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 แผนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ จัดท ำขึ้นเพื่อควำมปลอดภัยของนิสิต บุคลำกร และบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัติงำนหรือมำรับบริกำร
ภำยในคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำน
ในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งก ำหนดให้สถำนประกอบที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำร และจัดให้ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมแผนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของแต่ละพื้นที่ โดยกำรอบรมประกอบด้วย กำร
ดับเพลิงขั้นต้น กำรปฐมพยำบำล กำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และต้องมีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรเตรียมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินโดยเฉพำะกำรเกิดอัคคีภัย 
เพื่อให้สำมำรถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดในคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี ้

1.1 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย 
1.2 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย ต่อนิสิต บุคลำกร และบุคคลภำยนอก

ที่มำปฏิบัติงำน หรือมำรับบริกำรภำยในคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1.3 เพื่อลดอัตรำกำรเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุอัคคีภัย 
1.4 เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อนิสิต บุคลำกร และบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัติงำน หรือมำรับบริกำร

ภำยในคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.5 เพื่อให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 
หลักการจัดท าแผน ควรประกอบด้วยหลักส ำคัญ ดังนี ้

1. แต่งต้ังคณะท ำงำนขึ้นมำจัดท ำแผน ประกอบด้วย ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
2. แผนก ำหนดบุคคลรับผิดชอบ และพื้นที่ต้องรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
3. ภำรกิจที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลำเดียวกันจะต้องแยกผู้ปฏิบัติ ไม่ควรเป็นเป็นบุคคลเดียวกัน 
4. แผนที่ต้องปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือเพรำะจะเป็นช่วงเวลำที่ต้องกำรควำม

รวดเร็วในกำรปฏิบัติและถูกต้องแม่นย ำ ควรฝึกซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง จะท ำให้ผู้ปฏิบัติมีควำม
มั่นใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น   
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2. 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
ทุกข์ โดยให้จัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและรองรับเหตุอัคคีภัย ฉบับนี้  ใช้ส ำหรับ “พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เท่ำนั้น โดยครอบคลุมถึงบุคลำกร และบุคคลภำยนอก ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของแผนที่ต้องด ำเนินกำรในภำวกำรณ์ต่ำงกัน คือ ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย ขณะเกิดเหตุอัคคีภัย และหลังเกิด
อัคคีภัย มีรำยละเอียดดังนี ้

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้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 

  
3. ค าจ ากัดความ 

บุคลากร หมำยถึง  พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ ำรำชกำร และลูกจ้ ำงของ
มหำวิทยำลัย 

บุคคลภายนอก หมำยถึง ผู้ที่มำปฏิบัติงำน หรือมำรับบริกำรภำยในคณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อัคคีภัย  หมำยถึง  ภัยที่เกิดจำกไฟ 
เหตุฉุกเฉิน หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ อันเป็นเหตุให้เกิดควำมไม่

ปลอดภัย สำมำรถแผ่กระจำยและสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำง
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อ ผู้ปฏิบัติกำรในมหำวิทยำลัย 
แ ล ะบุ ค คล ที่  3  ร วมถึ ง ผ ล ก ร ะทบต่ อ สิ่ ง แ วดล้ อ ม 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และอำจจ ำเป็นต้องอพยพ
ผู้ปฏิบัติงำนออกจำกบริเวณที่เกิดเหตุนั้น ๆ  ซึ่งเหตุฉุกเฉิน
อำจจะเกิดขึ้น ไดแ้ก่ เพลิงไหม้ ก๊ำซรั่วไหล ภัยจำกธรรมชำติ 
สิ่งก่อสร้ำงพังทลำย อุบัติเหตุ เป็นต้น 
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การควบคุม 
เหตุฉุกเฉนิ 

หมำยถึง  แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของทีมฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นให้อยู่ ในภำวะที่ก่อให้เกิด
อันตรำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อบุคคลและทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย ส่วนงำน ภำควิชำ หรือบุคคลที่ 3  และส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมไปถึงแผนกำรปฏิบัติ
ตนส ำหรับคณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยแผนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวรวมเรียกว่ำ “แผนฉุกเฉิน 
(Emergency Plan)” 

ศูนย์บญัชาการ
เหตุฉุกเฉนิ 

หมำยถึง สถำนที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรบัญชำกำร 
และประสำนงำนงำนกับทีมงำนต่ำง ๆ  ทั้งทีมสนับสนุน
ภำยในและภำยนอก 

เสียงสัญญาณ หมำยถึง เสียงสัญญำณแจ้งเหตุที่ก ำหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทรำบทั่วกันว่ำ 
เหตุอันตรำยที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเข้ำสู่สภำวะฉุกเฉินให้รีบ
อพยพไปยังจุดรวมพล  

จุดรวมพล หมำยถึง พื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรับกำรรวมพลกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีป้ำยข้อควำม “จุดรวมพล (Assembly 
point)” ติดต้ังไว้ 

อพยพ หมำยถึง กำรย้ำยจำกพื้นที่ เกิดเหตุฉุกเฉินไปยังพื้นที่ปลอดภัย  
(จุดรวมพล) อย่ำงเป็นระบบทั้งผู้ปฏิบัติงำนและอุปกรณ์ 
หรือยำนพำหนะ ภำยใตก้ำรควบคุมของหัวหน้ำทีมอพยพ 

ทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

หมำยถึง ทีมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ำระงับหรือบรรเทำเหตุกำรณ์ไม่ให้
ลุกลำมถึงขึ้นรุนแรง 

ระดับความรุนแรง
ของอัคคีภัย 

หมำยถึง ระดับเหตุกำรณ์ของเหตุอัคคีภัยที่ก ำหนดขึ้นตำมควำม
รุนแรงของสถำนกำรณ ์
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

(1) ไฟไหม้ระดับที่ 1 หมำยถึง เพลิงไหม้ขยำยตัวใน
เวลำน้อยกว่ำ 5 นำที (สำมำรถดับไฟได้เองภำยใน
เวลำ 5 นำที )  มีผลต่อควำมสูญเสียของคน 
ทรัพย์สิน กระบวนกำรท ำงำน หรือมีผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมเล็กน้อย สำมำรถควบคุมเหตุนั้นได้
โดยผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้พบเห็นเหตุกำรณ์   

(2) ไฟไหม้ระดับที่ 2 หมำยถึง เพลิงไหม้ขยำยตัวใน
เวลำ 5-10 นำที (ไม่สำมำรถดับไฟได้เองในเวลำ
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น้อยกว่ำ 5 นำที) มีผลต่อควำมสูญเสียของคน 
ทรัพย์สิน กระบวนกำรท ำงำน หรือมีผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อม และไม่สำมำรถควบคุมเหตุฉุกเฉิน
นั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ 
จ ำ เป็นต้องมีกำรอพยพ แต่สำมำรถควบคุม
เหตุกำรณ์นั้นได้โดยทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉินของ
หน่วยงำน  

(3) ไฟไหม้ระดับที่  3 หมำยถึง เพลิงไหม้ขยำยตัว
มำกกว่ำ 10 นำที (ไม่สำมำรถดับไฟได้ต้องประสำน
กับหน่วยงำนภำยนอก) มีผลต่อควำมสูญเสียของ
คนขั้ น ทุ พพล ภำพหรื อ เ สี ย ชี วิ ต  ท รั พ ย์ สิ น 
ก ร ะบวนกำ รท ำ ง ำน  ห รื อ มี ผ ลก ระทบต่ อ
สภำพแวดล้อมเสียหำยขั้นร้ำยแรง และไม่สำมำรถ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
จ ำเป็นต้องมีกำรอพยพและขอควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำควบคุมเหตุกำรณ์  

ระดับสถานะ
ความปลอดภัย 

หมำยถึง (1) ระดับสีเหลือง เพลิงไหม้ขยำยตัวในเวลำน้อยกว่ำ 5 
นำที (สำมำรถดับไฟได้เองภำยในเวลำ 5 นำท)ี 

(2) ระดับสีแดง เพลิงไหม้ขยำยตัวมำกกว่ำ 10 นำที 
(ไม่สำมำรถดับไฟได้ต้องประสำนกับหน่วยงำน 
ภำยนอก)  

(3) ระดับสีเขียว เพลิงไหม้สงบลง 
 
4. ข้อมูลทั่วไป  
 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยอำคำรสูงจ ำนวน 3 อำคำร ซึ่งจ ำแนก
พื้นที่ของแต่ละอำคำร ดังนี้ 

ประเภทการใช้สอย 
พื้นที่  

(ตารางเมตร) 
ร้อยละ 

1.  อำคำร 10 คณะวิทยำศำสตร์  8,927.40 24.8 
2.  อำคำรเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยำศำสตร์ อำคำร 15 8,630.60 24.1 
3.  อำคำรวิทยำศำสตร์และศูนย์เครือ่งมือวิทยำศำสตร์ อำคำร 19 18,320.00 51.1 

รวมพื้นอำคำรคณะวิทยำศำสตร์ 35,878.00 100 
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5. เอกสารอ้างอิง 
 แนวกำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร 
และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
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6. ขั้นตอนการด าเนินงานปอ้งกันและระงบัอัคคีภัย 
6.1 แผนป้องกันก่อนเกิดเหตอุัคคีภัย 

6.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนกำรส ำรวจควำมเสี่ยงและตรวจตรำ เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และขจัดต้นเหตุของกำรเกิดเพลิงไหม้ โดยก ำหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตรำจุดเสี่ยงต่ำง ๆ เช่น  
จุดที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ จุดที่มีกำรใช้และเก็บวัตถุไวไฟ จุดที่เก็บของเสียติดไฟง่ำย จุดที่อำจก่อก ำเนิด
เชื้อเพลิง จุดที่เป็นแหล่งควำมร้อนต่ำง ๆ  จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสภำพของอุปกรณ์ และทำงหนีไฟ 

ในกำรจัดท ำแผนควรมีข้อมูลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สำรเคมี สำรไวไฟ ระบบไฟฟ้ำ จุดที่
มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้ งำนที่มีประกำยไฟ และต้องมีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะ
กำรลุกไหม้ปริมำณของสำรอันตรำยที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสำรดับเพลิงและปริมำณที่ต้องใช้ เพื่อใช้
ประกอบกำรวำงแผนตรวจตรำ 

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดในคณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้ำนกำรจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง กำรจัดเก็บวัตถุไวไฟ
และวัตถุระเบิด กำรก ำจัดของเสียจำกห้องปฏิบัติกำร กำรป้องกันฟ้ำผ่ำ กำรติดตั้งระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กำรจัดเส้นทำงหนีไฟ รวมทั้งกำรก่อสร้ำงอำคำรที่มีระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้ำนกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้ องกัน
อัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ กำรบรรเทำทุกข์ และกำรปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว 

3. จัดให้มีช่องทำง/เส้นทำงหนีไฟสู่ทำงออกภำยนอกตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
4. ส ำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีกองวัตถุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้น ต้องจัดให้มี

ช่องทำง/เส้นทำงหนีไฟสู่ภำยนอก ให้มีควำมกว้ำงตำมมำตรฐำนกฎหมำยก ำหนด  
5. จัดให้มีทำงออกทุกอำคำร อย่ำงน้อย 2 ทำง ที่สำมำรถอพยพบุคลำกรทั้งหมดออกจำกบริเวณที่

ท ำงำน โดยออกสู่ทำงออกสุดท้ำยได้ภำยในเวลำไม่เกิน 5 นำที อย่ำงปลอดภัย 
6. ทำงออกสุดท้ำย ควรเป็นเส้นทำงที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนำม ฯลฯ 
7. ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟ ต้องติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวำง และเป็นประตูที่เปิด

ออกภำยนอกอำคำรไม่มีกำรผูกปิดหรือล่ำมโซ่ โดยประตูห้องที่ใช้เป็นเส้นทำงหนีไฟ ต้องเป็น
ประตูชนิดที่เปิดเข้ำ-ออกได้ง่ำย 

8. จัดให้มีเส้นทำงหนีไฟไปสู่สถำนที่ที่ปลอดภัย โดยไม่เป็นจุดที่บุคลำกรท ำงำนในแต่ละฝ่ำย 
9. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือที่สำมำรถดับเพลิงชนิด เอ บี ซี และดี และระบบดับเพลิง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยติดตั้งในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสำมำรถหยิบใช้งำนได้สะดวกโดยไม่
มีสิ่งกีดขวำง 
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10. จัดให้มีกำรตรวจสอบสภำพของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ มีกำรซ่อมบ ำรุง และตรวจตรำให้มี
สำรเคมีที่ใช้ในกำรดับเพลิงตำมปริมำตรที่ก ำหนดตำมชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ 
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 

11. จัดเตรียมน้ ำส ำรองไว้ใช้ในกำรดับเพลิง 
12. ข้อต่อสำยส่งดับเพลิงเข้ำอำคำร และภำยในอำคำรเป็นแบบเดียวกัน หรือขนำดเท่ำกันกับที่ใช้

ในหน่วยดับเพลิงของรำชกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
13. สำยส่งน้ ำดับเพลิงมีควำมยำว หรือต่อกันได้ควำมยำวทีเ่พียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได ้
14. ระบบกำรส่งน้ ำ ที่เก็บกักน้ ำ ปั๊มน้ ำ และกำรติดตั้ง ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกวิศวกร

โยธำ และมีกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยเมื่อเกิดเพลิงไหม ้
15. จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรติดตั้ง กำรดูแลรักษำอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่ดีอยู่เสมอ อย่ำง

น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตำมระยะเวลำที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นก ำหนด 
16. จัดให้มีบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น จำกหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำก

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
17. จัดให้มีทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ที่ท ำหน้ำที่ดับเพลิงโดยเฉพำะอยู่ตลอดเวลำที่มี

กำรท ำงำน 
18. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่ใช้ในกำรดับเพลิง และกำรฝึกซ้อมดับเพลิง

โดยเฉพำะ เช่น เสื้อผ้ำ รองเท้ำ ถุงมือ หมวก หน้ำกำกป้องกันควำมร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น ไว้
เพื่อให้บุคลำกร/ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ใช้ในกำรดับเพลิง 

19. ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจำกกำรแผ่รังสี กำรน ำ หรือกำรพำควำมร้อนจำกแหล่งก ำเนิดควำมร้อนสูง
ไปสู่วัสดุที่ติดไฟง่ำย เช่น ติดต้ังฉนวนหุ้มปิดกั้น 

20. ป้องกันอัคคีภัยจำกกำรท ำงำนที่เกิดจำกกำรเสียดสีเสียดทำนของเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกำย
ไฟหรือควำมร้อนสูงที่อำจท ำให้เกิดกำรลุกไหม้ เช่น กำรซ่อมบ ำรุง  หรือหยุดพักกำรใช้งำน 

21. มีกำรจัดเก็บและแยกวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยำ 
หรือกำรสะสมท ำให้กลำยเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดไม่ให้ปะปนกัน และเก็บในห้องที่มีผนัง
ทนไฟ และประตูทนไฟที่ปดิได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีกำรปฏิบัติงำนในห้องนั้นแล้ว 

22. วัตถุที่ไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำแล้วเกิดลุกไหม้ได้นั้น ต้องแยกเก็บไว้ต่ำงหำก โดยอยู่ห่ำงจำก
อำคำรและวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย 

23. ควบคุมมิให้เกิดกำรรั่วไหลหรือกำรระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสำเหตุให้เกิด
กำรติดไฟ 

24. จัดท ำป้ำย “ห้ำมสูบบุหรี”่ บริเวณพื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ 
25. จัดเก็บวัตถุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดกำรลุกไหม้ โดยแยกเก็บไม่ให้มีกำรปะปนกัน 
26. จัดให้มีกำรก ำจัดของเสียโดยกำรเผำในเตำที่ออกแบบส ำหรับเผำโดยเฉพำะ หำกเป็นที่โล่งแจ้ง

ให้ห่ำงจำกที่บุคลำกรท ำงำนในระยะที่ปลอดภัย 
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27. จัดให้มีสำยล่อฟ้ำ เพื่อป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 
28. จัดให้มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง ให้บุคลำกรที่ท ำงำนอยู่ภำยในอำคำรได้

ยินทั่วถึง 
29. มีกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
30. จัดให้มีบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อ ำนวยกำรป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย เป็นผู้อ ำนวยกำรในกำรด ำเนินงำนทั้งระบบเป็นประจ ำอยู่ตลอดเวลำ 
31. จัดให้บุคลำกรที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร

ป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำล และกำร
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

32. จัดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บุคลำกรออกจำกอำคำรไปตำมเส้นทำง
หนีไฟอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
1. ผู้บริหาร (หมายถึง คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อ านวยการ) มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรสนับสนุนกำรวำงผังหน่วยงำน ระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยค ำนึงถึง
อันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้น และมำตรกำรป้องกันอัคคีภัย 

(2) ติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรควบคุมป้องกันอัคคีภัยและให้มีกำรฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพประจ ำปีตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยของ
หน่วยงำน 

(3) ให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจ ำปีส่งให้แก่หน่วยงำนรำชกำร หรือส่วนที่
เกี่ยวข้องรับทรำบ 

 
2. หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน (หมายถึง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่/หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ก ำหนดพื้นที่ ควบคุมกระบวนกำรท ำงำน เครื่องมือ เครื่องจักรที่อำจก่อให้เกิดอัคคีภัย 
(2) ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้ปลอดภัยจำกอัคคีภัย 
(3) ควบคุมสำเหตุกำรเกิดประกำยไฟ เปลวไฟจำกกำรใช้งำน หรือวิธีกำรท ำงำนอื่น ๆ ที่อำจก่อให้เกิด

อัคคีภัย เช่น กำรเช่ือม กำรตัด กำรขัด ท่อร้อนต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเคลื่อนย้ำย และขนส่งสำรไวไฟ 
(4) ก ำกับควบคุมผู้ปฏิบัติงำน หรือ บุคคลภำยนอกที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิดประกำยไฟ เปลวไฟ

ต่ำง ๆ ภำยในพื้นที่ปฏิบัติงำน ให้ปฏิบัติตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ส่วนงำน 
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เพื่อป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนที่ท ำงำน และวิธีท ำงำนที่มีสภำพควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยที่
ก ำหนดไว ้

(5) ดูแลรับผิดชอบให้มีกำรตรวจสอบบ ำรุงเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงให้อยู่ใน
สภำพที่พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

 
3. คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ก ำหนดรำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรองรับเหตุอัคคีภัย (Fire Emergency Response 
Plan)  

(2) จัดให้มีกำรอบรมและปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน 
(3) จัดท ำบัญชีรำยชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของหน่วยบริกำรฉุกเฉิน เช่น โรงพยำบำล สถำนีดับเพลิง 

(Emergency Contact Name Lists) รวมถึงโครงสร้ำงองค์กรกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย 
(Fire Emergency Response Organization Chart) 

(4) ร่วมตรวจสอบสถำนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยในแต่ละส่วนงำนของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

(5) ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนฯ ฉุกเฉิน และพัฒนำปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและรองรับอัคคีภัย 
 

4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าส่วนงาน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันบุคคลภำยนอกเข้ำ
มำในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญำต ควบคุมกำรจรำจรในพื้นที่ และช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน/ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ตำมแผนที่ได้ก ำหนดขึ้น 

 
5. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่องาน/ผู้ เกี่ยวข้อง (หมายถึง คณาจารย์  บุคลากร และนิสิต รวมถึง

บุคคลภายนอกเข้ารับบริการ) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ห้ำมกระท ำกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ เปลวไฟ อันที่ไม่ได้เกิดจำกกำรท ำงำนในบริเวณที่หวง

ห้ำมโดยเด็ดขำด 
(2) ห้ำมสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ำยที่แสดงถึง “สำรไวไฟห้ำมสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุระเบิด” หรือ “ห้ำมสูบ

บุหรี”่ หรือ ในพื้นที่ก่อสร้ำง ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่จัดให้เท่ำนั้น 
(3) ห้ำมซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่ำย  ก่อนได้รับอนุญำต 

เมื่อได้รับอนุญำตต้องปฏิบัติตำมขั้นตอน และวิธีกำรที่ปลอดภัย ดังน้ี 
(3.1) ปิดกั้น/แยกอุปกรณ์บริเวณที่ปฏิบัติงำนออกจำกบริเวณอื่น ไว้ในที่ปลอดภัย 
(3.2) ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์/บริเวณที่ปฏิบัติงำน และบริเวณใกล้เคียง ที่ไม่มีสำรเคมี วัตถุไวไฟ หรือ

วัตถุที่ติดไฟ 
(3.3) ตัดกระแสไฟฟ้ำของอุปกรณ์/เครื่องจักรทีใ่ช้ไฟฟ้ำ และมีป้ำยเตือนให้เรียบร้อย ก่อนซ่อมแซม 
(3.4) น ำอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมพร้อมเพ่ือใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน 
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(3.5) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้เหมำะสมและปลอดภัย 
(3.6) ตรวจสอบกำรรั่วไหลของสำรเคมีและก๊ำซ กรณีที่ต้องท ำงำนในพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟและวัตถุที่

สำมำรถระเบิดได้ 
(4) ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนที่ท ำงำน และวิธีกำรท ำงำนที่มีสภำพเสี่ยงต่อ

กำรเกิดอัคคีภัยที่ก ำหนดไว้ 
 

6. ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง (Fireman) 
หน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรของทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง (Fireman) มีดังนี้ 
(1) จัดท ำแผนกำรวำงแผนตรวจตรำ เกี่ยวกับ วัตถุไวไฟ แผนผังทำงหนีไฟ และเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ ร่วมกับ

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และผู้ที่มีเกี่ยวข้อง 
(2) จัดท ำแผนอพยพและแผนเผชิญเหตุ ในแต่ละชั้น 
(3) อบรมให้ควำมรูใ้นกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น 
(4) ตรวจสอบเส้นทำงและบันไดหนีไฟ ในพื้นที่ท ำงำนทุกช้ัน ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
(5) ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิง ในพื้นที่ท ำงำนทุกชั้น ให้อยู่ในสภำพ

พร้อมใช้งำน 
(6) ตรวจสอบพื้นที่ที่มีกำรท ำงำนเกี่ยวกับประกำยไฟ และงำนก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย 

ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(7) รำยงำนผลกำรตรวจตรำให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



13 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงานการตรวจตราของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดเวลา 

ช่างดูแล
อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าผู้ดูแล
อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

สถานที่ปฏิบัติงาน 

ส่วนงำน .............................. 
สถำนที่ ............................... 
อำคำร ................................ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. .......................................... 
2.  ........................................ 
ระยะเวลำ ............................ 

ตรวจสถานที่ตามที่ก าหนด 

ส่งแบบรายงานที่หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบแบบรายงาน  
(หากมีข้อบกพร่องให้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย)  

เก็บรวบรวมเอกสาร 

ผู้อ านวยการแผนฯ รับทราบ/ส่ังการ 
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6.1.2 แผนการอบรม เป็นกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดอัคคีภัย โดยกำรให้ควำมรู้กับ

บุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ในกำรจัดท ำแผนกำรอบรม ต้องก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณให้ชัดเจน แผนกำรอบรม ควรประกอบด้วย กำรฝึกอบรมกำรดับเพลิง

ขั้นต้น กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กำรปฐมพยำบำล และกำรช่วยชีวิต ดังแสดงในตำรำง 6.1 

ตาราง 6.1 หลักสูตรการอบรมที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรและทีมงานที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรอบรม บุคลำกรและทีมงำนที่เกี่ยวข้อง* 

ผู้อ ำนวย 
กำร

ดับเพลิง 

ฝ่ำยสื่อสำร
ประสำนงำน 

ฝ่ำย
เคลือ่นยำ้ย

ภำยใน
ภำยนอก 

ฝ่ำย
ส่งเสริม

ปฏิบัติกำร 

หน่วยจัดหำ
และสนับสนุน
กำรดับเพลิง 

ฝ่ำย
ปฏิบัติกำร 

หน่วย
ดับเพลิง 

ฝ่ำย
เทคนคิ 

ผู้ปฏิบัติงำน 

การดับเพลิงขั้นต้น ** / / / / / / / / / 
เทคนิคการผจญเพลิง   /  /  / /  
การบัญชาการ / /  /   /   
การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

/ / / / / / / / / 

การปฐมพยาบาล / / / /   / /  
การกู้ชีพช่วยชีวิต       /   

หมำยเหต ุ * ตำรำงนี้ให้ตรวจสอบต ำแหน่งและหน้ำที่ในโครงสร้ำงกำรระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง 
  ** หลักสูตร “กำรดับเพลิงขั้นต้น” ตำมกฎหมำยบุคลำกรต้องได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 40% 
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6.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกนัและระงับอคัคีภัย เป็นกำรสร้ำงควำมสนใจ และสร้ำงควำมตระหนัก

ในอันตรำยและผลกระทบจำกกำรเกิดเพลิงไหม้ ในกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณให้ชัดเจน  

กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยอำจด ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ เช่น  
- กำรท ำแผ่นพับ ใบปลิว 
- กำรจัดกิจกรรม 5 ส.  
- กำรขออนุญำตท ำงำนที่ก่อให้เกิดควำมร้อน และประกำยไฟ (Hot Work 

Permit) 
- กำรก ำหนดมำตรกำร และบทลงโทษ เช่น กำรห้ำมสูบบุหรี่ ห้ำมจัดเก็บสำร

ไวไฟในอำคำร กำรท ำงำนก่อประกำยไฟ และไม่มีกำรเตรียมกำรเพื่อควำม
ปลอดภัย 

- กำรจัดนิทรรศกำรรณรงค์  
- กำรจัดท ำโปสเตอร์ หรือกำรใช้สื่อต่ำง ๆ  

หลักกำรจัดท ำแผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย มีดังนี ้
1. ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบในกำรจัดกำรรณรงค์ 
2. ก ำหนดเรื่อง หรือ หัวข้อที่จะท ำรณรงค์ ได้แก ่

2.1.  องค์ประกอบกำรเกิดเพลิงไหม้ 
2.2.  กำรจัดเก็บวัตถุไวไฟ 
2.3.  กำรลดกำรสูบบุหรี่ 
2.4.  ผลที่เกิดขึ้นจำกอัคคีภัย 
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 

 
 

 
 



16 
 

6.2 แผนขณะเกิดเหตุอคัคีภัย 
 6.2.1 แผนจัดการเหตุระบบแจ้งเตือนอัคคภีัยดัง เป็นแผนตอบโต้สถำนกำรณ์ที่ระบบแจ้ง

เตือนอัคคีภัยภำยในอำคำรดัง ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนดังนี้ 
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6.2.1 แผนการดับเพลิง เพื่อก ำหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติภำรกิจในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
อย่ำงชัดเจน และก ำหนดขั้นตอนกำรดับเพลิง ให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้
น้อยที่สุด แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ แบ่งเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่ แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 1 แผนระงับเหตุ
เพลิงไหม้ระดับที่ 2 และแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 3 
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แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 1 

 
 
หมายเหตุ 1.1: ตัวอย่ำงแบบประกำศอพยพหนีไฟ ระดับที่ 1 
ขณะนี้เกดิเหตุเพลิงไหม้ ณ หอ้ง .......... ชั้น .......... อำคำร .......... 
ขอให้บุคลำกร/นิสิตที่อยูใ่นบรเิวณดังกล่ำว หยุดกำรเรยีนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน และเดินทำงไปยังจุดรวม
พลที่บริเวณ “ลำนผู้ให”้ (ประกำศ 2 ครั้ง) 
หมายเหตุ 1.2: ตัวอย่ำงแบบประกำศเพลิงสงบ ระดับที ่1 
ขณะนี้เพลิงไดส้งบ ณ ห้อง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ำมเข้ำพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขำด 
ขอให้บุคคลที่อยู่ในอำคำร ..... กลับไปเอำทรพัย์สินด้วยควำมระมัดระวัง และขออภัยในควำมไม่สะดวกในกำรปิด
ใช้พ้ืนทีม่ำ ณ ที่นี้ด้วย โดยทำงคณะฯ จะแจ้งเปิดกำรใช้งำนให้ทรำบต่อไป (ประกำศ 2 ครัง้) 
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แผนระงับเหตุเพลิงไหม ้ระดับที่ 2 

 
 
หมายเหตุ 2.1: ตัวอย่ำงแบบประกำศอพยพหนีไฟ ระดับที่ 2 
ตำมที่เกดิเหตุเพลิงไหม้ ณ หอ้ง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... นัน้ เพื่อควำมปลอดภัยขอให้บุคลำกร/นสิิตที่อยูใ่นอำคำร 
..... ซึ่งอยูใ่กล้เคียงอำคำรเกิดเหตุ หยุดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน และเดินทำงไปยังจุดรวมพลที่บรเิวณ 
“ลำนผู้ให”้ (ประกำศ 2 ครั้ง) 
หมำยเหต ุ2.2: ตัวอย่ำงแบบประกำศเพลิงสงบ ระดับที ่2 
ขณะนี้เพลิงไดส้งบ ณ ห้อง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ำมเข้ำพื้นที่เกดิเหตุเด็ดขำด 
ขอให้บุคคลที่อยู่ในอำคำร ..... กลับไปเอำทรพัย์สินด้วยควำมระมัดระวัง และขออภัยในควำมไม่สะดวกในกำรปิด
ใช้พ้ืนทีม่ำ ณ ที่นี้ด้วย โดยทำงคณะฯ จะแจ้งเปิดกำรใช้งำนให้ทรำบต่อไป (ประกำศ 2 ครัง้) 
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แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ ระดับที่ 3 

 
หมายเหตุ 3.1: ตัวอย่ำงแบบประกำศอพยพหนีไฟ ระดับที่ 3 
ตำมที่เกดิเหตุเพลิงไหม้ ณ หอ้ง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... นัน้ เพื่อควำมปลอดภัย รถดับเพลิงจำกสถำนีดับเพลิง 
คลองเตย จะเขำ้มำจอดบริเวณ .......... ขอใหผู้้จอดรถบรเิวณดังกล่ำว กรณุำเลื่อนรถออกด้วย (ประกำศ 2 ครั้ง) 
หมายเหตุ 3.2: ตัวอย่ำงแบบประกำศเพลิงสงบ ระดับที ่3 
ขณะนี้เพลิงไดส้งบ ณ ห้อง ..... ชั้น ..... อำคำร ..... เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ำมเข้ำพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขำด 
ขอให้บุคคลที่อยู่ในอำคำร ..... กลับไปเอำทรพัย์สินด้วยควำมระมัดระวัง และขออภัยในควำมไม่สะดวกในกำรปิด
ใช้พ้ืนทีม่ำ ณ ที่นี้ด้วย โดยทำงคณะฯ จะแจ้งเปิดกำรใช้งำนให้ทรำบต่อไป (ประกำศ 2 ครัง้) 
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หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน เมื่อเกิดเหตอุัคคีภัยขัน้ต้น 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน้าที่รับผิดชอบ 
หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น 
ชื่อ ........................................................................... 
โทรศัพท์ ................................................................... 

1. สั่งกำรควบคุมระงับเหตุ 
2. แจ้งหัวหน้ำงำน/แจ้งศูนย์รักษำควำมปลอดภัยฯ 
3. กดสัญญำณแจง้เหตุฉุกเฉิน (กรณีควบคุมไม่ได้) 

ทีมช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค 
1. ชื่อ ........................................................................ 
    โทรศัพท ์.............................................................. 
2. ชื่อ ........................................................................ 
    โทรศัพท ์.............................................................. 
3. ชื่อ ........................................................................ 
    โทรศัพท ์.............................................................. 

1. ตัดกระแสไฟฟ้ำในที่เกิดเหตุ 
2. ขนย้ำยวัสดุติดไฟออกห่ำงจำกเพลิงไหม้ 
3. กันผู้ที่ไม่เกีย่วข้องเข้ำใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ 

ทีมระงับเหตุเพลิงไหม ้(Fireman) 
1. ชื่อ ........................................................................ 
   โทรศัพท์ ............................................................... 
2. ชื่อ ........................................................................ 
   โทรศัพท์ ............................................................... 
3. ชื่อ ........................................................................ 
   โทรศัพท์ ............................................................... 

1. ใช้ถังดับเพลิงในบริเวณนั้นดับไฟทันที 
2. น ำถังดับเพลิงมำเตรียมสนับสนุน 
3. ตรวจสอบพ้ืนที่หลังเกิดเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหนว่ยป้องกันและระงับอคัคีภัย เมื่อเกิดเหตุอคัคีภัยขัน้รุนแรง 
 

  

ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน 
หัวหน้ำงำนกำรคลังและกำรพัสดุ 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 
คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับ

มอบหมำย 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
ประธำนคณะกรรมกำร

ควำมปลอดภัยฯ 

หน่วยดับเพลิง 
- ทีมดับเพลิงประจ ำส่วนงำน 

หน่วยยามรักษาการณ์ 
รปภ. ประจ ำส่วนงำน 

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง 
หน่วยสนับสนุนกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ประจ ำส่วนงำน 

ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร 
เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรองค์กรประจ ำส่วนงำน 

หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น 
- ทีมดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย 

 

พยาบาล/ช่วยชีวิต 
- ศูนย์นเรนทร 

- หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยำบำล 

 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัตกิาร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 

 

หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ าดับเพลิง/
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ช่ำงดูแลอำคำร 

หน่วยเคลื่อนย้าย 
พนักงำนขับรถยนต ์

หน่วยสารสนเทศอาคาร 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรและ

สถำนที ่

หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรปูแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขัน้รุนแรง 
2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หวัหน้าฝ่ายด าเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพทแ์จ้งศูนย์รวม

ข่าวและสื่อสาร หรอืผู้อ านวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
3. ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้รับผิดชอบ 



หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 
1. คณบดี  

โทรศัพท์ ………………………….. 
2. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับ

มอบหมำย/ผู้อ ำนวยกำร 
โทรศัพท์ ………………………….. 

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. รับฟังรำยงำนต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำรกำรใช้แผนต่ำง ๆ  
2. ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
3. รำยงำนผลกำรเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชำระดับสูง 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
1. ประธำนคณะกรรมกำรควำม

ปลอดภัยของหน่วยงำน 
โทรศัพท ์………………………… 

 
-หน่วยดับเพลิง 
1. ทีมดับเพลิงประจ ำส่วนงำน 

โทรศัพท ์............................. 
 

 
 

 
- หน่วยยามรักษาการณ์ 
1. รปภ. ประจ ำส่วนงำน 

โทรศัพท์ ................................... 
 

หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของหน่วยดับเพลิงและหน่วยยำมรักษำกำร 

 
 
 

หน่วยดับเพลิง มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1.ทันทีที่ทรำบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งข่ำว/โทรศัพท์ ถึงผู้อ ำนวยกำรศูนย์รักษำควำม

ปลอดภัยและกำรจัดกำรจรำจรทนัที 
2. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ปฏิบัติงำนของตนเองไม่ว่ำมำกหรือน้อย ชุดปฏิบัติกำรชุดนี้

จะต้องเข้ำดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และ ให้ปฏิบัติกำรภำยใต้ค ำสั่งของหัวหน้ำ
ฝ่ำยปฏิบัติกำรในพื้นที่ ในกำรปฏิบัติงำนหำกจ ำเป็นต้องขอควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนอื่น ให้หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร 

 
หน่วยยำมรักษำกำรณ์ มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงและหัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร 
2. ป้องกันมิให้บุคคลภำยนอกที่ไม่มีหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำก่อนได้รับอนุญำต 
3. ดูแลและป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ำยเคลื่อนย้ำยน ำมำเก็บไว้ 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 
1. หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 

โทรศัพท์ ................................... 
 
 
 

-หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ าดับเพลิง/
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1. ช่ำงดูแลอำคำร 

โทรศัพท์ ................................... 
 

 
-หน่วยเคลื่อนย้าย 

หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. ก ำกับดูแลกำรตัดน้ ำ ตัดไฟจำกฝ่ำยปฏิบัติกำร 
2. ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของหน่วยดูแลเครื่องสูบน้ ำ/เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หน่วยเคลื่อนย้ำย

และหน่วยสำรสนเทศอำคำร 
3. สั่งกำรแทนผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง (ถ้ำได้รับมอบหมำย) 
 
หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง/เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. ออกค ำสั่งให้เปิดกำรท ำงำน/ดูแลเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
2. ควบคุมเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 
3. จัดให้มีไฟส ำรองฉุกเฉินส ำหรับใช้ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 
4. สั่งให้ด ำเนินกำรหยุดกำรท ำงำนของเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง หลังจำกเพลิงสงบแล้ว หรือ

เมื่อน้ ำส ำรองที่ใช้ในกำรดับเพลิงหมด 
หน่วยเคลื่อนย้ำย มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
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ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

1. พนักงำนขับรถยนต์ 
โทรศัพท์ ................................... 

 
 
-หน่วยสารสนเทศอาคาร 
1. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ 

โทรศัพท์ ................................... 

1. ก ำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในกำรเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 
2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
3. จัดยำนพำหนะและอุปกรณ์ขนย้ำยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 
หน่วยสำรสนเทศอำคำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. สนับสนุนข้อมูลอำคำรด้ำนงำนสถำปัตยกรรม งำนระบบไฟฟ้ำ ระบบดังเพลิงและระบบ

สุขำภิบำล 
2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงอำคำรอย่ำงปลอดภัย 

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
1. ประธำนคณะกรรมกำรควำม

ปลอดภัยประจ ำส่วนงำน 
โทรศัพท์ ................................... 
 

 
 
- หน่วยจัดหาและสนับสนุนการ
ดับเพลิง 
1.หน่วยสนับสนุนกำรตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินประจ ำส่วนงำน 

โทรศัพท์ …………………………. 
 
- ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร 
1. เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรองค์กรประจ ำ
ส่วนงำน 

โทรศัพท์ ................................... 
 

 

หัวหน้ำฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. คอยช่วยเหลือประสำนงำนระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. รับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงและติดต่อผ่ำนศูนย์รวมข่ำว 
3. แจ้งสัญญำณ Safety Order System (SOS) ไปยังหน่วยดับเพลิงจำกที่อื่น (หำกได้รับ

กำรร้องขอจำกฝ่ำยปฏิบัติกำร) 
4. สั่งกำรแทนผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง (ถ้ำได้รับมอบหมำย) 
 
หน่วยจัดหำและสนับสนุนกำรดับเพลิง มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. คอยช่วยเหลือประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยปฏิบัติกำร หน่วยดับเพลิงจำกพื้นที่อื่น หน่วย

พยำบำล/ช่วยชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
ศูนย์รวมข่ำว/สื่อสำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. เมื่อทรำบข่ำวเกิดเพลิงไหม้จะต้องตรวจสอบข่ำวว่ำจริงหรือเท็จ 
2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
3. ติดตำมข่ำว แจ้งข่ำวเป็นระยะ 
4. ติดต่อขอควำมช่วยเหลือ (ถ้ำมีกำรสื่อสำร) 
5. แจ้งข่ำวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ 

-หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น 
ทีมดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย 

โทรศัพท์ 02-258-2094 / 199 

หน่วยดับเพลิงจำกพื้นที่อื่น มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. รำยงำนตัวต่อผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง เพื่อแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน 
2. คอยรับค ำสั่งจำกผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง (ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้) 

- หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต 
1. ศูนย์นเรนทร 
  โทรศัพท์ 1669 
2. หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยำบำล 
  โทรศัพท์ 1554 

หน่วยพยำบำล/ช่วยชีวิต มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1.  ค้นหำและช่วยชีวิตบุคลำกรที่ติดค้ำงอยู่ในอำคำรหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย 
2.  ปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้บุคลำกรที่ออกมำ ณ จุดรวมพล 
3.  ประสำนงำนกำรส่งบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำล 

ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน 

1. หัวหน้ำงำนกำรคลังและกำรพัสดุ 
หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนงบประมำณฉุกเฉิน มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1.  เตรียมเงินสดส ำรองไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วน  
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ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

โทรศัพท์................................... 2.  ติดต่อกับบริษัท ห้ำงร้ำน หรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำร
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ณ ขณะนั้นๆ 
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6.2.2 แผนอพยพหนีไฟ ก ำหนดขึ้นเพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แผนอพยพหนีไฟ  

แผนอพยพหนีไฟที่ก ำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจ ำนวนคน ผู้น ำอพยพ 
จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และหน่วยยำนพำหนะ เป็นต้น ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงำนโดยขึ้นตรงต่อ
ผู้อ ำนวยกำรอพยพหนีไฟ หรือ ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง  

แผนอพยพหนีไฟ ควรก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. หน่วยตรวจสอบจ านวนคน มีหน้ำที่ตรวจนับจ ำนวนบุคลำกรว่ำ มีกำรอพยพหนีไฟออกมำ

ภำยนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ 
2. ผู้น าอพยพ จะเป็นผู้น ำทำงบุคลำกรอพยพหนีไฟไปตำมทำงออกที่จัดไว้ โดยน ำพำไปยังจุดรวม

พล ซึ่งเป็นพ้ืนที่หรือสถำนที่ที่ปลอดภัย บุคลำกรสำมำรถมำรำยงำนตัวและท ำกำรตรวจสอบนับ
จ ำนวนได้ หำกพบว่ำพนักงำนอพยพหนีไฟออกมำไม่ครบตำมจ ำนวนจริง แสดงว่ำ ยังมีบุคลำกร
ติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย 

3. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้ำค้นหำและท ำกำรช่วยชีวิตบุคลำกรที่ยังติดค้ำงอยู่ใน
อำคำร หรือ ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลำกรที่ออกมำอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอำกำร
เป็นลม ช็อคหมดสติหรือบำดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยำนพำหนะจะท ำหน้ำที่ปฐม
พยำบำลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยำนพำหนะให้ในกรณีที่แพทย์ หรือ พยำบำลพิจำรณำแล้ว
ต้องน ำส่งโรงพยำบำล 
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แผนอพยพหนีไฟ 
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หน้าทีร่ับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงานตามโครงสร้างแผนอพยพหนีไฟ 
ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 
ชื่อ ............................................................................ 
โทรศัพท์ ............................................................................... 

 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ 
ชื่อ ............................................................................ 
โทรศัพท์ ............................................................................... 

1. สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ 
2. ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
3. สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงจำก

ภำยนอกค้นหำผู้ติดค้ำง 
4. ควบคุมให้บุคลำกรอยู่ในจุดรวมพลจนกว่ำ

เหตุกำรณ์จะสงบ 

ผู้น าอพยพ 
1. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
2. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
3. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
4. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 

1. มีหน้ำที่น ำทำงบุคลำกรอพยพไปทำงออกที่จัดไว้ 

หน่วยตรวจสอบยอด 
1. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
2. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
3. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
4. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 

1. มีหน้ำที่ตรวจนับจ ำนวนบุคลำกรที่อพยพหนี
ออกไปยังภำยนอก ณ  จุดรวมพล 

2. รำยงำนจ ำนวนบุคลำกรต่อผู้อ ำนวยกำรหรือ
ผู้ช่วยอ ำนวยกำรอพยพหนีไฟ 

หน่วยช่วยชีวติ 
1. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
 

2. ชื่อ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 

3. ชื่อ ......................................................... 

1. มีหน้ำที่ค้นหำและช่วยชีวิตบุคลำกรที่ติดค้ำงอยู่
ในอำคำรหรือในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย 

2. มีหน้ำที่ปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้บุคลำกรที่
ออกมำ ณ จุดรวมพล 

3. ประสำนกำรส่งบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บส่ง
โรงพยำบำล 
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ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ ................................................ 

4. ชื่อ ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 

หน่วยยานพาหนะ 
1. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
2. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
3. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 
4. ชื่อ ......................................................... 

โทรศัพท์ ................................................ 

1. รอรับค ำสั่งจำกหน่วยช่วยชีวิต ในกำรน ำส่ง
บุคลำกรที่แพทย์หรือพยำบำลพิจำรณำแล้วต้อง
น ำส่งโรงพยำบำล 

2. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนยำนพำหนะให้
หน่วยงำนอ่ืนตำมควำมจ ำเป็น 
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6.3 แผนหลังเกิดเหตุอัคคีภัย 
6.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรช่วยชีวิต กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบเหตุ กำรดูแล

ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินควำมเสียหำย รำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ และกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 
แผนบรรเทำทุกข์ จะประกอบด้วย หัวข้อต่ำง ๆ ดังนี ้
1. ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐ 
2. กำรส ำรวจควำมเสียหำย 
3. กำรรำยงำนตัวของเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย และก ำหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับค ำสั่ง 
4. กำรช่วยชีวิตและกำรขุดค้นหำผู้เสียชีวิต 
5. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 
6. กำรประเมินควำมเสียหำย ผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ 
7. กำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 
8. กำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเพ่ือให้มหำวิทยำลัยเปิดท ำกำรได้โดยเร็วที่สุด 
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หน้าที่รับผิดชอบของผูป้ฏิบตัิการในแผนบรรเทาทุกข ์
 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัต ิ
1. ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐ หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

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

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

3. กำรรำยงำนตัวของเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย และก ำหนด
จุดนัดพบเพื่อรอรับค ำสั่ง 

หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

4. กำรช่วยชีวิตและกำรค้นหำผูเ้สียชีวิต หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

5. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของ
ผู้เสียชีวิต 

หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

6. กำรประเมินควำมเสียหำย ผลกำรปฏิบัติงำนและ
รำยงำนสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ 

หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

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

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 

8. กำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเพ่ือให้
มหำวิทยำลัยเปิดท ำกำรได้โดยเร็วที่สุด 

หัวหน้ำทีม ................................................................ 

บุคลำกรร่วมทมี ........................................................ 
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6.3.2 แผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ กำรน ำรำยงำนผลกำรประเมินจำกทุกด้ำน จำกสถำนกำรณ์จริงมำปรับปรุง
แก้ไข โดยเฉพำะแผนกำรป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนบรรเทำทุกข์ (ทันทีที่
เพลิงสงบ) 

นอกจำกนี้ ควรมีโครงกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกับแผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก ่
1. โครงกำรประชำสัมพันธ์สำเหตุกำรเกิดอัคคีภัยและแนวทำงกำรป้องกันในรูปแบบต่ำง ๆ  
2. โครงกำรสงเครำะห์ผู้ป่วย 
3. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหำสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภำพปกติ 
4. โครงกำรประกันภัยอำคำร 
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7. การติดต่อประสานงานกับสว่นงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ควรมีกำรด ำเนินงำนดังนี ้

7.1 ขอทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติของทีมดับเพลิง เมื่อมีกำรโทรขอควำมช่วยเหลือ (ขั้นตอนกำรกำรแจ้งเหตุไปยัง 

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงในตำรำงที่ 7.1) 

7.2 ขอทรำบระยะเวลำ (โดยประมำณ) ที่จะมำถึงสถำนที่เกิดเหตุ นับตั้งแตม่ีกำรแจ้งเหต ุ

7.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ ข้อมลูจ ำเป็นทีท่ีมดับเพลิงต้องกำร เช่น แหล่งน้ ำดับเพลิง 

7.4 น ำแผนดับเพลิงที่มีอยู่เข้ำไปปรึกษำ เพื่อขอควำมช่วยเหลือ โดยขอปรับปรุงเบอร์โทรให้ทันสมัย ส ำหรับ

หมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (กรกฎำคม 2565) มีดังนี ้

➢ หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
▪ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย   02-649-5000 ต่อ 18440  (24 ชั่วโมง) 
▪ ช่ำงดูแลอำคำร     02-649-5000 ต่อ 11338 (7.00 – 19.00 น.) 
▪ งำนอำคำรและสถำนที่ คณะวิทยำศำสตร์ 02-649-5000 ต่อ 18447 (เวลำรำชกำร) 

➢ หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
▪ สถำนีต ำรวจนครบำลทองหล่อ   02-381-8853 (24 ชั่วโมง) 
▪ สถำนีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย  02-258-2094, 199 (24 ชั่วโมง) 
▪ ศูนย์นเรนทร     1669 (24 ชั่วโมง) 
▪ หน่วยแพทย์กูช้ีวิตวชิรพยำบำล  1554 (24 ชั่วโมง) 
▪ กำรไฟฟ้ำนครหลวง คลองเตย   02-249-1371 
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ตาราง 7.1 ขัน้ตอนการแจ้งเหตุไปยัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือช่างดูแลอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

ผู้แจ้งเหต ุ โทรเพื่อแจ้งเหตุที่ 02-649-5000 ต่อ 18440 (รปภ.)  

หรือ 02-649-5000 ต่อ 11338 (ช่ำงดูแลอำคำร) 

เจ้าหน้าที่รับ
แจ้งเหตุ 
(ศูนย์ รปภ. / 
ส านักงานช่าง
ดูแลอาคาร) 

รับโทรศัพท์ (แจ้งชื่อหน่วยงำน/แจ้งชื่อ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสำย) สอบถำมข้อมูล ดังนี้ 

1. เกิดเหตุอะไร 
2. เกิดเหตุที่ไหน 
3. เวลำที่เกิดเหตุ 
4. ณ เวลำที่แจ้งเหตุ สถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร 
5. ขอทรำบช่ือ-นำมสกุล ผู้แจ้ง 
6. ขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ณ ที่เกิดเหตุ (เพื่อแจ้งให้ทีมระงับเหตุประสำนต่อ ณ ที่เกดิ

เหตุ) 

ประสำนทีมระงับเหตุ เพื่อออกปฏิบัติหน้ำที่ระงับเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ 
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8. เอกสารแนบ 
8.1 แผนผังเสน้ทางหนีไฟ/จดุติดตั้งไฟฉุกเฉิน/อุปกรณ์ดบัเพลิง 
 8.1.1 อาคาร 10 คณะวทิยาศาสตร์  
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8.1.2 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ อาคาร 15 
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8.1.3 อาคารวิทยาศาสตร์และศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 
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8.2 ก าหนดการสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนระงบัเหตุเพลิงไหม้และแผนอพยพหนีไฟ 
ก าหนดการสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนระงับเหตเุพลิงไหม้และแผนอพยพหนีไฟ ประจ าปีการศึกษา 2564  

กรณเีกิดเหตุ ณ ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
เวลา รายละเอียด 

13.30 - 13.32 น. 
(2 นำท)ี 

สถานการณส์มมต:ิ  
- ขณะที่แม่บ้ำนท ำควำมสะอำดอยู่ห้องน้ ำนิสิตชำยชั้น 4 อำคำร 19 คณะ

วิทยำศำสตร์ ได้ยินเสียงดังบริเวณจุดตู้กดน้ ำดื่ม จึงรีบร้องเรียกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
อำคำรและสถำนที่ซึ่งก ำลังปฏิบัติงำนอยู่ในบริเวณดังกล่ำว จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยอำคำรฯ รีบแจ้ง ฝ่ำยส่งเสริมปฏิบัติกำรเพื่อแจ้งเหตุใหผู้้อ ำนวยกำรเหตุ
ฉุกเฉิน และฝ่ำยปฏิบัติกำรทรำบ 

- ขณะเดียวกันฝ่ำยส่งเสริมปฏิบัติกำรรีบสั่งกำรให้ช่ำงดูแลอำคำรรีบตัดระบบ
ไฟฟ้ำโซนชั้น 4 

- ทีมดับเพลิงของหน่วยงำนใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟ 1 ถัง 
- ฝ่ำยปฏิบัติกำรเข้ำตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุ และแจ้งไปยังฝ่ำยสื่อสำรและ

ประสำนงำนทรำบสถำนกำรณ ์และรอรับค ำสั่งด ำเนินกำรต่อไป 
13.32 - 13.35 น. 

(3 นำท)ี 
- ผู้อ ำนวยกำรเหตุฉุกเฉิน หัวหน้ำฝ่ำยฯ ประเมินสถำนกำรณ์ร่วมกัน พบมีกำรเกิด

เพลิงไหม้ และเริ่มมีกำรลุกลำมในพื้นที่กว้ำงขึ้น 
- ผู้อ ำนวยกำรเหตุฉุกเฉินจึงสัง่ประกำศใช้แผนระงับเหตุเพลิงไหม้และแผนอพยพ

หนีไฟพร้อมกัน ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำนรับค ำสั่งตำมแผน 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรฯ กดสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินบริเวณใกล้เคียง 
- ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน แจ้งทีมต่ำง ๆ ตำมแผนกำรเตรียมพร้อมภำวะ

ฉุกเฉินเหตอุัคคีภัย 
13.35 - 13.40 น. 

(5 นำท)ี 
- ผู้ใช้อำคำรทุกคน (นิสิต บุคลำกร ผู้มำติดต่อ แม่บ้ำน) เมื่อได้ยินเสียงสัญญำณ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสียงกริ่ง) ใหห้ยุดปฏิบัติงำน ปิดเครื่องมือต่ำง ๆ ปิด
คอมพิวเตอร์ ปิดไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และวำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ทุกคนเดินเร็วชิด
ขวำออกจำกพื้นที่ปฏิบัติงำนตรงไปยังทำงหนีไฟที่ใกล้ทีสุ่ด 

- ทุกคนรับฟังกำรสื่อสำรจำกฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำนผ่ำนระบบเสียงตำม
สำย/โทรโข่งขยำยเสียงว่ำพื้นที่ใดเกิดเหตุ และมีกำรประกำศให้ใช้จุดรวมพล
บริเวณ “ลำนผู้ให้” 

- ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำพื้นที่/หน่วยงำน น ำเอกสำรส ำคัญและใบรำยช่ือตรวจนับคน
ออกทำงประตูหนีไฟที่ใกลท้ี่สุดไปยังจุดรวมพล (โดยใช้เวลำอพยพไปยังจุดรวม
พลไม่เกิน 5 นำที) 

- หัวหน้ำทีมดับเพลิงตรวจสอบมีผู้ติดค้ำง และพร้อมให้กำรช่วยเหลือ 
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เวลา รายละเอียด 
13.40 - 13.50 น. 

(10 นำที) 
หน่วยตรวจสอบจ านวนคน: หัวหน้ำทีมหลังจำกรำยงำนตัวที่จุดรวมพลสัง่กำรลูกทีม
ดังนี้ 
- หน่วยตรวจสอบยอดท ำกำรตรวจนับจ ำนวนคนของแต่ละชั้นว่ำครบถ้วนหรือไม่ 
- กรณีตรวจนับจ ำนวนครบถ้วน ให้แจ้งผู้น ำอพยพ 
- กรณีตรวจนับจ ำนวนไม่ครบถ้วนให้รำยงำนต่อ ผอ.เหตุฉุกเฉิน เพื่อสั่งกำรให้ฝ่ำย

ปฏิบัติกำรค้นหำคนที่สูญหำยจนกว่ำจะเจอและรำยงำนให้ ผอ. เหตุฉุกเฉิน
รับทรำบเป็นระยะ 

13.50 - 13.55 น. 
(5 นำท)ี 

หน่วยดับเพลิง: หัวหน้ำทีมหลังจำกรำยงำนตัวที่จุดรวมพล สั่งกำรลูกทมีดังน้ี 
- ช่ำงดูแลอำคำร: ท ำกำรตัดระบบไฟฟ้ำที่เกิดเหตุและพื้นที่อำคำรทั้งหมด และรอ

ค ำสั่งจำก ผอ. เหตุฉุกเฉิน 
- ทีมดับเพลง:ิ หัวหน้ำทีมพร้อมลูกทีมจัดเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน (อุปกรณ์

ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล, ปั๊มน้ ำดับเพลิง, สำยน้ ำ/หรือหัวฉีดน้ ำดับเพลิงประจ ำ
พื้นที่) ท ำกำรเข้ำระงับเหตุในพื้นที่ทันที (ก่อนเข้ำไปในพ้ืนที่ต้องรำยงำนตัวต่อ
หัวหน้ำทีมและแจ้งจ ำนวนคนที่เข้ำไปในพ้ืนที่ทุกครั้ง) 

13.55 - 14.05 น. 
(10 นำที) 

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ: หัวหน้ำทีมประสำนงำนทีมพยำบำลประจ ำจุดรวม
พลท ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบำดเจ็บ ส่งต่อผู้ได้รับบำดเจ็บไปยั ง
โรงพยำบำลภำยนอก และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ ผอ. เหตุฉุกเฉินทรำบเป็น 
ระยะๆ 
หน่วยยามรักษาการณ์/หน่วยเคลื่อนย้าย: ทีม รปภ.ปิดกั้นบริเวณเกิดเหตุ และ
ควบคุมดูแลกำรจรำจร ปิดกั้นพ้ืนที่และบุคคลภำยนอกห้ำมเข้ำ-ออกบริเวณอำคำร 19 
และรอค ำสั่งจำก ผอ.เหตุฉุกเฉิน ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนภำยนอก
กรณีขอควำมช่วยเหลือ 

14.05 - 14.20 น. 
(15 นำที) 

หัวหนำ้หน่วยดับเพลิงรำยงำนต่อ ผอ. เหตุฉุกเฉิน สำมำรถระงับเหตุฉุกเฉินเข้ำสู่ภำวะ
ปกติได้แล้วและลูกทีมสำมำรถด ำเนินกำรระงับเหตุได้ครบถ้วน จำกนั้น ผอ. เหตุ
ฉุกเฉิน สั่งกำรให้ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน ประกำศสถำนะควำมปลอดภัย
ระดับเสีเขียวและยกเลิกแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ 

14.20 - 14.30 น. 
(10 นำที) 

ผอ. เหตุฉุกเฉิน แจ้งชี้แจงให้ทุกคน ณ จุดรวมพลทรำบถึงวัตถุประสงค์และสรุปผล
กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟประจ ำปีจำกนั้นแจ้งให้ทุกคนเข้ำรับ
กำรฝึกปฏิบัติกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นต่อไป 

 


