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กระบวนงานจัดท าแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัยภายในส านักงาน 
 
 ปัจจุบันมีก ำรน ำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สำรเคมี และวัตถุอันตรำยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 
กำรก่อสร  ำง และกำรบริกำร แต่ยังขำดำกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจควบคู่กันไปท ำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งำนในด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนก่อให้เกิดอันตรำยจนได้รับบำดเจ็บ พิกำร ทุพพลภำพ และ
เสียชีวิต ซึ่งกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมำตรฐำน เป็นมำตรกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 มำตรำ 3  
จึงก ำหนดให้รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และกิจกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงจัด
ให้มีมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในหน่วยงำน
ของตนไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภัยก ำหนดให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4  
ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั งแต่สิบคนขึ นไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบ
กิจกำร เช่น จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำร
ดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์ ฯลฯ 
 กำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำมีเป้ำหมำย
หลักเพื่อสร้ำงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ ชัดเจน และสำมำรถปฏิบัติได้จริง 
อันจะเป็นกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนควำมปลอดภัยแก่เจ้ำหน้ำที่ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยที่อำจจะเกิดขึ น โดยมี
หลักกำรพื นฐำนคือรำยละเอียดของแผนสอดคล้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงกำรยอมรับ สร้ำงควำมรู้สึกของควำมเป็นเจ้ำของ น ำไปสู่กำรได้มำซึ่งแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภำยในส ำนักงำนฯ ที่เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ โดย คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ควรเสริมสร้ำ งกระบวนงำน
จัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่ำงมีส่วนร่วม ดังนี  
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 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคภีัยภายในส านักงาน 

คณะท างานฯ ร่วมกนัจัดท า (ร่าง) แผนป้องกันและบระงบัอัคคีภัย 

ภายในส านักงานฯ โดยด าเนนิการดงันี้ 

- วเิคราะห์ สังเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ แผน และแนวปฏบัิตใินการป้องกัน และ

ระงับอัคคีภัยท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากอัคคีภัย 

- ประเมินศักยภาพของหนว่ยงาน 

- น าข้อมูลท่ีได้จากการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและประเมิน

ศักยภาพของหนว่ยงานมาเป็นพืน้ฐานในการจัดท า (ร่าง) แผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยภายในส านักงานฯ 

น า (รา่ง) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานฯ เสนอผู้บรหิาร 

เพื่อขออนุมัติแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยภายในส านักงานฯ 

- ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิัติ 

- ก าหนดแนวทางการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

- ฝกึซ้อมเพื่อทดสอบแผนปอ้งกันและระงบัอัคคีภัยภายในส านักงานฯ 
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ส ำหรับรำยละเอียดกระบวนงำนจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในคณะสหเวชศำสตร ์ มหำวิทยำลยัพะเยำ มี
ขั นตอนด ำเนนิกำร ดังนี  
 1. การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานของคณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เป็นเวทีในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดท ำแผนป้องกันป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ โดยกรณีกำรจดัท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยใน
ส ำนักงำนของคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี  
 - ประธำนคณะท ำงำนฯ : คณบดีคณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 - คณะท ำงำนฯ : ผู้บริหำรฝำ่ยตำ่ง ๆ ทุกส่วนงำน 
 - คณะท ำงำนเจำ้หน้ำที่ : เจ้ำหน้ำที่ของคณะสหเวชศำสตร์ ทีไ่ด้รับมอบหมำยหน้ำที ่
 
 2. การจัดท า (ร่าง) แผนป้องกนัและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานฯ 
 คณะท ำงำนฯ ร่วมกนัจัดท ำ (ร่ำง) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ โดยด ำเนินกำรดังนี  
  2.1 วิเครำะห์ สังเครำะห์กฎหมำย ระเบียบ แผน และแนวปฏิบัติในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยที่
เก่ียวข้อง เพื่อก ำหนดกรอบแนวทำงและขอบเขตแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมำย 
ระเบียบ แผน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 
2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นต้น 
 
  2.2 ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากอัคคีภัย  กำรประเมินควำมเสี่ยงอันตรำยจำกอัคคีภัยให้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดกำรประเมินคว ำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย.กระทรวงมหำดไทย กรม
ป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย, ธันวำคม 2556) ซึ่งได้กล่ำวว่ำ “ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย” หมำยถึง “โอกำสที่จะเกิด
กำรสูญเสียจำกสำธำรณภัย ทั งต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินควำม เป็นอยู่ และภำคบริกำรต่ำงๆ ในชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง  
ณ ห้วงเวลำใดเวลำหนึ่งในอนำคต” สำมำรถแทนด้วยสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง ได้แก่ 
ภัย ควำมล่อแหลม ควำมเปรำะบำง และศักยภำพ 
 

ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (DR) = ภัย (H) x ควำมล่อแหลม (E) x ควำมเปรำะบำง (V) 
                                        ศักยภำพ (C) 

 
  - ภัย (Hazard) คือ เหตุกำรณ์หรืออันตรำยที่เกิดขึ นจำกธรรมชำติหรือจำกกำรกระท ำของมนุษย์ที่อำจ
น ำมำซึ่งควำมสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนท ำให้เกิดผลกระทบท ำงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  - ควำมล่อแหลม (Exposure) คือ กำรที่สิ่งใด ๆ ก็ตำมมีสถำนที่ตั งอยู่ภำยในอำณำบริเวณพื นที่ที่อ ำจจะ
เกิดภัยและมีโอกำสได้รับควำมเสียหำยจำกภัยนั น ๆ ได้ เช่น ประชำชนที่อยู่ในพื นที่เสี่ยงภัย  ทรัพย์สิน อำคำร บ้ำนเรือน 
กิจกำรร้ำนค้ำ หรือสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่อยู่ในพื นที่ที่อำจจะเกิดภัย 
  - ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภำวะใด ๆ ที่ท ำให้ชุมชนหรือสังคมขำด
ควำมสำมำรถในก ำรป้องกันตนเอง หรือไม่สำมำรถรับมือกับภัยอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ น หรือกระทั่งไม่สำมำรถรับมือกับ



ภัยอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ น หรือแม้กระทั่งไม่สำมำรถฟื้นฟูชีวิต สังคม และ สภำพแวดล้อมได้ อย่ำงรวดเร็วจำกควำม
เสียหำยที่เกิดขึ นได้ เช่น โครงสร้ำงอำคำรไม่แข็งแรง ไม่มีควำมรู้ ในกำรรับมือกับภัย ควำมขัดแย้งในชุมชน ฯลฯ 
  - ศักยภำพ (Capacity) คือ ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคมหรือหน่วยงำนใด ๆ 
ที่สำมำรถน ำมำใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั งไว้ เช่น ชุมชนมีควำมรู้ในกำรช่วยเหลือตนเองและสำมำรถรับมือกับภัยต่ำง ๆ ได้ 
ควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ เป็นต้น กำรประเมิน ควำมสี่ยงอันตรำยจำกอัคคีภัยจึงเป็นกระบวนกำรที่ช่วย
ประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ชุมชนหรือสังคมมีต่ออัคคีภัย โดยมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้ำนที่เก่ียวกับภัย ควำมล่อแหลม 
และควำมเปรำะบำงที่จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน กำรบริกำร กำรด ำรงชีพ สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ 
 
 2.3 ประเมินศักยภาพของหน่วยงาน  ในกำรประเมินศักยภำพของหน่วยงำน  ให้คณะสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ ท ำกำรประเมินศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนในกำรจัดกำรอัคคีภัยที่เกิดขึ นให้ยุติ
โดยเร็วได้มำกน้อยเพียงใด โดยหน่วยงำนควรรวบรวมข้อมูลส ำคัญ ดังนี  
 - ข้อมูลบุคลำกร เช่น รำยชื่อบุคลำกรของแต่ละส่วน/ฝ่ำยที่ปฏิบัติงำนประจ ำ ของคณะสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนก ำรจัดกำรอัคคีภัย (ถ้ำมี) ฯลฯ 
 - ข้อมูลเคร่ืองมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำย
ได้ รถน  ำดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) อุปกรณ์ปฐม
พยำบำลเบื องต้น ฯลฯ 
 - ข้อมูลหน่วยงำน เช่น แผนผังอำคำร สถำนีดับเพลิงใกล้เคียง โรงพยำบำลใกล้เคียงสถำนีต ำรวจใกล้เคียง  
อ่ำงเก็บน  ำ/แหล่งน  ำส ำหรับดับเพลิง มูลนิธิ/องค์กรสำธำรณกุศลใกล้เคียงพร้อมสถ ำนที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
กรณีเกิดอัคคีภัย ฯลฯ 
 

2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง และการประเมินศักยภาพของ
หน่วยงาน มำเป็นพื นฐำนในกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำน ยึดหลักกำรส ำคัญ คือ กำรมี
ส่วนร่วมของทุกส่วน/ฝ่ำยที่เก่ียวข้องและสำมำรถน ำไปปฏิบตัิได้จริง รวมถึงกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรปรับปรงุ
แก้ไข/พัฒนำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในส ำนักงำน ดังนี  

 2.4.1 คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละภำรกิจในกำรป้องกันและลดควำม
เสี่ยงจำกอัคคีภัยตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนอย่ำงชัดเจน พร้อมทั งก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำน 

 2.4.2 คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ควรก ำหนดให้มีกำรฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภำยในส ำนักงำน ที่จัดท ำขึ น ว่ำสำมำถน ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงมำกน้อยเพียงใด พบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติตำม
หรือไม่ เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรับ/แก้ไข/พัฒนำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนกังำน ให้สำมำรถน ำไปใช้ได้
จริงและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 

เค้าโครงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงาน 

 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ก ำหนดให้นำยจ้ำง จัดให้มีระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำร เช่น จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ  



กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์ ฯลฯ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2543 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจทุกแห่งถือปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนที่รำชกำร หน่วยงำนของรั ฐ และรัฐวิสำหกิจ โดยกำร
จัดท ำแผนหรือมำตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย อุบัติภัยขึ นภำยในหน่วยงำน จัดให้มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ตำม
หลักสูตรกำรดับเพลิงเบื องต้น และให้มีกำรฝึกซ้อมแผนให้เป็นไปตำมแผนของแต่ละหน่วยงำนที่จัดท ำขึ น 

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ตระหนักถึงอันตรำยและผลกระทบที่เกิดขึ นจำกอัคคีภัย ทั งทำงตรงและ
ทำงอ้อม จึงจัดท ำเค้ำโครงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำน เพื่อให้คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำน รองรับเหตุกำรณ์อัคคีภัยที่อำจเกิดขึ นไ 

เค้าโครงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ปก 

2) ค าน า 

1) สารบัญ 

2. ความส าคัญของ

ปัญหา 

3. วัตถุประสงค์

ของแผน 

4. ขอบเขตของแผน 

5. ข้อมูลของ

หนว่ยงาน 

1. การปฏบัิตกิ่อนเกิด

อัคคีภัย 

- การตรวจตราความ

ปลอดภัย 

- การรณรงค์เผยแพร่ 

และเสริมสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- การฝึกเพื่อทดสอบ

แผน 

- การเตรียมพร้อม

ส าหรับอพยพหนไีฟ 

 

6. การปฏบัิติ

ระหว่างเกิดอัคคีภัย 

- การปฏบัิติ

ระหว่างเกิด

อัคคีภัยในเวลา

ราชการ 

 

7. การปฏบัิตหิลังเกิด

อัคคีภัย 

8. การแปลงแผนไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

9. ภาคผนวก 

- บัญชรีายช่ือหนว่ยงาน

ตดิตอ่กรณีเกิดอัคคีภัย 

- แบบตรวจตราความ

ปลอดภัย 

- แผนอพยพหนีไฟของ

หนว่ยงาน 

- แผนผังทางหนไีฟ 

- คู่มอืการใชถ้ังดับเพลงิ 

- ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบัิติ 

- ก าหนดแนวทางการตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

ฯ 

- ฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงาน 

- ปรับแก้ไขแผน กรณพีบปัญหาอปุสรรค/ไม่สามารถปฏิบัตติามท่ีแผนก าหนด 



1. ความส าคัญของปัญหา 
 ควำมส ำคัญของปัญหำอัคคีภัยที่อำจเกิดขึ นในบริเวณส ำนักงำน/เหตุผล ที่คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
พะเยำ ต้องจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ขึ น โดยกำรอ้ำงอิงกฎหมำย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 
2543 เร่ือง มำตรกำรและแนวทำงในกำรปอ้งกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนที่รำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ ฯลฯ 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผน 
 ผลลัพธ์สุดท้ำยที่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ต้องกำรจะบรรลุให้ชัดเจนและควรก ำหนด
วัตถุประสงค์ที่สำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น 
 2.1 เพื่อก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ในกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้ชัดเจน 
 2.2 เพื่อลดอัตรำควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยภำยในบริเวณพื นที่ปฏิบตัิงำนของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 2.3 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยต่อ อำจำรย์ นิสิต ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อรำชกำรทุกคน 
 
3. ขอบเขตของแผน 
 ขอบเขตกำรใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ให้
ชัดเจน เช่น แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนของวิทยำลัยทะเยำ  ฉบับนี  ใช้ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
ที่อำจจะเกิดขึ นในบริเวณสถำนที่ปฏิบัติงำนของวิทยำลัยฯ และบรรเทำสำธำรณภัยเขต ทั งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำรเท่ำนั น ซึ่งหำกอัคคีภัยที่เกิดขึ น มีควำมรุนแรงจนเกิดขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 
4. ข้อมูลของหน่วยงาน 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 ที่ตั งของหน่วยงำน (ควรมีแผนที่/แผนผังชองอำคำรที่แสดงจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัย ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ 
ต ำแหน่งกำรติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ 
 ปัจจัยเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น กำรใช้สถำนที่จัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ลักษณะอำคำร 
ควำมพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรใช้สำรเคมีที่อำจเป็นเชื อเพลิง ฯลฯ 
 4.2 ข้อมูลบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลำกรของหน่วยงำน เช่น จ ำนวนคน จ ำนวนเพศ ชำย-หญิง หรือ จ ำนวนผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ ฯลฯ 
 4.3 ข้อมูลเคร่ืองมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ข้อมูลจ ำนวน/สภำพกำรใช้งำนของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
หน่วยงำน เช่น เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ รถน  ำดังเพลิง อุปกรณ์ตรวยจับควัน อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลงไหม้ อุปกรณ์
ปฐมพยำบำลเบื องต้น เป็นต้น ฯลฯ 



5. การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย 
 5.1 การตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
 มอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรตรวจตรำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของคณะสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ พร้อมทั ง ให้ก ำหนดแนวทำง กำรตรวจตรำควำมปลอดภัยต่ำง ๆ เช่น ให้ หน่วยงำน ก.เป็นหน่วย
รับผิดชอบในกำรตรวจตรำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ เช่น ปลั๊กไฟฟ้ำ 
เครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ำยได้ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ฯลฯ โดยด ำเนินกำรดังนี  
 -ให้ทุกส่วน/ทุกฝ่ำยมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรตรวจตรำควำมปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยให้ชัดเจน โดยให้
ระบุชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
 -จัดท ำแบบฟอร์มกำรตรวจตรำควำมปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัย 
 -ส ำรวจตรวจตรำควำมปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยในบริเวณส ำนักงำน ว่ำพร้อมใช้งำนหรือไม่ 
 -จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจตรำควำมปลอดภัยให้ผู้บริหำรทรำบ ทั งนี  หำกพบข้อบกพร่อง/ใช้งำนไม่ได้ให้เสนอ
ผู้บริหำร เพื่อสั่งกำรให้ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
 5.2 การรณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  มอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบกำรรณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอัคคีภัยอย่ำงจริงจัง เช่น ให้หน่วยงำน ข. จัดกิจกรรม/โครงกำรในกำรรณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้ำง
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เจ้ำหน้ำที่ของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ เช่น วิธีกำรแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ กำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื องต้น กำรอพยพหนีไฟ กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญเหตุเพลิงไหม้ ฯลฯ 
 5.3 การฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานฯ 
  มอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบกรฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ 
พร้อมทั ง ประเมินผลกำรฝึกเพื่อทดสอบแผนดังกล่ำว เพื่อน ำข้อมูลมำประกอบในกำรปรับปรุง ทบทวน และแก้ไขแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น เช่น ให้หน่วยงำน ค. เป็นหน่วยรับผิดชอบกำรฝกึ
เพื่อทดสอบแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ พร้อมทั ง ประเมินผลกำรฝึกเพื่อทดสอบแผนดังกล่ำวและ
ประมวลข้อมูลมำประกอบในกำรปรังปรุง ทบทวน และแก้ไขแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ โดยท ำกำร
ฝึกทดสอบแผนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง หรือ เป็นประจ ำทุกเดือน ฯลฯ 
 5.4 การเตรียมพร้อมส าหรับการอพยพหนีไฟ 
  ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อเตรียมควำมพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้ำ หำกมีกำรอพยพหนีไฟ โดยให้ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนอพยพหนีไฟ กำรจ ำท ำบัญชีรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนกำรจัดท ำบัญชีเอกสำรและทรัพย์สินทำง
รำชกำรส ำคัญที่ต้องขนย้ำย กำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรขนย้ำยทรัพย์สินทำงรำชกำร เช่น ให้ หน่วยงำน ง. 
ด ำเนินกำรเพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับกำรอพยพหนีไฟ ดังต่อไปนี  

1. จัดท ำแผนกำรอพยพหนีไฟของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ โดยให้ก ำหนดผู้น ำกำร
อพยพ ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ เส้นทำงหนีไฟ จุดรวมผล จุดรองรับกำรอพยพ สัญลักษณ์ส ำหรับใช้น ำ
กำรอพยพ ข้อปฏิบัติในกำรอพยพ ฯลฯ 

2. จัดท ำบัญชีรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในคณะสหเวชศำสตร์   มหำวิทยำลัยพะเยำส ำหรับใช้ในกำร
ตรวจสอบยอดผู้อพยพ โดยให้ท ำกำรปรับปรุงบัญชีรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 



3. จัดท ำบัญชีเอกสำรและทรัพย์สินส ำคัญทำงรำชกำรที่ต้องขนย้ำยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั ง
จัดท ำสัญลักษณ์เรียงล ำดับควำมส ำคัญ เช่น หมำยเลข 1 – ขนย้ำยล ำดับที่ 1 , หมำยเลข 2 –ขน
ย้ำยล ำดับที่ 2 , หมำยเลข 3 – ขนย้ำยล ำดับที่ 3 เป็นต้น 

4. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรขนย้ำยและเก็บรักษำทรัพย์สนิ เอกสำร และ ทรัพย์สินส ำคญั
ของทำงรำชกำรตำมบัญชีที่จัดท ำขึ น ฯลฯ  
 

6.การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย 
 6.1 การปฏิบัติระหว่าเกิดอัคคีภัยในเวลาราชการ 
  6.1.1 กำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
  ก ำหนดจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ช่องทำงกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แนวทำงกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั ง
ก ำหนดผู้ท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงให้ชัดเจน 

1. ให้ดับเพลิงเทศบำลแม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ เป็นหน่วยงำนรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยให้แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ผ่ำนหมำยเลข 054-466-697 เป็นจุดรับเหตุเพลิงไหม้ 

2. ให้คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ เป็นผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง ตำมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยภำยใน
คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

3. ให้ผู้พบเหตุกำรณ์คนแรกตัดสินใจว่ำสำมำรถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ พร้อมทั งแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ไปยังจุดดับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 054-466-697 หมำยเลขโทรศัพท์ที่ก ำหนดเป็นจุดรับแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ 

  6.1.2 กำรดับเพลิง 
1.   เมื่อเจ้ำหน้ำที่ที่อยู่ประจ ำจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้รับกำรร้องขอควำมช่วยเหลือหรือได้รับแจ้งเหตุ 

เพลิงไหม้ให้เข้ำท ำกำรดับเพลิงทันที พร้อมทั ง แจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนเข้ำบัญชำกำรเหตุกำรณ์ใน
ฐำนะผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง  

2.   หำกเพลิงไหม้มีควำมรุนแรงลุกลำมจนเกิดขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุม ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไป
ยังสถำนีดังเพลิงใกล้เคียงผ่ำนหมำยเลข 199 พร้อมทั ง สั่งกำรให้อพยพหนีไฟ ตำมแผนอพยพหนี
ไฟที่จัดท ำไว้ ฯลฯ 

3.   ให้ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนอพยพหนีไฟ ท ำกำรตรวจสอบยอดจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 
ณ จุดรวมพล กรณีพบจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ครบถ้วนให้น ำอพยพไปยังจุดรองรับกำรอพยพ หำกไม่ครบถ้วน
ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงสั่งกำรให้เข้ำท ำกำรค้นหำผู้ที่อำจติดค้ำงอยู่ในพื นที่เกิดเหตุ 

4.   หำกค้นพบผู้ได้รับบำดเจ็บให้รำยงำนผู้บญัชำกำรเหตุกำรณ์ทันที พร้อมทั งช่วยเหลือผู้บำดเจ็บมำยงั
จุดปฐมพยำบำล หำกมีผู้ได้รับบำดเจ็บรุนแรงให้ส่งต่อไปยังโรงพยำบำลใกล้เคียง 

5.   เมื่อเพลิงสงบให้ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่อพยพกลับ ฯลฯ ทั งนี ควรจัดท ำแผนภำพ
แสดงแนวทำงปฏิบัติในกำรอพยพหนีไฟเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ ทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติไปในทิศทำง
เดียวกัน 

 
 



แผนภาพ การอพยพหนีไฟ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยดับเพลิงสั่งกำรให้มีกำรอพยพหนีไฟ 

ผู้น ำอพยพน ำอพยพเจำ้หน้ำทีไ่ปยังจุดรวมพล  
และท ำกำรตรวจสอบยอดจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 

น ำอพยพไปยังจดุรับรองกำร
อพยพ 

ผู้อ ำนวยกำรดบัเพลิง สั่งกำรให้
เจ้ำหน้ำทีชุ่ดเผชิญเหตุเข้ำค้นหำผู้ที่

อำจติดค้ำงในพื นที่เกิดเหตุ 

เพลิงสงบ 

ผู้อ ำนวยดบัเพลิงสั่งกำรให้อพยพกลับ 

ชุดเผชิญเหตุเข้ำค้นหำผูท้ี่อำจตดิค้ำง
ในพื นที่เกิดเหตุ 

แจ้งผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงทันที พร้อมทั ง 
ช่วยเหลือผู้บำดเจบ็มำยงัจุดปฐมพยำบำล 

ส่งต่อโรงพยำบำลใกล้เคียงทันทแีละแจ้ง
ผู้อ ำนวยกำรดบัเพลิงทรำบโดยเร็ว 



7. การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย 

 แนวทำงปฏิบัติภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์อัคคีภัยได้สิ นสุดลงแล้ว โดยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล
ควำมเสียหำย กำรฟื้นฟูบูรณะพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ กำรก ำหนดแผนส ำรองในกรณีอัคคีภัยที่เกิดขึ นส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรส ำคัญจนไม่สำมำรถรองรับกำรปฏบัติงำนได้ ให้งำนกำรเงินและพัสดุ (นำงคัทรียำ วันโน และ นำยณัฐพงษ์ ขวัญ
จริง) ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลควำมเสียหำยที่เกิดขึ นต่อทรัพย์สินของรำชกำร รำยงำนให้คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำทรำบ เพื่ออนุมัติให้ควำมช่วยเหลือ/ฟื้นฟูบูรณะ/ปรับปรุงพื นที่ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภั ยที่
เกิดขึ น 

8. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละภำรกิจในกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงจำกอัคคีภัยตำมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ อย่ำงชัดเจน เช่น จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรตรวจตรำควำมปลอดภัย
เก่ียวกับอัคคีภัย เป็นต้น 

 2. ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ เช่น กำร
แต่งตั งคณะท ำงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นต้น 

 3. ก ำหนดให้มีกำรฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ที่จัดท ำขึ นเพื่อน ำมำเป็น
ข้อมูลในกำรปรับ/แก้ไข/พัฒนำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในส ำนักงำนฯ ให้สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น ฯลฯ 

 

ภาคผนวก 

บัญชีรายชื่อหน่วยงานติดต่อกรณีเกิดอัคคีภัย 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
1.แจ้งเหตจุเพลิงไหม้ดับเพลิงเทศบำลต ำบลแม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 054-466-605 ถึง 7 
2.สำยด่วน 1669 
3.ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยพะเยำ 054-466-699 
4.มูลนิธิกู้ภัยลือชำ 06-1590-8421 
5.สถำนีต ำรวจภูธรแม่กำ  
6.โรงพยำบำลพะเยำ 054-409-300 
7.โรงพยำบำลพะเยำรำม 054-411-111 
8.งำนประชำสัมพันธ์จังหวัดพะเยำ 054-481-1704 และ 054-411-1428 
9.กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 054-449-528 
10.กำรประปำส่วนภูมิภำค พะเยำ 054-431-090 

 



แผนอพยพหนีไฟของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ ข้อก าหนดในการอพยพ รายละเอียด 
1. ผู้น าการอพยพ ก ำหนดผู้ท ำหน้ำที่น ำอพยพ พร้อมผู้น ำส ำรอง 1-2 คน (กรณีผู้น ำอพยพไม่

สำมำรถปฏิบัติงำนได้) โดยให้ระบุชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 
1.คณบดีคณะสหเวชศำสตร์  
ผู้น ำอพยพ เบอร์โทร 081-8850394 
2.รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนิสิตและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒธรรม 
ผู้น ำอพยพส ำรองคนที่ 1 เบอร์โทร 085-6189549 
3.รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร  
ผู้น ำอพยพส ำรองคนที่ 1 เบอร์โทร 085-1953409 

2. ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ก ำหนดผู้ที่ท ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ พร้อมผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ส ำรอง 1-2 คน(กรณีผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้) โดย
ให้ระบุชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
1.อ.ดร.กภ.สุดำรัตน์ สังฆะมณี 
     รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและควำมเป็นสำกล เบอร์โทร 091 -
8632809 
2.นำงสำวธิชำพร พูลสวัสดิ์ 
      เจ้ำหน้ำที่คณะสหเวชศำสตร์ เบอร์โทร 085-6052263 
3.นำยเอกพงค์ บริบุญวงค์ 
      เจ้ำหน้ำที่คณะสหเวชศำสตร์ เบอร์โทร 093-6622262 

3. ผู้ท าหน้าที่ชุดปฐมพยาบาล ก ำหนดผู้ที่ท ำหน้ำที่ชุดปฐมพยำบำล พร้อมผู้ท ำหน้ำที่ชุดปฐมพยำบำล
ส ำรอง 1-2 คน (กรณีผู้ที่ท ำหน้ำที่ชุดปฐมพยำบำลไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้)
โดยให้ระบุชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
1. นำงปิลันธนำ เสรเมธำกุล 
      เจ้ำหน้ำที่คณะสหเวชศำสตร์ เบอร์โทร 089-8525856 
2. นำงคัทรียำ วันโน 
     เจ้ำหน้ำที่คณะสหเวชศำสตร์ เบอร์โทร 090-0518589 
3. นำงสำวนุชนำถ ไชยมงคล 
    เจ้ำหน้ำที่คณะสหเวชศำสตร์ เบอร์โทร 081-1631685 

4. เส้นทางอพยพหนีไฟ อพยพตำมแผนผังเส้นทำงหนีไฟ 
5. จุดรวมพล ลำนจอดรถตึกคณะสหเวชศำสตร์ 
6. ข้อควรปฏบัติในการอพยพ

หนีไฟ 
1.พยำยำมตั งสติให้ดี ควบคุมอำรมณ์ให้สงบ ไม่ตื่นตระหนก 
2. ขณะอพยพให้ใช้วิธีเดินเร็วชิดขวำเป็นหลัก ห้ำมวิ่งหรือเดินช้ำ 
3.เชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้น ำอพยพอย่ำงเคร่งครัด 
4.ห้ำมขนสัมภำระใดๆติดตัวไปขณะอพยพ ยกเว้นเงินและเอกสำรส ำคัญ 



5.ระหว่ำงกำรอพยพห้ำมเดินคุยเล่นกัน อย่ำส่งเสียงดังเอะอะหรือเร่งให้คนที่
อยู่ข้ำงหน้ำเดินเร็วขึ น อย่ำผลัก อย่ำดัน หรือแซงกัน 
6.หำกออกบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้ำยให้ปิดประตูหนีไฟเพื่อป้องกันควันไฟ
เข้ำไปในช่องบันไดหนีไฟ 
7.เมื่อเดินออกมำภำยนอกแล้ว ห้ำมเดินทำงย้อนกลับเข้ำไปอีก ไม่ว่ำจะนึก
เร่ืองส ำคัญอะไรขึ นมำได้ก็ตำม  
ฯลฯ 

 

 


