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ค ำน ำ 
 
 

 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในพ้ืนที่อาคารต่าง ๆ ของคณะวารสารศาสตร์ฯ 
ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย แผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการ
ดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ โดยการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวนั้น แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ  

กรณีที่ 1 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้แผนการตรวจตรา แผนการอบรม และแผนการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย  

กรณีท่ี 2 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้แผนการดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ  
กรณีท่ี 3 หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว ใช้แผนบรรเทาทุกข์  
หากบุคลากรได้ศึกษาและด าเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับนี้ จะสามารถ

ป้องกันและลดการสูญเสียอันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนได้เป็นอย่างมาก 
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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
การจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นการเตรียมการของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่อาคารต่าง ๆ ของคณะวารสารศาสตร์ฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ก าหนดให้สถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย แผน
ตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
1.1 เพ่ือให้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมีแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทางใน                

การตัดสินใจด าเนินการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
1.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
1.4 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2. หลักการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
2.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง  
2.2 ก าหนดบุคคลรับผิดชอบ และพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
2.3 ภารกิจที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันต้องแยกผู้ปฏิบัติ ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกัน  
2.4 แผนที่ต้องปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่

ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกต้องแม่นย า ควรฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะท าให้ผู้ปฏิบัติมี
ความ มั่นใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย แผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์

ป้องกันอัคคีภัย แผนการดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ โดยการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวนั้น 
มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้   

3.1 แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  
3.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนการส ารวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยก าหนดบุคคลและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่าง ๆ  
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มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือให้ชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย                
มีการก าหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้  

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง การจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟ การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดเส้นทางหนีไฟ รวมทั้งการก่อสร้าง
อาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย  

2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน 
อัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว  

3. จัดให้มีช่องทางหรือเส้นทางหนีไฟสู่ทางออกภายนอกตามมาตรฐานที่กฎหมายก าาหนด 
4. ส าหรับบริเวณที่มีกองวัตถุสิ่งของ หรือสิ่งกีดขวาง ต้องจัดให้มีช่องทางหรือเส้นทางหนีไฟสู่

ภายนอก ให้มีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายก าหนด  
5. จัดให้มีทางออกทุกอาคาร อย่างน้อย 2 ทาง ที่สามารถอพยพบุคลากรทั้งหมดออกจาก

บริเวณท่ีท างาน โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที อย่างปลอดภัย  
6. ทางออกสุดท้าย ควรเป็นเส้นทางที่ไปสู่บริเวณท่ีปลอดภัย เช่น ถนน ลานกว้าง ฯลฯ  
7. ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟ ต้องติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และเป็นประตูที่

เปิด ออกภายนอกอาคารไม่มีการผูกปิดหรือล่ามโซ่ โดยประตูห้องที่ใช้เป็นเส้นทางหนีไฟต้องเป็นประตูชนิดที่
เปิดเข้า-ออกได้ง่าย  

8. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย โดยไม่เป็นจุดที่บุคลากรท างานในแต่ละฝ่าย 
9. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือที่สามารถดับเพลิงชนิด เอ บี ซี และดี และระบบดับเพลิง 

พร้อมอุปกรณ์ โดยติดตั้งในที่ท่ีเห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  
10. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ มีการซ่อมบ ารุง และตรวจตรา

ให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดตามชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ  
11. จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิง  
12. ข้อต่อสายส่งดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกัน หรือขนาดเท่ากันกับท่ี

ใช้ ในหน่วยดับเพลิงของราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
13. สายส่งน้ าดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้  
14. จัดให้มีการตรวจสอบการติดตั้ง การดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นก าหนด  
15. จัดให้มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
16. จัดให้มีทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ที่ท าหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มี

การท างาน  
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17. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิง 
โดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น ไว้เพ่ือให้
บุคลากรหรือทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิงใช้ในการดับเพลิง  

18. ป้องกันอัคคีภัยจากการท างานที่เกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องมือที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟหรือความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ เช่น การซ่อมบ ารุง หรือหยุดพักการใช้งาน  

19. มีการจัดเก็บและแยกวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุที่ เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะ
เกิดปฏิกิริยา หรือการสะสมท าให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดไม่ให้ปะปนกัน และเก็บในห้องที่มีผนัง 
ทนไฟ และประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว  

20. วัตถุที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดลุกไหม้ได้นั้น ต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก โดยอยู่ห่างจาก
อาคารและวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย 

21. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้
เกิดการติดไฟ  

22. จัดท าป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณพ้ืนที่เก็บวัตถุไวไฟ  
23. จัดเก็บวัตถุที่เม่ือรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บไม่ให้มีการปะปนกัน  
24. จัดให้มีการก าจัดของเสียโดยการเผาในเตาที่ออกแบบส าหรับเผาโดยเฉพาะ หากเป็นที่โล่ง

แจ้งให้ห่างจากที่บุคลากรท างานในระยะที่ปลอดภัย  
25. จัดให้มีสายล่อฟ้า เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
26. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง ให้บุคลากรที่ท างานอยู่ภายในอาคาร

ได้ยินทั่วถึง  
27. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง  
28. จัดให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อ านวยการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย เป็นผู้อ านวยการในการด าเนินงานทั้งระบบเป็นประจ าอยู่ตลอดเวลา  
29. จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน  

30. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บุคลากรออกจากอาคารไปตาม
เส้นทางหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
(1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยค านึงถึงอันตราย

ที่อาจจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันอัคคีภัย  
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(2) ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและให้มี
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจ าปีตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยของ 
หน่วยงาน 

2. หัวหน้างาน/ผู้ควบคุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
(1) ก าหนดพื้นที่ควบคุมกระบวนการท างาน เครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย  
(2) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย  
(3) ควบคุมสาเหตุการเกิดประกายไฟ เปลวไฟจากการใช้งาน หรือวิธีการท า งานอ่ืน ๆ                    

ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด การขัด ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการเคลื่อนย้าย และขนส่ง                
สารไวไฟ  

(4) ก ากับควบคุมผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ประกายไฟ เปลวไฟต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ท างาน และวิธีท างานที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่ก าหนดไว้  

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในท างาน/คณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยในการท างาน                   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

(1) ก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย 
(Fire Emergency Response Plan)  

(2) จัดให้มีการอบรมและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน  
(3) จัดท าบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของหน่วยบริการฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล 

สถานีดับเพลิง (Emergency Contact Name Lists) รวมถึงโครงสร้างองค์กรการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กรณี
อัคคีภัย (Fire Emergency Response Organization Chart)  

(4) ร่วมตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
(5) ดูแลรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบซ่อมบ ารุงเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบ

ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
(6) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ ฉุกเฉิน และพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ

รองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย  
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า

ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ก่อนได้รับอนุญาต ควบคุม
การจราจรในพ้ืนที่ และช่วยเหลือในการท างานตามแผนที่ได้ก าหนดขึ้น  

5. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่องาน/ผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
(1) ห้ามกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ อันที่ไม่ได้เกิดจากการท างานใน

บริเวณท่ีหวงห้ามโดยเด็ดขาด  
(2) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายที่แสดงถึง “สารไวไฟห้ามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุระเบิด” 

หรือ “หา้มสูบ บุหรี่” หรือในพ้ืนที่ก่อสร้าง ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่จัดให้เท่านั้น  
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(3) ห้ามซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย                  
ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้ันตอน และวิธีการที่ปลอดภัย  

(4) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ท างาน และวิธีการท างานที่มี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่ก าหนดไว้ 

6. ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง (Fireman) หน้าที่ที่ต้องด าเนินการของทีมระงับเหตุ
เพลิงไหม้และผจญเพลิง (Fireman) มีดังนี้  

(1) จัดท าแผนการวางแผนตรวจตราเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ แผนผังทางหนีไฟ และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 
ร่วมกับผู้ที่มีเกี่ยวข้อง  

(2) จัดท าแผนอพยพและแผนเผชิญเหตุในแต่ละชั้น  
(3) อบรมให้ความรู้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น  
(4) ตรวจสอบเส้นทางและบันไดหนีไฟ ในพ้ืนที่ท างานทุกชั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
(5) ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิง ในพ้ืนที่ท างานทุกชั้น               

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
(6) ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการท างานเกี่ยวกับประกายไฟ และงานก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด

อัคคีภัย ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง  
(7) รายงานผลการตรวจตราให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการตรวจตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

         

       

 

 

มีข้อบกพร่อง 

ไม่เรียบร้อย 

เรียบร้อย 

❶ ตรวจสถานที่ตามที่ก าหนด 

❷ ส่งแบบรายงานที่หัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงาน 

❸  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบแบบ

รายงาน 

เก็บรวบรวมเอกสาร 

โดยฝ่าย คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยฯ       
. 

❹    หัวหน้าหน่วยงาน 

สั่งการปรับปรุงแก้ไข 

❽ ผู้อ านวยการแผนฯ 

รับทราบ / สั่งการ ❺ ผู้รับผิดชอบ / เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงแก้ไข 

❻ ผู้รับผิดชอบ 

รายงานผลแก้ไข 

❼ หัวหน้าหน่วย / ผู้เกี่ยวขอ้ง 

ตรวจสอบและสรุปรายงาน 

สถานที่ก าหนด 

หน่วยงาน     คณะวารสารศาสตรฯ์                     . 

สถานท่ี        ภายในบริเวณของอาคารทั้งหมด         . 

อาคาร  คณะวารสารศาสตร์ฯ / อาคารปฏิบตัิการฯ             
. 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นายกาญจนะ ศรสีาพันธ์               . 

2. ช่างเทคนิค (บริษัทเอกชนท่ีคณะจ้างดูแล) . 

ระยะเวลา    ทุกไตรมาส / ปีงบประมาณ  .                    

. 

❹  หัวหน้าหน่วย / ผู้เกี่ยวขอ้ง  

ตรวจสอบและสรุปรายงาน 

ไมม่ีข้อบกพร่อง 
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-ตัวอย่าง- 

แบบตรวจตราความปลอดภัย 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประจ าไตรมาสที่  
 

ที ่ รายการ 
ผลการตรวจตรา 

ปัญหาที่ตรวจพบ บริเวณที่พบปญัหา 
การปรับปรุงแก้ไข หมายเหต ุ

เรียบร้อย ช ารุด อยู่ระหว่างด าเนินการ แก้ไขเรียบร้อย  

1 ปลั๊กต่าง ๆ        

2 หลอดไฟ        

3 คอมพิวเตอร ์        

4 เครื่องปริ้นเตอร ์        

5 เครื่องปรับอากาศ        

6 ถังดับเพลิง        

7 สัญญาณแจ้งเตือน (Fire alarm)        

8 เส้นทางหนีไฟ        

 9 ป้ายหนีไฟ        

10 อื่นๆ        

 

       ลงช่ือ                                              ผู้ตรวจตรา                  ลงช่ือ                                              ผู้รับรอง 

                (  ฝ่ายเทคนิควิศวกรรมประจ าอาคาร  )                          (      นายกาญจนะ  ศรีสาพันธ์       ) 

         วันท่ี          เดือน                     พ.ศ.                                        วันท่ี          เดือน                     พ.ศ.           .
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3.1.2 แผนการอบรม เพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรในคณะฯ ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติ

เมื่อเกิดเหตุ เป็นแผนที่จัดท าขึ้นส าหรับป้องกันอัคคีภัย โดยมีการก าหนดให้มีการอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ

เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดการภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล และการ

ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดท าแผนการอบรมต้องก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ

ให้ชัดเจน  

หลักสูตรและแผนการอบรม 

หลักสูตรอบรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมการป้องกัน

อัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

มิถุนายน - กรกฎาคม  

ของทุกปี 

..............บาท 
คณะกรรมการบริหารความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 

2. การปฐมพยาบาลและการ

ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

มิถุนายน - กรกฎาคม  

ของทุกปี 

3. การจัดการภัยพิบัติ มิถุนายน - กรกฎาคม  

ของทุกปี 

3.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความสนใจ และสร้างความตระหนักใน
อันตรายและผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้ในการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัด
นิทรรศการรณรงค์ จัดท าโปสเตอร์ หรือการใช้สื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

เรื่อง / หัวข้อที่รณรงค์ รูปแบบการรณรงค์ ระยะเวลาที่ด าเนินการ งบประมาณ 

1. รณรงค์การสูบบุหรี่

บริเวณพ้ืนที่สูบบุหรี่ 

จัดท าโปสเตอร์และป้ายต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 

............ .- บาท 

2. รณรงค์การใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้าในส านักงานอย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย 

จัดท าโปสเตอร์และป้ายต่าง ๆ เดือนสิงหาคม 

3. กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการใช้

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

อย่างปลอดภัย 

จัดท าโปสเตอร์และป้ายต่าง ๆ 

ติดภายในบริเวณ

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

เดือนกันยายน 

3.2 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
3.2.1 แผนการดับเพลิง เพ่ือก าหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

อย่างชัดเจน ในแต่ละข้ันตอนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากภารกิจที่ต้องปฏิบัติอยู่ในระยะเวลาเดียวกัน 

และก าหนดขั้นตอนการดับเพลิงให้มีการปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้น้อยที่สุด แผน

ดับการเพลิงเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนขั้นต้น และแผนขั้นรุนแรง 
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แผนการดับเพลิง (ขั้นต้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 

ให้ด าเนินการ

ดับเพลิง 

ทันที 

หัวหนา้งาน ผู้บริหารระดับสูง 

เจ้าหน้าท่ี ที่พบ

เหตุเพลิงไหม ้

เจ้าหน้าท่ี ตัดสินใจว่าดับเพลิง

ได้ด้วยตนเองหรือไม ่

ให้บอกเพื่อน

ร่วมงาน 

หรือหัวหน้า 

ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหม้ขั้นต้น 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 

รายงาน 
ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับขั้น 

รายงาน 

ถ้าดับได ้

ถ้าดับไมไ่ด ้

รายงาน 

ถ้าดับไมไ่ด ้

 

ผู้อ านวยการ

ดับเพลิง 
สั่งการ 

ถ้าดับได ้
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มอบหมายหน้าที่ตามแผนการดับเพลิง (ขั้นต้น) 
 

  

  

 

 

 

  

ผู้รับผิดชอบ  1.  ชื่อ นายกาญจนะ  ศรีสาพันธ์        ผู้รับผิดชอบ  1.  ชื่อ    นายวัฒนา แกล้วทนงค์               . 

  2.  ชื่อ นายสงกรานต์ บุญมัติ              2.  ชื่อ    นายเชาวลิต  กันต่าย              . 

  3.  ชื่อ นายวีระวัฒน์ แจ้งหมื่น            3.  ชื่อ    นายศราวุธ พ่ึงเถื่อน       . 

ล าดับหน้าที่                                                       ล าดับหน้าที่ 

 

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น 

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น 

นายธนนท์  ประดิษทรัพย ์

ทีมช่างไฟฟ้า / ช่างดูแลอาคารฯ         

ปฏิบัติการอื่นในขณะเกดิเพลิงไหม้ 

ทีมปฏิบัติการ 

1. ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ 
2. ขนย้ายวัสดุติดไฟออกห่างจากเพลิงไหม้ 
3. กันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณท่ีเกิดเหตุ 

1. ใช้ถังดับเพลิงในบริเวณนั้นดับไฟทันที 
2. น าถังดับเพลิงมาเตรียมสนับสนุน 
3. ตรวจสอบพื้นท่ีหลังเกิดเหตุ 

1. สั่งการควบคุมระงับเหตุ 
2. แจ้งหัวหน้างาน / แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย 
3. กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (กรณีควบคุมไม่ได้) 
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แผนการดับเพลิง (ขั้นรุนแรง) 

ผู้อ านวยการดับเพลิง  

นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ ์

ฝ่ายไฟฟ้า 

นายวีระวัฒน์ แจ้งหมื่น 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

นายธนนท์  ประดิษทรัพย ์

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 

นางสาวประภาพรรณ นุ่มโพธิ ์

ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก 

นางสาวจารณุี  สุขสม 

ฝ่ายส่งเสรมิปฏิบตัิการ 

นายประภากร นนทลักษณ ์

หน่วยดับเพลิง 

นายเชาวลิต  กันต่าย 
 

หน่วยจัดหา 

และสนบัสนุนการดับเพลิง 

นายวัฒนา แกล้วทนงค์ 

ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร 

นางสาวเพ็ญพักตร์     
สุนทรกิจจารักษา 

หน่วยรักษาความ

ปลอดภัย 

นางจเร  ยิ้มอ่ า 

หน่วยเดินเครื่องสูบ

น้ าฉุกเฉิน 

นายวีระวัฒน์ แจ้งหมื่น 

หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น 

นายกาญจนะ  ศรีสาพันธ ์

 

ช่วยชีวิต 

นางวันวิสาข์ รัตนสาขา 

นางสาววราภรณ์ หวังคุ้มกลาง 

ยานพาหนะ 

นางธิมาพร  ดิษรัก 

ประสานงานโรงพยาบาล 

นางสาวนันท์นภัส  บุญเลิศ 

นางสาวมานิตา เชื้อสาย 

หมายเหตุ  1.  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมือ่เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง 

2.  การเกิดเพลิงไหมภ้ายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกด าเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนยร์วมข่าวและ

สื่อสาร หรือผู้อ านวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 



 

มอบหมายหน้าทีต่ามแผนการดับเพลิง (ขั้นรุนแรง) 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการดับเพลิง 
นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ ์

1. รับฟังรายการต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ 
2.ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 
4. ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน 

ฝ่ายไฟฟ้า 
นายวีระวัฒน์   แจ้งหมื่น 
(บริษัทดูแลระบบฯ) 

1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพ่ือรับค าสั่งตัดไฟจาก
ฝ่ายปฏิบัติการ 
2. รับค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิง 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
นายธนนท์  ประดิษทรัพย์ 
 

1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ตัวเองไม่ว่ามากหรือน้อย ชุด
ปฏิบัติการชุดนี้จะออกท าการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ 
และ ให้ปฏิบัติการภายใต้ค าสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ ในการปฏิบัติการหากจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งด าเนินการ 
2. ทันทีท่ีทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของตัวเอง ให้แจ้งข่าว/ 
โทรศัพท์ถึงศูนย์รักษาความปลอดภัย โทร 1234  และแจ้งถึง
ผู้อ านวยการดับเพลิง และฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 
นางสาวประภาพรรณ  นุ่มโพธิ์ 
 

1. ช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. รับค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 
3. สั่งการแทนผู้อ านวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย 

หน่วยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง 
นายวัฒนา แกล้วทนงค์ 

1. ช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อ านวยการดับเพลิง         
ยามรักษาการณ์ และผู้เกี่ยวข้อง 
2. รับ-ส่งค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์รวมข่าว 
3. สั่งการแทนผู้อ านวยการดับเพลิง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการ
ดับเพลิงมอบหมาย 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 
นางจเร  ยิ้มอ่ า 

1. รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิง
และหัวหน้าฝ่ายประสานงาน 
2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าก่อน
ได้รับอนุญาต 
3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายน ามาเก็บไว้ 
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ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน – ภายนอก 
นางสาวจารุณี  สุขสม 

 

1. รับผิดชอบในการก าหนดจุดปลอดภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 
2. อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย 

หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อ่ืน 
นายกาญจนะ  ศรีสาพันธ์ 

 
 

 
 

1. ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) 
2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือ
ดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อ านวยการดับเพลิงเพ่ือท าการ
แบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
3. คอยค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิง ให้อยู่ใกล้บริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ 

หน่วยเดินเครื่องสูบน้ าฉุกเฉิน 
นายวีระวัฒน์ แจ้งหมื่น 
 

1. ให้เดินเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
2. ท าการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ าดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 
3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตาม
รายการตรวจเช็ค 

ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร 
นางสาวเพ็ญพักตร์  สุนทรกิจจารักษา 

 

1. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องท าการตรวจสอบข่าว 
2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 
4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 
5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ 

3.2.2 แผนอพยพหนีไฟ ก าหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้ แผนอพยพหนีไฟมีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วย
ตรวจสอบจ านวนพนักงาน ผู้น าทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ เป็นต้น ควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อ ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้อ านวยการดับเพลิง แผนอพยพ
หนีไฟ ควรก าหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยตรวจสอบจ านวนคน มีหน้าที่ตรวจนับจ านวนบุคลากรว่ามีการอพยพหนีไฟ
ออกมา ภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่  

2. ผู้น าอพยพจะเป็นผู้น าทางบุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้โดยน าพา
ไปยังจุดรวมพล ซึ่งเป็นพ้ืนที่หรือสถานที่ที่ปลอดภัย บุคลากรสามารถมารายงานตัวและท าการตรวจสอบนับ
จ านวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง แสดงว่ายังมีบุคลากร ติดอยู่ในพื้นที่ที่
เกิดอัคคีภัย  
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3. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังติด
ค้างอยู่ใน อาคาร หรือในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็น
ลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
ติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีท่ีแพทย์ หรือพยาบาลพิจารณาแล้วต้องน าส่งโรงพยาบาล 
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แผนอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

     

 

 

 

ผู้อ านวยการสั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ประชาสมัพันธ์ ประกาศ 

พร้อมกดสญัญาณเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

ผู้น าทางจะถือ (สัญญาณธง) น าบคุลากร     
ออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล 

ผู้น าทางและผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบ
จ านวนบุคลากร 

น าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่ง

โรงพยาบาล 

ผู้ตรวจสอบแจ้งจ านวนบุคลากรให้ 
ผู้อ านวยการทราบ ณ จุดรวมพล 

ผู้อ านวยการทุกคนแจ้งใหทุ้กคนอยู่ในจุดรวมพล                       

จนกว่าเหตุการณส์งบ 

ผู้อ านวยการสั่งหน่วยช่วยชีวิตหรอืเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงจากภายนอกค้นหาผู้ติดคา้งในอาคาร 

หน่วยช่วยชีวิตหรือเจ้าหนา้ที่ดับเพลิงจาก

ภายนอกค้นหาและรายงานผลใหผู้้อ านวยการ

หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการทราบ 

จ านวนครบ จ านวนไม่ครบ 
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มอบหมายหน้าทีต่ามแผนอพยพหนีไฟ 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ  
นายธนบดี  ศรีพันธุ์วงศ ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ  
นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์ 

 
1. สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ 
2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากภายนอกค้นหา 
ผู้ติดค้าง 
4. ควบคุมให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 

ผู้น าทางหนีไฟ 
1. นางสาวไอลดา เฉยดี 
2. นางสาวชุติมา เสนีวงศ์ 
3. นางสาวสุจิรา โลหะทัด 

 
น าทางบุคลากรอพยพไปยังทางหนีไฟประจ าอาคาร 

 

หน่วยตรวจสอบจ านวน 
1. นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจ่าง 
2. นางวันวิสาข์ รัตนสาขา 
3. นางวราภรณ์ พานิชยเวช 

 
1. มีหน้าที่ตรวจนับจ านวนบุคลากร ณ จุดรวมพล 
2. รายงานจ านวนบุคลากรต่อผู้อ านวยการหรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟ                        

หน่วยช่วยชีวิต 
1. นางสาวอัญชุลี  วิเศษกุล 
2. นางสาวจันทรัตน์  ตองอ่อน 
3. นางสาวยุภาพร  ศรีหาบัว 

1. มีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตบุคลากรที่ติดค้างอยู่ในอาคารหรือ
ในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย 
2. มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. ประสานการส่งบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

หน่วยยานพาหนะ 
1. นางธิมาพร ดิษรัก 
2. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นค้างพลู 
 

 
1. อ านวยความสะดวกในการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
2. อ านวยความสะดวกด้านยานพาหนะ ให้หน่วยงานอ่ืนตาม
ความจ าเป็น 

3.3 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้  

3.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบ
เหตุ การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
2. การส ารวจความเสียหาย 
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และก าหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับค าสั่ง 
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต  
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5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเปิดท าการได้โดยเร็วที่สุด 

4. การติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายใน/หน่วยงานภายนอก ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้ 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ กรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน 

หน่วยงานภายใน ศูนย์รังสิต 
งานรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ 
- ศูนย์วิทยุ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน   02-696-6666 
หมายเลขภายใน 1234 และ 1000 

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  02-926-9042 
หน่วยงานภายนอก 
- ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199 
- สถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองหลวง 02-524-0610-3, 02-524-0365 
- สถานีดับเพลิงคลองหลวง 02-524-0360 
- สถานีดับเพลิงท่าโขลง 02-529-5153 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต โทร. 02-516-9740, 02-516-1094-5  

 


