
แบบฟอร์ม 5.5(1)

ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบประจ ำพ้ืนท่ี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ 1. แจ้งผู้รับผิดชอบประจ ำพ้ืนท่ีทันที

                  2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
3. ตะโกนขอควำมช่วยเหลือจำกทีมฉุกเฉิน

ทีมฉุกเฉินประจ ำพ้ืนท่ี
1 นำยกิตติพันธ์ ไชยยำต๊ิบ

2 นำยต่อพงษ์ เสมอใจ
3 นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
1. ท ำกำรดับเพลิงเบ้ิองต้นโดยใช้ถังดับเพลิง
2. ถ้ำดับเพลิงไม่ได้ให้รีบแจ้ง ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง
    
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง
ทีมขนย้ำย     

นำย ปัญญำ แก้วค ำ 1.ขนย้ำยส่ิงของท่ีส ำคัญท่ีสุดออกจำกจุดเกิดเหตุ
นำยสนอง ค ำบุญป๋ัน 2.น ำส่ิงของไปรวบรวมไว้ท่ีจุดรวมพล จุดรวมพล ตู้น้ ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ต ำแหน่งปัจจุบัน

นำย สุขธรรม โนบำง 3.เฝ้ำส่ิงของท่ีขนย้ำย ณ จุดรวบรวม รวมถึงกำร
นำงสำว จุฑำมำศ ถนัดกิจ สนับสนุนกำรอพยพและกำรระงับเหตุเพลิงใหม้ ล ำดับ

ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงข้ันต้นร้องขอ 1
ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงำน 2

3
นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ 1.เคล่ือนย้ำยบุคคลมำยังจุดรวมตัวฉุกเฉิน 4
นำงสำววนิดำเช้ือค ำฟู บริเวณจุดรวมพล 5
นำงรพีพรรณ ศรีทะ 2.ตรวจเช็คยอดบุคลำกร ครบ/ไม่ครบ 6
นำงสำวชนำภำค ำวงค์ 3.รำยงำนผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง

เส้นทำงอพยพ / จุดรวมพล

41190
41191 , 42000

43046

053-234444 , 259199สถำนีดับเพลิงเทศบำลนครเชียงใหม่
053-259191

หัวหน้ำทีมฉุกเฉิน

สถำนท่ี โทรศัพท์

053-211750
199

ศูนย์บริหำรจัดกำรเมืองอัจฉริยะ (รปภ.มช.)
ศูนย์แม่ข่ำยวิทุยุเอรำวัณ
รถบริกำรฉุกเฉินนอกเวลำรำชกำร
สถำนีต ำรวจภูพิงค์ฯ
ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ช่ือ-สกุล หน้ำท่ี

ช่ือ-สกุล หน้ำท่ี

แผนฉุกเฉิน
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สถำนีต ำรวจภูพิงค์ฯ 053-211750
ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199
สถำนีดับเพลิงเทศบำลนครเชียงใหม่ 053-234444 , 259199
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เส้นทำงอพยพ / จุดรวมพล

หัวหน้ำทีมฉุกเฉิน

ช่ือ-สกุล หน้ำท่ี
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