
                                    งานดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย 

องคประกอบไฟ 

-เชื้อเพลิง สารทุกชนิดท่ีติดไฟได 

-ความรอน แหลงกําเนินความรอนมาจากทางกล ไฟฟา ความรอน และเคมี 

-อากาศท้ังอากาศท่ีเราหายใจและอากาศท่ีมีปฏิกิริยากับไฟ เชน ไฮโดรเจน 

การดับไฟ 

- ตัดความรอน 

- ตัดเชื้อเพลิง 

- ตัดอากาศ 

- ตัดปฏิกิริยาลูกโซ 

ประเภทของไฟ 

1. Class A เปนเชื้อเพลิงพ้ืนฐานท่ัว ๆ ไปท่ีเปนของแข็งจําพวกไม กระดาษ เสื้อผา พลาสติก ยาง ฯลฯ 

เม่ือเผาไหมแลวจะเหลือเถาถาน 

             วิธีการดับไฟ :   สามารถดับไดดวยการทําใหเย็นลงหรือการชุบน้ําหรือสารเคมีแหงชนิดตางๆ ได 

2. Class B เปนเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลวไวไฟ ของเหลวติดไฟ และเชื้อเพลิงท่ีมีสถานะเปนกาซ ไดแก 

น้ํามันเบนซิน โพรเพน และแอลกอฮอลเม่ือเผาไหมแลวจะไมเหลือเถาถาน 

              วิธีการดับไฟ:   สามารถดับดวยการปกคลุมทําใหคุกรุนหรือการใชสารทําลายการเกิดปฏิกิริยา 

3. Class C เปนไฟท่ีมีกระแสไฟฟา รวมอยูกับเชื้อเพลิง เชน อุปกรณไฟฟาเปนไฟประเภทเดียวท่ีไม

เก่ียวกับชนิดเชื้อเพลิงโดยตรง แตใชกระแสไฟฟารวมอยูในเชื้อเพลิงเปนเกณฑในการจําแนก 

วิธีดับไฟ :  สามารถดับเพลิงโดยตัดกระแสไฟฟา 

4.  Class D เปนเชื้อเพลิงในกลุมโลหะเกิดการติดไฟ เชน แมกนีเซียม เชื้อเพลิงประเภทนี้จะติดไฟยาก 

แตเม่ือเกิดการลุกไหมข้ึนแลวจะทําใหเกิดเพลิงไหมท่ีมีความรุนแรงมาก 



       วิธีการดับไฟ :  สามารถดับดวยสารเคมีแหงชนิดพิเศษท่ีสามารถปกคลุม และทนตอความรอนสูง

และหามใชน้ําฉีดเด็ดขาด 

5. Class K เปนเชื้อเพลิงน้ํามันทําอาหาร น้ํามันพืช น้ํามันจากสัตว และไขมัน 

วิธีการดับไฟ : สามารถดับดวยการทําใหอับอากาศ หากไมสามารถทําได ใหใชน้ํายาโฟมหรือทราย 

ในการดับไฟ เครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะโฟมหรือทรายในการดับไฟ เครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะคือชนิดน้ําผสมสาร

โพแทสเซียมอะซิเตท และหามใชน้ําฉีดเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ประเภทสารดับเพลิง 

 

1. ผงเคมีแหง ไมเปนอันตรายตอมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภท เหมาะสําหรับใชในท่ีโลงแจง บาน 

อาคารขนาดใหญ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน ใชดับไฟประเภท A B C แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

1. ผงโซเดียมไบคารบอเนต+ กาซไนโตรเจน 

2. ผงโพแทสเซียมอะซีเตท 

 
2. กาซคารบอนไดออกไซด เปนกาซเฉ่ือยไมชวยในการลุกไหม ไมมีสี ไมมีรส ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ หนัก

กวาอากาศ 1.5 เทา ฉีดออกมาแลวไมเหลือกากไว เก็บไดนานไมเสื่อมสภาพ เหมาะสําหรับภายใน

อาคาร ดับไฟ ท่ีเกิดจากแกส น้ํามัน และไฟฟา ประเภท ABC 



 
3. น้ํายาเหลวระเหย 

• ถังสีเขียว บรรจุน้ํายาดับเพลิงชนิด BF 2000 ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ เหมาะสําหรับในหอง 

คอมพิวเตอร หองซอฟแวร หองไฟฟา อาคาร สํานักงาน รถยนต โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีพักอาศัย 

ใชดับไฟประเภท A B C 

• ถังสีฟา เหมาะสําหรับในบาน ดับไฟท่ีเกิดจากน้ํามันทอดในครัวเรือนได เม่ือใชงานแลว ฉีด

สารเคมีไมหมด สามารถนํามาใชตอจนหมดได 

 

 
4. น้ํายาโฟม บรรจุน้ํายาโฟมในถังสแตนเลส แรงดันสูง ฉีดพนออกมาเปนฟองคลุมผิวเชื้อเพลิง ทําใหอับ

อากาศและลดความรอน เหมาะสําหรับบานพักอาศัย ปมน้ํามัน รานขายสี ใชดับไฟประเภท A B 



 

 

5. น้ําสะสมแรงดัน ใชดับไฟประเภทA 

องคประกอบการดับเพลิง 

- แผนผังอาคารแยกแตละชั้น 

- กําหนดตัวบุคคล และหนาท่ี 

- กําหนดตัวบุคคลเขาดับเพลิงปองกันการลุกลาม 

- ขอมูลอ่ืนๆของแตละฝายในหนวยงาน เชน การกําหนดเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน 

กอนเกิดภัย 

แผนการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การฝกซอมเชิงอภิปราย 

o เนนการหารือ อภิปรายแผน มาตรการ วิธีปฏิบัติ 

o เนนประเด็นยุทธศาสตร นโยบายของหนวยงาน 

o ไมมีการเคลื่อนยายทรัพยากรใด ๆ 

 

 

 



2. การฝกซอมเชิงปฏิบัติการ 

o มีการเคลื่อนยาย ระดมทรัพยากร และบุคลากร 

o มีความซับซอน นําแผนนโยบาย และมาตรการไปสูการปฏิบัติจริง 

o พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ทีมงาน 

 

ขณะเกิดภัย 

แผนการอพยพหนีไฟ 

ใชปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหมข้ันลุกลาม กําหนดใหมีการบัญชาการเหตุการณ และมีการตั้งศูนยปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน การอพยพหนีไฟ ประกอบดวยบัญชีรายชื่อจํานวนบุคลากรในสังกัด เสนทางอพยพหนีไฟ กําหนดจุด

นัดพบ และจุดรวมพล 

  

หลังเกิดภัย 

แผนการฟนฟูบูรณะ 

การบริหารจัดการใหหนวยงานสามารถใหบริการ และเจาหนาท่ีกลับมาปฏิบัติหนาท่ีตามปกติไดอยางรวดเร็ว 

สํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน 

   

 

 



 

 

 



การตรวจเช็คและบํารุงรักษา ถังดับเพลิง 

      การบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

เครื่องดับเพลิงเปนอุปกรณท่ีสําคัญตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางยิ่ง จึงควรบํารุงรักษาเพ่ือใหอยูในสภาพ

พรอมใชงานตอเหตุไมคาดคิดไดอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ  

 

         สถานท่ีติดตั้ง 

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง มีความชื้นสูง หรือเกิดความสกปรกไดงาย เชน ตากแดด ตากฝน 

หรือติดตั้งใกลจุดกําเนิดความรอนตางๆ เชน เตาไฟ หรือเครื่องจักรท่ีมีความรอนสูง 

        การบํารุงรักษา 

- ทําความสะอาดตัวถัง และอุปกรณ (สายฉีด, หัวฉีด) เปนประจําเพ่ือตรวจดูสภาพตัวถังและอุปกรณอยูใน

สภาพพรอมใชงาน และมีสภาพใหมอยูเสมอ 

- หากเปนเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ควรยกถังพลิกคว่ํา-หงาย ประมาณ5-6ครั้ง ทุกๆ3-6เดือน เพ่ือใหผง

เคมีมีการเคลื่อนตัวและไมจับตัวเปนกอน 

- เครื่องดับเพลิงท่ีมีอายุเกิน 5 ปข้ึนไป ควรสงมาตรวจสอบท่ีบริษัทเพ่ือตรวจเช็คสภาพของตัวเครื่องและทํา

การถายเคมีออกและบรรจุใหม 

  

การตรวจสอบแรงดันภายในเครื่องดับเพลิง 

1.แรงดันปกติ (195psi): เข็มอยูในแนวตั้ง 90ºC ท่ีแรงดันปกติ195psi หรือในพ้ืนท่ีสีเขียวแสดงวาอยูใน 

สภาพพรอมใช 

2.แรงดันตํ่า (RECHARGE): เข็มเอียงไปทางดานซายมือนอกพ้ืนท่ีสีเขียว หรือต่ํากวาแรงดันปกติ195psi 

แสดงวาแรงดันภายในถังต่ํากวาปกติอยูในสภาพไมพรอมใชงาน ควรติดตอบริษัททันทีเพ่ือทําการอัด ฉีด

แรงดันใหม 

3.แรงดันเกิน (OVERCHARGE): เข็มเอียงไปทางดานขาวมือนอกพ้ืนท่ีสีเขียว หรือสูงกวาแรงดันปกติ 195psi 

แสดงวาแรงดันภายในถังสูงกวาปกติสภาพถังอาจจะบวมหรือแตกออกหากแรงดันข้ึนสูงเกิน 1000psi อาจทํา

ใหเกิดอันตรายเนื่องจากถังอาจระเบิดได!!! ควรติดตอบริษัทใหดําเนินการแกไขโดยดวน 

  

หมายเหตุ: เครื่องดับเพลิงชนิดCO2 จะไมมีมาตรวัดแรงดัน ผูใชสามารถตรวจวัดกาซภายในถังไดโดย วิธีชั่ง

น้ําหนัก หากน้ําหนักกาซภายในถังลดลงต่ํากวา80 % ควรติดตอบริษัทเพ่ือทําการดําเนินการบรรจุใหมในทันที 

 

 

 

 

 



                                         ข้ันตอนการตรวจเช็คถังดับเพลิง 

การตรวจเช็คและบํารุงรักษาถังดับเพลิง สามารถทําไดดวยตนเองตามข้ันตอนดังนี้ 

ทานสามารถดาวนโหลดตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงไดท่ีนี่  

 

1. ตรวจดูซีลและสลักนิรภัย ซีลตองอยูในสภาพสมบูรณไมขาดหรือสูญหาย และสลักนิรภัยจะตองเสียบอยูท่ี

ดานคันบีบถังดับเพลิง ในกรณีท่ี ซีล หรือ สลัก ไมอยูท่ีตัวถัง ใหใสสลักนิรภัยสํารองท่ีคันบีบใหเรียบรอยกอน

เนื่องจากถังอาจมีแรงดันอยู เพ่ือปองกันไมใหเคมีในถังดับเพลิงถูกฉีดออกมาและตรวจสอบข้ันตอนตอไป 

 

2. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดัน เข็มแรงดันจะตองอยูในแถบสีเขียวเทานั้น หากเข็มอยูต่ํากวาแถบสีเขียว หรือ

เลยแถบสีเขียว ตองสงถังกลับมาท่ีผูแทนจําหนายหรือโรงงานผูผลิต เพ่ือตรวจสอบและแกไขไดอยางทันที 

 

3. ตรวจสอบสายฉีดและสนิมรอบตัวถัง สายฉีดตองอยูในสภาพสมบูรณไมชํารุดหรือฉีกขาด และใชสายตา

ตรวจท่ีตัวถังโดยรอบ จะตองไมมีสนิมรอยใหญๆเกิดข้ึนซ่ึงอาจทําใหตัวถังมีความแข็งแรงนอยลง 

 

4. พลิกควํ่าถังไปมา หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการพลิกคว่ําถังดับเพลิงไปมา 3-4 ครั้ง และ

ลองจับความรูสึกเคมีดานในถังดับเพลิงดู ดานในผงเคมีตองมีการไหลเหมือนทราย การพลิกคว่ําถังทําเพ่ือชวย

ใหเคมีดานในมีการเคลื่อนไหวไมจับตัวเปนกอนซ่ึงจะทําใหการฉีดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากพลิกคว่ําแลว

รูสึกเหมือนเปนกอนหลนตุบในถัง ใหสันนิษฐานวาเคมีภายในอาจจับตัวเปนกอนและควรถึงเวลาตองเปลี่ยน

เคมีภายในใหม 

 

**การตรวจเช็คถังดับเพลิง ควรทําทุกๆ 3 เดือน หรืออยางนอยท่ีสุด ทุกๆ6เดือน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       งานรักษาความปลอดภัย 

                การรักษาความปลอดภัย  หมายถึงมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหงานรักษาความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัยฯนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพิทักษรักษา นักศึกษา บุคลากร ทรัพยสิน และอาคารสถานท่ี 

ใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย รวมถึงการลด

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย กําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 

1. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล หมายถึง มาตรการท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือนํา

เปนแนวปฏิบัติสามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและเชื่อแนวา เปนบุคคลท่ีไมเปนภัยตอความ

ม่ันคงเขามาปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน 

2. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารสถานท่ี หมายถึง มาตรการท่ีกําหนดข้ึน 

 เพ่ือนําไปเปนแนวปฏิบัติจะทําใหพิทักษรักษาอาคาร สถานท่ี นักศึกษา และบุคลากรใหรอดพนจากภัย 

อันตราย 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย  

1. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบ ท้ังภัยธรรมชาติ ภัยท่ีเกิด

จากการกระทําของมนุษยโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงสรางความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน 

หนวยงานของรฐั และสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ รวมท้ังทรัพยสินของทางราชการ แมหนวยงาน

ของรัฐหลายแหง ไดกําหนดกลยุทธในการปองกันแลว แตปญหาดังกลาวยังไมหมดไป ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใหมไดอีก 

โดยมีเหตุปจจัยสถานการณแวดลอมแตกตางกันไป จากสถานการณดังกลาวขางตน เพ่ือใหการดําเนินการ

รักษาความปลอดภัยอยางเปนระบบ และไดมาตรฐาน นับเปนกลยุทธท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยปองกันภัย

คุกคาม และบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิผล เพ่ือเปนการตอบสนองตอหลักการรักษา

ความปลอดภัย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน จึงกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้ึน 

เพ่ือนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานในหนวยงานตอไป  

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานใหเปนไปในแนวทาง 

เดียวกัน ดังนี้  

2.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และความจําเปนท่ีตองจัดทําระบบ 

การรักษาความปลอดภัย                      

  2.2 ดําเนินการและปฏิบัติตามคําแนะนําการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไว  



2.3 กํากับและดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทบทวน ปรับปรุงใหเหมาะสม 

กับสถานการณและสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

3. การบริหารจัดการดานการรักษาความปลอดภัย  

3.1 หัวหนาหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบและจัดใหมีระบบการรักษา ความปลอดภัยในหนวยงาน 

ของตน  

3.2 หัวหนาหนวยงาน อาจมอบอํานาจหนาท่ีใหแกผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติหนาท่ี 

 เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการ ควบคุม กํากับดูแล ตลอดจนใหคําปรึกษา

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  

                     3.3 หนวยงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการอบรมเจาหนาท่ีของหนวยงานใหทราบถึงความ

จําเปนและมาตรการของการรักษาความปลอดภัย รวมท้ังจัดใหมี การอบรม และทบทวน เพ่ิมเติมอยูเสมอ 

ตามหวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

                     3.4 กรณีหนวยงาน มอบหมาย หรือทําสัญญาจางใหภาคเอกชนดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด

ซ่ึงเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัย ใหภาคเอกชนนั้นถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนี้

ดวย  

4. การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัย  

หนวยงานตองจัดทําแผนการปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย ท้ังในเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉิน 

เพ่ือพิทักษรักษา และคุมครองปองกัน เจาหนาท่ี หนวยงาน และทรัพยสินมีคาใหพนจากการโจรกรรม การ

บอนทําลาย การจารกรรม และการกอวินาศกรรม หรือการกระทําอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงและ

ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยฯ แผนการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนตองดําเนินการเก่ียวกับ

การรักษาความปลอดภัยดานบุคคล และสถานท่ี ใหเครงครัดในการตรวจสอบและจัดระเบียบการควบคุมการ

รักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไว 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี  

             มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแก อาคารสถานท่ีของหนวยงาน ตลอดจน

วัสดุอุปกรณ เจาหนาท่ีในอาคารสถานท่ีดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การ 

กอการราย หรือเหตุอ่ืนใด อันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงจะสงผลใหเกิด

ความเสียหายตอหนวยงาน  

           หนวยงานตองดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ และจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี การกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ใหดําเนินการดังนี้  

1. หนวยงานตองกําหนดพ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม กําหนดขอบเขตท่ีแนชัด เพ่ือ

ควบคุมการ เขา-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ  



2. วางระบบปองกันทางวัตถุเพ่ือเปนเครื่องหนวงเหนี่ยว กีดขวาง ปองกัน บุคคล หรือยานพาหนะท่ี

ไมมีสิทธิเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย เชน รั้ว เครื่องกีดขวาง ชองทาง เขา-ออก รวมถึงระบบการ

ใหแสงสวางในยามวิกาล  

3. การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ  

3.1 การควบคุมบุคคล เพ่ือตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาต  

ใหผานเขาพ้ืนท่ี โดยจัดทําบัตรผาน บัตรแสดงตน และบันทึกหลักฐานการผาน เขา ออก นั้น  

                     3.2 การควบคุมยานพาหนะ เพ่ือใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาในบริเวณ

พ้ืนท่ีได และยังรวมถึงการควบคุมบุคคล และสิ่งของตาง ๆ บนยานพาหนะดวย  

4. ระบบรักษาการณ หนวยงานจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําวัน เจาหนาท่ียาม

รักษาการณ ฯลฯ วางระบบการติดตอสื่อสารและสัญญาณแจงภัย สําหรับตรวจและเตือนใหทราบเม่ือมีภัย 

รวมถึงการติดตั้งอุปกรณเสริมมาตรการ การรักษาความปลอดภัยทางเครื่องมือเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสหรืออ่ืน 

ๆ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย หนวยงานจัดใหมีมาตราการปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

การอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย  

การมีจิตสํานึกและวินัยในการรักษาความปลอดภัย มีความสําคัญอยางยิ่งตอการรักษาความปลอดภัยใน

หนวยงาน ดังนั้นหนวยงาน จึงควรจัดใหมีการปฏิบัติดังนี้  

                     1.หนวยงานตองจัดใหมีการอบรมชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแก

เจาหนาท่ี ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัย  

2. ตองมีการอบรม ทบทวนเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และเพ่ิมเติมวิทยาการใหมตาม

หวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุนจิตสํานึกและวินัยในการรักษาความปลอดภัย  

3. หนวยงานอาจประสานขอความรวมมือ และคําแนะนําในการ จัดอบรมใหความรูจาก 

หนวยงานขางนอก 

           

   

           

   

 

 

           

   



หนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัย     

           เวลาปฏิบัติหนาท่ี        

1.วันทํางาน  วันจันทร - วันอาทิตย       

2. เวลาทํางาน          

  2.1 ผลัดกลางวัน   ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา  07.00  -  19.00 น. 

  2.2 ผลัดกลางคืน             ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา  19.00  -  07.00 น. 

  

จํานวนพนักงาน รักษาความปลอดภัย       

พนักงาน รักษาความปลอดภัย ท้ังหมดมี  10  คน แบงออกดังตอไปนี้     

  1.หัวหนาชุด     จํานวน  1  คน  

  2.ผูชวยหัวหนาชุด     จํานวน  1  คน  

  3.พนกังาน รปภ.     จํานวน  8  คน  

  รวมท้ังหมด     จํานวน  10 คน  

      

 การปฏิบัติหนาท่ีแบงออกเปน  2 ผลัด ดังนี้      

  1.ผลัดกลางวัน   มีพนักงาน รปภ. ท้ังหมด 6 คน    

               1.1 จุดปอม3    จํานวน   2 คน  

               1.2 จุดประตูชายทะเล                      จํานวน   2 คน 

      1.3 จุดประตู5     จํานวน  2 คน  

     2. ผลัดกลางคืน    มีพนักงาน รปภ. ท้ังหมด 4 คน   

                2.1จุดปอม3    จํานวน  2 คน  

               2.2จุดประตูชายทะเล   จํานวน  2 คน  

 

                         ***************************************************** 
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