
 
 
 

 
 
 

แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย 
สําหรับอาคาร กปภ. สาขาแมฮองสอน 

ปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 3 
 
 



 
คํานํา 

 
ความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ทํางานเปนสิ่งที ่การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)             

ใหความสําคัญเปนอันดับตน กปภ. จึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันภัยอันตรายท่ี  
อาจเกิดขึ้นตอชีวิต  และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลที่มาติดตองานกับ กปภ. อยางจริงจัง
และเปนระบบ 
           แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยฉบับน้ีเปนการปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 3 จัดทําข้ึนมาเพื่อให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางของ กปภ.สาขาแมฮองสอน  โดยมีเน้ือหาครอบคลุมระบบ
ความปลอดภัยของอาคารโดยเฉพาะการปองกันและระงับอัคคีภัย  กับเหตุฉุกเฉินอื่นท่ีอาจเกิดข้ึนแก 
กปภ. สาขาแมฮองสอน แผนฉุกเฉินฯ จะเปนแผนแมบท สําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันภัยของ
พนักงานท่ีอยูใน กปภ. สาขาแมฮองสอน โดยทุกคนจะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาท่ีของ
ตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ อยางเครงครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน  พนักงานทุกคนใน กปภ. สาขา
แมฮองสอน มีสวนสําคัญในการรวมกันดูแลความปลอดภัย และมีหนาท่ีในการปองกันส่ิงท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายท้ังแกตนเองและผูอื่นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน      
  จึงขอใหพนักงาน กปภ. สาขาแมฮองสอน ทุกคน ทําการศึกษาแผนฉุกเฉินปองกันและ
ระงับอัคคีภัยของ กปภ. สาขาแมฮองสอน ใหเกิดความเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตอไป 
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1.  บทนํา 
1.1  ขอบเขต 
             แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะใชสําหรับพื้นท่ีภายในบริเวณ กปภ.สาขา
แมฮองสอน (อาคารท่ีอยูภายในพื้นท่ีท้ังหมด)  โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคล
ตาง ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีของ กปภ.สาขาแมฮองสอน รวมถึงเหตุการณท่ี
เกิดจากการขมขู 
1.2  วัตถุประสงค 
 แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1) เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือเกิดข้ึน
นอยท่ีสุด 
 2) เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากข้ึน 
 3) เพื่อดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
 4) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาท่ีรับผิดชอบ
ของพนักงานท่ีเกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
 5) เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาท่ีดับเพลิง และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของ
ทางราชการไดอยางถูกตอง 
1.3  การเผยแพร 

แผนฉุกเฉิน ฯ ตองแพรใหบุคคลตามหนวยงานตางๆ ใน กปภ. สาขาแมฮองสอน เพื่อศึกษาวิธี
ปองกันและใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดข้ึนใน กปภ. สาขาแมฮองสอน 
1.4  การแกไขปรับปรุง 

การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละครั้ง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นท่ีอาคาร กปภ. สาขาแมฮองสอน  
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2.  จุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึงสนามบริเวณเสาธง ดานหนาสํานักงาน 
เมื่อมีคําส่ังการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไมสามารถดับเพลิงได    

หรือไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉนิ ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
เจาหนาท่ีอพยพประจําแตละโซนจะตองนําพนักงานและบุคคลท่ีอยูในโซนน้ัน ๆ ไปรวมกัน  

ณ  จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก  
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3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคาร กปภ. สาขาแมฮองสอน และมีคําส่ังใหอพยพคน
ออกจากอาคาร กปภ. สาขาแมฮองสอน  

ผูอํานวยการดับเพลิง (หมายถึง ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค  สาขาแมฮองสอน หรือ ผูท่ีผูจัดการการ
ประปาสวภูมิภาค  สาขาแมฮองสอนไดมอบหมาย) จะตองรีบไปท่ีศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ซึง่อยูบริเวณ
อาคารสํานักงาน กปภ. สาขาแมฮองสอน โดยทันที เพื่อบัญชาการ (แตถามีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนภายใน
อาคารสํานักงาน กปภ. สาขาแมฮองสอน ใหยายศูนยบัญชาการไปยังบริเวณหนาโรงสูบนํ้าแรงสูง )                             
อาคารสํานักงาน กปภ. สาขาแมฮองสอน ถูกกําหนดใหเปน ศูนยบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) 
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 053-695470 
                             หมายเลขโทรสาร  053-620024 
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4. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
แผนปองกัน และระงับอัคคีภัย จําแนกไดเปน 3 กรณี ดังน้ี 
 4.1 กรณีเหตุการณปกติ ใหดําเนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัยเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ไดแก การจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค
ปองกันอัคคีภัยและซักซอมอพยพหนีไฟ ตองรณรงคอยางนอยปละ 1 ครั้ง และตองทําการตรวจตรา
พื้นท่ีท่ีเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ใหดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย กับแผนการ
อพยพหนีไฟ  
 4.3 กรณีเพลิงไหมสงบลงแลว ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟนฟู 
 
5. แผนการปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การปองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณ กปภ. สาขาแมฮองสอน จะมีผูรับผิดชอบดังน้ี 
 5.1 ฝายบริหาร  หมายถึง ผูจัดการ กปภ. สาขาแมฮองสอน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูจัดการ กปภ. สาขาแมฮองสอน มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนิน 
การดานความปลอดภัยของ  กปภ. สาขาแมฮองสอน 
  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และระงับอัคคีภัย 
  ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในพื้นท่ีของตนเอง 
  ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการดับเพลิงโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ      
เมื่อเกิดเหตุรายแรงถึงข้ันดับเพลิงไมไดและมีการเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานทุกคน
อพยพออกจากอาคาร 
            5.2 พนักงานและลูกจางทุกคน  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
 5.2.1 กรณีพบตนเพลิง  ควันไฟ  หรือกล่ินไหม 
  ใหใชเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงทันที  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
กอนเสมอ 
  แจงผูอํานวยการดับเพลิงของทาน  โดยบอกตําแหนงท่ีพบเหตุอยางชัดเจน 
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                       ในกรณมีีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึนภายในบริเวณ กปภ. สาขาแมฮองสอน และไมสามารถ
ดับเพลิงได ใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  ทันทีท่ีหมายเลข 053 - 695470 และแจงตําแหนงของจุดเกิด
เหตุใหชัดเจน เพื่อชวยกันระงับเหตุตอไป      
  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง และเจาหนาท่ี
อพยพอยางเครงครัด เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนการอพยพตอไป 
 5.2.2 กรณีเม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
  ต้ังสติ อยาต่ืนตระหนก และฟงคําส่ังของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับข้ันตอน   
การดําเนินการอพยพ 
  ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และออกจากหองทํางาน
ทันที โดยไมตองลอคกุญแจประตูหอง ท้ังน้ีเพื่อสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 
  พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือและนําทางใหแกบุคคลภายนอก
ท่ีเขามาติดตองานของ กปภ. เพื่อไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงชื่อผูมาติดตอน้ัน
ใหแกเจาหนาท่ีอพยพของตนเพื่อการสํารวจและคนหาฯ 
  การอพยพใหออกทางบันไดหนีไฟ และหามใชลิฟทในการอพยพหนีไฟโดยเด็ดขาด     

 ใหอพยพไปรวมกันท่ีจุดรวมพล  ตามแผนผังท่ีปรากฏในหนา 2 และรายงานตัวกับ 
เจาหนาท่ีอพยพของตนดวย   
                  5.3.3 เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย  หมายถึง พนักงาน และลูกจางทุกคนใน กปภ. สาขา
แมฮองสอน มีหนาท่ีดังน้ี 
 1) ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงเบ้ืองตนกอน 
 2) หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
(กบก.) และกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทันที เพื่อใหเกิดการอพยพ 
 3) ในกรณีแจงเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม หรือควันไฟ หรือกล่ินไหม ตองแจงขอมูลใหศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และตําแหนงท่ีพบเหตุการณดังกลาวดวย 
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  5.4เจาหนาท่ีอพยพ หมายถึง หัวหนางานทุกสายงาน ซึ่งตองระบุชื่อไวอยางชัดเจน โดยมี
หนาท่ี ดังน้ี  
  1) เตรียมรายชื่อพนักงานในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหรูวามีจํานวนเทาไร ชื่ออะไร เพราะเมื่อ
ไดรับสัญญาณใหมีการอพยพ จะไดควบคุมจํานวนผูอพยพไดอยางถูกตองครบถวน 
 2) เมื่อไดยินประกาศ หรือสัญญาณใหอพยพ เจาหนาท่ีอพยพจะตองส่ังการใหพนักงาน 
ทุกคนและผูมาติดตองาน กปภ.  ซึ่งอยูในโซนพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางบันไดหนีไฟ
ท่ีใกลท่ีสุด เพื่อไปยังจุดรวมพล 
 3) เจาหนาท่ีอพยพตองตรวจสอบครั้งสุดทายกอนออกจากพื้นท่ีอพยพ ดังน้ี 

 ไมมีผูใดติดคางในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
 ปดประตูหองทํางานโดยไมมีการลอคกุญแจ 

 4) เมื่อไปถึงจุดรวมพลใหทําการตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบอีกครั้ง และแจงผล
การตรวจสอบรายชื่อพนักงาน กับรายชื่อผูมาติดตอจากภายนอก ใหผูประสานงานท่ีจุดรวมพล และสรุป
ดวยวามีผูใดสูญหายบางหรือไมและใหทุกคนฟงคําส่ังผูอํานวยการดับเพลิงอยางเครงครัด 
 5.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงาน กปภ. สาขาแมฮองสอน 
เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหม  หรือไดรับสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉนิ ศูนยฯมีหนาท่ีดังน้ี 
 1) รายงานใหผูบัญชาการเหตุฉุกเฉินรับทราบ พรอมแจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ   ให
ทราบเหตุท่ีเกิดข้ึนดวย 
 2) ถาเปนกรณีเพลิงไหม ใหส่ังการเจาหนาท่ีประจําศูนยรีบนําเครื่องดับเพลิง ไปยังจุดท่ีเกิด
เหตุ พรอมแจงผูอํานวยการดับเพลิงทราบทันทีดวย 
                3) สงชางไฟฟาไป ณ ตูควบคุมไฟฟาเพื่อตัดกระแสไฟฟาของจุดท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 4) แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือท่ีจําเปน 
 5) เมื่อไดรับแจงวาไมสามารถควบคุมเพลิงไวได  ใหประกาศหรือกดสัญญาณฉุกเฉินแจง  
ทุกคนเพื่ออพยพทันที 
 6) ปฏิบัติตามคําส่ังของผูอํานวยการดับเพลิง        
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6. แผนการตรวจตราพื้นท่ี 
          ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  
หรือเวรยาม เพื่อเฝาระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณ กปภ. สาขาแมฮองสอนท้ังหมด เปน
ประจําทุกวัน 
 6.1 เมื่อเลิกงานแลวใหตรวจประตูหนาตางของอาคาร และประตูทางเขา-ออกอาคารจาก
ภายนอกเพื่อใหแนใจวาปดประตู และใสกุญแจ หรือลงกลอนแลว รวมท้ังตรวจตราจุดเส่ียงของอาคาร
แตละชั้นเปนประจําทุกวัน 
 6.2 การตรวจตรานอกเวลาทํางานปกติใหกําหนดจุดตรวจทุกอาคารทุกชั้น โดยแตละจุดตอง    
มีการดสําหรับให เวรยาม. เซ็นชื่อการตรวจทุก ๆ 1 ชั่วโมงหรือ  2 ชั่วโมง และให กบก.ตรวจสอบการด
เหลาน้ันเปนประจําทุกวัน 
 6.3 คอยสังเกตเศษส่ิงของท่ีชุมนํ้ามัน ส่ิงของท่ีไมใชและปนเปอนนํ้ามัน ขยะ หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจ
เปนเชื้อเพลิง ตองเก็บกวาดทําลายใหหมดไปในวันหน่ึง ๆ หรือเก็บไว ในภาชนะท่ีมีฝาปด 
 6.4 เมื่อพบส่ิงท่ีอาจจะทําใหเกิดอัคคีภัยได ตองรายงานใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
 6.5 ทดสอบระบบแจงเตือนอัคคีภัยอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง 
 
7. แผนอพยพหนีไฟ 

การอพยพหนีไฟเปนวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และทรัพยสิน
ท่ีมีคา ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งตองมีการซักซอมเปนประจํา 

แผนอพยพหนีไฟ มีองคประกอบตางๆ ท่ีตองมีการซักซอมใหเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับวิธี      
การตรวจสอบจํานวนพนักงานในแตละโซน ใครเปนผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบอยูท่ีไหน หนวยชวยชีวิต
เปนกลุมใด และความพรอมของยานพาหนะ ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานระดับกองข้ึนไป ตองทํา
หนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอพยพหนีไฟ ซึ่งจะตองปฏิบัติดังน้ี 
 7.1 ตรวจนับจํานวนพนักงานภายในหนวยงานของตนวา มีการอพยพหนีไฟออกไปยังบริเวณท่ี
ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม และในกรณีท่ีหนวยงานของตนเอง มีเอกสารสําคัญท่ีตองเก็บรักษาไว 
จะตองรีบนําเอกสารสําคัญเหลาน้ันรวบรวมไว และนําออกไปจากสถานท่ีเกิดเหตุดวย (ถาทําได) 
 7.2 เปนผูนําทางใหแกพนักงานเพื่ออพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว 
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         7.3 ทําการตรวจสอบโดยนับจํานวนพนักงานท่ีอพยพ มาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล  
 7.4 หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัยตองรีบดําเนินการแจงหนวยชวยชีวิต 
เพื่อเขาไปคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานท่ียังติดคางอยูในอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 
 7.5 กรณีท่ีพนักงานอพยพออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมีอาการเจ็บปวย เชน เปนลม ช็อคหมดสติ
หรือบาดเจ็บ ใหแจงหนวยชวยชีวิตทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน หากอาการไมดีข้ึน ใหติดตอหนวย
ยานพาหนะ เพื่อนําสงโรงพยาบาลตอไปโดยเร็ว 
 
8. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 

การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง เปนหนาท่ีของศูนยบัญชาการ
เหตุฉุกเฉินท่ีจะตองดําเนินการในข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
 8.1 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย  
  1) ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึน และขอรับความ
ชวยเหลือ 
  2) ตองคนหาผูสูญหาย และชวยชีวิต ซึ่งอาจติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุฯ 
  3) ตองเคล่ือนยายผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีสําคัญออกจากท่ีเกิดเหตุ  
  4) ตองกําหนดทีมงานชวยเหลือใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 
 8.2 การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 
  1) ตองทํารายงานสรุปสถานการณท่ีเกิดข้ึนและประเมินความเสียหาย  
  2) ตองเสนอวิธีปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได
โดยเร็วท่ีสุด เชน การจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซอมแซมปรับปรุงสถานท่ี เปนตน 
  3) ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภัย  
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9. แผนการฟนฟูอาคารของ กปภ. 

      9.1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน               
   ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไขปญหาเบ้ืองตน โดยหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ี
เกี่ยวของเขามา ยังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยไดแลว   ใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษตาง ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคาร     ใหมีความปลอดภัย กอนการ
อนุญาตใหพนักงานเขาไปภายในอาคาร 
 9.2 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนท่ีไมรุนแรง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะตองเขาตรวจ
พื้นท่ีเพื่อดูความเสียหาย และหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาพื้นท่ีและปฏิบัติตามขอ 9.1 และให
ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน แจงกับหนวยราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อเขาตรวจสอบพื้นท่ีอีกครั้ง 
หากมีความเห็นรวมกันวาโครงสรางของอาคารยังอยูในสภาพท่ีปลอดภัยสามารถซอมแซม ใชงานได 
จะตองรีบดําเนินการจัดจางผูรับเหมา เขามาทําการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ี  เปนการดวน 
 9.3 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 

ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ใหศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ทําการปดกั้นบริเวณดังกลาวให
มิดชิด       เพื่อหามบุคคลเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยังหนวยราชการท่ีเกี่ยงของ
เพื่อใหเขาสํารวจสภาพอาคารวายังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชได ก็ใหดําเนินการจัด
จางผูรับเหมาเขาทําการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ีโดยเร็ว หากไมสามารถใชอาคารท่ีเกิดเหตุไดอีก ใหรีบ
แจงผูวาการ ฯ ทันที เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานท่ีทํางานใหมเปนการชั่วคราว  
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10. การปฏิบัติเม่ือไดรับการขมขูทางโทรศัพท 
 10.1 เม่ือพนักงานไดรับแจงการขมขู ตองปฏิบัติตน ดังน้ี  
 10.1.1 ต้ังสติใหมั่น ทําใจใหสงบ อยาต่ืนเตน และดําเนินการ ดังน้ี 
    กรณีรับโทรศัพทตองพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขอความท่ีแจง
ขมขูท้ังหมด เพื่อทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
    กรณีใชหนังสือขมขูตองอานขอความในหนังสือขูอยางละเอียด แลวรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
  กรณีพบเห็นการขมขูโดยวัตถุแปลกปลอม จะตองจดจําลักษณะวัตถุหรือส่ิงของ 
แปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบ อยางละเอียด โดยไมแตะตองวัตถุ หรือส่ิงของ เปนอันขาด 
แลวรายงานตอผูบังคับบัญชา ขณะเดียวกันตองเฝาระวังมิใหผูใด เขาใกลวัตถุแปลกปลอมน้ันดวย 
 10.1.2. แจงเหตุการณท่ีพบ ใหแกผูเกี่ยวของโดยทันที เชน 
  แจงผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท  053-695470 หรือ 
  แจงผูบังคับบัญชาตนสังกัดของตนเพื่อทราบและดูแล  ใหพนักงานอยูในความสงบ
กอนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะมาถึงจุดเกิดเหตุ 
                10.1.3 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตูฉุกเฉิน เมื่อไดรับแจงเหตุขมขูแลวตองดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
 1) ส่ังการใหพนักงานทุกสายงานรวมถึงเจาหนาท่ีหองรับ-สงเอกสาร เพิ่มความ
ระมัดระวังการรับส่ิงของหรือพัสดุท่ีนาสงสัย ในกรณีพบพัสดุตองสงสัยวาจะมีวัตถุอันตรายอยูภายใน 
ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจทันที 
 2) ในกรณีท่ีถูกขมขูวามีระเบิดอยูในอาคาร ใหกดสัญญาณแจงอพยพพนักงานออก
จากอาคารและประกาศแจงทุกคนระงับการใชเครื่องมือส่ือสาร    หรือเครื่องมือท่ีใชคล่ืนความถี่ทุกชนิด 
 3) โทรศัพทแจงสถานีตํารวจ หมายเลขโทรศัพท 053-611259 หรือแจง 191 ทันที  
 4) ถาเกิดอัคคีภัยใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยอาคารสํานักงาน
กปภ. สาขาแมฮองสอน อยางเครงครดั 
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                     5) ในกรณีท่ีจําเปนตองอพยพผูท่ีอยูในอาคารอื่นใกลเคียงซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก
แรงระเบิด ใหประสานงานกับเจาหนาท่ีของอาคารน้ันๆเพื่อใหทราบเหตุการณ ท้ังน้ี เพื่อปองกันการต่ืน
ตระหนก ของบุคคลท่ีอยูในอาคารอื่น ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 
 10.2 ขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน กปภ. สาขาแมฮองสอน 
 10.2.1 ในกรณีท่ีไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพือ่ใหไดขอมูล ดังน้ี 
  เหตุผลของการขมขู 
  ชื่อผูโทร ฯ มา กับหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 
  ชนิดของระเบิด เวลาท่ีต้ังไวใหระเบิด 
  วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 

 ท้ังน้ี ใหสังเกตน้ําเสียงของผูพูด สําเนียง อารมณ ท่ีแสดงออกขณะพูด เสียงอื่น ๆ  ท่ีแทรกเขามาใน
โทรศัพท รวมท้ังเวลาท่ีไดรับแจง เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา โดยเร็วท่ีสุด 
 10.2.2 ติดตอแจงเหตุให ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท 053-
695470 เพื่อทราบทันที 
 10.2.3 จัดสงเจาหนาท่ีความปลอดภัยไปยังสถานท่ีสงสัยโดยทันที เพื่อดูแลมิใหมีการแตะ
ตองหรือเคล่ือนยายหลักฐานใด ๆ จนกวาเจาหนาท่ีตํารวจจะมาถึง ตลอดจนดูแลใหพนักงานอพยพ
ออกจากสถานท่ีสงสัยอยางสงบโดยเร็ว และใหไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี ท่ีปลอดภัย 
 10.2.4 ส่ังการใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับเจาหนาท่ีตํารวจ
ท่ีจะมาถึง เพื่อนําไปยังสถานท่ีสงสัย หรือเกิดเหตุโดยเรงดวน 
 10.2.5 ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 
 10.2.6 ในกรณีเกิดการขูเกี่ยวกับระเบิดนอกเวลาทํางาน ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเปนผูมีอํานาจในการส่ังการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของ กปภ. จะมาถึงท่ีเกิดเหตุ 

ขณะเดียวกันก็ใหแจงเหตุไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาแกไข คือ 

                                          
สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองแมฮองสอน 

หมายเลขโทรศัพท 053-611259 หรือแจงโทร 191 
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       11. การปฏิบัติเม่ือเกิดภัยทางธรรมชาต ิ

                  ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอตัวอาคาร 
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูภายในอาคารได      
 เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน จนทําใหอาคารท่ีทํางานไดรับความเสียหาย ผูอํานวยการกอง
บริการกลาง กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะ
เปนผูประเมินสถานการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน หากพบวา
สภาพความเสียหาย ของอาคารอาจเปนอันตรายตอพนักงาน ก็ใหประกาศ หรือกดสัญญาณแจง
พนักงานใหอพยพออกจากอาคารไวกอน เพื่อความปลอดภัย 
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                                           ภาคผนวก 
 
 
1. แผนการอบรม 

1.1 จัดใหพนักงานฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน อบรมท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติพนักงานท่ีเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนพนักงานในแตละหนวยงาน 

หัวขอการฝกอบรม 
การเกิดเพลิงไหม 

 สาเหตุการเกิดเพลิงไหม 
 การแบงประเภทของเพลิง 
 การปองกันแหลงกําเนิดของการติดไฟ การจัดระบบปองกันอัคคีภัย 
 จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย และความรูเ บ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน 
วิธีการดับเพลิงประเภทตาง ๆ 

 ประเภทของถังดับเพลิงทุกชนิด 
 เครื่องมือดับเพลิงตาง ๆ 
 การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา 
 เรียนรูเกี่ยวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 
 การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา 
 เรียนรูเกี่ยวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 
 วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง 

1.2  มีการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป อยางนอย  
ปละ 1 ครั้ง 

1.3  จัดใหพนักงานฝกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลข้ันตน และชวยเหลือผูประสบภัยจาก
เหตุอัคคีภัย 
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2. แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 

แผนการรณรงคเปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพื่อจูงใจใหพนักงานสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการสงเสริมในเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสํานักงาน ซึ่งแผนรณรงคและ
ปองกันอัคคีภัยประกอบดวย 

2.1 จัดบอรดใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน จากเหตุอัคคีภัย 

2.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 
2.3 ติดต้ังปายเตือน ปายหาม วิธีปฏิบัติในบริเวณท่ีเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย 
2.4 ออกระเบียบขอบังคับในการตรวจสอบเครื่องใชในการระงับอัคคีภัย 
2.5 จัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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3. ข้ันตอนการดับเพลิง 
สําหรับข้ันตอนปฏิบัติ เมื่อพนักงานพบเห็นเหตุเพลิงไหมข้ันตน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

พนักงานที่พบเหตุเพลิงไหม 
เขาทําการดับเพลิงทันท ี

สามารถดับเพลิงได ไมสามารถดับเพลิงได 

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย 
ในการทํางาน (จป.) 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

ผูอํานวยการดับเพลิงตัดสินใจส่ังใชแผน
ดับเพลิงข้ันรุนแรงและกดสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหมเพื่อใชแผนอพยพหนีไฟ 

- แจงประชาสัมพันธ 
-  แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย ฯ (จป.) 
-  แจงกองบริการกลาง 

รีบแจงหนวยดับเพลิงสถานี
ดับเพลิงเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

เบอร 053-612036  

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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4.การกําหนดตัวบุคคลและหนาท่ีเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม  
 
ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน   .......นายกฤษฎา  สุริยะวรรณ............................... 
บริเวณอาคาร.............สํานักงาน  กปภ. สาขาแมฮองสอน.................................................. 
ผูรับผิดชอบ (ผูอํานวยการดับเพลิง)   1. ชื่อ .....นายทองสุข   ระวังศร.ี.......................... 
ผูรับผิดชอบ (ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง)  1. ชื่อ .....นายชาญชัย   อินทรพรหม.................... 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย   1. ชื่อ .....นายวันชัย   ศรีกร................................. 

2. ชื่อ .....นายอัศวิน   เปงมัชยา.......................... 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีอพยพ    1. ชื่อ .....นายวิทยา   เจริญรัตน.......................... 

2. ชื่อ .....นายวรวิทย   ศรีภิรมย........................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูอํานวยการดับเพลิง 
หรือ 

ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย เจาหนาท่ีอพยพ 


