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1.  บทนํา 



1.1  ขอบเขต 
             แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะใชสําหรับพื้นที่ภายในบริเวณการประปา
สวนภูมิภาคสาขาสันกําแพง (อาคารท่ีอยูภายในพื้นท่ีทั้งหมด)  โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติและความ
รับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาสันกําแพง รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดจากการขมขู 
1.2  วัตถุประสงค 
 แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1) เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือ
เกิดขึ้นนอยท่ีสุด 
 2) เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากขึ้น 
 3) เพื่อดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
 4) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาท่ี
รับผิดชอบของพนักงานท่ีเก่ียวของในเหตุฉุกเฉิน 
 5) เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาท่ีดับเพลิง และหนวยบรรเทาสาธารณภัย
ของทางราชการไดอยางถูกตอง 
1.3  การเผยแพร 

แผนฉุกเฉิน ฯ ตองแพรใหบุคคลตามหนวยงานตางๆ ในการประปาสวนภมูิภาคสาขาสันกําแพง 
เพื่อศึกษาวิธีปองกันและใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉกุเฉินฯ เกิดขึ้นในการประปาสวนภูมิภาค
สาขาสันกําแพง 
1.4  การแกไขปรับปรุง 

การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละคร้ัง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นท่ีอาคารการประปาสวนภูมิภาคสาขาสันกําแพง   
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2.  จุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึงสนามบริเวณเสาธง ดานหนาอาคาร 1 



เมื่อมคีําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไมสามารถดับเพลิงได    
หรือไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉนิ ทุกคนตองปฏบิัติตามแผนอพยพหนีไฟ 

เจาหนาท่ีอพยพประจําแตละโซนจะตองนําพนักงานและบุคคลท่ีอยูในโซนน้ัน ๆ ไป
รวมกัน  ณ  จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก  
             
        
    

 
    
 

ผังแสดงจุดรวมพล ในบริเวณการประปาสวนภูมิภาคสาขาสันกําแพง  
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3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคาร และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร

สํานักงาน 

อาคาร 1 

 
            อาคาร 2 

อาคาร
แรงสูง 

 

 

จุดรวมพล 

อาคารพัสด ุ
 

เสาธง 



ผูอํานวยการดับเพลงิ (หมายถึง ผูจัดการ หรือ ผูทีผู่จัดการประปาไดมอบหมาย) จะตองรีบไปท่ีศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ซึง่อยูบริเวณกองบริการกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 โดยทันท ีเพื่อบัญชาการ (แตถา
มีเหตฉุุกเฉินเกิดขึ้นภายในอาคาร 1 ใหยายศูนยบัญชาการไปยังบริเวณหนาปอม รปภ. ประตู 1)                             
กองบริการกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 ถูกกําหนดใหเปน ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Headquarters) 
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 053331755  
                             หมายเลขโทรสาร 053331789 
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4. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
แผนปองกัน และระงับอัคคีภัย จําแนกไดเปน 3 กรณี ดังน้ี 
 4.1 กรณีเหตุการณปกติ ใหดําเนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัยเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ไดแก การจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค

อาคารแรงสูง 

 
อาคาร 1

สํานักงานเกา 

อาคาร
พัสดุ 

เสาธง 

ทางเขา - ออก 

ผังแสดงท่ีต้ังของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินบริเวณ  อาคาร 1  

 
อาคาร 2

สํานักงานใหม 

ถังสูง 



ปองกันอัคคีภัยและซักซอมอพยพหนีไฟ ตองรณรงคอยางนอยปละ 1 คร้ัง และตองทําการตรวจตรา
พ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 4.2 กรณเีกิดเหตุเพลิงไหม ใหดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย กับแผนการ
อพยพหนีไฟ  
 4.3 กรณเีพลิงไหมสงบลงแลว ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟนฟ ู
 
5. แผนการปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การปองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณการประปาสวนภูมิภาคสาขาสันกําแพง จะมี
ผูรับผิดชอบดังน้ี 
 5.1 ฝายบริหาร  หมายถึง ผูจัดการประปา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการประปา มี
หนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนิน 
การดานความปลอดภัยของ การประปาสวนภูมิภาคสาขาสันกําแพง  
  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และระงับอัคคีภัย 
  ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นในพื้นท่ีของ
ตนเอง 
  ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการดับเพลิงโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ      
เมื่อเกิดเหตุรายแรงถึงขั้นดับเพลิงไมไดและมีการเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานทุก
คนอพยพลงมาจากอาคาร 
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 5.2 พนักงานและลูกจางทุกคน  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
 5.2.1 กรณีพบตนเพลิง  ควันไฟ  หรือกลิ่นไหม 
  ใหใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงทันที  โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย  
กอนเสมอ 



  แจงผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซนของทาน  โดยบอกตําแหนงท่ีพบเหตุอยาง
ชัดเจน 
  ในกรณมีีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้นภายในบริเวณสํานักงานการประปา และไมสามารถ
ดับเพลิงได ใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (กองบริการกลาง) ทันทีท่ีหมายเลข 191 และแจงตําแหนง
ของจุดเกิดเหตุใหชัดเจน เพื่อชวยกันระงับเหตุตอไป      
  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง และ
เจาหนาท่ีอพยพอยางเครงครัด เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการอพยพตอไป 
 5.2.2 กรณีเม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
  ตั้งสติ อยาตืน่ตระหนก และฟงคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับขั้นตอน   
การดําเนินการอพยพ 
  ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนดิ และออกจากหอง
ทํางานทันที โดยไมตองลอคกุญแจประตูหอง ทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 
  พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือและนําทางใหแก
บุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตองานของ กปภ. เพื่อไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวให
แจงชื่อผูมาติดตอนั้นใหแกเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตนเพื่อการสํารวจและคนหาฯ 
  การอพยพใหออกทางบันไดหนีไฟ และหามใชลิฟทในการอพยพหนีไฟโดย
เด็ดขาด     

 ใหอพยพไปรวมกันท่ีจุดรวมพล  ตามแผนผังท่ีปรากฏในหนา 2 และรายงานตัว
กับ 

เจาหนาท่ีอพยพประจําโซนของตนดวย   
 สําหรับพนักงานท่ีอยูระหวางการเขารับการฝกอบรมภายในอาคาร สํานักงาน

ใหญ    ก็ใหรายงานตัวกับเจาหนาท่ีฝกอบรมของหลักสูตรน้ันๆ โดยเจาหนาท่ีฝกอบรมของหลักสูตร 
จะเปนเจาหนาท่ีอพยพประจําโซนน้ันดวย 
 
 

-6- 
 5.3 ผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซน หมายถึง ผูอํานวยการกอง หรือฝาย/สํานักที่อยู 
ในแตละโซน มีหนาที่ดังน้ี 
  ตองเปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตน ให
สามารถปฏิบัติหนาท่ี ตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน  และระงับอัคคีภัย  ของสํานักงานใหญได เมื่อ
เกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้น 



  ตองศึกษาและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉิน ปองกัน ละระงับอัคคีภัยของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาสันกําแพง  
  ตองสํารวจพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ีเก่ียวกับการ
ปองกัน และระงับอัคคีภัย มีสภาพผิดปกต ิ หรือชํารุด เชนถังดับเพลิงหรือสายนํ้าดับเพลิงชํารุด ก็ใหรีบ
แจง งานอํานวยการ โดยดวน    เพ่ือทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วท่ีสุด    
  ตองสํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสม่ําเสมอ  เพื่อไมใหมีสิ่งใดมาวางกีดขวาง
เสนทางหนีไฟ และหากพบวามีสิ่งใด  หรือสภาพใด ท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการอพยพหนีไฟก็ให
รีบแจงงานผลิต  เพื่อทําการแกไขทันที  
 5.4 เจาหนาที่ระงับอัคคีภัย  หมายถึง พนักงาน และลูกจางทุกคนในการประปาสวนภูมิภาค
สาขาสันกําแพง มีหนาท่ีดังน้ี 
 1) ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงเบื้องตน
กอน 
 2) หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได ใหแจงไปยังหัวหนาหนวยงานงาน และ
กดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทันที เพื่อใหเกิดการอพยพ 
 3) ในกรณีแจงเหตุเก่ียวกับเพลิงไหม หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม ตองแจงขอมูลใหศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และตําแหนงท่ีพบเหตุการณดังกลาวดวย 
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 5.5 เจาหนาที่อพยพ หมายถึง หัวหนางาน กับเจาหนาท่ีฝกอบรมประจําหลักสูตร ซึ่ง
ตองระบุชื่อไวอยางชัดเจน โดยมีหนาท่ี ดังน้ี  
 1) เตรียมรายชื่อพนักงานในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหรูวามีจํานวนเทาไร ชื่ออะไร เพราะ
เมื่อไดรับสัญญาณใหมีการอพยพ จะไดควบคุมจํานวนผูอพยพไดอยางถูกตองครบถวน 



 2) เมื่อไดยินประกาศ หรือสัญญาณใหอพยพ เจาหนาท่ีอพยพจะตองสั่งการใหพนักงาน 
ทุกคนและผูมาติดตองาน กปภ.  ซึ่งอยูในโซนพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางท่ีใกล
ท่ีสุด เพื่อไปยังจุดรวมพล 
 3) เจาหนาท่ีอพยพตองตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากพื้นท่ีอพยพ ดังน้ี 

 ไมมีผูใดติดคางในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
 ปดประตูหองทํางานโดยไมมีการลอคกุญแจ 

 4) เมื่อไปถึงจุดรวมพลใหทําการตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบอีกคร้ัง และแจง
ผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงาน กับรายชื่อผูมาติดตอจากภายนอก ใหผูประสานงานที่จุดรวมพล 
และสรุปดวยวามีผูใดสูญหายบางหรือไมและใหทุกคนฟงคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงอยางเครงครัด 
 5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง กองบริการกลาง 
เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหม  หรือไดรับสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ศูนยฯมีหนาท่ีดังนี ้
 1) รายงานใหผูอํานวยการกองบริการกลางรับทราบ พรอมแจงเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ฯ   และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ใหทราบเหตุท่ีเกิดขึ้นดวย 
 2) ถาเปนกรณีเพลิงไหม ใหสั่งการเจาหนาท่ีประจําศูนยรีบนําเคร่ืองดับเพลิงและวิทยุ
สื่อสาร ไปยังจุดท่ีเกิดเหต ุพรอมแจงผูอํานวยการดับเพลิงทราบทันทีดวย 
 3) สงชางไฟฟาไป ณ ตูควบคุมไฟฟาเพื่อตัดกระแสไฟฟาของจุดท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 4) แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือที่
จําเปน 
 5) เมื่อไดรับแจงวาไมสามารถควบคุมเพลิงไวได  ใหประกาศหรือกดสัญญาณฉุกเฉิน
แจง  ทุกคนเพื่ออพยพทันที 
 6) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิง 
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 5.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมื่อไดรับสัญญาณอพยพ มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ดังน้ี 
  หัวหนาเจาหนาท่ี รปภ. ตองจัดเจาหนาท่ี ไปยังจุดท่ีเกิดเหตุ เพ่ือดูแลปองกันมิให
บุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของเขาไปภายในอาคารท่ีเกิดเหตุฯ 



  รปภ. ตองอํานวยความสะดวก  บริเวณทางออกประตูหนีไฟ  เพื่อใหการอพยพ
เปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
  รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  กปภ. จากภายนอก และนําสงใหแกเจาหนา ท่ี
ประสานงาน ณ จุดรวมพล          
  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
 
6. แผนการตรวจตราพื้นที่ 
  กองบริการกลางเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย หรื
อรปภ. หรือเวรยาม เพื่อเฝาระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณการประปาสวนภูมิภาคสาขา
สันกําแพงท้ังหมด เปนประจําทุกวัน 
  หัวหนา รปภ. ประจําผลัดเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
รปภ. ท่ีปฏิบัติงานเวรยาม  โดยเจาหนาท่ี รปภ. ตองทําการตรวจตราในสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 
 6.1 เมื่อเลิกงานแลวใหตรวจประตูหนาตางของอาคาร และประตูทางเขา-ออกอาคารจาก
ภายนอกเพื่อใหแนใจวาปดประตู และใสกุญแจ หรือลงกลอนแลว รวมท้ังตรวจตราจุดเสี่ยงของ
อาคารแตละชั้นเปนประจําทุกวัน 
 6.2 การตรวจตรานอกเวลาทํางานปกติใหกําหนดจุดตรวจทุกอาคารทุกชั้น โดยแตละจุดตอง    
มีการดสําหรับให รปภ. เซ็นชื่อการตรวจทุก ๆ 1 ชั่วโมงหรือ  2 ชั่วโมง และให กบก.ตรวจสอบการด
เหลาน้ันเปนประจําทุกวัน 
 6.3 คอยสังเกตเศษสิ่งของท่ีชุมนํ้ามัน สิ่งของท่ีไมใชและปนเปอนน้ํามัน ขยะ หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจ
เปนเชื้อเพลิง ตองเก็บกวาดทําลายใหหมดไปในวันหน่ึง ๆ หรือเก็บไว ในภาชนะท่ีมีฝาปด 
 6.4 เมื่อพบสิ่งท่ีอาจจะทําใหเกิดอัคคีภัยได ตองรายงานให กบก. ทราบ 
 6.5 ทดสอบระบบแจงเตือนอัคคีภัยอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
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7. แผนอพยพหนีไฟ 
การอพยพหนีไฟเปนวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดขึน้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และ

ทรัพยสินท่ีมีคา ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งตองมีการซักซอมเปนประจํา 



แผนอพยพหนีไฟ มีองคประกอบตาง  ๆ ท่ีตองมีการซักซอมใหเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับวิธี      
การตรวจสอบจํานวนพนักงานในแตละโซน ใครเปนผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบอยูท่ีไหน หนวย
ชวยชีวิตเปนกลุมใด และความพรอมของยานพาหนะ  

ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานระดับหัวหนางานขึ้นไป ตองทําหนาท่ีเปนเจาหนาทีอ่พยพหนี
ไฟ ซึ่งจะตองปฏิบัติดังน้ี 
 7.1 ตรวจนับจํานวนพนักงานภายในหนวยงานของตนวา มีการอพยพหนีไฟออกไปยัง
บริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม และในกรณีท่ีหนวยงานของตนเอง มีเอกสารสําคัญท่ีตองเก็บ
รักษาไว จะตองรีบนําเอกสารสําคัญเหลาน้ันรวบรวมไว และนําออกไปจากสถานท่ีเกิดเหตุดวย (ถา
ทําได) 
 7.2 เปนผูนําทางใหแกพนักงานเพ่ืออพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว 
 7.3 ทําการตรวจสอบโดยนับจํานวนพนักงานท่ีอพยพ มาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล  
 7.4 หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัยตองรีบดําเนินการแจงหนวยชวยชีวิต 
เพื่อเขาไปคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานท่ียังติดคางอยูในอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 
 7.5 กรณท่ีีพนักงานอพยพออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมีอาการเจ็บปวย เชน เปนลม ช็อคหมด
สติหรือบาดเจ็บ ใหแจงหนวยชวยชีวิตทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน หากอาการไมดีขึ้น ใหติดตอ
หนวยยานพาหนะ เพื่อนําสงโรงพยาบาลตอไปโดยเร็ว 
 
8. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 

การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง เปนหนาท่ีของศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินท่ีจะตองดําเนินการในขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 8.1 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย  
  1) ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณท่ีเกิดขึ้น และขอรับ
ความชวยเหลือ 
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  2) ตองคนหาผูสูญหาย และชวยชีวิต ซึ่งอาจติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุฯ 
  3) ตองเคลื่อนยายผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีสําคัญออกจากท่ีเกิดเหตุ  
  4) ตองกําหนดทีมงานชวยเหลือใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 
 8.2 การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 



  1) ตองทํารายงานสรุปสถานการณท่ีเกิดขึ้นและประเมินความเสียหาย  
  2) ตองเสนอวิธีปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได
โดยเร็วท่ีสุด เชน การจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซอมแซมปรับปรุงสถานท่ี เปนตน 
  3) ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภัย  

 

9. แผนการฟนฟูอาคารของ กปภ. 

 9.1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยขั้นตน               
   ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ใหงานอํานวยการ รวมกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไขปญหาเบื้องตน 
โดยหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขามา ยังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยไดแลว   
ใหมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษตาง ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคาร     
ใหมีความปลอดภัย กอนการอนุญาตใหพนักงานเขาไปภายในอาคาร 
 9.2 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนท่ีไมรุนแรง งานอํานวยการ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ จะตองเขาตรวจพื้นท่ีเพื่อดูความเสียหาย และหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาพื้นท่ี
และปฏิบัติตามขอ 9.1 และใหงานอํานวยการ ไปแจงสํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 กับ
หนวยราชการที่เก่ียวของเพื่อเขาตรวจสอบพื้นท่ีอีกคร้ัง หากมีความเห็นรวมกันวาโครงสรางของอาคาร
ยังอยูในสภาพท่ีปลอดภัยสามารถซอมแซม ใชงานได งานอํานวยการ จะตองรีบดําเนินการจัดจาง
ผูรับเหมา เขามาทําการปรับปรุงซอมแซมพ้ืนท่ี  เปนการดวน 
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 9.3 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 
ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ใหกองบริการกลาง ทําการปดก้ันบริเวณดังกลาวใหมิดชิด       

เพื่อหามบุคคลเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยังสํานักงานเขตหลักสี่เพื่อใหเขา
สํารวจสภาพอาคารวายังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชได  ก็ใหดําเนินการจัดจาง
ผูรับเหมาเขาทําการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ีโดยเร็ว หากไมสามารถใชอาคารที่เกิดเหตุไดอีก ใหรีบ
แจงผูจัดการประปา ฯ ทันที เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานท่ีทํางานใหมเปนการชั่วคราว 



 

10. การปฏิบัติเมื่อไดรับการขมขูทางโทรศัพท 

 10.1 เมื่อพนักงานไดรับแจงการขมขู ตองปฏิบัติตน ดังนี้  
 10.1.1 ตั้งสติใหมั่น ทําใจใหสงบ อยาตื่นเตน และดําเนินการ ดังน้ี 
    กรณรัีบโทรศัพทตองพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขอความท่ีแจง
ขมขูท้ังหมด เพื่อทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
    กรณีใชหนังสือขมขูตองอานขอความในหนังสือขูอยางละเอียด แลวรายงาน
ตอผูบังคับบัญชา 
  กรณีพบเห็นการขมขูโดยวัตถุแปลกปลอม จะตองจดจําลักษณะวัตถุหรือสิ่งของ 
แปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบ อยางละเอียด โดยไมแตะตองวัตถุ หรือสิ่งของ เปนอัน
ขาด แลวรายงานตอผูบังคับบัญชา ขณะเดียวกันตองเฝาระวังมิใหผูใด เขาใกลวัตถุแปลกปลอมน้ัน
ดวย 
 10.1.2. แจงเหตุการณที่พบ ใหแกผูเก่ียวของโดยทันที เชน 
  แจงผูบังคับบัญชาตนสังกัดของตนในอาคาร / ชั้นน้ัน ๆ เพือ่ทราบและดูแล         
ใหพนักงานอยูในความสงบกอนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะมาถึงจุดเกิดเหต ุ
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 10.1.3 งานอํานวยการ เมื่อไดรับแจงเหตุขมขูแลวตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1) สั่งการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกนายรวมถึงเจาหนาท่ีหองรับ-สง
เอกสาร เพ่ิมความระมัดระวังการรับสิ่งของหรือพัสดุท่ีนาสงสัย ในกรณีพบพัสดุตองสงสัยวาจะมี
วัตถุอันตรายอยูภายใน ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจและผูบริหารทันที 
 2) ในกรณีท่ีถูกขมขูวามีระเบิดอยูในอาคาร ใหรายงานผูจัดการประปารับทราบ 
แลวจึงกดสัญญาณแจงอพยพพนักงานออกจากอาคารและประกาศแจงทุกคนระงับการใชวิทยุสื่อสาร               
หรือเคร่ืองมือที่ใชคลื่นความถ่ีทุกชนิด 



 3) โทรศัพทแจงสถานีตํารวจสันกําแพง หมายเลขโทรศัพท 053 331747 หรือแจง 
191 ทันที  
 4) ถาเกิดอัคคีภัยใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภยัอาคาร
สํานักงานใหญ อยางเครงครัด 
                           5) ในกรณีท่ีจําเปนตองอพยพผูท่ีอยูในอาคารอื่นใกลเคียงซึ่งอาจไดรับผลกระทบ
จากแรงระเบิด ใหประสานงานกับเจาหนาท่ีของอาคารน้ันๆเพื่อใหทราบเหตุการณ ท้ังน้ี เพื่อปองกัน
การตื่นตระหนก ของบุคคลท่ีอยูในอาคารอื่น ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 
 10.2 ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
 10.2.1 ในกรณีท่ีไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพื่อใหไดขอมูล 
ดังน้ี 
  เหตุผลของการขมขู 
  ชื่อผูโทร ฯ มา กับหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 
  ชนิดของระเบิด เวลาที่ตั้งไวใหระเบิด 
  วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 

 ท้ังน้ี ใหสังเกตสัญญาณโทรศัพทวาเปนโทรศัพทที่ติดตอมาจากภายใน หรือภายนอก กปภ. 
หรือโทรฯสาธารณะ หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ น้ําเสียงของผูพูด สําเนียง อารมณ ท่ีแสดงออกขณะพูด เสียง
อื่น ๆ  ท่ีแทรกเขามาในโทรศัพท รวมท้ังเวลาท่ีไดรับแจง เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา 
โดยเร็วท่ีสุด 
 10.2.2 ติดตอแจงเหตุให ผูอํานวยการกองบริการกลาง หมายเลขโทรศัพท 8120 เพื่อทราบ
ทันที 
 10.2.3 จัดสงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไปยังสถานท่ีสงสัยโดยทันที เพื่อดูแลมิใหมี
การแตะตองหรือเคลื่อนยายหลักฐานใด ๆ จนกวาเจาหนาท่ีตํารวจจะมาถึง ตลอดจนดูแลให
พนักงานอพยพออกจากสถานท่ีสงสัยอยางสงบโดยเร็ว และใหไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี ท่ีปลอดภัย 
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 10.2.4 สั่งการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับ
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะมาถึง เพื่อนําไปยังสถานท่ีสงสัย หรือเกิดเหตุโดยเรงดวน 
 10.2.5 ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 



 10.2.6 ในกรณีเกิดการขูเก่ียวกับระเบิดนอกเวลาทํางาน ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของ กปภ. จะมาถึงท่ี
เกิดเหต ุขณะเดียวกันก็ใหแจงเหตุไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของมาแกไข คือ 

 
แผนกเก็บกูวัตถรุะเบิด ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เชียงใหม 

หมายเลขโทรศัพท 053-297571-5    หมายเลขพิเศษ 1190 หรือแจงโทร 191 
                       

11. การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ 

                  ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอตัว
อาคาร 
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูภายในอาคารได      
 เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น จนทําใหอาคารท่ีทํางานไดรับความเสียหาย ผูอํานวยการกอง
บริการกลาง กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
จะเปนผูประเมินสถานการณเก่ียวกับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน หาก
พบวาสภาพความเสียหาย ของอาคารอาจเปนอันตรายตอพนักงาน ก็ใหประกาศ หรือกดสัญญาณ
แจงพนักงานใหอพยพออกจากอาคารไวกอน เพื่อความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 
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1. แผนการอบรม 

1.1 จัดใหพนักงานฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยขั้นตน อบรมท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพนักงานท่ีเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนพนักงานในแตละ
หนวยงาน 

หัวขอการฝกอบรม 
การเกิดเพลิงไหม 



 สาเหตุการเกิดเพลิงไหม 
 การแบงประเภทของเพลิง 
 การปองกันแหลงกําเนิดของการติดไฟ การจัดระบบปองกันอัคคีภัย 
 จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางาน 
วิธีการดับเพลิงประเภทตาง ๆ 

 ประเภทของถังดับเพลิงทุกชนิด 
 เคร่ืองมือดับเพลิงตาง ๆ 
 การใชงานที่ถูกตอง การดูแลรักษา 
 เรียนรูเก่ียวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 
 การใชงานที่ถูกตอง การดูแลรักษา 
 เรียนรูเก่ียวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 
 วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง 

1.2  มีการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยขั้นตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป อยาง
นอย  ปละ 1 คร้ัง 

1.3  จัดใหพนักงานฝกอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน และชวยเหลือผูประสบภัย
จากเหตุอัคคีภัย 
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2. แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 

แผนการรณรงคเปนแผนท่ีจัดทําขึ้นเพื่อจูงใจใหพนักงานสนใจและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีการสงเสริมในเร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสํานักงาน ซึ่ง
แผนรณรงคและปองกันอัคคีภัยประกอบดวย 

2.1 จัดบอรดใหความรูในเร่ืองเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น จากเหตุอัคคีภัย 

2.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 



2.3 ติดตั้งปายเตือน ปายหาม วิธีปฏิบัติในบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
2.4 ออกระเบียบขอบังคับในการตรวจสอบเคร่ืองใชในการระงับอัคคีภัย 
2.5 จัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-17- 
3. ขั้นตอนการดับเพลิง 
สําหรับขั้นตอนปฏิบัต ิเมื่อพนักงานพบเห็นเหตุเพลิงไหมขั้นตน 
 

 
 
 

 
 

 

พนักงานที่พบเหตุเพลิงไหม 
เขาทําการดับเพลิงทันท ี

สามารถดับเพลิงได ไมสามารถดับเพลิงได 

รายงานผูจัดการฯดับเพลงิหรือผู
หัวหนางานดับเพลิง 

รายงานผูจัดการฯดับเพลิงหรือ
หัวหนางานดับเพลิง 
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4. การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม 
 
ฝาย/กอง ........................................................................................................................... 
บริเวณอาคาร....................................................................................ชั้น............................. 
ผูรับผิดชอบ (ผูอํานวยการดับเพลิง)   1. ชื่อ .............................................................. 
ผูรับผิดชอบ (ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง)  1. ชื่อ .............................................................. 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย   1. ชื่อ .............................................................. 

2. ชื่อ .............................................................. 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีอพยพ    1. ชื่อ .............................................................. 

2. ชื่อ .............................................................. 
 

แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย 
ในการทํางาน (จป.) 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ผูจัดการฯดับเพลิงตัดสินใจสั่งใชแผน
ดับเพลิงขั้นรุนแรงและกดสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหมเพ่ือใชแผนอพยพหนีไฟ 

- แจงประชาสัมพันธ 
-  แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย ฯ (จป.) 
-  แจงงานอํานวยการ 

รีบแจงหนวยดับเพลงิสถานี
ดับเพลิงสันกําแพง056331-390 

หรือโทร 199 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูจัดการฯดับเพลิง 
หรือ 

หัวหนางานดับเพลิง 

เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย เจาหนาท่ีอพยพ 


