แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ รังสิ ต

จัดทำโดย
หน่ วย อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและระบบปรับอำกำศ
กองบริหำรศู นย์ รังสิ ต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
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แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศู นย์ รังสิ ต
แผนการป้ องกันและระงับอัคคี ภยั สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทาขึ้ นเพื่อ
ความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การในอาคารสานักงานอธิ การบดี และอาคารโดม
บริ หาร และเพื่ อให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนิ นการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555

ซึ่ง

กาหนดให้สถานประกอบกิ จการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถาน
ประกอบกิจการ และจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึ กอบรมตามแผนจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของแต่ละพื้นที่ โดยการอบรมประกอบด้วย การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือในกรณี ฉุกเฉิ น และ
ต้องมีการฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
วัตถุประสงค์ กำรจัดทำแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย
1. เพื่อให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนิ นการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั พ.ศ. 2555
2. เพื่อเป็ นการป้ องกันการสู ญเสี ยทั้งชีวติ และทรัพย์สินจากอัคคีภยั
3. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัย ต่ อบุ คลากร นักศึ กษา และบุ คคลทัว่ ไปที่ ม าใช้
บริ การ กรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้
4. เพื่อลดอัตราการเสี่ ยงต่อการเกิดเหตุอคั คีภยั
หลักกำรจัดทำแผน ควรประกอบด้ วยหลักสำคัญดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆในแต่ละอาคาร
2. กาหนดบุคคลรับผิดชอบ และพื้นที่ตอ้ งรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิในระยะเวลาเดียวกันจะต้องแยกปฏิบตั ิอย่าให้เป็ นบุคคลเดียวกัน
4. แผนที่ตอ้ งปฏิบตั ิขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ตอ้ งชัดเจนไม่คลุมเครื อเพราะจะเป็ นช่วงเวลาที่ตอ้ งการ
ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิและถูกต้องแม่นยา ควรฝึ กซ้อมบ่อยๆ จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีความมัน่ ใจ
และปฏิบตั ิได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ ึน

2

แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้ วย 6 แผนดังนี้
1.

แผนการตรวจตรา

2.

แผนการอบรม

3.

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั

4.

แผนการดับเพลิง

5.

แผนอพยพหนีไฟ

6.

แผนบรรเทาทุกข์

แนวทำงกำรจัดทำแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย
1 . ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่ งจะประกอบด้วยแผนป้ องกันอัคคีภยั ต่างๆ 3 แผน คือ
1.1 แผนการตรวจตรา เพื่อเฝ้ าระวังป้ องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิ ดเพลิ งไหม้ โดย
กาหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตราจุดเสี่ ยงต่างๆ เช่น จุดที่เสี่ ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
จุดที่มีการใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ จุดที่เก็บของเสี ยติดไฟง่าย จุดที่อาจก่อกาเนิ ดเชื้ อเพลิ ง จุดที่
เป็ นแหล่งความร้อนต่าง ๆ จุดติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงและสภาพของอุปกรณ์ และทางหนีไฟ
1.2 แผนการอบรม เป็ นการป้ องกันและลดความเสี่ ยงด้านการเกิ ดอัค คี ภยั โดยการให้
ความรู ้ กบั บุ คลากรด้านการป้ องกันและการปฏิ บ ตั ิ เมื่ อเกิ ดเหตุ ในการจัดทาแผนการอบรม ต้อง
ก าหนดผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลาด าเนิ น การ และงบประมาณให้ ชัด เจน ในแผนการอบรมควร
ประกอบด้วย การฝึ กอบรมการดับเพลิ งขั้นต้น การฝึ กซ้อมดับเพลิ งและฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟ การ
ปฐมพยาบาล และการช่วยชีวติ
1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั เป็ นการสร้างความสนใจ และสร้างความตระหนักใน
อัน ตรายและผลกระทบจากการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ในการรณรงค์ ป้ อ งกัน อัค คี ภ ัย ควรก าหนด
ผูร้ ั บ ผิดชอบ ระยะเวลาดาเนิ นการ และงบประมาณให้ชัดเจน การรณรงค์ป้ องกัน อัค คี ภยั อาจ
ดาเนินการได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดโครงการ ๕ ส. การจัดนิทรรศการรณรงค์ จัดทาโปสเตอร์
หรื อการใช้สื่อต่าง ๆ
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แผนที่ 1 กำรตรวจตรำ
แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
สถานทีก่ าหนด
1. อาคารสานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ
งานรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ
1. รปภ. ประจาอาคาร สนง.อธิการบดี

2. อาคารโดมบริหาร

2.

รปภ. ประจาอาคารโดมบริหารบริหาร
ระยะเวลา ทุกๆ 1 เดือน

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

ตรวจสถำนทีต่ ำมทีก่ ำหนด

ส่ งแบบรำยงำนที่หัวหน้ ำ ผลัด
หัวหน้ ำหน่ วย รปภ. ตรวจสอบแบบ
รายงาน
มีขอ้ บกพร่ อง

ไม่มีขอ้ บกพร่ อง

หัวหน้างานพัฒนากายภาพฯ

เก็บรวบรวมเอกสาร

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยฯ

สัง่ การปรับปรุ งแก้ไข

โดย งานรักษาความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบและสรุ ปรายงาน

ผูร้ ับผิดชอบ / เกี่ยวข้อง
ปรับปรุ งแก้ไข

ไม่เรี ยบร้อย

ผูร้ ับผิดชอบ

หัวหน้างานพัฒนากายภาพฯ

รายงานผลแก้ไข

ตรวจสอบและสรุ ปรายงาน

ผูอ้ านวยการแผนฯ
รับทราบ / สั่งการ

เรี ยบร้อย
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หน่ วยงำน........................................................
สถำนที่ ...........................................................................
ประจำไตรมำสที่ 1 ..............................................................................................
ลำดับที่

รำยกำร

1

อุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ

2

3

วัน/เดื อน/ปี

ปั ญหำที่พบ
มี
ไม่ มี

ปั ญหำที่ตรวจพบ

บริ เวณที่พบปั ญหำ

หมำยเหตุ

หลอดไฟ
ปลัก๊ ไฟ, ปลัก๊ พ่วงไฟ, สายไฟ
พัดลม, แอร์ ( มีการชารุ ด/ ผิดปกติ )
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น กระติ กน้ าร้ อน ไมโครเวฟ
อื่ นๆ ( โปรดระบุ ...................................)
อุปกรณ์ สำนักงำน
คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ
เครื่ องสารองไฟ
เครื่ องปริ้ นเตอร์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร
อื่ นๆ
อุปกรณ์ ดับเพลิง
ถังดับเพลิ ง สภาพพร้ อมใช้งาน

ถังดับเพลิ งมีปริ มาณเพียงพอ
ผู้รับผิ ดชอบ ......................................................
(....................................................)
วัน/เดื อน/ปี ......................................................

ผูร้ ับรอง.................................................................
( .........................................................)
วัน/เดื อน/ปี .................................................................
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หน่ วยงำน........................................................
สถำนที่ ...........................................................................
ประจำไตรมำสที่ 2 ..............................................................................................
ลำดับที่

รำยกำร

1

อุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ

2

3

วัน/เดื อน/ปี

ปั ญหำที่พบ
มี
ไม่ มี

ปั ญหำที่ตรวจพบ

บริ เวณที่พบปั ญหำ

หมำยเหตุ

หลอดไฟ
ปลัก๊ ไฟ, ปลัก๊ พ่วงไฟ, สายไฟ
พัดลม, แอร์ ( มีการชารุ ด/ ผิดปกติ )
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น กระติ กน้ าร้ อน ไมโครเวฟ
อื่ นๆ ( โปรดระบุ ...................................)
อุปกรณ์ สำนักงำน
คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ
เครื่ องสารองไฟ
เครื่ องปริ้ นเตอร์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร
อื่ นๆ
อุปกรณ์ ดับเพลิง
ถังดับเพลิ ง สภาพพร้ อมใช้งาน

ถังดับเพลิ งมีปริ มาณเพียงพอ
ผู้รับผิ ดชอบ ......................................................
(....................................................)
วัน/เดื อน/ปี ......................................................

ผูร้ ับรอง.................................................................
( .........................................................)
วัน/เดื อน/ปี .................................................................
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หน่ วยงำน........................................................
สถำนที่ ...........................................................................
ประจำไตรมำสที่ 3 ..............................................................................................
ลำดับที่

รำยกำร

1

อุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ

2

3

วัน/เดื อน/ปี

ปั ญหำที่พบ
มี
ไม่ มี

ปั ญหำที่ตรวจพบ

บริ เวณที่พบปั ญหำ

หมำยเหตุ

หลอดไฟ
ปลัก๊ ไฟ, ปลัก๊ พ่วงไฟ, สายไฟ
พัดลม, แอร์ ( มีการชารุ ด/ ผิดปกติ )
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น กระติ กน้ าร้ อน ไมโครเวฟ
อื่ นๆ ( โปรดระบุ ...................................)
อุปกรณ์ สำนักงำน
คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ
เครื่ องสารองไฟ
เครื่ องปริ้ นเตอร์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร
อื่ นๆ
อุปกรณ์ ดับเพลิง
ถังดับเพลิ ง สภาพพร้ อมใช้งาน

ถังดับเพลิ งมีปริ มาณเพียงพอ
ผู้รับผิ ดชอบ ......................................................
(....................................................)
วัน/เดื อน/ปี ......................................................

ผูร้ ับรอง.................................................................
( .........................................................)
วัน/เดื อน/ปี .................................................................
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หน่ วยงำน........................................................
สถำนที่ ...........................................................................
ประจำไตรมำสที่ 4 ........................................................................................ ......
ลำดับที่

รำยกำร

1

อุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ

2

3

วัน/เดื อน/ปี

ปั ญหำที่พบ
มี
ไม่ มี

ปั ญหำที่ตรวจพบ

บริ เวณที่พบปั ญหำ

หมำยเหตุ

หลอดไฟ
ปลัก๊ ไฟ, ปลัก๊ พ่วงไฟ, สายไฟ
พัดลม, แอร์ ( มีการชารุ ด/ ผิดปกติ )
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น กระติ กน้ าร้ อน ไมโครเวฟ
อื่ นๆ ( โปรดระบุ ...................................)
อุปกรณ์ สำนักงำน
คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ
เครื่ องสารองไฟ
เครื่ องปริ้ นเตอร์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร
อื่ นๆ
อุปกรณ์ ดับเพลิง
ถังดับเพลิ ง สภาพพร้ อมใช้งาน

ถังดับเพลิ งมีปริ มาณเพียงพอ
ผู้รับผิ ดชอบ ......................................................
(....................................................)
วัน/เดื อน/ปี ......................................................

ผูร้ ับรอง.................................................................
( .........................................................)
วัน/เดื อน/ปี .................................................................
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หน่วยงาน................สานักงานอธิการบดี ....................
แผนการฝึ กอบรม
กลุ่ม
เดือน
จานวน งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผูแ้ ทนหน่วยงาน 80 คน
นายพลากร
สานักงาน
อุบลบาล
อธิการบดี
ฝึ กซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ บุคลากรสานักงาน 150คน
นายพลากร
อธิการบดี
อุบลบาล

ลาดับ
หลักสู ตร
ที่
1
การดับเพลิงขั้นต้น
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แผนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั
กลุ่ม
เดือน
จานวน งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ผูแ้ ทนหน่วยงาน 15 คน ไม่มี
นายพลากร
ในสานักงาน
อุบลบาล
อธิการบดี
ประชุมการใช้แผนป้ องกัน ผูแ้ ทนหน่วยงาน
นายพลากร
และระงับอัคคีภยั
ในสานักงาน
อุบลบาล
อธิการบดี

ลาดับ
หลักสู ตร
ที่
1
แจกคู่มือป้ องกันอัคคีภยั

2
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2. ขณะเกิ ดเพลิ งไหม้ ซึ่ งจะประกอบด้วยแผนเกี่ ยวกับการดับเพลิ ง และลดความสู ญเสี ยโดยประกอบด้วยแผน
ต่างๆ 2 แผน คือ
2.1 แผนการดับเพลิ ง เพื่อกาหนดบุคคลที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิภารกิ จในกรณี ที่เกิ ดเหตุเพลิ ง ไหม้
อย่างชัดเจน และกาหนดขั้นตอนการดับเพลิง ให้มีการปฏิบตั ิตามแผนเพื่อให้เกิ ดความเสี ยหายจาก
เพลิงไหม้นอ้ ยที่สุด แผนดับการเพลิงเป็ น 2 แผนย่อย ได้แก่
- แผนขั้นต้น
- แผนขั้นรุ นแรง
2.2 แผนการอพยพหนี ไ ฟ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ความปลอดภัย ของชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของ
บุ ค ลากรและของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ในขณะเกิ ด เพลิ ง เหตุ ไ หม้แ ผนอพยพหนี ไ ฟมี
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจานวนพนักงาน ผูน้ าทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวติ
และยานพาหนะ ฯลฯ
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แผนระงับอัคคีภัย
ลำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติเมื่อ เจ้ ำหน้ ำที่พบเหตุ เพลิงไหม้
ผู้อานวยการ
ดับเพลิง

รายงาน

รายงาน

ถ้าดับได้

ให้ดาเนินการ
ดับเพลิง

ทันที

เจ้าหน้าที่ ที่พบ
เหตุเพลิงไหม้

ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น

หัวหน้าผลัด

รายงาน

หัวหน้าหน่วย รปภ.

ผู้บริหาร
ระดับสูง

เจ้าหน้าที่ ตัดสินใจว่าดับเพลิง
ได้ด้วยตนเองหรือไม่

ถ้าดับไม่ได้

ให้บอกเพื่อน
ร่วมงาน
หรือหัวหน้า

-

ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ขั้นต้น
........................................
-

รายงาน
ผู้อานวยการ
ดับเพลิง

สั่งการ

แจ้งฝ่ายสื่อสารและประสานงาน
แจ้งหน่วยงานรักษาความ
ปลอดภัย
โทร. 1234, 1000

ผู้อานวยการดับเพลิง
........................................
ถ้าดับไม่ได้

ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอก
หรือใช้แผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง
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กำรกำหนดตัวบุคคลและหน้ ำที่เพื่อระงับเหตุ เพลิงไหม้ ข้ ันต้ น
ฝ่ าย/แผนก ...กองบริ หารศูนย์รังสิ ต...
หัวหน้าชุดดับเพลิงขัน้ ต้น

บริ เวณ.....อาคารสานักงานอธิ การบดี และอาคารโดมบริ หาร

นายเทอดไทย นาครักษ์
........................................

ทีมปฏิบตั ิการ

ทีมช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค
ปฏิบตั ิการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม้

ผูร้ ับผิดชอบ

ลาดับหน้าที่

1. ....เจ้าหน้าที่ หน่ วยไฟฟ้ า..........................

ผูร้ ับผิดชอบ 1. ...รปภ. ประจาอาคาร สนง. อธิ การบดี ...........

2. .....เวรดู แลระบบไฟฟ้ า หลังเวลาปฏิ บตั ิงาน

2. ... รปภ. ประจาอาคารโดมบริ หาร ...................

3. ....เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจาอาคาร..................

3. ....เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ รปภ. ......................

1. ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ

ลาดับหน้าที่

1. ใช้ถงั ดับเพลิงในบริ เวณนั้นดับไฟทันที

2. ขนย้ายวัสดุติดไฟออกห่างจากเพลิงไหม้

2. นาถังดับเพลิงมาเตรี ยมสนับสนุน

3. กันผูไ้ ม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริ เวณที่เกิดเหตุ

3. ตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ

หัวหน้าชุ ดดับเพลิ งขั้นต้น

1. สั่งการควบคุมระงับเหตุ
2. แจ้งหัวหน้างาน / แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย
3. กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิ น ( กรณี ควบคุมไม่ได้ )
โครงสร้ ำงหน่ วยงำนป้ องกันระงับอัคคีภัยเมื่ อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ ข้ ันรุ นแรง
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ผู้อานวยการดับเพลิง
นายเทอดไทย นาครักษ์

ฝ่ายไฟฟ้า

ฝ่ายปฏิบตั ิการ

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน

ฝ่ายเคลื่อนที่ย้ายภายใน-ภายนอก

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบตั ิการ

นายกรณ์ รักษาพล
..............

นายภูริชนินทร์ กลิ่นบุญ

นางสาวศราวดี ชัยทองสกุล

นายวรวิทย์ อุดมบุณยลักษณ์

นางสาวมยุลี สุดสระ

หน่วยดับเพลิง
รปภ. หัวหน้าผลัด

หน่วยจัดหา
และสนับสนุนการดับเพลิง

ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร

หน่วยยามรักษาการณ์

หน่วยเดินเครื่อง
สูบน้าฉุกเฉิน

จนท. ศูนย์วิทยุ มธ.

นายเกรียงไกร สีดอกพุด

หน. หน่วยประปา

นายเอกชัย ราชแสง

หมำยเหตุ

ช่วยชีวิต
1. นายพลากร อุบลบาล

ยานพาหนะ
1.นายวิฑูร อิทธิวิทูรธรรม

2. จนท. รักษาความปลอดภัย

2. นายเจริญชัย เรืองปาน

พยาบาล
งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา

หน่วยติดต่อ
ดับเพลิงพื้นที่อื่น
นางสาวรัศมี จันทร์รุ่งเรือง

ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร
จนท. ศูนย์วิทยุ มธ.

1. การปฏิ บัติตามแผนปฏิ บัติการเต็มรู ปแบบนี้ จะใช้เมื่อเกิ ดเพลิ งไหม้อย่างรุ นแรง
2. การเกิ ดเพลิ งไหม้ภายในพื้นที่ ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดาเนิ นการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิ บัติการเมื่อเกิ ดเพลิ งไหม้ข้ นั ต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์
รวมข่าว และสื่ อสาร หรื อผูอ้ านวยการดับเพลิง หรื อเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
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หน้ ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ ำงหน่ วยงำนป้ องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ข้ นั รุ นแรง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผู้อำนวยกำรดับเพลิง
นายเทอดไทย นาครักษ์

ฝ่ ำยไฟฟ้ ำ
1. นายกรณ์ รักษาพล
2. นายวัลลภ สิ บตรี

1.
2.
3.
4.
1.
2.

หน้าที่รับผิดชอบ
รับฟังรายการต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไป
ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคาสั่งตัดไฟ
จากฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รับคาสั่งจากผูอ้ านวยการดับเพลิง

ฝ่ ำยปฏิบัติกำร
1. นายภูริชนินทร์ กลิ่นบุญ
2. หัวหน้าผลัดกลางวัน
3. หัวหน้าผลัดกลางคืน
4. จนท. รปภ. อาคารส านัก งาน
อธิการบดี
5. จนท. รปภ. อาคารโดมบริ หาร

1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่วา่ มากหรื อน้อย ชุดปฏิบตั ิการชุด
นี้ จะออกท าการดับ เพลิ ง โดยทัน ที ที่ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ และ ให้
ปฏิบตั ิการภายใต้คาสั่งของหัวหน้าฝ่ ายปฏิ บตั ิการในพื้นที่ ใน
การปฏิบตั ิการหากจาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่ วยอื่น
ให้หวั หน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการสัง่ ดาเนินการ
2. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ให้แจ้งข่าว /โทรศัพท์ถึง
ศูนย์รักษาความปลอดภัย โทร 1000 , 1234 และแจ้งถึง
ผูอ้ านวยการดับเพลิง และฝ่ ายสื่ อสารและประสานงาน

ฝ่ ำยสื่ อสำรและประสำนงำน
1. นางสาวศราวดี ชัยทองสกุล
2. นางสาวกชพร นาคประนิล
3. นายพงษ์พนั ธ์ ชาตะนัย

1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. รับคาสัง่ จากผูอ้ านวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว
3. สัง่ การแทนผูอ้ านวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย

หน่ วยจั ด หำและสนั บ สนุ นในกำร
ดับเพลิง
- ผูป้ ระสานงาน
1. นายเอกชัย ราชแสง
2. นายธนินท์รัฐ สุ ขสมกุลนันท์
3. นายจักริ น นฤคินทร์

1. คอยช่ ว ยเหลื อ ประสานงานระหว่ า งผู ้อ านวยการดับ เพลิ ง
หน่วยยามรักษาการณ์ และผูเ้ กี่ยวข้อง
2. คอยรับ-ส่ งคาสั่งจากผูอ้ านวยการดับเพลิ งในการติ ดต่ อศู นย์
รวมข่าว
3. สั่ ง การแทนผู ้อ านวยการดับ เพลิ ง ในกรณี ที่ ผู ้อ านวยการ
ดับเพลิง มอบหมาย
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ผูป้ ฏิบตั ิงาน
หน่วยยามรักษาการณ์
1. นายเกรี ยงไกร สี ดอกพุด
2. เจ้าหน้าที่ รปภ.
3. เจ้าหน้าที่ รปภ.

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ให้รีบไปยังจุดเกิ ดเหตุ คอยรับคาสั่งจากผูอ้ านวยการดับเพลิ ง
และหัวหน้าฝ่ ายประสานงาน
2. ป้ อ งกัน มิ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งเข้า ก่ อ น
ได้รับอนุญาต
3. ควบคุมป้ องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนามาเก็บไว้

ฝ่ ำยเคลื่อนย้ำยภำยใน – ภำยนอก
1. นายวรวิทย์ อุดมบุณยลักษณ์
2. นายวิฑูร อิทธิวทิ ูรธรรม
3. นางสาวสุ ภาภรณ์ โกสยะมาศ

1. ให้รับ ผิดชอบในการก าหนดจุ ดปลอดภัย อัค คี ภยั ในการเก็บ
วัสดุครุ ภณั ฑ์
2. อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่ งวัสดุครุ ภณั ฑ์
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย

ฝ่ ำยส่ งเสริมปฏิบัติกำร
1. นางสาวมยุลี สุ ดสระ
- หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น
1. นางสาวรัศมี จันทร์ รุ่งเรื อง

1. คอยคาสั่งจากผูอ้ านวยการดับเพลิง ให้คอยอยูบ่ ริ เวณที่เกิด
เพลิงไหม้
2. รับคาสั่งและติดต่อขอสนับสนุนหน่วยงานดับเพลิงพื้นที่อื่น
3. พนัก งานที่ ท ราบเหตุ เพลิ ง ไหม้และต้องการเข้ามาช่ วยเหลื อ
ดับ เพลิ ง ให้ ร ายงานตัว ต่ อ ผู อ้ านวยการดับ เพลิ ง เพื่ อ ท าการ
แบ่งเป็ นชุดช่วยเหลือส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน

- หน่วยเดินเครื่ องสู บน้ าฉุ กเฉิ น
1. หัวหน้าหน่วยประปา
2. นายโสภณ จันจัน่ เพชร

1. ให้เดินเครื่ องสู บน้ าดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2. ทาการควบคุมดูแลเครื่ องสู บน้ าดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้
3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่ องมือ อุปกรณ์ใช้งานตามรายการ
ตรวจเช็ค

ศูนย์ รวมข่ ำว / สื่ อสำร

1.
2.
3.
4.
5.

1. จนท. ศูนย์วทิ ยุ มธ.

เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทาการตรวจสอบข่าว
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็ นระยะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่ อสาร)
แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ
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แผนอพยพหนีไฟ
ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟ
สั่งใช้แผนอพยพหนีไปยังจุดรวมพล
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ
พร้อมกดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครั้ง
ผู้นาทางจะถือ ( สัญญาณธง )นาบุคลากร
ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กาหนด

ผู้นาทางนาบุคลากรไปยังจุดรวมพล

ผู้นาทาง และ ผู้ตรวจสอบยอด
ทาการตรวจสอบยอด
รีบนาผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกล้เคียง

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อ ผู้อานวยการ
หรือผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟ ณ จุดรวมพล

ยอดไม่ครบ
ยอดครบ
ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟ
แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพล
จนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟ
สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงจาก
ภายนอกค้นหาผู้ติดค้างค้นหา

หน่วยช่วยชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
จากภายนอกค้นหาผู้ตดิ ค้าง
และรายงานผลให้ผู้อานวยการหรือ
ผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟ ทราบ
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หน้ ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ ำงแผนอพยพหนีไฟ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผู้อำนวยกำรกำรอพยพหนีไฟ
ผูอ้ านวยการกองบริ หารศูนย์รังสิ ต
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรอพยพหนีไฟ
นางสาวมยุลี สุ ดสระ

1.
2.
3.
4.

หน้าที่รับผิดชอบ
สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สั่งหน่ วยช่ วยชี วิต หรื อเจ้าหน้าที่ดบั เพลิ งจากภายนอกค้นหา
ผูต้ ิดค้าง
ควบคุมให้พนักงานอยูใ่ นจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

ผู้นำทำงหนีไฟ
1. ผูแ้ ทนหน่ วยงาน ในสานักงาน
อธิ ก ารบดี ( แต่ ล ะหน่ ว ยงาน
กาหนดตัวบุคคลที่ชดั เจน )

1. มีหน้าที่นาทางบุคลากรอพยพไปทางออกที่จดั ไว้

หน่ วยตรวจสอบยอด
1. ผูแ้ ทนหน่ วยงาน ในสานักงาน
อธิ ก ารบดี ( แต่ ล ะหน่ ว ยงาน
กาหนดตัวบุคคลที่ชดั เจน )

1. มี ห น้ า ที่ ต รวจนั บ จ านวนบุ ค ลากรที่ อ พยพหนี อ อกไปมา
ภายนอก ณ จุดรวมพล
2. รายงานจานวนบุคลากรต่อผูอ้ านวยการหรื อผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
อพยพหนีไฟ

หน่ วยช่ วยชีวติ
1. นายพลากร อุบลบาล
2. จนท. รักษาความปลอดภัย
3. จนท. รักษาความปลอดภัย
4. จนท. รักษาความปลอดภัย
5. จนท. รักษาความปลอดภัย

1. มีหน้าที่คน้ หาและช่ วยชี วิตบุคลากรที่ติดค้างอยูใ่ นอาคารหรื อ
ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภยั
2. มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บุคลากรที่ออกมา ณ จุดรวม
พล
3. ประสานการส่ งบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บส่ งสถานพยาบาล

หน่ วยยำนพำหนะ
1. นายเจริ ญชัย เรื องปาน
2. พนักงานขับรถ
3. พนักงานขับรถ
4. พนักงานขับรถ

1. รอรับคาสั่งจากหน่วยช่วยชี วติ ในการนาส่ งบุคลากรที่พยาบาล
หรื อแพทย์พิจารณาแล้วต้องนาส่ งโรงพยาบาล
2. อ านวยความสะดวกด้า นยานพาหนะ ให้ ห น่ ว ยงานอื่ นตาม
ความจาเป็ น
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3. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว จะประกอบด้วยแผนที่จะดาเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว
1 แผน คือ
3.1 แผนบรรเทาทุ ก ข์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการการช่ ว ยชี วิ ต การเคลื่ อ นย้า ย
ผูป้ ระสบภัย การดูแลทรัพย์สินของผูเ้ สี ยชีวิต ประเมินความเสี ยหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสารวจความเสี ยหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย และกาหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคาสั่ง
4. การช่วยชีวติ และขุดค้นหาผูเ้ สี ยชีวติ
5. การเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบภัย ทรัพย์สินของผูเ้ สี ยชีวติ
6. การประเมินความเสี ยหาย ผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
8. การปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มหาวิทยาลัยเปิ ดทาการได้โดยเร็ วที่สุด
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กำรกำหนดหน้ ำที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติกำรในแผนบรรเทำทุกข์
หน้ ำที่รับผิดชอบ
1. การประสานงานกับหน่ วยงานของรั ฐ

ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้าทีม นางสาวมยุลี สุ ดสระ
พนักงานร่ วมที ม นางโสภิดา อภิ ธนวิทย์

2. การสารวจความเสี ยหาย

หัวหน้าทีม นายวรวิทย์ อุด มบุณยลักษณ์
พนักงานร่ วมที ม นางสาวเตือนใจ คาเพราะ

3. การช่ วยชี วิตและค้นหาผูป้ ระสบภัย

หัวหน้าทีม นายพลากร อุบลบาล
พนักงานร่ วมที ม จนท. รักษาความปลอดภัย

4. การเคลื่ อนย้ายผูป้ ระสบภัย ทรัพย์สินและ
ผูเ้ สี ยชี วิต

หัวหน้าทีม นายวิฑูร อิทธิ วิทูรธรรม

5. การประเมินความเสี ยหาย ผลการ

หัวหน้าทีม นายเทอดไทย นาครักษ์

ปฏิ บตั ิงาน และการรายงานสถานการณ์
เพลิ งไหม้
6. การช่ วยเหลื อ สงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัย

พนักงานร่ วมที ม นายเจริ ญชัย เรื องปาน

พนักงานร่ วมที ม นายเกรี ยงไกร สี ดอกพุด

หัวหน้าทีม นางสาววรั ตม์นนั ท์ แก้วปานเวธน์
พนักงานร่ วมที ม นางสาวไพศิษฐ์ฏา กมลคุปติภคั ดี

7. การปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเปิ ดทาการได้โดยเร็ ว
ที่สุด

หัวหน้าทีม ผูอ้ านวยการกองบริ หารศู นย์รังสิ ต
พนักงานร่ วมที ม หัวหน้างานพัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณู ปโภค และสิ่ งแวดล้อม
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มำตรกำรป้ องกันและระงับอัคคีภัย
เพื่อให้ชีวิตและทรั พย์สินทั้งหมดในหน่ วยงานมีความปลอดภัยจากอัคคี ภยั ควรได้มีการกาหนด
มาตรการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ดังนี้
1. จัดให้มีระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ ดบั เพลิ ง การเก็บรักษาวัตถุ ไวไฟ
และวัตถุระเบิด การกาจัดของเสี ยที่ติดไปง่าย การป้ องกันฟ้ าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิ งไหม้
การจัดทาทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้ องกันอัคคีภยั
2. จัดให้มีแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ทั้งในด้านการตรวจตรา การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การ
บรรเทาทุกข์
3. จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
4. สาหรับบริ เวณที่มีเครื่ องจักรติดตั้งอยู่ หรื อมีกองวัตถุสิ่งของ หรื อผนัง หรื อสิ่ งอื่นนั้นต้องจัดให้มี
ช่องทางผ่านสู่ ทางออก ซึ่ งมีความกว้างตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
5. จัดให้มีทางออกทุกส่ วนงาน อย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมดออกจากบริ เวณที่
ทางาน โดยออกสู่ ทางออกสุ ดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย
6. ทางออกสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นทางที่ไปสู่ บริ เวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ
7. จัดวัตถุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บมิให้มีการปะปนกัน
8. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่พนักงานทางาน ในแต่ละหน่วยงานไปสู่ สถานที่ที่ปลอดภัย
9. จัดให้มีอุปกรณ์ดบั เพลิงแบบมือถือ และระบบน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
10. จัดเตรี ยมน้ าสารองไว้ใช้ในการดับเพลิง
11. ข้อต่อสายส่ งน้ าดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็ นแบบเดียว หรื อขนาดเท่ากันกับที่ใช้ใน
หน่วยงานดับเพลิงของทางราชการ
12. สายส่ งน้ าดับเพลิงมีความยาว หรื อต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริ เวณที่เกิดเพลิงได้
13. ระบบการส่ งน้ าที่เก็บกักน้ า ปั้ มน้ า และการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร
โยธาและมีการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
14. จัดให้มีเครื่ องดับเพลิงแบบมือถื อที่ใช้สารเคมีดบั เพลิงชนิ ดคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อฮารอน
หรื อผงเคมีแห้ง หรื อสารเคมีดบั เพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และดี
15. มีการซ่ อมบารุ ง และตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริ มาตรที่กาหนดตามชนิ ด
ของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
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16. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่ องดับเพลิงไม่นอ้ ยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
17. จัดติดตั้งอุปกรณ์ ดบั เพลิงในที่เห็นได้ชดั เจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกี ด
ขวาง
18. ให้มีการดู แลรักษาอุปกรณ์ ดบั เพลิ ง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง หรื อตามระยะเวลาที่ผผู ้ ลิตอุปกรณ์น้ นั กาหนด
19. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรื อ
ยอมรับ
20. จัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ ใ ช้ใ นการดับ เพลิ ง และการฝึ กซ้ อ มดับ เพลิ ง
โดยเฉพาะเช่ น เสื้ อผ้า รองเท้า ถุ งมื อ หมวก หน้ากากป้ องกันความร้ อนหรื อควันพิษ เป็ นต้น ไว้เพื่อให้
พนักงานใช้ในการดับเพลิง
21. ป้ องกันอัคคีภยั ที่เกิดจากการแผ่รังสี การนาหรื อการพาความร้ อนจากแหล่งกาเนิ ดความร้อนสู ง
ไปสู่ วสั ดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น จัดทาฉนวนหุ ม้ หรื อปิ ดกั้น
22. มี ก ารจัดแยกเก็ บ วัตถุ ไ วไฟ หรื อหรื อ วัตถุ ระเบิ ด รวมตลอดถึ ง วัตถุ ที่ เมื่ อ อยู่ร วมกันแล้ว จะ
เกิดปฏิกิริยาหรื อการหมักหมมทาให้กลายเป็ นวัตถุไวไฟ หรื อวัตถุระเบิดมิให้ปะปนกัน และเก็บในห้องที่มี
ผนังทนไฟ และประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิ ดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบตั ิงานในห้องนั้นแล้ว
23. วัตถุที่ไวต่อการทาปฏิกิริยาแล้วเกิดการลุกได้น้ นั ได้มีการจัดแยกเก็บไว้ต่างหากโดยอยูห่ ่ างจาก
อาคาร และวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย
24. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรื อการระเหยของวัตถุไวไฟ หรื อวัตถุระเบิดที่จะเป็ นสาเหตุให้เกิด
การติดไฟ
25. มีการจัดทาป้าย “ห้ามสู บบุหรี่ ” บริ เวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ
26. จัดให้มีการกาจัดของเสี ยโดยการเผาในเตาที่ออกแบบสาหรับการเผาโดยเฉพาะในที่โล่งแจ้งโดย
ห่างจากที่พนักงานทางานในระยะที่ปลอดภัย
27. จัดให้มีสายล่อฟ้า เพื่อป้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
28. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิ ดเปล่งเสี ยง ให้พนักงานที่ทางานอยูภ่ ายในอาคารได้
ยินทัว่ ถึง
29. มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการทางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
30. จัดให้มีกลุ่ มพนักงานเพื่ อท างานที่ เกี่ ยวกับการป้ องกันและระงับ อัค คี ภยั และมี ผูอ้ านวยการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นผูอ้ านวยการในการดาเนินงานทั้งระบบประจาอยูต่ ลอดเวลา
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31. จัดให้ผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณี ฉุกเฉิ น
32. จัดให้มีการฝึ กซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
33. จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิง และฝึ กซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

หมำยเลขโทรศัพท์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หน่ วงงำนภำยใน ศูนย์รังสิต
งำนรักษำควำมปลอดภัย จรำจร และยำนพำหนะ
- ศูนย์ วทิ ยุ และแจ้ งเหตุฉุกเฉิน 02-696-6666
หมำยเลขภำยใน 1234 และ 1000
- โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 02-926-9042
หน่ วยงำนภำยนอก
- สำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 199
- สถำนีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง 02-524-0610-3, 02-524-0365
- สถำนีดบั เพลิงคลองหลวง 02-524-0360
- สถำนีดบั เพลิงท่ ำโขลง 02-529-5153
-

กำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำครังสิต โทร. 02- 516-9740 , 02- 516-1094-5

