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ค าน า 

 
ความปลอดภัยในอาคารและสถานที ่ท างานเป็นสิ ่งที ่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา             

ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น กปภ.สาขา จึงสนับสนุนให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันภัยอันตราย
ที่  อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต  และทรัพย์สินของพนักงาน หรือบุคคลที่มาติดต่องานกับ กปภ.สาขา อย่าง
จริงจังและเป็นระบบ 
           แผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรของส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของ
อาคารแต่ละชั้นโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัย  กับเหตุฉุกเฉินอื่นที่อาจเกิดขึ้นแก่อาคาร
ส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน แผนฉุกเฉินฯ จะเป็นแผนแม่บท ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย
ของพนักงานที่อยู่ในส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน โดยทุกคนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในหน้าที่
ของตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  พนักงานทุกคนในอาคาร
ส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน มีส่วนส าคัญในการร่วมกันดูแลความปลอดภัย และมีหน้าที่ในการป้องกัน
สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายท้ังแก่ตนเองและผู้อื่นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น      
  จึงขอให้พนักงาน กปภ.สาขาล าพูน ทุกคน ท าการศึกษาแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน ให้เกิดความเข้าใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
 
 
                                                                             ( นายปฏินันท์ จันทร์ศุภเสน ) 
                                                                          ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 
                                                                                         สาขาล าพูน 
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บทน า 
1.1  ขอบเขต 
             แผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับนี้จะใช้ส าหรบัพื้นท่ีภายในบริเวณส านักงานกปภ. 
สาขาล าพูน(อาคารที่อยู่ภายในพ้ืนท่ีทั้งหมด)โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคล
ต่างๆในการระงับเหตุฉุกเฉิน ทีอ่าจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน รวมถึงเหตุการณ์
ที่เกิดจากการข่มขู่ 
1.2  วัตถุประสงค ์
 แผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม หรือเกิดขึ้น
น้อยที่สุด 
 2) เพ่ือระงับเหตุมิให้ลุกลามและทวีความเสียหายมากขึ้น 
 3) เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม 
 4) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญตามหน้าที่รับผิดชอบ
ของพนักงานท่ีเกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน 
 5) เพ่ือให้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ
ทางราชการได้อย่างถูกต้อง 
1.3  การเผยแพร ่

แผนฉุกเฉิน ฯ ต้องเผยแพรใ่ห้บุคคลตามหน่วยงานต่างๆ ในส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน เพ่ือศึกษา
วิธีป้องกันและใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดขึ้นในส านักงาน กปภ. สาขาล าพูน 
1.4  การแก้ไขปรับปรุง 

การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะด าเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพ้ืนที่อาคารส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน   
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2.  จุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึงสนามบริเวณหน้าส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน 
เมื่อมคี าสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถดับเพลิงได้    

หรือได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 

เจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละโซนจะต้องน าพนักงานและบุคคลที่อยู่ในโซนนั้น ๆ ไปรวมกัน  
ณ  จุดรวมพล เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลที่ติดอยู่ในอาคารหลงเหลืออีก  
             
        

  

  
 

รูปภาพผังแสดงจุดรวมพล ในบริเวณส านักงาน กปภ. สาขาล าพูน 
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3. ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคารส านักงานกปภ.สาขาล าพูนและมีค าสั่งให้อพยพ
คนออกจากอาคารส านักงาน กปภ.สาขาล าพูน  

ผู้อ านวยการดับเพลิง (หมายถึง ผู้ว่าการ หรือ ผู้ที่ผู้ว่าการได้มอบหมาย) จะต้องรีบไปที่ศูนย์บัญชาการ
เหตุฉุกเฉิน ซึง่อยู่บริเวณกองบริการกลางจุดรวมพล โดยทนัที เพ่ือบัญชาการ  

กองบริการกลางจุดรวมพล ถูกก าหนดให้เป็น ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Headquarters) 
                             หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตรง  โทรศัพท์มือถือ  081-9934779   
                             หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน   0-5351-1072 
                             หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน   0-5351-1072 
                             หมายเลขโทรสาร   0-5356-0901 

 
 

 

                รูปผังแสดงท่ีตั้งของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินบริเวณ  หน้าบริเวณสํานักงาน กปภ.สาขาลําพูน 
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4. การจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย จ าแนกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 4.1 กรณีเหตุการณ์ปกติ ให้ด าเนินการซักซ้อมวิธีการตามแผนป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน ได้แก่ การจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีป้องกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมอพยพหนีไฟ ต้องรณรงค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องท าการตรวจตรา
พ้ืนท่ีที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ด าเนินการตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กับแผนการ
อพยพหนีไฟ  
 4.3 กรณเีพลิงไหม้สงบลงแล้ว ให้ด าเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู 
 

5. แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 
การป้องกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณส านักงานใหญ่ กปภ. จะมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
 5.1 ฝ่ายบริหาร  หมายถึง ผู้ว่าการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

  ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของ กปภ. อย่างสม่ าเสมอ  และสนับสนุนการด าเนิน 
การด้านความปลอดภัยของ ส านักงานใหญ่ กปภ. 

  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ป้องกัน  และระงับอัคคีภัย 

  ปฏิบัติตามข้อแนะน าส าหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุเฉินขึ้นในพ้ืนท่ีของตนเอง 

  ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการดับเพลิงโดยต้องไปบัญชาการ ณ ศูนย์บัญชาการฯ      
เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นดับเพลิงไม่ได้และมีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้พนักงานทุกคน
อพยพลงมาจากอาคาร 
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 5.2 พนักงานและลูกจ้างทุกคน  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 5.2.1 กรณีพบต้นเพลิง  ควันไฟ  หรือกลิ่นไหม้ 

  ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมท าการดับเพลิงทันท ี โดยค านึงถึงความปลอดภัย  
ก่อนเสมอ 

  แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิงประจ าโซนของท่าน  โดยบอกต าแหน่งที่พบเหตุอย่างชัดเจน 

  ในกรณีมีเหตุเพลงิไหม้เกดิขึ้นภายในบริเวณส านักงานใหญ ่ และไม่สามารถดบัเพลิงได ้
ให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตฉุุกเฉิน (กองบริการกลาง) ทันทีท่ีหมายเลข 0-5351-1072   และแจ้งต าแหนง่ของ
จุดเกิดเหตุให้ชัดเจน เพ่ือช่วยกันระงบัเหตตุ่อไป      

  อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่
อพยพอย่างเคร่งครัด เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการอพยพต่อไป 
 5.2.2 กรณีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ  ทุกคนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก และฟังค าสั่งของผู้อ านวยการดับเพลิงเกี่ยวกับขั้นตอน   
การด าเนินการอพยพ 

  ในกรณีท่ีอยู่ในห้องท างานก็ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และออกจากห้องท างาน
ทันที โดยไม่ต้องล๊อคกุญแจประตูห้อง ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการตรวจค้นหาภายหลัง 

  พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและน าทางให้แกบุ่คคลภายนอก
ที่เข้ามาติดต่องานของ กปภ. เพ่ือไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแล้วให้แจ้งช่ือผู้มาติดต่อนั้น
ใหแ้กเ่จ้าหน้าท่ีอพยพในโซนของตนเพ่ือการส ารวจและค้นหาฯ 

  การอพยพใหอ้อกทางบันไดหนีไฟ และห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพหนีไฟโดยเด็ดขาด     

 ใหอ้พยพไปรวมกันที่จุดรวมพล  ตามแผนผังทีป่รากฏในหน้า 2 และรายงานตัวกับ 
เจ้าหน้าที่อพยพประจ าโซนของตนด้วย   

 ส าหรับพนักงานทีอ่ยู่ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมภายในอาคาร ส านักงานใหญ่    
ก็ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของหลักสูตรน้ันๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของหลักสูตร จะเป็น
เจ้าหน้าที่อพยพประจ าโซนน้ันด้วย 
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 5.3 ผู้อ านวยการดับเพลิงประจ าโซน หมายถึง ผูอ้ านวยการกอง หรือฝ่าย/ส านักท่ีอยู่ 
ในแต่ละโซน มีหน้าที่ดังนี ้

  ต้องเป็นผู้น าและควบคุมดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่อพยพในโซนของตน ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนฉุกเฉิน ป้องกัน  และระงับอัคคีภัย  ของส านักงานใหญ่ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินขึ้น 

  ต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บัญชาการฯ (กองบริการกลาง)  และ ห้อง รปภ. 

  ต้องศึกษาและท าความเข้าใจในแผนฉุกเฉิน ป้องกัน ละระงับอัคคีภัยของส านักงานใหญ่ กปภ. 

  ต้องส ารวจพ้ืนที่ท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอคัคีภัย มีสภาพผิดปกติ หรือช ารุด เช่นถังดับเพลิงหรือสายน้ าดบัเพลิงช ารุด ก็ให้รีบแจ้งกองบริการ
กลาง โดยด่วน  (โทร.0-5451-1072 )  เพ่ือท าการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานไดต้ามปกติโดยเร็วที่สดุ    

  ต้องส ารวจเส้นทางอพยพหนีไฟอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือไม่ให้มีสิ่งใดมาวางกีดขวางเส้นทาง
หนีไฟ และหากพบว่ามีสิ่งใด  หรือสภาพใด ที่อาจท าให้เกิดอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟกใ็ห้รีบแจ้งกอง
บริการกลาง  เพ่ือท าการแก้ไขทันที  
 5.4 เจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัย  หมายถึง พนักงาน และลูกจ้างทุกคนในส านักงานใหญ่ มีหน้าที่ดังนี้ 
 1) ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม้ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมท าการดับเพลิงเบื้องต้นก่อน 
 2) หากไม่สามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได้ ให้แจ้งไปยังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
(กบก.) และกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที เพ่ือให้เกิดการอพยพ 
 3) ในกรณีแจ้งเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม้ หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม้ ต้องแจ้งข้อมูลให้ศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และต าแหน่งที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 
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 5.5 เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง ผู้แทนหน่วยงานระดับกองทุกกอง กับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ประจ าหลักสูตร ซึ่งต้องระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน โดยมีหน้าที่ ดังนี้  
 1) เตรียมรายช่ือพนักงานในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ เพ่ือให้รูว้่ามีจ านวนเท่าไร ช่ืออะไร เพราะเมื่อ
ได้รับสัญญาณให้มีการอพยพ จะได้ควบคุมจ านวนผู้อพยพได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 2) เมื่อได้ยินประกาศ หรือสัญญาณให้อพยพ เจ้าหน้าทีอ่พยพจะต้องสั่งการให้พนักงาน 
ทุกคนและผู้มาติดต่องาน กปภ.  ซึ่งอยู่ในโซนพ้ืนท่ีที่ตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางบันไดหนีไฟ
ทีใ่กล้ที่สุด เพ่ือไปยังจุดรวมพล 
 3) เจ้าหน้าที่อพยพต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากพ้ืนท่ีอพยพ ดังนี้ 

 ไม่มีผู้ใดติดค้างในพ้ืนท่ีที่ตนรับผิดชอบ 

 ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 

 ปิดประตูห้องท างานโดยไม่มีการล๊อคกุญแจ 
 4) เมื่อไปถึงจุดรวมพลให้ท าการตรวจสอบจ านวนคนตามรายช่ือให้ครบอีกครั้ง และแจ้งผล
การตรวจสอบรายช่ือพนักงาน กับรายชื่อผู้มาติดต่อจากภายนอก ให้ผู้ประสานงานที่จุดรวมพล และสรุป
ด้วยว่ามีผู้ใดสูญหายบ้างหรือไมแ่ละให้ทุกคนฟังค าสั่งผู้อ านวยการดับเพลิงอย่างเคร่งครัด 
 5.6 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง กองบริการกลาง 
เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้  หรือได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ฯมีหน้าที่ดังนี้ 
 1) รายงานให้ผู้อ านวยการกองบริการกลางรับทราบ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ   
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้ทราบเหตุที่เกิดขึ้นด้วย 
 2) ถ้าเป็นกรณีเพลิงไหม้ ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รีบน าเครื่องดับเพลิงและวิทยุ
สื่อสาร ไปยังจุดที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งผู้อ านวยการดับเพลิงทราบทันทีด้วย 
 3) ส่งช่างไฟฟ้าไป ณ ตู้ควบคุมไฟฟ้าเพ่ือตัดกระแสไฟฟ้าของจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม ้
 4) แจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานงานและขอความช่วยเหลือทีจ่ าเป็น 
 5) เมื่อได้รับแจ้งว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้  ใหป้ระกาศหรือกดสัญญาณฉุกเฉินแจ้ง  
ทุกคนเพ่ืออพยพทันที 
 6) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการดับเพลิง 
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 5.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมื่อได้รับสัญญาณอพยพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี ้

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  รปภ. ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ไปยังจุดที่เกิดเหตุ  เพ่ือดูแลป้องกันมิให้
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในอาคารที่เกิดเหตุฯ 

  รปภ. ต้องอ านวยความสะดวก  บริเวณทางออกประตูหนีไฟ  เพ่ือให้การอพยพเป็นไป
ด้วยความรวดเรว็และปลอดภัย 

  รวบรวมรายชื่อผู้มาติดต่อ  กปภ. จากภายนอก และน าส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ณ จุดรวมพล          

  ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง 
 

6. แผนการตรวจตราพื้นที ่
  กองบริการกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือรปภ. 
หรือเวรยาม เพ่ือเฝ้าระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณส านักงานใหญ่ของ กปภ.ทั้งหมด เป็น
ประจ าทุกวัน 

  หัวหน้า รปภ. ประจ าผลัดเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
รปภ. ทีป่ฏิบัติงานเวรยาม  โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องท าการตรวจตราในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 6.1 เมื่อเลิกงานแล้วให้ตรวจประตูหน้าต่างของอาคาร และประตูทางเข้า-ออกอาคารจาก
ภายนอกเพ่ือให้แน่ใจว่าปิดประตู และใส่กุญแจ หรือลงกลอนแล้ว รวมท้ังตรวจตราจุดเสี่ยงของอาคาร
แต่ละชั้นเป็นประจ าทุกวัน 
 6.2 การตรวจตรานอกเวลาท างานปกติให้ก าหนดจุดตรวจทุกอาคารทุกชั้น โดยแต่ละจุดต้อง    
มีการ์ดส าหรับให้ รปภ. เซ็นชื่อการตรวจทุก ๆ 1 ชั่วโมงหรือ  2 ชั่วโมง และให้ กบก.ตรวจสอบการ์ด
เหล่านั้นเป็นประจ าทุกวัน 
 6.3 คอยสังเกตเศษสิ่งของทีชุ่่มน้ ามัน สิ่งของที่ไม่ใช้และปนเปื้อนน้ ามัน ขยะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เป็นเชื้อเพลิง ต้องเก็บกวาดท าลายให้หมดไปในวันหนึ่ง ๆ หรือเก็บไว้ ในภาชนะที่มีฝาปิด 
 6.4 เมื่อพบสิ่งที่อาจจะท าให้เกิดอัคคีภัยได้ ต้องรายงานให้ กบก. ทราบ 
 6.5 ทดสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง 
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7. แผนอพยพหนีไฟ 
การอพยพหนีไฟเป็นวิธีปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สิน

ที่มีค่า ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งต้องมีการซักซ้อมเป็นประจ า 
แผนอพยพหนีไฟ มีองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องมีการซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธี      

การตรวจสอบจ านวนพนักงานในแต่ละโซน ใครเป็นผู้น าทางหนีไฟ จุดนัดพบอยู่ท่ีไหน หน่วยช่วยชีวิต
เป็นกลุ่มใด และความพร้อมของยานพาหนะ  

ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานระดับกองขึ้นไป ต้องท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟ ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติดังนี ้
 7.1 ตรวจนับจ านวนพนักงานภายในหน่วยงานของตนว่า มีการอพยพหนีไฟออกไปยังบริเวณที่
ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ และในกรณีที่หน่วยงานของตนเอง มีเอกสารส าคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ 
จะต้องรีบน าเอกสารส าคัญเหล่าน้ันรวบรวมไว้ และน าออกไปจากสถานที่เกิดเหตุด้วย (ถ้าท าได้) 
 7.2 เป็นผู้น าทางให้แก่พนักงานเพ่ืออพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว้ 
 7.3 ท าการตรวจสอบโดยนับจ านวนพนักงานที่อพยพ มาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล  
 7.4 หากพบว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพ้ืนท่ีที่เกิดอัคคีภัยต้องรีบด าเนินการแจ้งหน่วยช่วยชีวิต 
เพ่ือเข้าไปค้นหาและท าการช่วยชีวิตพนักงานท่ียังติดค้างอยูใ่นอาคารหรือในพ้ืนท่ีที่เกิดอัคคีภัย 
 7.5 กรณทีี่พนักงานอพยพออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเจ็บป่วย เช่น เป็นลม ช็อคหมดสติ
หรือบาดเจ็บ ให้แจ้งหน่วยช่วยชีวิตท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ติดต่อหน่วย
ยานพาหนะ เพ่ือน าส่งโรงพยาบาลต่อไปโดยเร็ว 
 

8. แผนบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณ์สงบลง เป็นหน้าที่ของศูนย์บัญชาการ

เหตุฉุกเฉินท่ีจะต้องด าเนินการในข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 8.1 การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ ประกอบด้วย  
  1) ต้องประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอรับความ
ช่วยเหลือ 
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  2) ต้องค้นหาผู้สูญหาย และช่วยชีวิต ซึ่งอาจติดค้างอยู่ในสถานที่เกิดเหตุฯ 
  3) ต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่ส าคัญออกจากที่เกิดเหตุ  
  4) ต้องก าหนดทีมงานช่วยเหลือให้ชัดเจน พร้อมอุปกรณ์ และยานพาหนะ 
 8.2 การบรรเทาทุกข์ภายหลังเหตุการณ์สงบ ประกอบด้วย 
  1) ต้องท ารายงานสรุปสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและประเมินความเสียหาย  
  2) ต้องเสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้
โดยเร็วที่สุด เช่น การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น 
  3) ต้องช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทุกคนให้เกิดความปลอดภัย  

 

9. แผนการฟื้นฟูอาคารของ กปภ. 

 9.1 แผนการฟ้ืนฟูอุบัติภัยขั้นต้น               
   ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหม้หรืออุบัติภัย ให้กองบริการกลาง ร่วมกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ท าการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามา ยังบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยได้แล้ว   
ให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษต่าง ๆ ที่อาจตกค้างภายในอาคาร     
ให้มีความปลอดภัย ก่อนการอนุญาตให้พนักงานเข้าไปภายในอาคาร 
 9.2 แผนการฟ้ืนฟูกรณีเพลิงไหม้บางส่วน 

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บางส่วนที่ไม่รุนแรง กองบริการกลาง และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
จะต้องเข้าตรวจพ้ืนที่เพ่ือดูความเสียหาย และห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนท่ีและปฏิบัติตาม
ข้อ 9.1 และใหก้องบริการกลาง ไปแจ้งส านักงานเขตหลักสี่ กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าตรวจสอบ
พ้ืนที่อีกครั้ง หากมีความเห็นร่วมกันว่าโครงสร้างของอาคารยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสามารถซ่อมแซม 
ใช้งานได้ กองบริการกลางจะต้องรีบด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา เข้ามาท าการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที ่ 
เป็นการด่วน 
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 9.3 แผนการฟ้ืนฟูกรณีเพลิงไหม้รุนแรง 

ภายหลังเหตุเพลิงไหม้รุนแรง ให้กองบริการกลาง ท าการปิดกั้นบริเวณดังกล่าวให้มิดชิด       
เพ่ือห้ามบุคคลเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ประสานงานไปยังส านักงานเขตหลักสี่เพ่ือให้เข้า
ส ารวจสภาพอาคารว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากยังสามารถใช้ได้  ก็ให้ด าเนินการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาเข้าท าการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่โดยเร็ว หากไม่สามารถใช้อาคารที่เกิดเหตุได้อีก ให้รีบแจ้ง
ผู้ว่าการ ฯ ทันที เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานทีท่ างานใหม่เป็นการช่ัวคราว 

 

10. การปฏิบัติเมื่อได้รับการข่มขู่ทางโทรศัพท์ 

 10.1 เมื่อพนักงานได้รับแจ้งการข่มขู่ ต้องปฏิบัติตน ดังนี้  
 10.1.1 ตั้งสติให้มั่น ท าใจให้สงบ อย่าตื่นเต้น และด าเนินการ ดังนี้ 

    กรณีรับโทรศัพท์ต้องพยายามจับใจความให้ละเอียด และบันทึกข้อความที่แจ้ง
ข่มขู่ทั้งหมด เพ่ือท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

    กรณีใช้หนังสือข่มขู้ต้องอ่านข้อความในหนังสือขู่อย่างละเอียด แล้วรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

  กรณีพบเห็นการข่มขู่โดยวัตถุแปลกปลอม จะต้องจดจ าลักษณะวัตถุหรือสิ่งของ 
แปลกปลอม และสภาพแวดล้อมโดยรอบ อย่างละเอียด โดยไม่แตะต้องวัตถุ หรือสิ่งของ เป็นอันขาด 
แล้วรายงานต่อผู้บังคับบญัชา ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังมิให้ผู้ใด เข้าใกล้วัตถุแปลกปลอมนั้นด้วย 
 10.1.2. แจ้งเหตุการณ์ที่พบ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยทันที เช่น 

  แจ้งผู้อ านวยการกองบรกิารกลาง หมายเลขโทรศัพท์  0-5351-1092 

  แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตนในอาคาร / ชั้นนั้น ๆ เพ่ือทราบและดูแล         
ให้พนักงานอยู่ในความสงบก่อนท่ีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะมาถึงจุดเกิดเหตุ 

  ถ้าคิดอะไรไม่ออกใหแ้จ้งติดต่อ รปภ. 
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 10.1.3 ผู้อ านวยการกองบริการกลาง เมื่อได้รับแจ้งเหตุข่มขู่แล้วต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
 1) สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายรวมถึงเจ้าหน้าที่ห้องรับ-ส่ง
เอกสาร เพ่ิมความระมัดระวังการรับสิ่งของหรือพัสดุที่น่าสงสัย ในกรณีพบพัสดุต้องสงสัยว่าจะมีวัตถุ
อันตรายอยู่ภายใน ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจและผู้บริหารทันที 
 2) ในกรณีที่ถูกข่มขู่ว่ามีระเบิดอยู่ในอาคาร ให้รายงานผู้ว่าการรับทราบ แล้วจึงกด
สัญญาณแจ้งอพยพพนักงานออกจากอาคารและประกาศแจ้งทุกคนระงับการใช้วิทยุสื่อสาร               
หรือเครื่องมือทีใ่ช้คลื่นความถี่ทุกชนิด 
 3) โทรศัพท์แจ้งสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองล าพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-
1042,0-5351-1045 หรือแจ้ง 191 ทันท ี  
 4) ถ้าเกิดอัคคีภัยให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับอัคคีภัยอาคารส านักงาน
ใหญ่ อย่างเคร่งครัด 
                           5) ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องอพยพผู้ที่อยู่ในอาคารอื่นใกล้เคียงซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
จากแรงระเบิด ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของอาคารนั้นๆเพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกัน
การตื่นตระหนก ของบุคคลที่อยู่ในอาคารอื่น ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
 10.2 ข้อปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 10.2.1 ในกรณีท่ีได้รับโทรศัพท์ขู่วางระเบิด ให้พยายามสอบถามผู้โทรศัพท์เพ่ือให้ได้ข้อมูล ดังนี้ 

  เหตุผลของการข่มขู่ 

  ชื่อผู้โทร ฯ มา กับหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกลับ 

  ชนิดของระเบิด เวลาท่ีตั้งไว้ให้ระเบิด 

  วัตถุระเบิดอยู่ในหรือภายนอกอาคาร 
 ทั้งนี้ ให้สังเกตสัญญาณโทรศัพท์ว่าเป็นโทรศัพท์ที่ติดต่อมาจากภายใน หรือภายนอก กปภ. หรือ

โทรฯสาธารณะ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ น ้าเสียงของผู้พูด ส าเนียง อารมณ์ ที่แสดงออกขณะพูด เสียงอื่น ๆ  
ที่แทรกเข้ามาในโทรศัพท์ รวมทั้งเวลาที่ได้รับแจ้ง เพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยเร็วที่สุด 
 10.2.2 ติดต่อแจ้งเหตุให้ ผู้อ านวยการกองบริการกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1092 เพ่ือ
ทราบทันท ี
 10.2.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังสถานที่สงสัยโดยทันที เพ่ือดูแลมิให้มี
การแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานใด ๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะมาถึง ตลอดจนดูแลให้พนักงาน
อพยพออกจากสถานท่ีสงสัยอย่างสงบโดยเร็ว และให้ไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี ทีป่ลอดภัย 
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 10.2.4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายให้เตรียมพร้อม และรอรับเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่จะมาถึง เพ่ือน าไปยังสถานทีส่งสัย หรือเกิดเหตุโดยเร่งด่วน 
 10.2.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 
 10.2.6 ในกรณีเกิดการขู่เกี่ยวกับระเบิดนอกเวลาท างาน ใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งการจนกว่าผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นของ กปภ. จะมาถึงท่ีเกิดเหตุ 
ขณะเดียวกันก็ใหแ้จ้งเหตุไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาแก้ไข คือ 

 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองล าพูน 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1042,0-5351-1045 หรือแจ้งโทร 191 
                       

11. การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ 

                  ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อตัวอาคาร 
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารได้      
 เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น จนท าให้อาคารที่ท างานได้รับความเสียหาย ผู้อ านวยการกอง
บริการกลาง กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จะ
เป็นผู้ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน หากพบว่า
สภาพความเสียหาย ของอาคารอาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน ก็ให้ประกาศ หรือกดสัญญาณแจ้ง
พนักงานให้อพยพออกจากอาคารไว้ก่อน เพ่ือความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 


