
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย 
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คํานํา 

 
ความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ทํางานเปนสิ ่งที ่การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)             

ใหความสําคัญเปนอันดับตน กปภ. จ ึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพื ่อปองกันภัยอันตรายท่ี   
อาจเกิดขึ้นตอชีวิต  และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลที่มาติดตองานกับ กปภ. อยางจริงจัง
และเปนระบบ 
          แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยฉบับน้ี     จัดทําข้ึนมาโดยมีเน้ือหาครอบคลุมระบบความ
ปลอดภัยของอาคารแตละช้ันโดยเฉพาะการปองกันและระงับอัคคีภัย  กับเหตุฉุกเฉินอื่นท่ีอาจเกิดข้ึนแก
อาคารสํานักงาน แผนฉุกเฉินฯ จะเปนแผนแมบท สําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันภัยของ
พนักงานท่ีอยูในสํานักงาน โดยทุกคนจะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาท่ีของตนเอง และปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินฯ อยางเครงครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน  พนักงานทุกคนในอาคารสํานักงาน มีสวนสําคัญในการ
รวมกันดูแลความปลอดภัย และมีหนาท่ีในการปองกันสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายท้ังแกตนเองและผูอื่น
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน      
  จึงขอใหพนักงาน กปภ. ในสํานักงานทุกคน ทําการศึกษาแผนฉุกเฉินปองกันและระงับ
อัคคีภัยของสํานักงาน กปภ. ใหเกิดความเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตอไป 
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1.  บทนํา 
1.1  ขอบเขต 
             แผนฉุกเฉินปองกัน  และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะใชสําหรับพื้นท่ีภายในบริเวณ การประปา    
สวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ)  (อาคารท่ีอยูภายในพื้นท่ีท้ังหมด)  โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติและ
ความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีของการประปา        
สวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ)  รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดจากการขมขู 
1.2  วัตถุประสงค 
 แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1) เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือเกิดข้ึน
นอยท่ีสุด 
 2) เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากข้ึน 
 3) เพื่อดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
 4) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาท่ีรับผิดชอบของ
พนักงานท่ีเกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
 5) เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาที่ดับเพลิงและหนวยบรรเทาสาธารณภัยของทาง
ราชการไดอยางถูกตอง 
1.3  การเผยแพร 

แผนฉุกเฉิน ฯ ตองแพรใหบุคคลตามหนวยงานตาง  ๆ   ในการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ)   เพื่อศึกษาวิธีปองกันและใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ   เกิดข้ึนในการประปา      
สวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 
1.4  การแกไขปรับปรุง 

การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละคร้ัง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนภายในบริเวณพื้นท่ีอาคารสํานักงาน   

 

2.  จุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึง สนามบริเวณดานขางอาคารวัดอัตราการไหล 
เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไมสามารถดับเพลิงได    หรือได

ยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 

เจาหนาท่ีอพยพประจําแตละโซนจะตองนําพนักงานและบุคคลที่อยูในโซนนั้น ๆ ไปรวมกัน  ณ  
จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายช่ือ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก  
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ผังแสดงจุดรวมพล ในบริเวณการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 

 

จุดรวมพล 
อาคารวัดอัตรา

การไหล 

 
 

อาคาร
สํานักงาน
หลังใหม 

 
 

อาคาร
สํานักงาน
หลังเกา 

 

เสาธง 

ทางเขาและ 
ทางออก 

ชองทางดวน
ชําระคานํ้า 

 

โรงจอดรถ 
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3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคารสํานักงาน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร  

สํานักงาน  
ผูอํานวยการดับเพลิง (หมายถึง ผูจัดการ หรือ ผูที่ผูจัดการไดมอบหมาย) จะตองรีบไปท่ีศูนยบัญชาการ

เหตุฉุกเฉิน ซึง่อยูบริเวณหองจัดเก็บรายได ๒ และ ๓ งานลูกคาสัมพันธ  อาคารสํานักงานหลังใหม ช้ัน 1 
โดยทันที เพื่อบัญชาการ (แตถามีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนภายในอาคาร 1 ใหยายศูนยบัญชาการไปยังบริเวณ
หนาปอม รปภ. ทางประตูเขา-ออก)                              

งานลูกคาสัมพันธ อาคารหลังใหม ช้ัน 1 ถูกกําหนดใหเปน ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Headquarters) 
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 0-5323-3477  
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอภายในกับศูนย ฯ 123  
                             หมายเลขโทรสาร 0-5325-2272  
 
Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

จุดรวมพล 
อาคารวัดอัตรา

การไหล 

 
 
 
 

 
 

อาคาร
สํานักงาน
หลังเกา 

 

เสาธง 

ทางเขาและ 
ทางออก 

ชองทางดวน
ชําระคานํ้า 

 

โรงจอดรถ 

งานลูกคา
สัมพันธ 

หง.จัดเก็บ
รายได 2 

หง.จัดเก็บ
รายได 3 

หองจัดเก็บรายได 2,3 
ศูนยบัญชาการ

เหตุฉุกเฉิน 

หง.จัดเก็บ
รายได 4 

บริษัท 
วาริน 

หง.จัดเก็บ
รายได 1 
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แผนปองกัน และระงับอัคคีภัย จําแนกไดเปน 3 กรณี ดังนี ้
 4.1 กรณีเหตุการณปกติ ใหดําเนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัยเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ไดแก การจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงคปองกัน   
อัคคีภัยและซักซอมอพยพหนีไฟ ตองรณรงคอยางนอยปละ 1 คร้ัง และตองทําการตรวจตราพื้นท่ีท่ีเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ใหดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย กับแผนการอพยพ
หนีไฟ  
 4.3 กรณีเพลิงไหมสงบลงแลว ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟน 
 

5.  กรณีเหตุการณปกติ 
แผนการอบรม 
 5.1  จัดใหพนักงานฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน อบรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติพนักงานท่ีเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนพนักงานในแตละหนวยงาน 
 หัวขอการฝกอบรม 
 การเกิดเพลิงไหม 

 สาเหตุการเกิดเพลิงไหม 

 การแบงประเภทของเพลิง 

 การปองกันแหลงกําเนิดของการติดไฟ การจัดระบบปองกันอัคคีภัย 

 จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย                     
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางาน 

 วิธีการดับเพลิงประเภทตาง ๆ 

 ประเภทของถังดับเพลิงทุกชนิด 

 เคร่ืองมือดับเพลิงตาง ๆ 

 การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา 

 เรียนรูเกี่ยวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 

 การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา 

 เรียนรูเกี่ยวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 

 วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง 
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 5.2  มีการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป อยางนอยปละ 
1 คร้ัง 
 5.3  จัดใหพนักงานฝกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลข้ันตน และชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุ
อัคคีภัย 
 

6.  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
 แผนการรณรงคเปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพื่อจูงใจใหพนักงานสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการสงเสริมในเร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสํานักงาน ซึ่งแผนรณรงคและปองกัน
อัคคีภัยประกอบดวย 
 6.1 จัดบอรดใหความรูในเร่ืองเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
จากเหตุอัคคีภัย 
 6.2  แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 
 6.3  ติดต้ังปายเตือน ปายหาม วิธีปฏิบัติในบริเวณท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 6.4  ออกระเบียบขอบังคับในการตรวจสอบเคร่ืองใชในการระงับอัคคีภัย 
 6.5  จัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  

5. แผนการปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การปองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณสํานักงานของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 

(ช้ันพิเศษ) จะมีผูรับผิดชอบดังน้ี 
 5.1 ฝายบริหาร  หมายถึง ผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนิน      
การดานความปลอดภัยของ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 

  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และระงับอัคคีภัย 

  ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในพื้นท่ีของตนเอง 

  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการดับเพลิงโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เมื่อเกิด
เหตุรายแรงถึงข้ันดับเพลิงไมไดและมีการเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานทุกคนอพยพลงมา
จากอาคาร 
 5.2 พนักงานและลูกจางทุกคน  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
 5.2.1 กรณีพบตนเพลิง  ควันไฟ  หรือกลิ่นไหม 

  ใหใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงทันที  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
กอนเสมอ 

  แจงผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซนของทาน  โดยบอกตําแหนงท่ีพบเหตุอยางชัดเจน 
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  ในกรณีมีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึนภายในบริเวณสํานักงาน และไมสามารถดับเพลิงได ใหแจง
ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (งานลูกคาสัมพันธ) ทันทีท่ีหมายเลข 123 และแจงตําแหนงของจุดเกิดเหตุใหชัดเจน 
เพื่อชวยกันระงับเหตุตอไป      

  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง และเจาหนาท่ี
อพยพอยางเครงครัด เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนการอพยพตอไป 
 5.2.2 กรณีเม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

  ต้ังสติ อยาต่ืนตระหนก และฟงคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับข้ันตอน   การ
ดําเนินการอพยพ 

  ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และออกจากหองทํางานทันที 
โดยไมตองลอคกุญแจประตูหอง ท้ังน้ีเพื่อสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 

  พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือและนําทางใหแกบุคคลภายนอกท่ี
เขามาติดตองานของ กปภ. เพื่อไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงช่ือผูมาติดตอน้ันใหแก
เจาหนาท่ีอพยพในโซนของตนเพื่อการสํารวจและคนหาฯ 

  การอพยพใหออกทางบันไดหนีไฟ     

 ใหอพยพไปรวมกันท่ีจุดรวมพล  ตามแผนผังท่ีปรากฏในหนา 2 และรายงานตัวกับ 
เจาหนาท่ีอพยพประจําโซนของตนดวย   
 5.3 ผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซน หมายถึง หัวหนางานที่อยู ในแตละโซน มีหนาท่ีดังน้ี 

  ตองเปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในโซนของตน ใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ี ตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน  และระงับอัคคีภัย ของสํานักงานได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน 

  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบัญชาการฯ (งานลูกคาสัมพันธ)   

  ตองศึกษาและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยของสํานักงาน กปภ. 

  ตองสํารวจพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการปองกัน 
และระงับอัคคีภัย มีสภาพผิดปกติ หรือชํารุด เชนถังดับเพลิงหรือสายนํ้าดับเพลิงชํารุด ก็ใหรีบแจงงานลูกคา
สัมพันธ โดยดวน  (โทร 123 )  เพื่อทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วท่ีสุด    

  ตองสํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสม่ําเสมอ  เพื่อไมใหมีสิ่งใดมาวางกีดขวางเสนทางหนี
ไฟ และหากพบวามีสิ่งใด  หรือสภาพใด ท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการอพยพหนีไฟก็ใหรีบแจงงานลูกคา
สัมพันธ  เพื่อทําการแกไขทันที  
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แผนการดับเพลิง 
สําหรับข้ันตอนปฏิบัติ เมื่อพนักงานพบเห็นเหตุเพลิงไหมข้ันตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

พนักงานที่พบเห็นเพลิงไหม 
เขาทําการดับเพลิงทันท ี

สามารถดับเพลิงได ไมสามารถดับเพลิงได 

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง 
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

แจงเจาหนาที ่
ความปลอดภัย (จป.) 

รีบแจงหนวยดับเพลิง 
สถานีดับเพลิงเทศบาล (นครพิงค) 

053-259199 หรือโทร 199 

- แจงงานลูกคาสัมพันธ 
- แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) 

 

ผูอํานวยการดับเพลิงตัดสินใจสั่งใชแผน
ดับเพลิงข้ันรุนแรงและกดสัญญาณ 

แจงเหตุเพลิงไหมเพื่อใชแผนอพยพหนีไฟ 

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง 
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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 5.4  เจาหนาที่ระงับอัคคีภัย  หมายถึง พนักงาน และลูกจางทุกคนในสํานักงาน มีหนาท่ีดังน้ี 
 1) ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงเบื้องตนกอน 
 2) หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (กบก.) 
และกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทันที เพื่อใหเกิดการอพยพ 
 3) ในกรณีแจงเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม ตองแจงขอมูลใหศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และตําแหนงท่ีพบเหตุการณดังกลาวดวย 
         5.5 เจาหนาที่อพยพ หมายถึง ผูแทนหนวยงาน ซ่ึงตองระบุชื่อไวอยางชัดเจน โดยมีหนาท่ี ดังน้ี  
 1) เตรียมรายช่ือพนักงานในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหรูวามีจํานวนเทาไร ช่ืออะไร เพราะเมื่อ
ไดรับสัญญาณใหมีการอพยพ จะไดควบคุมจํานวนผูอพยพไดอยางถูกตองครบถวน 
 2) เมื่อไดยินประกาศ หรือสัญญาณใหอพยพ เจาหนาท่ีอพยพจะตองสั่งการใหพนักงาน ทุกคน
และผูมาติดตองาน กปภ. ซึ่งอยูในโซนพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางบันไดหนีไฟท่ีใกลท่ีสุด 
เพื่อไปยังจุดรวมพล 
 3) เจาหนาท่ีอพยพตองตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากพื้นท่ีอพยพ ดังน้ี 

 ไมมีผูใดติดคางในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

 ปดประตูหองทํางานโดยไมมีการลอคกุญแจ 
 4) เมื่อไปถึงจุดรวมพลใหทําการตรวจสอบจํานวนคนตามรายช่ือใหครบอีกคร้ัง และแจงผล
การตรวจสอบรายช่ือพนักงาน กับรายช่ือผูมาติดตอจากภายนอก ใหผูประสานงานท่ีจุดรวมพล และสรุป
ดวยวามีผูใดสูญหายบางหรือไมและใหทุกคนฟงคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงอยางเครงครัด 
 5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง งานลูกคาสัมพันธ 
เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหม  หรือไดรับสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ศูนยฯมีหนาท่ีดังน้ี 
 1) รายงานใหหัวหนางานลูกคาสัมพันธ พรอมแจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ   และเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ใหทราบเหตุท่ีเกิดข้ึนดวย 
 2) ถาเปนกรณีเพลิงไหม ใหสั่งการเจาหนาท่ีประจําศูนยรีบนําเคร่ืองดับเพลิงและวิทยุสื่อสาร 
ไปยังจุดท่ีเกิดเหตุ พรอมแจงผูอํานวยการดับเพลิงทราบทันทีดวย 
 
 3) สงชางไฟฟาไป ณ ตูควบคุมไฟฟาเพื่อตัดกระแสไฟฟาของจุดท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 4) แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือท่ีจําเปน 
 5) เมื่อไดรับแจงวาไมสามารถควบคุมเพลิงไวได  ใหประกาศหรือกดสัญญาณฉุกเฉินแจง  ทุก
คนเพื่ออพยพทันที 

6) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิง 
 
 



-9- 
 

 5.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมื่อไดรับสัญญาณอพยพ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 
 1)  รปภ. ตองจัดเจาหนาท่ี ไปยังจุดท่ีเกิดเหตุ เพื่อดูแลปองกันมิใหบุคคลภายนอกท่ีไม
เกี่ยวของเขาไปภายในอาคารท่ีเกิดเหตุฯ 
 2)  รปภ. ตองอํานวยความสะดวก  บริเวณทางออกประตูหนีไฟ  เพื่อใหการอพยพเปนไปดวย
ความรวดเร็วและปลอดภัย 
 3)  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
 

6. แผนการตรวจตราพ้ืนท่ี 
 6.1  งานอํานวยการเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย หรือรปภ. หรือ
เวรยาม เพื่อเฝาระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณสํานักงานใหญของ กปภ.ท้ังหมด เปนประจําทุก
วัน 
 6.2  รปภ. ประจําผลัดเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รปภ. ท่ี
ปฏิบัติงานเวรยาม  โดยเจาหนาท่ี รปภ. ตองทําการตรวจตราในสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 

 เมื่อเลิกงานแลวใหตรวจประตูหนาตางของอาคาร และประตูทางเขา-ออกอาคารจาก 
เพื่อใหแนใจวาปดประตู และใสกุญแจ หรือลงกลอนแลว รวมท้ังตรวจตราจุดเสี่ยงของอาคารแตละช้ันเปน
ประจําทุกวัน 

 การตรวจตรานอกเวลาทํางานปกติใหกําหนดจุดตรวจทุกอาคารทุกช้ัน โดยแตละจุดตอง 
มีการดสําหรับให รปภ. เซ็นช่ือการตรวจทุก ๆ 1 ช่ัวโมงหรือ  2 ช่ัวโมง และให งานอํานวยการตรวจสอบ
การดเหลาน้ันเปนประจําทุกวัน 
 6.3 คอยสังเกตเศษสิ่งของท่ีชุมนํ้ามัน สิ่งของท่ีไมใชและปนเปอนนํ้ามัน ขยะ หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจเปน
เช้ือเพลิง ตองเก็บกวาดทําลายใหหมดไปในวันหน่ึง ๆ หรือเก็บไว ในภาชนะท่ีมีฝาปด 
 6.4 เมื่อพบสิ่งท่ีอาจจะทําใหเกิดอัคคีภัยได ตองรายงานให งานอํานวยการทราบ 
 6.5 ทดสอบระบบแจงเตือนอัคคีภัยอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
 

7. แผนอพยพหนีไฟ 
การอพยพหนีไฟเปนวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และทรัพยสินท่ีมี

คา ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งตองมีการซักซอมเปนประจํา 
แผนอพยพหนีไฟ มีองคประกอบตางๆ ท่ีตองมีการซักซอมใหเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับวิธี  การ

ตรวจสอบจํานวนพนักงานในแตละโซน ใครเปนผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบอยูท่ีไหน หนวยชวยชีวิตเปนกลุม
ใด และความพรอมของยานพาหนะ  

ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานระดับหัวหนางานข้ึนไป ตองทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอพยพหนีไฟ ซึ่ง
จะตองปฏิบัติดังน้ี 
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 7.1 ตรวจนับจํานวนพนักงานภายในหนวยงานของตนวา มีการอพยพหนีไฟออกไปยังบริเวณท่ี
ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม และในกรณท่ีีหนวยงานของตนเอง มีเอกสารสําคัญท่ีตองเก็บรักษาไว จะตอง
รีบนําเอกสารสําคัญเหลาน้ันรวบรวมไว และนําออกไปจากสถานท่ีเกิดเหตุดวย (ถาทําได) 
 7.2 เปนผูนําทางใหแกพนักงานเพื่ออพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว 
 7.3 ทําการตรวจสอบโดยนับจํานวนพนักงานท่ีอพยพ มาถึงจดุนัดพบ หรือจุดรวมพล  
 7.4 หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัยตองรีบดําเนินการแจงหนวยชวยชีวิต เพื่อ
เขาไปคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานท่ียังติดคางอยูในอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 
 7.5 กรณีท่ีพนักงานอพยพออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมอีาการเจ็บปวย เชน เปนลม ช็อคหมดสติหรือ
บาดเจ็บ ใหแจงหนวยชวยชีวิตทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน หากอาการไมดีข้ึน ใหติดตอหนวย
ยานพาหนะ เพื่อนําสงโรงพยาบาลตอไปโดยเร็ว 
 

8. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 
การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง เปนหนาท่ีของศูนยบัญชาการเหตุ

ฉุกเฉินท่ีจะตองดําเนินการในข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
 8.1 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย  
  1) ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึน และขอรับความ
ชวยเหลือ 
  2) ตองคนหาผูสูญหาย และชวยชีวิต ซึ่งอาจติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุฯ 
  3) ตองเคลื่อนยายผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีสําคัญออกจากท่ีเกิดเหตุ  
  4) ตองกําหนดทีมงานชวยเหลือใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 
 8.2 การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 
  1) ตองทํารายงานสรุปสถานการณท่ีเกิดข้ึนและประเมินความเสียหาย  
  2) ตองเสนอวิธีปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปไดโดยเร็ว
ท่ีสุด เชน การจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานช่ัวคราว หรือ ซอมแซมปรับปรุงสถานท่ี เปนตน 
  3) ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภยั  
 

9. แผนการฟนฟูอาคารของ กปภ. 

 9.1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน               
   ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ใหงานลูกคาสัมพันธ    รวมกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไขปญหาเบื้องตน     
โดยหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขามา ยังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยไดแลว   ใหมี
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การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษตาง ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคาร     ใหมีความ
ปลอดภัย กอนการอนุญาตใหพนักงานเขาไปภายในอาคาร 
 
 9.2 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนท่ีไมรุนแรง งานลูกคาสัมพันธ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
จะตองเขาตรวจพื้นท่ีเพื่อดูความเสียหาย และหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาพื้นท่ีและปฏิบัติตามขอ 
9.1 และใหงานลูกคาสัมพันธ  ไปแจงหนวยราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อเขาตรวจสอบพื้นท่ีอีกคร้ัง หากมีความเห็น
รวมกันวาโครงสรางของอาคารยังอยูในสภาพท่ีปลอดภัยสามารถซอมแซม ใชงานได งานลูกคาสัมพันธจะตอง
แจงใหงานอํานวยการรีบดําเนินการจัดจางผูรับเหมา เขามาทําการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ี  เปนการดวน 
 9.3 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 

ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ใหงานลูกคาสัมพันธทําการปดกั้นบริเวณดังกลาวใหมิดชิด  เพื่อหาม
บุคคลเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยังหนวยราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเขาสํารวจสภาพ
อาคารวายังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชได ก็ใหงานอํานวยการดําเนินการจัดจางผูรับเหมา
เขาทําการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ีโดยเร็ว หากไมสามารถใชอาคารท่ีเกิดเหตุไดอีก ใหรีบแจงผูจัดการ ทันที 
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบไปยังผูวาการฯ ในการจัดหาสถานท่ีทํางานใหมเปนการช่ัวคราว 
 

10. การปฏิบัติเม่ือไดรับการขมขูทางโทรศัพท 

 10.1 เม่ือพนักงานไดรับแจงการขมขู ตองปฏิบัติตน ดังนี้  
 10.1.1 ต้ังสติใหมั่น ทําใจใหสงบ อยาต่ืนเตน และดําเนินการ ดังน้ี 

    กรณีรับโทรศัพทตองพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขอความท่ีแจงขมขู
ท้ังหมด เพื่อทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

    กรณีใชหนังสือขมขูตองอานขอความในหนังสือขูอยางละเอียด แลวรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

  กรณีพบเห็นการขมขูโดยวัตถุแปลกปลอม จะตองจดจําลักษณะวัตถุหรือสิ่งของ 
แปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบ อยางละเอียด โดยไมแตะตองวัตถุ หรือสิ่งของ เปนอันขาด แลว
รายงานตอผูบังคับบัญชา ขณะเดียวกันตองเฝาระวังมิใหผูใด เขาใกลวัตถุแปลกปลอมน้ันดวย 
 10.1.2. แจงเหตุการณท่ีพบ ใหแกผูเกี่ยวของโดยทันที เชน 

  แจงหัวหนางานลูกคาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท  123 หรือ 

  แจงผูบงัคับบัญชาตนสังกัดของตนในอาคาร / ช้ันน้ัน ๆ เพื่อทราบและดูแล    ให
พนักงานอยูในความสงบกอนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะมาถึงจุดเกิดเหตุ 

  ถาคิดอะไรไมออกใหแจงติดตอ รปภ. 
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 10.1.3 หัวหนางานลูกคาสัมพันธ เมื่อไดรับแจงเหตุขมขูแลวตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1) สั่งการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนายรวมถึงเจาหนาท่ีหองรับ-สงเอกสาร 
เพิ่มความระมัดระวังการรับสิ่งของหรือพัสดุท่ีนาสงสัย ในกรณีพบพัสดุตองสงสัยวาจะมีวัตถุอันตรายอยู
ภายใน ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจและผูบริหารทันที 
 2) ในกรณีท่ีถูกขมขูวามีระเบิดอยูในอาคาร ใหรายงานผูจัดการรับทราบ แลวจึงกด
สัญญาณแจงอพยพพนักงานออกจากอาคารและประกาศแจงทุกคนระงับการใชวิทยุสื่อสาร    หรือเคร่ืองมือ
ท่ีใชคลื่นความถ่ีทุกชนิด 
 3) โทรศัพทแจงสถานีตํารวจภูธรชางเผือก หมายเลขโทรศัพท 0-5321-8443-5 หรือแจง 
191 ทันที  
 4) ถาเกิดอัคคีภัยใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยอาคารสํานักงาน 
อยางเครงครัด 
                       5) ในกรณีท่ีจําเปนตองอพยพผูท่ีอยูในอาคารอื่นใกลเคียงซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก
แรงระเบิด ใหประสานงานกับเจาหนาท่ีของอาคารน้ันๆเพื่อใหทราบเหตุการณ ท้ังน้ี เพื่อปองกันการต่ืน
ตระหนก ของบุคคลท่ีอยูในอาคารอื่น ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 
 10.2 ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
 10.2.1 ในกรณีท่ีไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพื่อใหไดขอมูล ดังน้ี 

  เหตุผลของการขมขู 

  ช่ือผูโทร ฯ มา กับหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 

  ชนิดของระเบิด เวลาท่ีต้ังไวใหระเบิด 

  วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 
 ท้ังน้ี ใหสังเกตสัญญาณโทรศัพทวาเปนโทรศัพทท่ีติดตอมาจากภายใน หรือภายนอก กปภ. หรือโทรฯ

สาธารณะ หรือโทรศัพทเคลื่อนท่ี น้ําเสียงของผูพูด สําเนียง อารมณ ท่ีแสดงออกขณะพูด เสียงอื่น ๆ  ท่ีแทรก
เขามาในโทรศัพท รวมท้ังเวลาท่ีไดรับแจง เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา โดยเร็วท่ีสุด 
 10.2.2 ติดตอแจงเหตุให หัวหนางานลูกคาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท 123 เพื่อทราบทันที 
 10.2.3 จัดสงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไปยังสถานท่ีสงสัยโดยทันที เพื่อดูแลมิใหมีการ
แตะตองหรือเคลื่อนยายหลักฐานใด ๆ จนกวาเจาหนาท่ีตํารวจจะมาถึง ตลอดจนดูแลใหพนักงานอพยพ
ออกจากสถานท่ีสงสัยอยางสงบโดยเร็ว และใหไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี ท่ีปลอดภัย 
 10.2.4 สั่งการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีจะมาถึง เพื่อนําไปยังสถานท่ีสงสัย หรือเกิดเหตุโดยเรงดวน 
 10.2.5 ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 
 10.2.6 ในกรณีเกิดการขูเกี่ยวกับระเบิดนอกเวลาทํางาน ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของ กปภ. จะมาถึงท่ีเกิดเหตุ 

ขณะเดียวกันก็ใหแจงเหตุไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาแกไข คือ 



-13- 
 

 
กลุมงานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด   
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่33  คายสมเด็จพระบรมราชชนน ี

หมายเลขโทรศัพท 0 5349 9014 – 5 ตอ 218  หรือแจงโทร 191 
                    

11. การปฏิบัติเม่ือเกิดภัยทางธรรมชาติ 

               ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอตัวอาคาร
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูภายในอาคารได      
 เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน จนทําใหอาคารท่ีทํางานไดรับความเสียหาย หัวหนางานลูกคา
สัมพันธ กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะเปน      
ผูประเมินสถานการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน พรอมท้ังรายงาน   
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม โดยดวนท่ีสุด  หากพบวาสภาพความเสียหาย 
ของอาคารอาจเปนอันตรายตอพนักงาน ก็ใหประกาศ หรือกดสัญญาณแจงพนักงานใหอพยพออกจาก
อาคารไวกอน เพื่อความปลอดภัย 


