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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

จัดท ำขึ้นเพ่ือควำมปลอดภัยของนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัติงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งก ำหนดให้สถำนประกอบที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10 คน
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำร และจัดให้ลูกจ้ำงในสถำนประกอบ
กิจกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมแผนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของแต่ละพ้ืนที่ โดยกำรอบรมประกอบด้วย 
กำรดับเพลิงขั้นต้น กำรปฐมพยำบำล กำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และต้องมีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย  
2. เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในเรื่องควำมปลอดภัยต่อนักศึก บุคลำกร และบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัติงำน

ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
3. เพ่ือลดอัตรำกำรเสียงต่อกำรเกิดเหตุอัคคีภัย  

 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 

1. แผนกำรตรวจตรำ 
2. แผนกำรอบรม 
3. แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
4. แผนกำรดับเพลิง 
5. แผนอพยพหนีไฟ 
6. แผนบรรเทำทุกข์ 
 

หลักการจัดท าแผน ควรประกอบด้วยหลักส าคัญ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนขึ้นมำจัดท ำแผน ประกอบด้วย ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. แผนก ำหนดบุคคลรับผิดชอบ และพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
3. ภำรกิจที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลำเดียวกันจะต้องแยกผู้ปฏิบัติ ไม่ควรเป็นเป็นบุคคลเดียวกัน 
4. แผนที่ต้องปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือเพรำะจะเป็นช่วงเวลำที่ต้องกำร

ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติและถูกต้องแม่นย ำ ควรฝึกซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง จ ำให้ผู้ปฏิบัติมี
ควำมมั่นใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ข้ึน 



ขอบเขต 
กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4 ก ำหนดให้สถำน
ประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย แผน 
ตรวจตรำ แผนกำรอบรม แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนกำรดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทำ
ทุกข์โดยให้จัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับนี้ ใช้ส ำหรับ “พ้ืนที่ตึกคหกรรมศำสตร์”มหำวิทยำลัย
รำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เท่ำนั้น โดยครอบคลุมถึงบุคลำกร และบุคคลภำยนอก ซึ่งมี
องค์ประกอบของแผนที่ต้องด ำเนินกำรในภำวกำรณ์ต่ำงกัน คือ ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย ขณะเกิดเหตุอัคคีภัย และ
หลังเกิดอัคคีภัย มี รำยละเอียดดังนี้ 

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้วย แผนป้องกันอัคคีภัยต่ำง ๆ 3 แผน คือ แผนกำรตรวจตรำ  
แผนกำรอบรม และแผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้วย แผนเกี่ยวกับกำรดับเพลิง และลดควำมสูญเสีย โดย
ประกอบด้วยแผนต่ำง ๆ 2 แผน คือ แผนกำรดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ 

3. หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้วยแผนที่จะต้องด ำเนินกำรเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว 2 แผน 
คือ แผนบรรเทำทุกข์ ซึ่งด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกภำวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู 

 
ค าจ ากัดความ 

บุคลากร หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 

บุคคลภายนอก หมำยถึง ผู้ที่มำปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ หรือมำรับบริกำร 

อัคคีภัย หมำยถึง ภัยที่เกิดจำกไฟ 
เหตุฉุกเฉิน หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นเหตุให้ เกิดควำมไม่ปลอดภัย สำมำรถแผ่

กระจำยและสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อ ผู้ปฏิบัติกำรในมหำวิทยำลัยและบุคคลที่ 
3 รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และอำจจ ำเป็นต้องอพยพ 

การควบคุมเหตุฉุกเฉิน หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนออกจำกบริเวณที่เกิดเหตุนั้น ๆ ซึ่งเหตุฉุกเฉิน อำจจะ
เกิดขึ้นได้แก่ เพลิงไหม้ ก๊ำซรั่วไหล ภัยจำกธรรมชำติ สิ่งก่อสร้ำงพังทลำย อุบัติเหตุ เป็นต้น แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของทีมฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้อยู่ในภำวะที่ก่อให้เกิด อันตรำย
หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อบุคคลและทรัพย์สินของ มหำวิทยำลัย ส่วนงำน ภำควิชำ หรือบุคคลที่ 3 และส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมไปถึงแผนกำรปฏิบัติตนส ำหรับคณำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแผนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวรวมเรียกว่ำ “แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)” 
 



ศูนย์บัญชาการ เหตุฉุกเฉิน หมำยถึง สถำนที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรบัญชำกำร และ
ประสำนงำนงำนกับทีมงำนต่ำง ๆ ทั้งทีมสนับสนุน ภำยในและภำยนอก  

เสียงสัญญาณ หมำยถึง เสียงสัญญำณแจ้งเหตุที่ก ำหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทรำบทั่วกันว่ำ เหตุอันตรำยที่
เกิดข้ึนเป็นเหตุเข้ำสู่สภำวะฉุกเฉินให้รีบ อพยพไปยังจุดรวมพล  

จุดรวมพล หมำยถึง พ้ืนที่ที่ปลอดภัยซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรับกำรรวมพลกรณีเหตุ ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีป้ำย
ข้อควำม “จุดรวมพล (Assembly point)” ติดตั้งไว้  

อพยพ หมำยถึง กำรย้ำยจำกพ้ืนที่เกิดเหตุฉุกเฉินไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) อย่ำงเป็นระบบทั้ง
ผู้ปฏิบัติงำนและอุปกรณ์ หรือยำนพำหนะ ภำยใต้กำรควบคุมของหัวหน้ำทีมอพยพ  

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน หมำยถึง ทีมท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือเข้ำระงับหรือบรรเทำเหตุกำรณ์ไม่ให้ ลุกลำมถึงขึ้น
รุนแรง 
 ระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน หมำยถึง ระดับเหตุกำรณ์ของเหตุฉุกเฉินที่ก ำหนดขึ้นตำมควำม 
รุนแรงของสถำนกำรณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
(1) เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมำยถึง กำรเกิดสภำพกำรณ์ที่มีผลต่อควำมสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนกำร

ท ำงำน หรือมีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมเล็กน้อยสำมำรถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงำนหรือ
ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ 

(2) เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมำยถึง กำรเกิดสภำพกำรณ์ที่มีผลต่อควำมสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนกำร 
ท ำงำน หรือมีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม และไม่สำมำรถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงำน หรือ
ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ จ ำเป็นต้องมีกำรอพยพ แต่สำมำรถควบคุมเหตุกำรณ์นั้นได้โดยทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

(3) เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมำยถึง กำรเกิดสภำพกำรณ์ที่มีผลต่อควำมสูญเสียของคนขั้นทุพพลภำพหรือ
เสียชีวิต ทรัพย์สิน กระบวนกำรท ำงำน หรือมีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมเสียหำยขั้นร้ำยแรงและไม่
สำมำรถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉิน จ ำเป็นต้องมีกำรอพยพและขอควำมช่วยเหลือ
จำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำมำควบคุมเหตุกำรณ์ 

ระดับสถานะความปลอดภัย หมำยถึง 
1 ระดับสีเหลือง เพลิงไหม้ขยำยตัวในเวลำ 5-10 นำที (ไม่สำมำรถดับไฟได้เองในเวลำน้อยกว่ำ 5 นำท ี
2 ระดับสีแดง เพลิงไหม้ขยำยตัวมำกกว่ำ 10 นำที (ไม่สำมำรถดับไฟได้ต้องประสำนกับหน่วยงำน

ภำยนอก) 
3 ระดับสีเขียว เพลิงไหม้สงบลง 

 
 
 
 
 



แผนการตรวจตรา 
เป็นแผนกำรส ำรวจควำมเสี่ยงและตรวจตรำ เพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของกำรเกิดเพลิง

ไหม้ ก่อนจัดท ำแผนควรมีข้อมูลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้เชื้อเพลิง สำรเคมีสำรไวไฟ ระบบไฟฟ้ำจุดที่มีโอกำสเสี่ยงต่อ
กำรเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะกำรลุกไหม้ ปริมำณของสำรอันตรำยที่
มีอยู่สูงสุด ชนิดของสำรดับเพลิงและปริมำณท่ีต้องใช้เพ่ือประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจตรำ ควรมีกำรก ำหนด
บุคคล พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจระยะเวลำ ควำมถี่ผู้ตรวจสอบรำยงำน กำรส่งรำยงำนผล 
กำรแจ้งข้อบกพร่องในกำรตรวจตรำที่ชัดเจน  

ตัวอย่ำงของหัวข้อที่ควรตรวจตรำ เช่น 
- จุดที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
- กำรใช้และกำรเก็บวัตถุไวไฟ 
- ของเสียติดไฟง่ำย 
- เชื้อเพลิง 
- แหล่งควำมร้อนต่ำง ๆ 
- อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ทำงหนีไฟ 

ตัวอย่างแผนการตรวจตรา 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกต/ิ 
เหมาะสม 

ไม่ปกต/ิ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๑.เส้นทางหนีไฟ 
๑.๑) ทุกชั้นมีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ ทาง      

๑.๒) เส้นทางหนีไฟสามารถอพยพคนไปยังจุด
ปลอดภัยภายใน ๕ นาท ี

    

๑.๓) เส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง     

๑.๔) ประตูหนีไฟท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณี
ประตูหรือขอบกั้น 

    

๑.๕) ประตูหนีไฟเป็นแบบผลัก ไม่ล็อคหรือปิด
ตาย 

    

๑.๖) ไฟฉุกเฉินทั้ง ๒ ทางสามารถส่องสว่างให้
เห็นทางเดินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ี 

    



๑.๗) ป้ายบอกทางหนีไฟตัวหนังสือไม่ต่ ากว่า ๑๐ 
เซนติเมตรและมีแสงสว่างในตัวติดตลอดเวลา
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  

    

๑.๘) มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถให้แสง
สว่างเพ่ือการหนีไฟและใช้กับอุปกรณ์อ่ืนทันทีที่
ไฟฟ้าดับ 

    

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกต/ิ 
เหมาะสม 

ไม่ปกต/ิ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๒.ถังดับเพลิง 
๒.๑) ถังดับเพลิงได้มาตารฐานอุตสาหกรรม
รองรับ (มอก.)  

    

๒.๒) เกจวัดความดันต้องอยู่ในจุดสีเขียวและ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

    

๒.๓) ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท A ต้องมี
ระยะเข้า ถึงไมเ่กิน 22.5 เมตร  

    

๒.๔) ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท C ในการ
ติดตั้งให้พิจารณาจากเชื้อเพลิงว่าเป็นประเภท A 
หรือ B แล้วติดตั้งตามหลักเกณฑ์ของเชื้อเพลิง
ประเภทนั้น ๆ  

    

๒.๕) ถังดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภท D ต้องมี
ระยะเข้า ถึงไม่เกิน 23 เมตร  

    

๒.๖) มีการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและ
วิธีใช้เป็นภาษาไทยติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่
ติดต้ัง 

    

๒.๗) มีตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้าย 
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ 
และเก็บผลการตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบได้ 

    

๒.๘) กรณีท่ีเก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคารต้องแยก
เก็บไว้ในห้องที่มีผนังทนไฟและมีการระบาย
อากาศท่ีดีมีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติปริมาณ
เก็บรวมกันแต่ละแห่งต้องไม่เกิน  2000 ลิตร โดย
แต่ละแห่งต้องห่างไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

    

๒.๙) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง ปล่องควัน หอคอย เสาธง 

    



แทงก์น้ าหรือสารเคมีต้องจัดให้มีระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า เว้นแต่อยู่ในรัศมีการป้องกัน
ฟ้าผ่าของอาคารอ่ืน 
๒.๑๐) มีการตรวจสอบความดันของถังดับเพลิง
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๓ เดือน  

    

๒.๑๑) มี Tag หรือป้ายใบตรวจที่ติดกับถังทุกถัง 
(แจ้งวันที่และผู้ที่ตรวจสอบ)  

    

๒.๑๒) มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตาม
ประเภทของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 

    

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปกต/ิ 
เหมาะสม 

ไม่ปกต/ิ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๒.ถังดับเพลิง 
๒.๑๓) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร 

    

๒.๑๔) มีการติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงใน
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง มองเห็นได้อย่างชัดเจน
และสามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

    

๓. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) 
๓.๑) มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยใน
ขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน 

    

๓.๒) มีการตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติไม่
น้อยว่าเดือนละ 1 ครั้งพร้อมทั้งแสดงผลการ
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ และเก็บผล
การตรวจสอบ 

    

๓.๓) มีการติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงอัตโนมัติที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

    

๓.๔) ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสายดับเพลิงอ่ืน
จากหัวฉีดดับเพลิง 

    

๔. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) 
๔.๑) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติสามารถใช้
งานได้ 

    

๔.๒) ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ด้วยมือสามารถใช้
งานได้ 

    



๔.๓) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
สามารถส่งสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารทราบ 

    

๔.๔) อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติอยู่ในต าแหน่งที่
เห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งห่างกันในแต่ละจุด
ไม่เกิน 30 เมตร 

    

๔.๕) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แตกต่างจากเสียงหรือสัญญาณอ่ืนๆที่ใช้ในสถาน
ประกอบการ 

    

๕. ระบบน ้าดับเพลิงและสายดับเพลิง 
๕.๑) ระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ดับเพลิงเพียงพอทุกส่วนของอาคาร 

    

๕.๒) การจัดเตรียมน้ าส ารองที่ใช้ในการดับเพลิง     

๕.๓) การตรวจสอบการติดตั้งระบบส่งน้ า ที่กัก
เก็บน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

    

 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
 ปกต/ิ 

เหมาะสม 
ไม่ปกต/ิ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๕. ระบบน ้าดับเพลิงและสายดับเพลิง 
๕.๔) ข้อต่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารภายใน
อาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

    

๕.๕) ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิงภายในอาคารอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

    

๕.๖) สายน้ าดับเพลิงมีความยาวมากกว่า ๓๐ 
เมตร 

    

๕.๗) สายส่งน้ าไม่มีรอยแตกหรือช ารุดเสียหาย     
๕.๖) จุดต่อท่อต่าง ๆมั่นคงและแข็งแรง     

๖. สายไฟและระบบไฟฟ้า / การต่อลงดิน 
๖.๑) หากพบว่าช ารุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือ
อาจก่อ ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ให้ซ่อมแซม
หรือด าเนินการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

    

๖.๒) จัดให้มีระบบระวังป้องกันมิให้เกิดการสับ
สวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลา 

    



๖.๓) ) การท าความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มี
กระแส ไฟฟ้า 

    

๖.๔) เครื่องป้องกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิน     

๖.๕) มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการ
ป้องกนัฟ้าผ่า 

    

๖.๖) การติดตั้งสายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อ
ฟ้าแรงสูง 

    

๖.๗) มีการออกแบบและติดตั้งสายไฟฟ้าที่
เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม 

    

๖.๘) สายไฟมีฉนวนหุ้ม มีสภาพเรียบร้อย จุดต่อ 
แนน่หนา และสภาพไมช่ ารุด 

    

๖.๙) ไม่มีการวางของติดไฟ ในห้องควบคุมไฟฟ้า     

๖.๑๐) ที่ตูเ้มน MDB มีการต่อลงดิน ที่เหมาะสม     

๖.๑๑) อุปกรณไ์ฟฟ้ามีการตอ่ลงดิน     

๖.๑๒) มีพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก     

 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ  
หมายเหตุ 

 
ปกต/ิ 

เหมาะสม 
ไม่ปกต/ิ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๖.๑๓) มีแสงสว่างเพียงพอ มองเห็นป้าย สวิตช์
ต่าง ๆ ชัดเจน 

    

๖.๑๔) ตู้และแผงสวิตช์ติดตั้งห่างจากสารไวไฟ
หรือ 
สารที่อาจท าให้เกิดระเบิด 

    

๗. การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
๗.๑) มีการจัดท าข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
(Safety Data Sheet) ของสารเคมีอันตรายทุก
ชนิดติดไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บหรือบริเวณท่ีมีการ
ใช้สารเคมีและสามารถเห็นรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจน 

    

๗.๒) มีการติดฉลากที่เป็นภาษาไทย อ่านง่าย 
คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตราย
โดยมีรายละเอียดครบทั้ง 6 ข้อใช่หรือไม่ 
๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) 

    



๒) ชื่อสารเคมีอันตราย (Hazardous 
substances) 
๓) รูปสัญลักษณ์ (Picture grams) 
๔) ค ำสัญญำณ (signal words) 
๕) ข้อควำมแสดงอันตรำย (Hazard 
statements) 
๖) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
อันตรำย (precautionary statements) 
๗.๓) มีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทาน
อาหาร ห้ามประกอบอาหาร ห้ามเก็บอาหาร ” 
ตัวอักษรเห็นได้อย่างชัดเจน ณ บริเวณท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บ
สารเคมีอันตราย 

    

๗.๔) จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย     
๗.๕) มีการระบายอากาศแบบทั่วไป แบบที่มี
เครื่องดูดอากาศเฉพาะที่ 

    

๗.๖) ไม่จัดเก็บรวมกับสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้     
๗.๗) มีภาชนะรองรับป้องกันการหกรั่วไหลของ
สารเคมี 

    

๗.๘) ภาชนะบรรจุสารเคมีอยู่ในสภาพเรียบร้อย
ไม่ช า รุดเสียหายและไม่มีการเปิดทิ้งไว้ 

    

๗.๙) มีที่ช าระล้างสารเคมีอันตราย ที่ล้างมือ ที่
ล้างหน้าและห้องอาบน้ าที่สามารถช าระล้าง
สารเคมีอันตรายออกจากร่างกายอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานไม่ช ารุดเสียหาย 

    

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ  
หมายเหตุ 

 
ปกต/ิ 

เหมาะสม 
ไม่ปกต/ิ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ไม่เกี่ยวข้อง 

๗.๑๐) สถานที่เก็บสารเคมีมีประตูทางเข้า-ออก 
2 ทาง และเป็นชนิดที่เปิดออกสู่ภายนอก 

    

๗.๑๑) ทางเดินภายในและภายนอกห้องเก็บ
สารเคมีมีความกว้างมากพอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
เส้นทางเดิน 

    

๗.๑๒) มีป้ายขอความว่า “สถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

    



ติดไว้ที่ทาง เข้าสถานที่นั้น สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
๗.๑๓) มีมาตรการป้องกันอันรายจากสารเคมี
อันตรายในสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย 

    

 
ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง 

ห้องพักอำจำรย์ 
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 
- ตัวถังถูกวำงไว้ที่พ้ืน มีสิ่งกีดขวำงท ำให้เข้ำถึงตัวถังได้ยำก 

 
ห้องปฏิบัติกำรเย็บเสื้อผ้ำ  

 
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 

- ตัวถังมีฝุ่นเกำะ 

 ห้องเรียน 
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ห้องศิลปะประดิษฐ์ 

- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 

- มีเต้ำเสียบช ำรุด 

หอ้งปฏิบัติกำรเคมี 
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง  

 ห้องปฏิบัติกำรเคมีอำหำร2 
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
หน้ำห้องปฏิบัติกำรเคมี 

- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 

- ภำยนอกตัวถังมีสนิม  
 

หน้ำห้องปฏิบัติกำร 
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 



 ห้อง LAB 1 เบเกอรี่  
- ไม่มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการตรวจสอบป้ายเส้นทางหนีไฟ 
- ไม่มีป้ำยทำงเดินหนีไฟ  

 
ผลการตรวจสอบทางหนีไฟและประตูหนีไฟ 

- ไม่มีเส้นทำงหนีไฟและประตูเป็นกระจกท้ังหมด ประตูไม่ทนไฟ มีธรณีประตู  
 

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) 
- ไม่มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) 

 
ระบบน้ าดับเพลิงและสายดับเพลิง 

- ไม่มีระบบน้ าดับเพลิงและสายดับเพลิง 

  



แผนผังเส้นทางหนีไฟชั้น1 

 
แผนผังเส้นทางหนีไฟชั้น2 

 

  



แผนผังจุดรวมพล 
 

 



แผนผังห้องพักอาจารย์และชั้น 2 ตึกคหกรรมศาสตร ์ 

 

 
แผนผังชั้น 1 ตึกคหกรรมศาสตร์

 



แผนผังชั้น 1 ตึก 2 ตกึคหกรรมศาสตร ์

 
 

แผนผังชั้น 2 ตึก 2 ตกึคหกรรมศาสตร ์

 

  



แผนผังห้องปฏิบัตกิารเคมี 1 

 
แผนผังห้องปฏิบัตกิารเคมี 1 

  



แผนผังห้องเบเกอรี่ 

 
แผนผังห้องน้ า ชายหญิง 

 



  

แผนการอบรม 

เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำนทั้งในเชิงป้องกันและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งกำรเกิด  อัคคีภัย
ภำยในสถำนประกอบกำร ย่อมน ำมำซึ่งควำมสูญเสียต่อธุรกิจกำรค้ำทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็น  

ทรัพย์สินเสียหำย กำรผลิต กำรบริกำรหยุดชะงัก เสียโอกำสกำรขำย หรืออำจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบำดเจ็ บหรือ
เสียชีวิต ดังนั้นในกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดอัคคีภัย จึงจ ำเป็นต้องจัดให้มีแผนกำรอบรม โดย
ก ำหนด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณให้ชัดเจน  
ตัวอย่างแผนการอบรม  

ที ่ หลักสูตรการอบรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้เข้าอบรม เป้าหมาย 
1. หลักสตูรกำรอบรมดับเพลิงข้ันต้น ระยะเวลำอบรม 1 วัน (6 ช่ัวโมง) 

- ภำคเข้ำอบรมทฤษฎี 3 ช่ัวโมง 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

- ภำคบ่ำยอบรมปฏิบตั ิ3 
ช่ัวโมง เวลำ 13.00 – 16.00 
น. 

อำจำรย ์
นักศึกษำ 
บุคลำกร 

40 % ของพื้นที่ 

2. หลักสตูรกำรปฐมพยำบำลและ
กำรช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน 

ระยะเวลำอบรม 1 วัน (6 ช่ัวโมง)  
- ภำคเช้ำอบรมทฤษฎี 3 ช่ัวโมง 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
- ภำคบ่ำยอบรมปฏิบตัิ 3 

ช่ัวโมง เวลำ 13.00 -16.00 น. 

อำจำรย ์
นักศึกษำ 
บุคลำกร 

100 % ของพื้นที่  

 
 
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพ่ือป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนประกอบกำร โดยเป็นกำรสร้ำง
ควำมสนใจ และส่งเสริมในเรื่องกำรป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงำน ในแผนกำรรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณให้ชัดเจน ตัวอย่ำงหัวข้อที่จะท ำ
กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น 

- ๕ ส.  
- กำรลดกำรสูบบุหรี่  
- กำรจัดนิทรรศกำร  
- จัดท ำโปสเตอร์  
- กำรใช้สื่อต่ำง ๆ 



 
 
หลักการจัดท าแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย มีดังนี้  
1. ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบในกำรจัดกำรรณรงค์  
2. ก ำหนดเรื่อง หรือ หัวข้อที่จะท ำรณรงค์ ได้แก่  

2.1. องค์ประกอบกำรเกิดเพลิงไหม้  
2.2. กำรจัดเก็บวัตถุไวไฟ    
2.3. กำรลดกำรสูบบุหรี่  
2.4. ผลที่เกิดข้ึนจำกอัคคีภัย   
2.5. กำรท ำควำมสะอำด   

3. เลือกวิธีกำรหรือรูปแบบกำรรณรงค์ที่เหมำะสม เช่น   
3.1. กำรประกวด  
3.2. กำรจัดท ำโปสเตอร์ และป้ำยต่ำง ๆ  
3.3. กำรจัดท ำนิทรรศกำร  
3.4. กำรใช้สื่อต่ำง ๆ  

4. ก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรรณรงค์  
5. ก ำหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรรณรงค์  
6. ประเมินผลจำกกำรรณรงค์ทุกครั้ง 
ตัวอย่างแผนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย   

หลักสูตรอบรม กลุ่ม จ ำนวน งบประมำณ เดือน ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เข้ำ
รับกำร 

อบรม 

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

กิจกรรม 5 ส.                 
รณรงคก์ำรสูบบุหรี่ 
ในพื้นทีอ่นญุำต 

                

โปสเตอร์รณรงค์กำร
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ถูกตอ้งและปลอดภัย 

                

                 
 



แผนการดับเพลิง 

ตัวอย่ำงล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติเมื่อพนักงำนพบเหตุเพลิงไหม้  

 

 

 

 

  
นักศึกษำ/อำจำรย์/

บุคลำกร  

ที่พบเหตุเพลิงไหม 

แจ้งเพื่อนร่วมชั้น 

หรือบุคลำกร/อำจำรย ์

และเข้ำดับเพลิงทันที  

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยใน

กำรท ำงำนระดบัวิชำชีพ 

หรือผู้รบัผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

หัวหน้ำหน่วย หัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ หัวหน้ำแผนก 

- ใช้แผนปฏิบัติกำรระงับเหตุ

เพลิงไหม้ขั้นต้น 

- แจ้งเหตุประชำสัมพันธ์ 

- แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ 

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

 

ตัดสินใจแจ้งหน่วยงำนดับเพลิงภำยนอก

หรือใช้แผนปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเหตขุั้น

รุนแรง (ถ้ำมี) 

ดบัได ้

ให้รำยงำน 

ผู้รับผิดชอบ

ตำมล ำดับขั้น 

ดับไมไ่ด ้
ดับไมไ่ด ้

รำยงำน 

ดบัได ้ แจง้ 

รำยงำน รำยงำน 

แจง้ 



หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 
หัวหน้ำชุดดับเพลิงขั้นต้น ช่ือ ........................................ 
 โทรศัพท์ ................................................................... 

1. สั่งกำรควบคุมระงับเหตุ  
2. แจ้งหัวหน้ำงำน/แจ้งศูนย์รักษำควำมปลอดภัยฯ  
3. กดสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (กรณีควบคุมไมไ่ด้) 

ทีมช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเทคนิค 
1. ช่ือ ........................................................................ 
 โทรศัพท์ .............................................................. 
2. ช่ือ ........................................................................ 
 โทรศัพท์ .............................................................. 
3. ช่ือ ........................................................................ 
 โทรศัพท์ .............................................................. 

1. ตัดกระแสไฟฟ้ำในที่เกิดเหต ุ
2. ขนย้ำยวัสดุตดิไฟออกห่ำงจำกเพลิงไหม ้
3. กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำใกล้บริเวณที่เกิดเหต 

ทีมระงบัเหตเุพลงิไหม(้Fireman)  

1. ช่ือ ........................................................................ 
โทรศพัท ์...............................................................  
2. ช่ือ ........................................................................ 
โทรศพัท ์...............................................................  
3. ช่ือ ........................................................................ 
โทรศพัท ์............................................................... 

1. ใชถ้งัดบัเพลงิในบรเิวณนัน้ดบัไฟทนัที 

2. น ำถงัดบัเพลงิมาเตรยีมสนบัสนนุ 

3. ตรวจสอบพืน้ท่ีหลงัเกิดเหต ุ

 

 



โครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ระดับอาคาร) 

 

 

 

 
  

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

ช่ือ ผอ.ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ 

ฝ่ำยสำธำรณูปโภค 

ช่ือ ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

ช่ือ ผู้รับผิดชอบประจ ำอำคำร 

ฝ่ำยส่งเสรมิปฏิบตัิกำร 

ช่ือ ฝ่ำยซ่อมบ ำรุงประจ ำอำคำร 

ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน 

ช่ือ เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน 

ฝ่ำยเคลื่อนย้ำยภำยใน – ภำยนอก 

ช่ือ ฝ่ำยจัดกำรยำนพำหนะ 

หน่วยดับเพลิง 

ช่ือ ทีมดับเพลิงประจ ำอำคำร 

หน่วยยำมรักษำกำรณ ์

ช่ือ รปภ.ประจ ำอำคำร 

หน่วยเดินเครื่องสูบน้ ำฉุกเฉิน 

ช่ือ ช่ำงประจ ำอำคำร 

หน่วยจัดหำและสนับสนุน

กำรดับเพลิง 

ช่ือ ฝ่ำยตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน 

ศูนย์รวมข่ำว/สื่อสำร 

ช่ือ ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 

หน่วยดับเพลิงมหำวิทยำลัย 

ช่ือ ทีมดับเพลิงอเวนเจอร ์

พยำบำล/ช่วยชีวิต 

ช่ือ ศูนย์บริกำรสุขภำพมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์



โครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ระดับส่วนงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

คณบดี/รองคณบดีที่ไดร้ับมอบหมำย/ผู้อ ำนวยกำร 

 

 

 

 ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

หัวหน้ำงำนอำคำรและสถำนท่ี 

ฝ่ำยส่งเสรมิปฏิบตัิกำร 

หัวหน้ำงำนซ่อมบ ำรุง 

ฝ่ำยสำธำรณูปโภค 

ผอ.ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจัด

กำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน 

ประธำน คปอ. ประจ ำส่วนงำน 

ฝ่ำยสนบัสนุนงบประมำณฉุกเฉิน 

หัวหน้ำงำนบริหำรกำรเงิน กำรบญัชี 

และกำรพสัด ุ

หน่วยดับเพลิง 

-ทีมดับเพลิงประจ ำส่วนงำน 

-ทีมผจญเพลิง 

หน่วยยำมรักษำกำรณ ์

รปภ.ประจ ำส่วนงำน 

หน่วยจัดหำและสนับสนุนกำรดับเพลิง 

หน่วยสนับสนุนกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ประจ ำส่วนงำน 

ศูนย์รวมข่ำว/สื่อสำร 

หัวหน้ำงำนสื่อสำรองค์กรประจ ำสว่น

งำน 

หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง/เครื่อง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ 

ช่ำงประจ ำอำคำร 

หน่วยเคลื่อนยำ้ย 

งำนจัดยำนพำหนะ 

หน่วยสำรสนเทศอำคำร 

ผู้จัดกำรอำคำร 

หน่วยดับเพลิงจำกพ้ืนท่ีอื่น 

สถำนีดับเพลิงคลองหลวง 

ทีมดับเพลิงเมืองปทุมธำนี 

พยำบำล/ช่วยชีวิต 

โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยำบำลปทุมเวช 

โรงพยำบำลสำมโคก 



หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย   
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ระดับส่วนงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการดับเพลิง 
1. คณบด ี
โทรศัพท์ ………………………….. 
2. รองคณบดีที่ได้รับมอบหมำย/ผูอ้ ำนวยกำร 
โทรศัพท์ ………………………….. 

ผูอ้  านวยการดบัเพลงิ มีหนา้ที่รบัผิดชอบดงันี ้ 
1.รบัฟังรายงานตา่ง ๆ เพื่อสั่งการการใชแ้ผนตา่ง ๆ  

2.ขอความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.รายงานผลการเกิดเพลงิไหมต้อ่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
1. หัวหน้ำงำนอำคำรและสถำนท่ี 
โทรศัพท…์……………………… 
-หน่วยดับเพลิง 
1. ทีมดับเพลิงประจ ำส่วนงำน 
โทรศัพท์............................. 
- หน่วยยามรักษาการณ์ 
1.รปภ. ประจ ำส่วนงำน 
โทรศัพท์ ................................... 

หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รบัผิดชอบดังน้ี 
1.ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของหน่วยดับเพลิงและหน่วยยำม
รักษำกำร 
หน่วยดับเพลิง มหีน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
1.ทันทีท่ีทรำบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งข่ำว/โทรศัพท์ ถึง 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์รักษำควำมปลอดภัยและกำรจัดกำร
จรำจรทันที  
2. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนท่ีปฏิบตังิำนของตนเองไม่ว่ำมำก
หรือน้อย ชุดปฏิบัติกำรชุดนี้จะต้องเข้ำดับเพลิงโดยทันทีท่ี
เกิดเพลิงไหม้ และ ให้ปฏิบัติกำรภำยใต้ค ำสั่งของหัวหน้ำ
ฝำ่ยปฏิบตัิกำรในพื้นที่ ในกำรปฏบิัติงำนหำกจ ำเป็นต้องขอ
ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนอื่นให้หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร
เป็นผู้ด ำเนินกำร 
หน่วยยำมรักษำกำรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
1.ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำร
ดับเพลิงและหัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร 
2.ป้องกนัมิให้บุคคลภำยนอกทีไ่มม่ีหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้ำ
ก่อนได้รับอนญุำต 
3.ดูแลและป้องกันทรัพย์สินท่ีฝ่ำยเคลื่อนย้ำยน ำมำเก็บไว้  

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ  
1. หัวหน้ำงำนซ่อมบ ำรุง  
โทรศัพท์ ................................... 
-หน่วยดูแลเคร่ืองสูบน้ า 
ดับเพลิง/เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
1. ช่ำงประจ ำอำคำร 
โทรศัพท์ ................................... 
หน่วยเคลื่อนย้าย 
1. งำนจัดกำรยำนพำหนะ 

หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมปฏิบัติกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
1.ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของหน่วยดูแลเครื่องสูบน้ ำ/เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ หน่วยเคลื่อนยำ้ยและหน่วยสำรสนเทศอำคำร 
2.สั่งกำรแทนผู้อ ำนวยกำรดับเพลงิ (ถ้ำได้รับมอบหมำย) 
หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง/เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ มหีน้ำท่ี
รับผิดชอบดังน้ี 
     1. ออกค ำสั่งให้เปิดกำรท ำงำน/ดูแลเครื่องสูบน้ ำ
ดับเพลิงทันทีที่ไดร้ับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
3. ควบคุมเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม ้



โทรศัพท์ ................................... 
-หน่วยสารสนเทศอาคาร 
1. ผู้จัดกำรอำคำร 
โทรศัพท์ ................................... 

4. จัดให้มีไฟส ำรองฉุกเฉินส ำหรับใช้ขณะที่เกิดเพลิงไหม ้
5. สั่งให้ด ำเนินกำรหยุดกำรท ำงำนของเครื่องสูบน้ ำดบัเพลิง 
หลังจำกเพลิงสงบแล้ว หรือเมื่อน้ ำส ำรองที่ใช้ในกำร
ดับเพลิงหมด 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
1.ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจัดกำรพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ ................................... 

หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณูปโภค มีหนำ้ที่รับผิดชอบดังน้ี 
1. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหร้ีบเข้ำไปที่เกิดเหตุ เพื่อ

รับค ำขอตัดน้ ำ ตัดไฟจำกฝ่ำยปฏบิัติกำร 
2. รับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
1.ประธำน คปอ. ประจ ำส่วนงำน 
โทรศัพท์ ................................... 
- หน่วยจัดหาและสนับสนนุการดับเพลิง 
1.หน่วยสนับสนุนกำรตอบโต้เหตฉุุกเฉินประจ ำส่วนงำน 
โทรศัพท์ …………………………. 
- ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร 
1. หัวหน้ำงำนสื่อสำรองค์กรประจ ำส่วนงำน 
โทรศพัท ์................................... 

หัวหน้ำฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน มีหน้ำที่รับผดิชอบดังน้ี 
1.คอยช่วยเหลือประสำนงำนระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2.รับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงและติดต่อผ่ำนศูนย์
รวมข่ำว 
3.แจ้งสัญญำณ Safety Order System (SOS) ไปยังหน่วย
ดับเพลิงจำกท่ีอื่น (หำกได้รับกำรรอ้งขอจำกฝ่ำยปฏิบัติกำร) 
4.สั่งกำรแทนผู้อ ำนวยกำรดับเพลงิ (ถ้ำได้รับมอบหมำย) 
หน่วยจัดหำและสนับสนุนกำรดับเพลิง มีหน้ำที่รับผดิชอบ
ดังนี ้
1. คอยช่วยเหลือประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยปฏิบตัิกำร หน่วย
ดับเพลิงจำกพ้ืนท่ีอื่น หน่วยพยำบำล/ช่วยชีวิต และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
ศูนย์รวมข่ำว/สื่อสำร มีหน้ำท่ีรับผดิชอบดังน้ี 
1. เมื่อทรำบข่ำวเกิดเพลิงไหม้จะตอ้งตรวจสอบข่ำวว่ำจริง
หรือเท็จ 
2. แจ้งเหตุเพลิงไหม ้
3. ติดตำมข่ำว แจ้งข่ำวเป็นระยะ 
4. ติดต่อขอควำมช่วยเหลือ (ถ้ำมกีำรสื่อสำร) 
5. แจ้งข่ำวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ 

-หน่วยดับเพลิงจากพ้ืนที่อื่น 
1. สถำนีดับเพลิงคลองหลวง 
โทรศัพท์  0-2901-6157 
2. ทีมดับเพลิงเมืองปทุมธำน ี
โทรศัพท์ 0-2581-6151 

หน่วยดับเพลิงจำกพ้ืนท่ีอื่น มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
1. รำยงำนตัวต่อผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง เพื่อแบ่งเป็นชุด
ช่วยเหลือส่งเสรมิกำรปฏิบัติงำน 
2. คอยรับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรดบัเพลิง (ให้คอยอยู่บริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้) 

- หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต 
1. โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ   
โทรศัพท์ 02-926-9999 
2. โรงพยำบำลปทุมเวช 
โทรศัพท์ 02-567-1991 

หน่วยพยำบำล/ช่วยชีวิต มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
1. ค้นหำและช่วยชีวิตบุคลำกรที่ตดิค้ำงอยู่ในอำคำรหรือใน
พื้นที่ท่ีเกิดอัคคีภัย 
2. ปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้บุคลำกรที่ออกมำ ณ จุดรวมพล 



3. โรงพยำบำลสำมโคก 
 โทรศัพท์ 02-979-8962-3 

3. ประสำนงำนกำรส่งบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บส่ง
โรงพยำบำล 

ฝ่ำยสนบัสนุนงบประมำณฉุกเฉิน 
1. หัวหน้ำงำนบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพสัด ุ
โทรศัพท์................................... 

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนงบประมำณฉุกเฉิน มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ดังนี ้
1. เตรียมเงินสดส ำรองไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วน 
2. ติดต่อกับบริษัท ห้ำงร้ำน หรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำง 
ๆที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ณ 
ขณะนั้น ๆ  

 

แผนอพยพหนีไฟ  

ก ำหนดขึ้นเพ่ือควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แผนอพยพหนีไฟ 

แผนอพยพหนีไฟที่ก ำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจ ำนวนคน ผู้น ำอพยพ 
จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และหน่วยยำนพำหนะ เป็นต้น ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงำนโดยขึ้น
ตรงต่อผู้อ ำนวยกำรอพยพหนีไฟ หรือ ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 
แผนอพยพหนีไฟ ควรก าหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยตรวจสอบจ ำนวนคน มีหน้ำที่ตรวจนับจ ำนวนบุคลำกรว่ำ มีกำรอพยพหนีไฟออกมำภำยนอก
บริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ 

2. ผู้น ำอพยพ จะเป็นผู้น ำทำงบุคลำกรอพยพหนีไฟไปตำมทำงออกที่จัดไว้โดยน ำพำไปยังจุดรวมพล 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่หรือสถำนที่ที่ปลอดภัย บุคลำกรสำมำรถมำรำยงำนตัวและท ำกำรตรวจสอบนับจ ำนวนได้ หำก
พบว่ำพนักงำนอพยพหนีไฟออกมำไม่ครบตำมจ ำนวนจริง แสดงว่ำ ยังมีบุคลำกรติดอยู่ในพื้นที่ท่ีเกิดอัคคีภัย 

3. หน่วยช่วยชีวิตและยำนพำหนะ จะเข้ำค้นหำและท ำกำรช่วยชีวิตบุคลำกรที่ยังติดค้ำงอยู่ในอำคำร 
หรือ ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลำกรที่ออกมำอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอำกำรเป็นลม ช็อคหมดสติ
หรือบำดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยำนพำหนะจะท ำหน้ำที่ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และติดต่อหน่วย
ยำนพำหนะให้ในกรณีท่ีแพทย์ หรือ พยำบำลพิจำรณำแล้วต้องน ำส่งโรงพยำบำล 

 
  



แผนอพยพหนีไฟ 
 

 

 
  

ผู้อ านวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 

สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังจดุรวมพล 

ประชาสมัพันธ์ ประกาศแจ้งนักศกึษาและบุคลากร 
พร้อมกดสญัญาณเตือน 

ผู้น าอพยพถือ “สัญญาณธง” น านักศึกษาและ
บุคลากรออกจากอาคารตามช่องทางที่ก าหนด 

ผู้น าอพยพ น านักศึกษาและบคุลากรไปยัง “จุดรวมพล” 
 

ผู้น าอพยพ และ ผู้ตรวจสอบยอด 

ท าการตรวจสอบยอด 
 

ผู้ตรวจสอบยอด แจ้งยอดต่อ ผู้อ านวยการ 

หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนไีฟ ณ จุดรวมพล 
 

ผู้อ านวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 

แจ้งให้บุคลากรอยู่ในจดุรวมพล 

จนกว่าเหตุการณส์งบ 
 

ผู้อ านวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 

สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหนา้ที่ดบัเพลิงจาก 

ภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง 
 

หน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าทีด่ับเพลิง 

จากภายนอกค้นหาผู้ตดิค้าง 

และรายงานผลให้ผู้อ านวยการ หรือ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ ทราบ 
 

รีบน าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจบ็ 

ส่งหน่วยพยาบาลหรือ 

สถานพยาบาลใกล้เคยีง 
 

ยอดครบ 

ยอดไม่ครบ 



หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนอพยพหนีไฟ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 
ช่ือ ............................................................................ 
โทรศัพท์ ............................................................................... 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 
ช่ือ ............................................................................ 
โทรศัพท ์............................................................................... 

1. สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ 
2. ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงจำกภำยนอก
ค้นหำผู้ตดิค้ำง 
4. ควบคุมให้บุคลำกรอยู่ในจุดรวมพลจนกว่ำเหตุกำรณ์จะ
สงบ 

ผู้น าอพยพ 
1. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
2. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
3. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
4. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ...................................................... 

1. มีหน้ำที่น ำทำงบุคลำกรอพยพไปทำงออกท่ีจัดไว้ 

หน่วยช่วยชีวิต 
1. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ............................................... 
2. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
3. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
4. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 

1. มีหน้ำท่ีค้นหำและช่วยชีวิตบุคลำกรที่ตดิค้ำงอยู่ในอำคำร
หรือในพ้ืนท่ีที่เกิดอัคคีภัย 
2. มีหน้ำท่ีปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้บุคลำกรที่ออกมำ ณ จุด
รวมพล 
3. ประสำนกำรส่งบุคลำกรทีไ่ด้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำล 

หน่วยยำนพำหนะ 
1. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
2. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
3. ช่ือ ......................................................... 
โทรศัพท์ .................................................... 

1. รอรับค ำสั่งจำกหน่วยช่วยชีวิต ในกำรน ำส่งบุคลำกรที่
แพทย์หรือพยำบำลพิจำรณำแล้วต้องน ำส่งโรงพยำบำล 
2. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนยำนพำหนะให้หน่วยงำนอ่ืนตำม
ควำมจ ำเป็น 

 



แผนบรรเทาทุกข์ 

เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรช่วยชีวิต กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบเหตุ กำรดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 

ประเมินควำมเสียหำย รำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ และกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 

แผนบรรเทำทุกข์ จะประกอบด้วย หัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐ 

2. กำรส ำรวจควำมเสียหำย 

3. กำรรำยงำนตัวของเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย และก ำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับค ำสั่ง 

4. กำรช่วยชีวิตและกำรขุดค้นหำผู้เสียชีวิต 

5. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 

6. กำรประเมินควำมเสียหำย ผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ 

7. กำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 

8. กำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเพ่ือให้มหำวิทยำลัยเปิดท ำกำรได้โดยเร็วที่สุด 

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์ 
 

หน้าที่รับผิดชอบ ผูป้ฏิบัต ิ
1. ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐ หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

2. กำรส ำรวจควำมเสียหำย หัวหน้ำทีม ................................................................ 
บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

3. กำรรำยงำนตัวของเจ้ำหนำ้ที่ทุกฝ่ำย และก ำหนดจดุนัด
พบเพื่อรอรับค ำสั่ง 

หัวหน้ำทีม ................................................................ 
บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

4. กำรช่วยชีวิตและกำรค้นหำผูเ้สยีชีวิต หัวหน้ำทีม ................................................................ 
บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

5. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย ทรพัย์สินของผู้เสยีชีวิต หัวหน้ำทีม ................................................................ 
บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

6. กำรประเมินควำมเสียหำย ผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำน
สถำนกำรณ์เพลิงไหม ้

หัวหน้ำทีม ................................................................ 
บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

7. กำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย หัวหน้ำทีม ................................................................ 



บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

8. กำรปรับปรุงแก้ไขปญัหำเฉพำะหน้ำเพื่อให้มหำวิทยำลัย
เปิดท ำกำรได้โดยเร็วที่สุด 

หัวหน้ำทีม ................................................................ 
บุคลำกรร่วมทีม ........................................................ 

 

แผนปฏิรูปฟื้นฟ ู
 

ได้แก่ กำรน ำรำยงำนผลกำรประเมินจำกทุกด้ำน จำกสถำนกำรณ์จริงมำปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพำะ
แผนกำรป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนบรรเทำทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) 
นอกจำกนี้ ควรมีโครงกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกับแผนปฏิรูปฟื้นฟูได้แก่ 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์สำเหตุกำรเกิดอัคคีภัยและแนวทำงกำรป้องกันในรูปแบบต่ำง ๆ 
2. โครงกำรสงเครำะห์ผู้ป่วย 
3. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหำสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภำพปกติ 
4. โครงกำรประกันภัยอำคำร 

การติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานต่าง ๆ  เบอร์โทรศัพท์ 

สถำนีดับเพลิงเมืองปทุมธำน ี 0-2581-6151 
สถำนีดับเพลิงคลองหลวง 0-2901-6157 

ศูนย์ควบคุมจรำจร 1197 
สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอคลองหลวง 02-524-0365 

โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ   02-926-9999 
โรงพยำบำลนวนคร 02-529-4533-41 

โรงพยำบำลปทุมเวช 02-567-1991 
โรงพยำบำลสำมโคก 02-979-8962-3 

 
  



ป้าย ข้ันตอนการใช้ถังดับเพลิง 
 
 
 

  



ป้าย แสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิง 
 


