
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

แผนฉุกเฉินป้องกัน และระงับอัคคีภัย 

ส าหรับอาคาร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง 



 

ค ำน ำ 

 

  ความปลอดภัยในอาคาร และสถานที่ท างานเป็นสิ่งที่การประปาส่วนภูมิภาค ให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้น การประปาส่วนภูมิภาค จึงสนับสนุนให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับ 
กปภ. อย่างจริงจัง และเป็นระบบ 

  แผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับอัคคีภัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการป้องกัน และระงับ
อัคคีภัย กับเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่อาจเกิดข้ึนแก่อาคารส านักงาน กปภ.สาขาแม่จอมทอง แผนฉุกเฉินฯ จะ
เป็นแผนแม่บทส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยของพนักงานที่อยู่ในส านักงาน โดยทุกคน
จะต้องศึกษา และท าความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัด
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น พนักงานทุกคนในอาคารส านักงาน กปภ .สาขาจอมทอง มีส่วนส าคัญในการ
ร่วมดูแลความปลอดภัย และมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตนเอง และผู้เข้า
มาติดต่อประสานงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้น 

  จึงขอให้พนักงาน กปภ.สาขาจอมทอง ทุกคนท าการศึกษาแผนฉุกเฉิน ป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัยของส านักงาน กปภ .สาขาจอมทอง ให้เกิดความเข้าใจเพ่ือจะได้ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

 

 

 
      ( นายวรชาติ  สีหบัณฑ์ ) 
          ผู้จัดการการประส่วนภูมิภาค 
          สาขาจอมทอง 
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1. บทน า 
 

 1.1 ขอบเขต 
 

  แผนฉุกเฉิน ปูองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับนี้จะใช้ส าหรับพ้ืนที่ภายในบริเวณส านักงาน   
กปภ.สาขาจอมทอง โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉินที่
อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีของ กปภ.สาขาจอมทอง 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ 
 

  แผนฉุกเฉินปูองกัน และระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือปูองกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม หรือเกิดน้อย
ที่สุด 

2. เพ่ือระงับเหตุมิให้ลุกลาม และทวีความเสียหายมากข้ึน 
3. เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม 
4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญตามหน้าที่รับผิดชอบ

ของพนักงานที่เก่ียวข้องในเหตุฉุกเฉิน 
5. เพ่ือให้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 

ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง 
 

1.3 การเผยแพร่ 
 

  แผนฉุกเฉินฯ ต้องเผยแพร่ให้กับพนักงานของ กปภ.สาขาจอมทอง เพ่ือศึกษาวิธีปูองกัน และ
ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดข้ึนในส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง 
 

1.4 การแก้ไขปรับปรุง 
  การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะด าเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพ้ืนที่ส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง 
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2. จุดรวมพล 
 

 จุดรวมพล หมายถึง สนามบริเวณเสาธงด้านหน้าส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง 
 เมื่อมีค าสั่งการอพยพคนออกจากอาคานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และไม่สามารถดับเพลิงได้ หรือได้ยิน
เสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
 เจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละโซนจะน าพนักงาน และบุคคลที่อยู่ในโซนนั้นๆ ไปรวมกัน ณ .จุดรวมพล 
เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจมีบุคคลที่ติดอยู่ในอาคารหลงเหลืออีก 

 

ผังแสดงจดุรวมพล บรเิวณส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง 
 

อาคาร สนง. 
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3. ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
 

 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคารส านักงาน และมีค าสั่งให้อพยพคนออกจากอาคาร 
ผู้อ านวยการดับเพลิง (หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ) จะต้องรีบไปที่ศูนย์บัญชาการ
เหตุฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในบริเวณอาคารพัสดุโดยทันที เพ่ือบัญชาการ (แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในอาคารพัสดุ 
ให้ย้ายศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินไปยัง ศาลา รปภ.) 

         ผังแสดงทีต่ั้งของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินบริเวณอาคารพัสดุ 

บ้านพกั 

อาคาร สนง. 

อาคารพสัด ุ

ถงัน า้ใส 

โรงกรอง 

หอถงัสงู 
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4. การจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

 แผนปูองกัน และระงับอัคคีภัยจ าแนกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 

 4.1 กรณีเหตุการณ์ปกติ  
 ให้ด าเนินการซักซ้อมวิธีการตามแผนปูองกันอัคคีภัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้แก่ การจัด
ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติวิธีปูองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค์ปูองกันอัคคีภัย และซักซ้อมอพยพหนีไฟ ต้อง
รณรงค์อย่างน้องปีละ 1 ครั้ง และต้องท าการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

 4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 ให้ด าเนินการตามแผนการปูองกัน และระงับอัคคีภัย กับแผนการอพยพหนีไฟ 
 

 4.3 กรณีเพลิงไหม้สงบลงแล้ว  
 ให้ด าเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู 
 

5. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

 การปูองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง จะมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

 5.1 ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

 ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของอย่างสม่ าเสมอและสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย 

 พิจารณาอนุมัติแผนฉุกเฉิน ปูองกัน และระงับอัคคีภัย 

 ปฏิบัติตามข้อแนะน าส าหรับพนักงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนทีของตนเอง 

 ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการดับเพลิงโดยต้องไปบัญชาการ ณ ศูนย์บัญชาการฯ เมื่อเกิด
เหตุร้ายแรงถึงขั้นดับเพลิงไม่ได้ และมีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้
พนักงานทุกคนอพยพลงมาจากอาคาร 
 

5.2 พนักงานและลูกจ้างทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  5.2.1 กรณีพบต้นเพลิง ควันไฟ หรือกลิ่นไหม้ 

 ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมท าการดับเพลิงทันทีโดยค านึงถึงความปลอดภัย
ก่อนเสมอ  

 แจ้งบอกต าแหน่งที่พบเหตุอย่างชัดเจน 

 ในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริเวณส านักงาน และไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้แจ้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที่ และแจ้งต าแหน่งของจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน เพ่ือ
ช่วยกันระงับเหตุต่อไป 
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 อยู่ในความสงบ และปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่
อพยพอย่างเคร่งครัด เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนการอพยพต่อไป 
 

5.2.2 กรณีเม่ือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ ทุกคนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก และฟังค าสั่งของผู้อ านวยการดับเพลิงเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินการอพยพ 

 ในกรณีที่อยู่ในห้องท างานก็ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิด และออกจากห้องท างาน
ทันที โดยไม่ต้องล็อกกุญแจประตูห้อง ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการตรวจค้นหาภายหลัง 

 พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ และน าทางให้แก่บุคคลภายนอกที่
เข้ามาติดต่องานของ กปภ.สาขาจอมทอง เพ่ือไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวม
พลแล้วให้แจ้งชื่อผู้มาติดต่อนั้นแก่เจ้าหน้าที่อพยพเพ่ือการส ารวจและค้นหาฯ 

 ให้อพยพไปรวมกันที่จุดรวมพล และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วย 
 

5.3 เจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัย หมายถึง พนักงานและลูกจ้างทุกคนในส านักงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
 

1. ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม้ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมท าการดับเพลิง
เบื้องต้นก่อน 

2. หากไม่สามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได้ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ทันทีเพ่ือให้เกิดการอพยพ 

3. ในกรณีแจ้งเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม้ หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม้ ต้องแจ้งข้อมูลให้
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และต าแหน่งที่พบ
เหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 
 

5.4 เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง หัวหน้างานทุกงาน ซึ่งต้องระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 

1. เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้รู้ว่ามีจ านวนเท่าไหร่ ชื่ออะไร 
เพราะเมื่อได้รับสัญญาณให้มีการอพยพ จะได้ควบคุมจ านวนผู้อพยพได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

2. เมื่อได้ยินประกาศ หรือสัญญาณให้อพยพ เจ้าหน้าที่อพยพจะต้องสั่งการให้
พนักงานทุกคน และผู้มาติดต่องาน ซึ่งอยู่ในโซนพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบรีบ
อพยพออกไปยังจุดรวมพล  

3. เจ้าหน้าที่อพยพต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากพ้ืนที่อพยพ ดังนี้ 

 ไม่มีผู้ใดติดค้างในพื้นที่ท่ีตนรับผิดชอบ 

 ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิด 

 ปิดประตูห้องท างานโดยไม่มีการล็อกกุญแจ 
4. เมื่อไปถึงจุดรวมพลให้ท าการตรวจสอบจ านวนคนตามรายชื่อให้ครบอึกครั้ง 

และแจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงาน กับรายชื่อผู้มาติดต่อจากภายนอก ให้



6 

ผู้ประสานงานที่จุกรวมพล และสรุปด้วยว่ามีผู้ใดสูญหายบ้างหรือไม่ และให้ทุก
คนฟังค าสั่งผู้อ านวยการดับเพลิงอย่างเคร่งครัด 

 

5.5 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง บริเวณป้อม รปภ. ข้างส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง 
  เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ฯมีหน้าที่ดังนี้ 

1. รายงานให้หัวหน้างานรับทราบ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ทราบเหตุที่เกิดข้ึนด้วย 

2. ถ้าเป็นกรณีเพลิงไหม้ ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รีบน าเครื่องดับเพลิง และ
วิทยุสื่อสารไปยังจุดที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งผู้อ านวยการดับเพลิงทราบทันทีด้วย 

3. ส่งช่างไฟฟูาไปยังตู้ควบคุมไฟฟูาเพ่ือตัดกระแสไฟฟูาของจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. แจ้งหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานงานและขอความ

ช่วยเหลือที่จ าเป็น 
5. เมื่อได้รับแจ้งว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ให้ประกาศ หรือกดปุุมสัญญาณ

ฉุกเฉินแจ้งทุกคนเพ่ืออพยพทันที 
6. ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการดับเพลิง 

 

5.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมือ่ได้รับสัญญาณอพยพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 รปภ. ต้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ เพ่ือดูแลปูองกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ไปภายในอาคารที่เกิดเหตุฯ 

 รปภ. ต้องอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การอพยพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดตามสัญญาจ้าง 
 

6.  แผนการตรวจตราพ้ืนที่  
 

 รปภ.ประจ าผลัดเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่ปฏิบัติงานเวร
ยาม โดยเจ้าหน้าที่ รปภ.ต้องท าการตรวจตราในสิ่งต่างๆดังนี้ 

1. เมื่อเลิกงานแล้วให้ตรวจประตูหน้าต่างของอาคาร และประตูเข้า -ออก อาคาร
จากภายนอกเพ่ือให้แน่ใจว่าปิดประตู และใส่กุญแจ หรือลงกลอนแล้ว รวมทั้ง
ตรวจตราจุดเสี่ยงของอาคารแต่ละชั้นเป็นประจ าทุกวัน 

2. เมื่อพบสิ่งที่อาจท าให้เกิดอัคคีภัยได้ ต้องรายงานให้ทราบ 
3. ทดสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

7. แผนอพยพหนีไฟ 
 

 การอพยพหนีไฟเป็นวิธีปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินที่มี
ค่าในขณะเกิดเหจุเพลิงไหม้ ซึ่งต้องมีการซักซ้อมเป็นประจ า 
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 แผนอพยพหนีไฟ มีองค์ประกอบต่างๆที่ต้องมีการซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
จ านวนพนักงานในแต่ละโซน ใครเป็นผู้น าทางหนีไฟ จุดนัดพบอยู่ที่ไหน หน่วยช่วยชีวิตเป็นกลุ่มใด และความ
พร้อมของยานพาหนะ 
 ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ต้องท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟ ซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจนับจ านวนพนักงานภายในงานของตนว่ามีการอพยพหนีไฟออกไปยัง
บริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ และในกรณีที่หน่วยงานของตนเองมี
เอกสารส าคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้จะต้องรีบน าเอกสารส าคัญเหล่านั้นรวบรวมไว้ 
และน าออกไปจากสถานที่เกิดเหตุด้วย 

2. เป็นผู้น าทางให้แก่พนักงานเพ่ืออพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว้ 
3. ท าการตรวจสอบโดยนับจ านวนพนักงานที่อพยพมาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล 
4. หากยังพบว่ามีพนักงานติดอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัยต้องรีบด าเนินการแจ้งหน่วย

ช่วยชีวิตเพ่ือเข้าไปค้นหา และท าการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร 
หรือในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย 

5. กรณีท่ีพนักงานอพยพมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเจ็บปุวย เช่น เป็นลม ช๊อก
หมดสติ หรือบาดเจ็บ ให้แจ้งหน่วยช่วยชีวิตท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หาก
อาการไม่ดีข้ึนให้ติดต่อหน่วยยานพาหนะเพ่ือน าส่งโรงพยาบาลต่อไปโดยเร็ว 
 

8. แผนบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
 

 การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณ์สงบลง เป็นหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินที่ต้องด าเนินการในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 8.1 การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
1. ต้องประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ

ขอรับความช่วยเหลือ 
2. ต้องค้นหาผู้เสียหาย และช่วยชีวิตซึ่งติดค้างอยู่ในสถานที่เกิดเหตุฯ 
3. ต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่ส าคัญออกจากที่เกิดเหตุ 
4. ต้องก าหนดทีมงานช่วยเหลือให้ชัดเจน พร้อมอุปกรณ์ และยานพาหนะ 

 

8.2 การบรรเทาทุกข์ภายหลังเหตุการณ์สงบ ประกอบด้วย 
1. ต้องท ารายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และประเมินความเสียหาย 
2. ต้องเสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการ

ต่อไปได้โดยเร็วที่สุด เช่น การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือซ่อมแซม
ปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น 

3. ต้องช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทุกคนให้เกิดความปลอดภัย 
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9. แผนฟ้ืนฟูอาคารของ กปภ.สาขาจอมทอง 
 

 9.1 แผนการฟื้นฟูอุบัติภัยข้ันต้น 
 ในกรณีที่อาคารเกิดเพลิงไหม้หรืออุบัติภัย ให้งานอ านวยการ ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ท าการหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยห้ามบุคคลที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายังบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยได้แล้วให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร รวมทั้งสารพิษต่างๆที่อาจตกค้างภายในอาคารให้มีความปลอดภัย ก่อนการอนุญาตให้พนักงาน
เข้าไปในอาคาร 
 

 9.1 แผนการฟื้นฟูกรณีเพลิงไหม้บางส่วน 
 ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บางส่วนที่ไม่รุนแรง งานอ านวยการ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
จะต้องเข้าตรวจพื้นที่เพ่ือดูความเสียหาย และห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ และปฏิบัติตามข้อ 9.1 
หากมีความเห็นร่วมกันว่าโครงสร้างของอาคารยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสามารถซ่อมแซมใช้งานได้ ให้งาน
อ านวยการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาท าการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่เป็นการด่วน 
 

 9.3 แผนการฟื้นฟูกรณีเพลิงไหม้รุนแรง 
 ภายหลังเหตุ เพลิงไหม้รุนแรง ให้งานอ านวยการปิดกั้นบริ เวณดังกล่าวให้มิดชิด เ พ่ือห้าม
บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เข้าส ารวจ
สภาพอาคารว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากยังไม่สามารถใช้ได้ ก็ให้ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าท าการ
ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่โดยเร็ว หากไม่สามารถใช้อาคารที่เกิดเหตุได้อีก ให้รีบแจ้งผู้อ านวยการการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานที่ท างานใหม่เป็นการชั่วคราว 
 
 
   

 

 

 
  



ภาพแสดงการติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือของ กปภ.สาขาจอมทอง 

 

ติดตั้งหัวดับเพลิงภายในส านักงาน กปภ.สาขาจอมทอง 

 


