนๆ       

3 อุปกรณ์ดับเพลิง       
 ถงัดบัเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน       

 ถงัดบัเพลิงมีปริมาณเพียงพอ       
ผู้ รับผิดชอบ ......................................................  
                 (....................................................)  
วนั/เดือน/ปี......................................................  

ผูรั้บรอง.................................................................  
           ( ............................. ............................) 

วนั/เดือน/ปี.................................................................  
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หน่วยงำน........................................................  

สถำนที่ ...........................................................................  

ประจ ำไตรมำสที่ 4   ........................................................................................ ...... 

ล ำดับที่ รำยกำร วัน/เดือน/ปี 
ปัญหำที่พบ 

ปัญหำที่ตรวจพบ บริเวณที่พบปัญหำ หมำยเหตุ 
มี ไม่มี 

1 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ       
 หลอดไฟ       
 ปลัก๊ไฟ, ปลัก๊พ่วงไฟ, สายไฟ       
 พดัลม, แอร์  ( มีการช ารุด/ ผิดปกติ )        
 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตูเ้ยน็ กระติกน ้ าร้อน ไมโครเวฟ        
 อ่ืนๆ ( โปรดระบุ...................................)        

2 อุปกรณ์ส ำนักงำน       
 คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ       
 เคร่ืองส ารองไฟ       
 เคร่ืองปร้ินเตอร์       
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร       
 เคร่ืองโทรศัพท์ โทรสาร       
 อ่ืนๆ       

3 อุปกรณ์ดับเพลิง       
 ถงัดบัเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน       

 ถงัดบัเพลิงมีปริมาณเพียงพอ       
ผู้ รับผิดชอบ ......................................................  
                 (....................................................)  
วนั/เดือน/ปี......................................................  

ผูรั้บรอง.................................................................  
           ( .........................................................)  

วนั/เดือน/ปี.................................................................  
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หน่วยงาน................ส านกังานอธิการบดี .................... 

แผนการฝึกอบรม 

ล าดบั
ท่ี 

หลกัสูตร 
กลุ่ม 

จ านวน งบประมาณ 
เดือน 

ผูรั้บผดิชอบ 
ผูเ้ขา้รับการอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 การดบัเพลิงขั้นตน้ ผูแ้ทนหน่วยงาน
ส านกังาน
อธิการบดี 

80 คน              นายพลากร 
อุบลบาล 

2 ฝึกซอ้มดบัเพลิงและหนีไฟ บุคลากรส านกังาน
อธิการบดี 

150คน              นายพลากร 
อุบลบาล 

                  

                                                                        

                                                                       แผนกิจกรรมการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั 

ล าดบั
ท่ี 

หลกัสูตร 
กลุ่ม 

จ านวน งบประมาณ 
เดือน 

ผูรั้บผดิชอบ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 แจกคู่มือป้องกนัอคัคีภยั ผูแ้ทนหน่วยงาน
ในส านกังาน
อธิการบดี 

15 คน ไม่มี             นายพลากร 
อุบลบาล 

2 ประชุมการใชแ้ผนป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั 

ผูแ้ทนหน่วยงาน
ในส านกังาน
อธิการบดี 

              นายพลากร 
อุบลบาล 
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2. ขณะเกิดเพลิงไหม ้ซ่ึงจะประกอบดว้ยแผนเก่ียวกบัการดบัเพลิง และลดความสูญเสียโดยประกอบดว้ยแผน

ต่างๆ   2  แผน คือ 

2.1 แผนการดบัเพลิง เพื่อก าหนดบุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัภารกิจในกรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้

อยา่งชดัเจน และก าหนดขั้นตอนการดบัเพลิง ให้มีการปฏิบติัตามแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายจาก

เพลิงไหมน้อ้ยท่ีสุด แผนดบัการเพลิงเป็น 2 แผนยอ่ย ไดแ้ก่  

- แผนขั้นตน้ 

-  แผนขั้นรุนแรง  

2.2 แผนการอพยพหนีไฟ ก าหนดข้ึนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคลากรและของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้แผนอพยพหนีไฟมี

องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจ านวนพนกังาน ผูน้ าทางหนีไฟ  จุดนดัพบ  หน่วยช่วยชีวติ 

และยานพาหนะ ฯลฯ  
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แผนระงับอัคคีภัย 

ล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติเม่ือเจ้ำหน้ำที่พบเหตุเพลิงไหม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ
ดับเพลิง 

ให้ด าเนินการ
ดับเพลิง 

ทันที 

หัวหนา้ผลดั หัวหน้าหน่วย รปภ. ผู้บริหาร  
ระดับสูง 

เจ้าหน้าท่ี ที่พบ
เหตุเพลิงไหม ้

เจ้าหน้าท่ี ตัดสินใจว่าดับเพลิง
ได้ด้วยตนเองหรือไม ่

ให้บอกเพื่อน
ร่วมงาน 

หรือหัวหน้า 

- ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ขั้นต้น 

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

- แจ้งฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
- แจ้งหน่วยงานรักษาความ

ปลอดภัย 
โทร. 1234, 1000 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 

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

ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน 
ดับเพลิงจากภายนอก 
หรือใช้แผนปฏิบัติการ 
เมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง 

รายงาน 

ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้น 

รายงาน 

รายงาน 

ถ้าดับได ้

 

ถ้าดับไมไ่ด ้

รายงาน ถ้าดับไมไ่ด ้

 

ผู้อ านวยการ
ดับเพลิง 

สั่งการ 
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กำรก ำหนดตัวบุคคลและหน้ำที่เพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 
ฝ่าย/แผนก ...กองบริหารศูนยรั์งสิต... 

 บริเวณ.....อาคารส านกังานอธิการบดี และอาคารโดมบริหาร 

  

 

 

 

 ผูรั้บผิดชอบ  1.  ....เจา้หน้าท่ี หน่วยไฟฟ้า..........................     ผูรั้บผิดชอบ  1. ...รปภ. ประจ าอาคาร สนง. อธิการบดี........... 

  2.  .....เวรดูแลระบบไฟฟ้า หลงัเวลาปฏิบติังาน                              2.  ... รปภ. ประจ าอาคารโดมบริหาร ................... 

  3.  ....เจา้หน้าท่ี รปภ. ประจ าอาคาร..................      3.  ....เจา้หน้าท่ีประจ าศูนย ์รปภ. ...................... 

ล าดบัหน้าท่ี                                                        ล าดบัหน้าท่ี 

 

หัวหน้าชุดดบัเพลิงขั้นตน้ 

 

โครงสร้ำงหน่วยงำนป้องกันระงับอัคคีภัยเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้ันรุนแรง 

หวัหนา้ชดุดบัเพลงิขัน้ตน้ 

          นายเทอดไทย นาครกัษ์

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

ทีมช่างไฟฟา้ / ช่างเทคนคิ         

ปฏิบตัิการอื่นในขณะเกิดเพลงิไหม ้

ทีมปฏิบตัิการ 

1. ตดักระแสไฟฟ้าในท่ีเกิดเหตุ 

2. ขนยา้ยวสัดุติดไฟออกห่างจากเพลิงไหม ้

3. กนัผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ใกลบ้ริเวณท่ีเกิดเหตุ 

1. ใชถ้งัดบัเพลิงในบริเวณนั้นดบัไฟทนัที 

2. น าถงัดบัเพลิงมาเตรียมสนบัสนุน 

3. ตรวจสอบพื้นท่ีหลงัเกิดเหตุ 

1. สั่งการควบคุมระงบัเหตุ 

2. แจง้หวัหนา้งาน / แจง้ศูนยรั์กษาความปลอดภยั 

3. กดสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน ( กรณีควบคุมไม่ได ้) 
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หมำยเหตุ   1.  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบน้ีจะใชเ้ม่ือเกิดเพลิงไหมอ้ย่างรุนแรง 

2.  การเกิดเพลิงไหมภ้ายในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกด าเนินการสั่งการดบัเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ั้นตน้ และโทรศพัท์แจง้ศูนย ์  
    รวมข่าว และส่ือสาร หรือผูอ้  านวยการดบัเพลิง หรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย

ผู้อ านวยการดับเพลิง  

นายเทอดไทย นาครักษ์    

ฝ่ายไฟฟ้า 

นายกรณ์ รักษาพล
.............. 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

นายภูริชนินทร์  กลิ่นบญุ 

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 

นางสาวศราวดี  ชัยทองสกุล 

ฝ่ายเคลื่อนที่ย้ายภายใน-ภายนอก 

        นายวรวิทย์  อุดมบุณยลักษณ ์

ฝ่ายส่งเสรมิปฏิบตัิการ 

นางสาวมยลุี  สุดสระ 

หน่วยดับเพลิง 

รปภ. หัวหน้าผลดั 

 

หน่วยจัดหา 

และสนบัสนุนการดับเพลิง 

   นายเอกชัย  ราชแสง 

ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร 

 

จนท. ศูนย์วิทยุ มธ. 

หน่วยยามรักษาการณ ์
 

นายเกรียงไกร สดีอกพุด 

หน่วยเดินเครื่อง    
สูบน้ าฉุกเฉิน 

หน. หน่วยประปา 

หน่วยติดต่อ          
ดับเพลิงพ้ืนท่ีอื่น 

นางสาวรัศมี จันทร์รุ่งเรือง     

ช่วยชีวิต 
1. นายพลากร อุบลบาล 

2. จนท. รักษาความปลอดภัย 

ยานพาหนะ 
1.นายวิฑูร  อิทธิวิทูรธรรม 

         2. นายเจริญชัย  เรืองปาน 

พยาบาล 

งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา 

 

ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร 
จนท. ศูนย์วิทยุ มธ. 
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หน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงหน่วยงำนป้องกนัระงับอคัคีภัยเม่ือเกดิเหตุเพลงิไหม้ข้ันรุนแรง 

ผูป้ฏิบติังาน หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยกำรดับเพลงิ 
       นายเทอดไทย  นาครักษ ์
 

1. รับฟังรายการต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใชแ้ผนต่าง ๆ 
2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหมต่้อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป 
4. ใหข้่าวแก่ส่ือมวลชน 

ฝ่ำยไฟฟ้ำ 
1. นายกรณ์  รักษาพล 
2. นายวลัลภ  สิบตรี 

 

1. เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้หรี้บเขา้ไปท่ีเกิดเหตุ เพื่อรับค าสั่งตดัไฟ 
จากฝ่ายปฏิบติัการ 

2. รับค าสั่งจากผูอ้  านวยการดบัเพลิง 

ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
1. นายภูริชนินทร์ กล่ินบุญ 
2. หวัหนา้ผลดักลางวนั 
3. หวัหนา้ผลดักลางคืน 
4. จนท. รปภ. อาคารส านักงาน

อธิการบดี 
5. จนท. รปภ. อาคารโดมบริหาร 

 

1. เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้นพื้นท่ีไม่วา่มากหรือนอ้ย ชุดปฏิบติัการชุด
น้ีจะออกท าการดับเพลิงโดยทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม้ และ ให้
ปฏิบติัการภายใตค้  าสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบติัการในพื้นท่ี ใน
การปฏิบติัการหากจ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยอ่ืน
ใหห้วัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการสั่งด าเนินการ 

2. ทนัทีท่ีทราบเหตุเพลิงไหมใ้นพื้นท่ี ใหแ้จง้ข่าว /โทรศพัทถึ์ง
ศูนยรั์กษาความปลอดภยั โทร 1000 , 1234 และแจง้ถึง 
ผูอ้  านวยการดบัเพลิง และฝ่ายส่ือสารและประสานงาน 
 

ฝ่ำยส่ือสำรและประสำนงำน 
1. นางสาวศราวดี  ชยัทองสกุล 
2. นางสาวกชพร  นาคประนิล 
3. นายพงษพ์นัธ์   ชาตะนยั 

 

1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. รับค าสั่งจากผูอ้  านวยการดบัเพลิงและติดต่อผา่นศูนยร์วมข่าว 
3. สั่งการแทนผูอ้  านวยการดบัเพลิง ถา้ไดรั้บมอบหมาย 

หน่วย จัดหำและสนับสนุนในกำร
ดับเพลงิ 
- ผูป้ระสานงาน 

1. นายเอกชยั  ราชแสง 
2. นายธนินทรั์ฐ  สุขสมกุลนนัท ์
3. นายจกัริน  นฤคินทร์ 

 
 

1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู ้อ  านวยการดับเพลิง         
หน่วยยามรักษาการณ์ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. คอยรับ-ส่งค าสั่งจากผูอ้  านวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์
รวมข่าว 

3. สั่งการแทนผู ้อ  านวยการดับเพลิง ในกรณีท่ีผู ้อ  านวยการ
ดบัเพลิง มอบหมาย 
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ผูป้ฏิบติังาน หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยยามรักษาการณ์ 
1. นายเกรียงไกร สีดอกพุด 
2. เจา้หนา้ท่ี รปภ.  
3. เจา้หนา้ท่ี รปภ. 

1. ให้รีบไปยงัจุดเกิดเหตุ คอยรับค าสั่งจากผูอ้  านวยการดบัเพลิง
และหวัหนา้ฝ่ายประสานงาน 

2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าก่อน
ไดรั้บอนุญาต 

3. ควบคุมป้องกนัทรัพยสิ์นท่ีฝ่ายเคล่ือนยา้ยน ามาเก็บไว ้
 

ฝ่ำยเคล่ือนย้ำยภำยใน – ภำยนอก 
1. นายวรวทิย ์ อุดมบุณยลกัษณ์ 
2. นายวฑูิร อิทธิวทูิรธรรม 
3. นางสาวสุภาภรณ์ โกสยะมาศ 

 

1. ให้รับผิดชอบในการก าหนดจุดปลอดภยัอคัคีภยัในการเก็บ
วสัดุครุภณัฑ ์

2. อ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยขนส่งวสัดุครุภณัฑ ์
3. จดัยานพาหนะและอุปกรณ์ขนยา้ย 

 
ฝ่ำยส่งเสริมปฏิบัติกำร 

1. นางสาวมยลีุ  สุดสระ 
 
- หน่วยติดต่อดบัเพลิงจากพื้นท่ีอ่ืน     

1. นางสาวรัศมี จนัทร์รุ่งเรือง 
 
 
 
 

- หน่วยเดินเคร่ืองสูบน ้าฉุกเฉิน 
1. หวัหนา้หน่วยประปา 
2. นายโสภณ  จนัจัน่เพชร 

 

 
1. คอยค าสั่งจากผูอ้  านวยการดบัเพลิง ใหค้อยอยูบ่ริเวณท่ีเกิด

เพลิงไหม ้
2. รับค าสั่งและติดต่อขอสนบัสนุนหน่วยงานดบัเพลิงพื้นท่ีอ่ืน 
3. พนักงานท่ีทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือ

ดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผูอ้  านวยการดับเพลิงเพื่อท าการ
แบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบติังาน 
 
 

1. ใหเ้ดินเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงทนัทีท่ีไดรั้บแจง้เหตุเพลิงไหม ้
2. ท าการควบคุมดูแลเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงขณะท่ีเกิดเพลิงไหม ้
3. ในเวลาปกติใหต้รวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใชง้านตามรายการ

ตรวจเช็ค 
 

ศูนย์รวมข่ำว / ส่ือสำร 
           

1. จนท. ศูนยว์ทิย ุมธ. 
 

1. เม่ือทราบข่าวเกิดเพลิงไหมจ้ะตอ้งท าการตรวจสอบข่าว 
2. แจง้เหตุเพลิงไหม ้
3. ติดตามข่าว แจง้ข่าวเป็นระยะ 
4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถา้มีการส่ือสาร) 
5. แจง้ข่าวอีกคร้ังเม่ือเพลิงสงบ 
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แผนอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

     

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ  
สั่งใช้แผนอพยพหนีไปยังจุดรวมพล 

ประชาสมัพันธ์ ประกาศ 

พร้อมกดสญัญาณเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

ผู้น าทางจะถือ ( สัญญาณธง )น าบคุลากร     
ออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามช่องทางที่ก าหนด 

ผู้น าทางน าบุคลากรไปยังจุดรวมพล 

ผู้น าทาง และ ผู้ตรวจสอบยอด                       
ท าการตรวจสอบยอด 

รีบน าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจบ็    
ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกล้เคยีง 

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อ ผู้อ านวยการ       
หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนไีฟ ณ จุดรวมพล 

ผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ                       
แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล                       

จนกว่าเหตุการณส์งบ 

ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ   
สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหนา้ที่ดบัเพลิงจาก

ภายนอกค้นหาผู้ติดค้างค้นหา 

หน่วยช่วยชีวิตหรือเจ้าหนา้ที่ดับเพลิง
จากภายนอกค้นหาผู้ตดิค้าง          

และรายงานผลให้ผู้อ านวยการหรอื
ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ ทราบ 

ยอดครบ 

ยอดไม่ครบ 
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หน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงแผนอพยพหนีไฟ 

ผูป้ฏิบติังาน หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยกำรกำรอพยพหนีไฟ  
ผูอ้  านวยการกองบริหารศูนยรั์งสิต 
 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรอพยพหนีไฟ  
นางสาวมยลีุ  สุดสระ 
 

1. สั่งใชแ้ผนอพยพหนีไฟ 
2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจา้หน้าท่ีดบัเพลิงจากภายนอกคน้หา       

ผูติ้ดคา้ง 
4. ควบคุมใหพ้นกังานอยูใ่นจุดรวมพลจนกวา่เหตุการณ์จะสงบ 

 

ผู้น ำทำงหนีไฟ 
1. ผูแ้ทนหน่วยงาน ในส านกังาน

อธิการบดี (  แต่ละหน่วยงาน
ก าหนดตวับุคคลท่ีชดัเจน ) 

 

1. มีหนา้ท่ีน าทางบุคลากรอพยพไปทางออกท่ีจดัไว ้
 

หน่วยตรวจสอบยอด 
1. ผูแ้ทนหน่วยงาน ในส านกังาน

อธิการบดี (  แต่ละหน่วยงาน
ก าหนดตวับุคคลท่ีชดัเจน ) 
 

1. มีหน้า ท่ีตรวจนับจ านวนบุคลากรท่ีอพยพหนีออกไปมา
ภายนอก ณ จุดรวมพล 

2. รายงานจ านวนบุคลากรต่อผูอ้  านวยการหรือผูช่้วยผูอ้  านวยการ
อพยพหนีไฟ                        

หน่วยช่วยชีวติ 
1. นายพลากร อุบลบาล 
2. จนท. รักษาความปลอดภยั 
3. จนท. รักษาความปลอดภยั 
4. จนท. รักษาความปลอดภยั 
5. จนท. รักษาความปลอดภยั 

 

1. มีหนา้ท่ีคน้หาและช่วยชีวิตบุคลากรท่ีติดคา้งอยูใ่นอาคารหรือ
ในพื้นท่ีท่ีเกิดอคัคีภยั 

2. มีหน้าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้บุคลากรท่ีออกมา ณ จุดรวม
พล 

3. ประสานการส่งบุคลากรท่ีไดรั้บบาดเจบ็ส่งสถานพยาบาล   

หน่วยยำนพำหนะ 
1. นายเจริญชยั  เรืองปาน 
2. พนกังานขบัรถ 
3. พนกังานขบัรถ 
4. พนกังานขบัรถ 

1. รอรับค าสั่งจากหน่วยช่วยชีวติ ในการน าส่งบุคลากรท่ีพยาบาล
หรือแพทยพ์ิจารณาแลว้ตอ้งน าส่งโรงพยาบาล 

2. อ านวยความสะดวกด้านยานพาหนะ ให้หน่วยงานอ่ืนตาม
ความจ าเป็น 
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3. หลงัเหตุเพลิงไหมส้งบลงแลว้ จะประกอบดว้ยแผนท่ีจะด าเนินการเม่ือเหตุเพลิงไหมส้งบลงแลว้ 

1 แผน คือ 

3.1 แผนบรรเทาทุกข์  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการการช่วยชีวิต  การเคล่ือนยา้ย

ผูป้ระสบภยั การดูแลทรัพยสิ์นของผูเ้สียชีวิต ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้

และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  

แผนบรรเทาทุกขจ์ะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 

2. การส ารวจความเสียหาย 

3. การรายงานตวัของเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย และก าหนดจุดนดัพบเพื่อรอรับค าสั่ง 

4. การช่วยชีวติและขดุคน้หาผูเ้สียชีวติ  

5. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นของผูเ้สียชีวติ 

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบติังานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม  ้

7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

8. การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเปิดท าการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
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กำรก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติกำรในแผนบรรเทำทุกข์ 

หน้ำที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ 

  
1. การประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 

 

2.  การส ารวจความเสียหาย 

 

3.  การช่วยชีวิตและคน้หาผูป้ระสบภยั 

 

4. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นและ
ผูเ้สียชีวิต 

 

5. การประเมินความเสียหาย ผลการ

ปฏิบติังาน และการรายงานสถานการณ์

เพลิงไหม ้

 

6. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

 

7. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เพื่อให้มหาวิทยาลยัเปิดท าการได้โดยเร็ว

ท่ีสุด 

 
หัวหน้าทีม  นางสาวมยุลี  สุดสระ 

พนักงานร่วมทีม  นางโสภิดา  อภิธนวิทย ์

หัวหน้าทีม  นายวรวิทย ์ อุดมบุณยลกัษณ์ 

พนักงานร่วมทีม  นางสาวเตือนใจ  ค าเพราะ 

หัวหน้าทีม นายพลากร  อุบลบาล 

พนักงานร่วมทีม จนท. รักษาความปลอดภยั 

หัวหน้าทีม นายวิฑูร  อิทธิวิทูรธรรม 

พนักงานร่วมทีม นายเจริญชัย  เรืองปาน 

 หัวหน้าทีม นายเทอดไทย นาครักษ์ 

พนักงานร่วมทีม นายเกรียงไกร สีดอกพุด 

 

หัวหน้าทีม นางสาววรัตม์นนัท์  แก้วปานเวธน์ 

พนักงานร่วมทีม นางสาวไพศิษฐ์ฏา กมลคุปติภคัดี 

หัวหน้าทีม ผูอ้  านวยการกองบริหารศูนยรั์งสิต 

พนักงานร่วมทีม หัวหน้างานพฒันากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภค และส่ิงแวดล้อม 
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มำตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เพื่อให้ชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งหมดในหน่วยงานมีความปลอดภยัจากอคัคีภยั ควรได้มีการก าหนด

มาตรการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ดงัน้ี 

1. จดัให้มีระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ทั้งดา้นการจดัอุปกรณ์ดบัเพลิง การเก็บรักษาวตัถุไวไฟ

และวตัถุระเบิด การก าจดัของเสียท่ีติดไปง่าย การป้องกนัฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้

การจดัท าทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารท่ีมีระบบป้องกนัอคัคีภยั 

2. จดัใหมี้แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ทั้งในดา้นการตรวจตรา การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ การ

บรรเทาทุกข ์

3. จดัใหมี้ช่องทางผา่นสู่ทางออกตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

4. ส าหรับบริเวณท่ีมีเคร่ืองจกัรติดตั้งอยู ่หรือมีกองวตัถุส่ิงของ หรือผนงั หรือส่ิงอ่ืนนั้นตอ้งจดัให้มี

ช่องทางผา่นสู่ทางออก ซ่ึงมีความกวา้งตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

5. จดัใหมี้ทางออกทุกส่วนงาน อยา่งนอ้ยสองทางท่ีสามารถอพยพพนกังานทั้งหมดออกจากบริเวณท่ี

ท างาน โดยออกสู่ทางออกสุดทา้ยไดภ้ายในเวลาไม่เกินหา้นาทีอยา่งปลอดภยั 

6. ทางออกสุดทา้ย ซ่ึงเป็นทางท่ีไปสู่บริเวณท่ีปลอดภยั เช่น ถนน สนาม ฯลฯ 

7. จดัวตัถุท่ีเม่ือรวมกนัแลว้จะเกิดการลุกไหม ้โดยแยกเก็บมิใหมี้การปะปนกนั 

8. จดัใหมี้เส้นทางหนีไฟท่ีปราศจากจุดท่ีพนกังานท างาน ในแต่ละหน่วยงานไปสู่สถานท่ีท่ีปลอดภยั 

9. จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิงแบบมือถือ และระบบน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

10. จดัเตรียมน ้าส ารองไวใ้ชใ้นการดบัเพลิง 

11. ขอ้ต่อสายส่งน ้ าดบัเพลิงเขา้อาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียว หรือขนาดเท่ากนักบัท่ีใชใ้น

หน่วยงานดบัเพลิงของทางราชการ 

12. สายส่งน ้าดบัเพลิงมีความยาว หรือต่อกนัไดค้วามยาวท่ีเพียงพอจะควบคุมบริเวณท่ีเกิดเพลิงได ้

13. ระบบการส่งน ้ าท่ีเก็บกกัน ้ า ป้ัมน ้ า และการติดตั้ง ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร

โยธาและมีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายเม่ือเกิดเพลิงไหม ้

14. จดัให้มีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือท่ีใช้สารเคมีดบัเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮารอน

หรือผงเคมีแหง้ หรือสารเคมีดบัเพลิงท่ีสามารถดบัเพลิงประเภท เอ บี ซี และดี 

15. มีการซ่อมบ ารุง และตรวจตราให้มีสารเคมีท่ีใชใ้นการดบัเพลิงตามปริมาตรท่ีก าหนดตามชนิด

ของเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 
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16. จดัใหมี้การตรวจสอบสภาพของเคร่ืองดบัเพลิงไม่นอ้ยกวา่หกเดือนต่อหน่ึงคร้ัง 

17. จดัติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงในท่ีเห็นไดช้ดัเจน และสามารถหยิบใช้งานไดส้ะดวกโดยไม่มีส่ิงกีด

ขวาง 

18. ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดบัเพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอย่างน้อย

เดือนละหน่ึงคร้ัง หรือตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตอุปกรณ์นั้นก าหนด 

19. จดัให้พนกังานเขา้รับการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้จากหน่วยงานท่ีทางราชการก าหนดหรือ

ยอมรับ 

20. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง

โดยเฉพาะเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกนัความร้อนหรือควนัพิษ เป็นตน้ ไวเ้พื่อให้

พนกังานใชใ้นการดบัเพลิง 

21. ป้องกนัอคัคีภยัท่ีเกิดจากการแผ่รังสี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูง

ไปสู่วสัดุท่ีติดไฟไดง่้าย เช่น จดัท าฉนวนหุม้หรือปิดกั้น 

22. มีการจดัแยกเก็บวตัถุไวไฟ หรือหรือวตัถุระเบิดรวมตลอดถึงวตัถุท่ีเม่ืออยู่รวมกันแล้วจะ

เกิดปฏิกิริยาหรือการหมกัหมมท าให้กลายเป็นวตัถุไวไฟ หรือวตัถุระเบิดมิให้ปะปนกนั และเก็บในห้องท่ีมี

ผนงัทนไฟ และประตูทนไฟท่ีปิดไดเ้อง และปิดกุญแจทุกคร้ังเม่ือไม่มีการปฏิบติังานในหอ้งนั้นแลว้ 

23. วตัถุท่ีไวต่อการท าปฏิกิริยาแลว้เกิดการลุกไดน้ั้น ไดมี้การจดัแยกเก็บไวต่้างหากโดยอยูห่่างจาก

อาคาร และวตัถุติดไฟในระยะท่ีปลอดภยั 

24. ควบคุมมิให้เกิดการร่ัวไหลหรือการระเหยของวตัถุไวไฟ หรือวตัถุระเบิดท่ีจะเป็นสาเหตุให้เกิด

การติดไฟ 

25. มีการจดัท าป้าย “หา้มสูบบุหร่ี” บริเวณหอ้งเก็บวตัถุไวไฟ 

26. จดัใหมี้การก าจดัของเสียโดยการเผาในเตาท่ีออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะในท่ีโล่งแจง้โดย

ห่างจากท่ีพนกังานท างานในระยะท่ีปลอดภยั 

27. จดัใหมี้สายล่อฟ้า เพื่อป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

28. จดัใหมี้ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมช้นิดเปล่งเสียง ใหพ้นกังานท่ีท างานอยูภ่ายในอาคารได้

ยนิทัว่ถึง 

29. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยเดือนละ

หน่ึงคร้ัง 

30. จดัให้มีกลุ่มพนักงานเพื่อท างานท่ีเก่ียวกับการป้องกันและระงับอคัคีภยั และมีผูอ้  านวยการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเป็นผูอ้  านวยการในการด าเนินงานทั้งระบบประจ าอยูต่ลอดเวลา 
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31. จดัให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนั

และระงบัอคัคีภยั การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในการดบัเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

32. จดัใหมี้การฝึกซอ้มอพยพพนกังานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ 

33. จดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิง และฝึกซอ้มหนีไฟอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเลขโทรศัพท์ กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 

หน่วงงำนภำยใน ศูนย์รังสิต 

งำนรักษำควำมปลอดภยั จรำจร และยำนพำหนะ 

- ศูนย์วทิยุ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน   02-696-6666 

หมำยเลขภำยใน   1234  และ   1000 

- โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ 02-926-9042 

หน่วยงำนภำยนอก 

- ส ำนักป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 199 

- สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอคลองหลวง    02-524-0610-3, 02-524-0365 

- สถำนีดบัเพลงิคลองหลวง   02-524-0360 

- สถำนีดบัเพลงิท่ำโขลง    02-529-5153 

- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครังสิต โทร. 02- 516-9740 , 02- 516-1094-5  

 


