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1. ความส าคัญของปัญหา 
 ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้ม  
ที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ความมั่นคงของชาติ ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผน 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งเตรียมการซักซ้อมในสถานการณ์จ าลอง เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการ
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันท่วงที และเพ่ือให้เป็นไปตาม 
 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

2) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
3) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
4) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง มาตรการและแนวทาง 

ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
5) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ในการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
 ๒.2 เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยภายในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
 ๒.3 เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3. ขอบเขตของแผน 
  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติฉบับนี้ ใช้ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการเท่านั้น ซึ่งหากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถในการควบคุม ให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ข้อมูลหน่วยงาน 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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 สถานที่ตั้ง 
 เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ด้านหน้าติด 
ถนนวิภาวดีรังสิต ด้านข้างซ้ายด้านหลังติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านข้างขวาติดถนนเส้นตัดใหม่บางบัว
ตามภาพท่ีปรากฏ 

 

 
 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กร Smart ด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจ 
 1) ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
 2) เฝ้าระวัง เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัย 
 4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชน 
 4.2 ข้อมูลบุคลากร (กรอบอัตราก าลัง) 
  ข้าราชการ จ านวน 248  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า จ านวน   25  อัตรา 
  พนักงานราชการ จ านวน 110  อัตรา 
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 4.3 ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ข้อมูลจ านวนสภาพการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกัน  

และระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ จ านวน 34 เครื่อง 
 2) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) จ านวน ๘ เครื่อง 
 3) อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) จ านวน ๒ เครื่อง 
 4) อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ จ านวน ๑ ชุด 
5. การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย 
 5.1 การตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจตรา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แก่ กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ส านักงานเลขานุการกรม พร้อมทั้งให้ก าหนดแนวทางการตรวจตราความปลอดภัยต่าง ๆ เช่นระบุความรับผิดชอบ
ในการตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย เช่น ปลั๊กไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ อุปกรณ์
ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ฯลฯ โดยด าเนินการดังนี้ 
  - ให้ทุกกอง/กลุ่ม มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อัคคีภัยให้ชัดเจน โดยให้ระบุชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
  - จัดท าแบบฟอร์มการตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
  - ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในบริเวณส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 
  - จัดท ารายงานผลการตรวจตราความปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้หากพบข้อบกพร่อง/
ใช้งานไม่ได้ให้เสนอผู้บริหารเพ่ือสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
 5.2 การรณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการรณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตส านึกในการร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง เช่น จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
การอพยพหนีไฟ การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญเหตุเพลิงไหม้ 
 5.3 การฝึกเพ่ือทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
มอบหมายให้กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการฝึก 
เพ่ือทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พร้อมทั้งประเมินผลการฝึก 
เพ่ือทดสอบแผนดังกล่าว เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการปรับปรุงทบทวน แก้ไขแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เป็นประจ าทุกเดือน 
 5.4 การเตรียมพร้อมส าหรับการอพยพหนีไฟ ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อม
ไว้ก่อนล่วงหน้า หากมีการอพยพหนีไฟ โดยให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนอพยพหนีไฟ การจัดท าบัญชี
รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  การจัดท าบัญชีเอกสารและทรัพย์สินทางราชการส าคัญที่ต้องขนย้าย 
การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินทางราชการ ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดท าแผนการอพยพหนีไฟของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยให้ก าหนดผู้น าการอพยพ
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล จุดรองรับการอพยพ  สัญลักษณ์ส าหรับใช้น าการอพยพ 
ข้อปฏิบัติในการอพยพ 
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 2) จัดท าบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ส าหรับใช้ในการ
ตรวจสอบยอดผู้อพยพ โดยให้ท าการปรับปรุงบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3) จัดท าบัญชีเอกสารและทรัพย์สินส าคัญทางราชการที่ต้องขนย้ายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
พร้อมทั้งจัดท าสัญลักษณ์เรียงล าดับความส าคัญ เช่น 
 หมายเลข 1 = ขนย้ายล าดับที่ ๑ 
 หมายเลข 2 = ขนย้ายล าดับที่ 2 
 หมายเลข 3 = ขนย้ายล าดับที่ 3 
 4) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขนย้ายและเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสาร 
และทรัพย์สินส าคัญของทางราชการตามบัญชีที่จัดท าขึ้น 
6. การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย 
 การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัยในเวลาราชการ 
 6.1 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 ก าหนดจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ช่องทางการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แนวทางการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
พร้อมทั้งก าหนดผู้ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการดับเพลิงให้ชัดเจน 
 1) ให้กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แจ้งหน่วยงาน 
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
 2) ให้เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นผู้อ านวยการดับเพลิง ตามแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 3) ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกตัดสินใจว่า สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ 
พร้อมทั้งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ผ่านหมายเลข
ภายในของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลขโทรศัพท์ 3111 - 3115 
 6.2 การดับเพลิง 
 1) เมื่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจ าจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ 
หรือได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เข้าท าการดับเพลิงทันที พร้อมทั้งแจ้งหัวหน้าหน่วยงานเข้าบัญชาการเหตุการณ์ 
ในฐานะผู้อ านวยการดับเพลิง 
 2) หากเพลิงไหม้มีความรุนแรงลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการควบคุมให้แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ไปยังสถานีดับเพลิงใกล้เคียงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ 
 - แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายทุกชนิด สายด่วน 191 
 - แจ้งไฟไหม้ ดับเพลิง สายด่วน 199 
พร้อมทั้ง สั่งการให้อพยพหนีไฟ ตามแผนอพยพหนีไฟที่จัดท าไว้ 
 6.3 การอพยพหนีไฟ 
 1) หากเพลิงไหม้มีความรุนแรงลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการควบคุมของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้ผู้อ านวยการดับเพลิงเป็นผู้สั่งการให้อพยพหนีไฟ ตามแผนอพยพหนีไฟ 
 2) เมื่อผู้อ านวยการดับเพลิงได้สั่งการอพยพหนีไฟ ให้ผู้น าอพยพ (ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนอพยพหนีไฟ) น าอพยพเจ้าหน้าที่ไปตามเส้นทางอพยพที่ก าหนดไปยังจุดรวมพลและจุดรองรับการอพยพ
โดยเร็ว 
 3) ให้ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ (ตามที่ก าหนดไว้ในแผนอพยพหนีไฟ) ท าการตรวจสอบ
ยอดจ านวนเจ้าหน้าที่ ณ จุดรวมพล กรณีพบจ านวนเจ้าหน้าที่ครบถ้วน ให้น าอพยพไปยังจุดรองรับการอพยพ
หากไม่ครบถ้วนให้รายงานผู้อ านวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าท าการค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
 
 



[ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านของคุณ

ดว้ยค าอา้งอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร 

หรือใชพ้ื้นท่ีน้ีเพ่ือเนน้จุดส าคญั เม่ือ

ตอ้งการวางกล่องขอ้ความท่ีส่วนใดก็

ตามของหนา้น้ี ก็เพียงแค่ลากกล่อง

ขอ้ความนั้นมา] 
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 4) หากค้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บให้รายงานผู้อ านวยการดับเพลิงทันที พร้อมทั้งช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 
 5) เมื่อเพลิงสงบให้ผู้อ านวยการดับเพลิง สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อพยพ
กลับไปยังจุดที่ตั้ง ทั้งนี้ได้ท าแผนภาพแสดงแนวทางปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจ 
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังแผนภาพที่ปรากฏ 

 
 

แผนภาพแสดงแนวทางปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ 
 

 
 
 

 

ผูบ้าดเจ็บ 
ผู้อ านวยการดับเพลงิสั่งการ

ให้อพยพกลับไปยังจุดท่ีต้ัง 

 แจง้ผู้อ านวยการดับเพลิงทันที 

พร้อมท้ังชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บไปยัง 

จุดปฐมพยาบาล 
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7. การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย 
 แนวทางปฏิบัติภายหลังสถานการณ์อัคคีภัยได้สิ้นสุดลงแล้วให้ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลความเสียหาย การฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ การก าหนดแผนส ารองในกรณีอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรส าคัญจนไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ ให้กลุ่มบริหารงานคลัง และกลุ่มบริหารงานพัสดุ
ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ รายงานให้
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบ และขออนุมัติให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูบูรณะ ปรับปรุงพื้นท่ี ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น 

8. การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
 8.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อย่างชัดเจน 
 8.2 ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 8.3 ก าหนดให้มีการฝึกเพ่ือทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ที่จัดท าขึ้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับ/แก้ไข/พัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภั ยภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ให้สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9. ภาคผนวก 
 9.1 บัญชีรายชื่อหน่วยงานติดต่อกรณีเกิดอัคคีภัย (หน้า ๗) 
 9.2 แบบตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย (หน้า ๘) 
 9.3 แผนอพยพหนีไฟของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (หน้า ๙ – 1๐) 
 9.4 ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (หน้าที่ 1๑) 
 9.5 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (หน้าที่ 1๒) 
 9.6 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 4 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (หน้าที่ 1๓) 
 9.7 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 9 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (หน้าที่ 1๔) 
 9.8 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 10 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (หน้าที่ 1๕) 
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9.1 บัญชีรายชื่อหน่วยงานติดต่อกรณีเกิดอัคคีภัย 

 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

1. กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ  
ส านักงานเลขานุการกรม 

๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐  
ต่อ 3111 - 3115 

2. สายด่วนแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายทุกชนิด  191 
3. สายด่วนแจ้งไฟไหม้ ดับเพลิง  199 
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1784 
5. โรงพยาบาลวิภาวดี 0 2561 1911 

(สายตรงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
6. ส านักงานเขตจตุจักร 0 2513 3444 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  1129 
8. การประปานครหลวง 1125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๘ – 

 
9.2 แบบตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 

 
ที ่ รายการ จ าน

วน 
ผลการตรวจตรา การปรับปรุง/แก้ไข หมายเหตุ 

เรียบร้อย ช ารุด/ 
ใช้งานไม่ได้ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ปรับปรุง/ 
แก้ไขเรียบร้อย 

1 ปลั๊กต่าง ๆ        
2 กระติกน้ าร้อน       
3 คอมพิวเตอร์       
4 เครื่องปรับอากาศ       
5 สวิตชไ์ฟฟ้า       
6 เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร ์
      

7 ถังดับเพลิง       
8 อุปกรณ์ตรวจจับควัน       
9 อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม ้       

10 เส้นทางหนีไฟ  
(ควรตรวจตราให้ครอบคลุม 
เกี่ยวกับมาตรฐานของประตู 
ผนัง และพื้นที่ใช้เป็น
เส้นทางหนีไฟวา่สามารถ 
ทนความร้อนได้เพียงพอ
หรือไม่) 

      

11 ป้ายสื่อความหมายปลอดภัย 
เช่น ทางหนีไฟ  
ทางเข้า – ออก 

      

12 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
 
 
 

 ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจตรา  
               (………………..………………………….)  

ต าแหน่ง...................................................  
วันที่ตรวจตรา.....เดือน..................พ.ศ. ....... 
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9.3 แผนอพยพหนีไฟของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ที ่ ข้อก าหนดในการอพยพ รายละเอียด 
1 ผู้น าการอพยพ ก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่น าอพยพ พร้อมผู้น าอพยพส ารอง 1 - 2 คน (กรณี

ผู้น าอพยพไม่สามารถปฏิบัติงานได้) โดยให้ระบุชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
และหมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม ผู้น าการอพยพ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๒๐๖ หรือ 08 6408 0298 
๒. นายเอนก  โคตรบุญเรือง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ  หมายเลขโทรศัพท์ 
๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๑๑๑ หรือ ๐๘ ๑๘๐๕ ๑๑๗๔ 
๓. นายอัศวิน  แก้วเชือกหนัง นายช่างเทคนิค กลุ่มอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๑๑๔หรือ 
๐๙ ๗๐๗๘ ๘๗๑๒ 

2 ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ พร้อมผู้ตรวจสอบยอด 
ผู้อพยพส ารอง 1 - 2 คน (กรณีผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้) โดยให้ระบุชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ 
1. นายวีระชัย  จันลุน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาการหัวหน้า
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๓๐๗ หรือ
08 ๔๔๙๖ ๙๐๒๔ 
๒. นางสาวนภาพร  เจินเทินบุญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๓๐๙ หรือ 
08 6๑๐๐ ๗๔๑8 
๓. นางสาวจอมขวัญ วงศ์ไกรปัญญาเลิศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ต่อ ๑๓๐๗ หรือ
08 68๖๙ ๔๒๒๔ 

3 ผู้ท าหน้าที่ชุด 
ปฐมพยาบาล 

ก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่ชุดปฐมพยาบาล พร้อมผู้ท าหน้าที่ชุดปฐมพยาบาล 
ส ารอง 1 - 2 คน (กรณีผู้ท าหน้าที่ชุดปฐมพยาบาลไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้) โดยให้ระบุชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและหมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาวดรุญณี  แก้วสระแสน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการหัวหน้า
กลุ่มอ านวยการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๒๑๐ หรือ
08 ๑๕๕๕ ๗๑๕๕ 
2. นางสาวสมใจ   ยกทรัพย์  นั กจั ดการงานทั่ ว ไปช า นาญการ 
กลุ่มอ านวยการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๒๑๖หรือ 
๐๘ ๙๗๙๖ ๐๐๘๐ 
3. นางประไพ  แจ้งพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๑๑๓ หรือ 
๐๙ ๐๙๗๓ ๕๖๘๗ 

4 เส้นทางอพยพหนีไฟ อพยพตามแผนผังเส้นทางหนีไฟที่ได้ติดตั้งไว้แล้วทั่วทั้งอาคารส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ *แผนผังตามหน้าที่ 1๒ – 1๕ 



5 จุดรวมพล ลานหน้าอาคาร ๑ 
- 1๐ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ข้อก าหนดในการอพยพ รายละเอียด 
6 ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนี

ไฟ 
- พยายามตั้งสติให้ดี ควบคุมอารมณ์ให้สงบ มั่นคง ไม่ตื่นตระหนก 
- ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด และให้ใช้บันไดหนีไฟ 
  และทางหนีไฟ 
- ขณะอพยพให้ใช้วิธีเดินเร็วชิดด้านขวาเป็นหลัก ห้ามวิ่งหรือเดินช้า 
- เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้น าอพยพอย่างเคร่งครัด 
- ห้ามขนสัมภาระใด ๆ ติดตัวไปในขณะอพยพ ยกเว้น  เงิน 
  และเอกสารส าคัญ 
- ระหว่างการอพยพห้ามเดินคุยเล่นกัน อย่าส่งเสียงเอะอะหรือ 
  เร่งให้คนที่อยู่ข้างหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแซงกัน 
- หากออกจากบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้ายให้ปิดประตูหนีไฟ 
  เพ่ือป้องกันควันไฟเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟ 
- เมื่อเดินทางออกมาภายนอกห้องแล้ว ห้ามเดินทางย้อนกลับเข้าไป 
  ที่ห้องอีก ไม่ว่าจะนึกเรื่องส าคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม 
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9.4 ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
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9.5 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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9.6 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 4 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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9.7 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 9 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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9.8 ผังเส้นทางหนีไฟอาคาร 10 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

 


