
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 



 
คํานํา 

 

ความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ทํางานเปนสิ่งที่  กปภ. ใหความสําคัญ จึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการ  
เพื่อปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดข้ึนตอชีวิต  และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลทีม่าติดตออยางจริงจังและเปน
ระบบ 

 แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัย  ฉบับน้ีจัดทําข้ึนมาเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรของ กปภ.  มี
เน้ือหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของแตละอาคาร โดยเฉพาะการปองกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้งเหตุฉุกเฉินอื่น
ที่อาจเกิดข้ึนแกอาคาร การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง  โดยเปนแผนสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่เกี่ยวของ   
ซึ่งหมายถึงพนักงานทุกคนที่อยูใน การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง  จะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาที่ของ
ตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยเครงครัด เน่ืองจากพนักงานทุกคนในอาคารการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง  มีสวน
สําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัย และมีหนาที่ในการปองกันสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายทั้งแกตนเอง  และผูอื่นเมื่อมี
เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน      
 
                                                                                   
                                                               การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 
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1. บทนํา 

 

1.1  ขอบเขต 
             เอกสารน้ีอธิบายถึง  แผนฉุกเฉินปองกันและระงบัอัคคีภัย สําหรับพื้นที่ภายในบริเวณการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาลําปาง (อาคารที่อยูภายในพื้นที่ทั้งหมด) โดยแผนน้ีกลาวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ในการ
ระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในพื้นที่ดังกลาว 
 

1.2  วัตถุประสงค 
การจัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงคดังน้ี 
1. เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทรัพยสิน สภาพแวดลอม และ ชุมชนรอบบริเวณ การ

ประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปางหรือเกิดข้ึนนอยที่สุด 
2. เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากข้ึน 
3. ดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
4. เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาที่รับผิดชอบของพนักงานที่

เกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
5. เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาที่ดับเพลิง  และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของทางราชการได

อยางถูกตอง 
 

1.3  การแจกจาย 
            แผนฉุกเฉินฯ  น้ีจะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุอัคคีภัยเกิดข้ึน 
 

1.4  การแกไขปรับปรุงคูมือ ปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ  จะดําเนินการอยางนอยปละครั้ง  และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ  เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนภายในบริเวณพื้นที่อาคารการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง และเมื่อมีการแกไขรายการใด ๆแลว
ใหงานมาตรฐานความปลอดภัย นําเสนอคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ พิจารณาแกไขปรับปรุง 
   เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหเจาหนาที่อพยพประจําโซน  นําพนักงานที่
อยูในโซนไปรวมกัน  ณ  จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

จุดรวมพล  ต้ังอยูบริเวณเสาธง  หนาอาคารการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 
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2.  จุดรวมพล 
        

เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละอาคาร  นํา
พนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพื่อตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

 
 

จุดรวมพล ต้ังอยูบริเวณหนาถังสูง สํานักงาน 
   
 

 
 

ถนนพหลโยธิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ถังสูง 

อาคารสํานักงาน 
การประปาสวนภูมิภาค 

สาขาลําปาง 

   จุดรวมพล 

 
     งานบริการ          

         หองประชุม 

                    
   งานผลิต 

 
 
 

         
         อาคารพัสดุ 
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3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
 

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณอาคาร การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจาก
อาคารสํานักงาน  ใหผูอํานวยการดับเพลิง หรือ ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ของจุดที่เกิดเหตุรีบไปที่ศูนยบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งอยูบริเวณหองโถงรับชําระคานํ้าประปา งานประชาสัมพันธ อาคารสํานักงาน ช้ัน 1 โดยทันที ( แตถาหากจุด
เกิดเหตุเกิดภายในอาคารสํานักงาน ใหยายไปยังบริเวณหนาเสาธง) 
                            
ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) 
งานอํานวยการ อาคารสํานักงานชั้น 1 
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอภายในของศูนย ฯ  054-217157 
                             หมายเลขโทรสาร 054-322880 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
     ผูรับผิดชอบ(ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน) 

          1. ผจก.กปภ.สาขาลําปาง                 081-8897423                 . 
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน) 
  2. ผช.ผจก.กปภ.สาขาลําปาง        081-8845162                . 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน 

1. หัวหนางานผลิต                         084-3667447                .    
          2. นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ           081-9614600     . 

3. นายรุงโรจน  กาวิจา                    089-9997959               .  
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่อพยพ  

1. หัวหนางานอํานวยการ                 084-0475412                .                               
2. หัวหนางานบริการฯ                          089-8555718               .            
3. หัวหนางานจัดเก็บรายได ๑            081-2881324               . 
4. นายพรพรต ไสยวุฒิ                     086-6542469               . 

 
 

หมายเลขโทรศัพทท่ีสําคัญท่ีตองทราบ 
1. สํานักบรรเทาและปองกันสาธารณภัยจังหวัดลําปาง 054-265073     . 
2. สถานีตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง             054-221600 , 054-217017     . 
3. โรงพยาบาลลําปาง                       054-223623                        . 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย(สวท.) ลําปาง 054-224861    . 
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4. องคประกอบของแผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัย 
 

รายละเอียดแยกไดดังน้ี 
4.1 กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวย หนาที่ความรับผิดชอบ และแผนการตรวจตรา 
4.2 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผน

บรรเทาทุกขสําหรับแผนบรรเทาทุกขจะเปนแผนที่มีการปฏิบัติตอเน่ืองไปจนถึงหลังเหุตเพลิงไหมสงบลง
แลวดวย 

4.3 หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว จะประกอบดวยแผนที่จะดําเนินการ เมื่อเหตุ-เพลิงไหมสงบลงแลว  2 แผน 
คือ แผนบรรเทาทุกขซึ่งดําเนินการตอเน่ืองจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม และแผนการฟนฟูอาคาร 
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5. หนาท่ีของผูรับผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภัย 
 

แบงหนาที่ของผูรับผิดชอบเปน 7 ฝาย ดังน้ี 

5.1 ฝายบริหาร 
5.2 พนักงาน และ ลูกจางทุกคน 
5.3 ผูอํานวยการดับเพลิง หรือ ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 
5.4 เจาหนาที่ระงับอัคคีภัย 
5.5 เจาหนาที่อพยพ 
5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) 
5.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
 

5.1 ฝายบริหาร 
5.1.1 ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนินการดานความ        

ปลอดภัยของ กปภ. 
5.1.2 พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และระงับอัคคีภัย 
5.1.3 ปฏิบัติตามขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน (เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพื้นที่ของตนเอง) 
5.1.4 ทําหนาที่เปนผูอํานวยการดับเพลิง หรือ ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงบัญชาการ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
5.1.5 แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับ (เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพื้นที่ของตนเอง) 
 

5.2 พนักงานและลูกจางทุกคน 
5.2.1  ทันทีท่ีพบตนเพลิง  ควันไฟ  หรือกลิ่นไหม 

5.2.1.1  ใหใชเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมทําการดับเพลิง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย กอนเสมอ 
5.2.1.2  ในกรณีที่เหตุเกิดที่อาคาร การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง ใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน

ทันที  โดยโทรศัพทแจงศูนยบัญชาการฯ ที่หมายเลข 0-5421-7157   และ แจงตําแหนงที่พบเหตุ
โดยชัดเจน  หรือหากไมสามารถดับเพลิงไดใหเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน  

5.2.1.3  แจงผูอํานวยการดับเพลิง หรือ ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงของทาน  โดยบอกตําแหนงที่พบเหตุที่
ชัดเจน 

5.2.1.4 อยูในความสงบ และ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง หรือ ผูชวยผูอํานวยการ
ดับเพลิง  และ เจาหนาที่อพยพอยางเครงครัด 

5.2.2   เมื่อไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  พนักงานตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
5.2.2.1   ต้ังสติ อยาต่ืนตระหนก 
5.2.2.2 ในกรณีที่อยูในหองทํางานใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด  และออกจากหองทํางานทันทีปด 

ประตูหองทํางาน อยาลอคกุญแจ 
5.2.2.3 พนักงานทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือนําทางบุคคลภายนอกที่มาเยือนและเมื่อไป

ถึงจุดรวมพลแลวใหแจงช่ือผูมาติดตอน้ันกับเจาหนาที่อพยพในโซนของตน 
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5.2.2.4 อพยพไปรวมพลที่หนาเสาธง หนาสํานักงาน  (แผนผังปรากฏในหนา 2 ) และ รายงานตัว

กับเจาหนาที่อพยพ 
5.2.2.5   รอฟงคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตอไป 
 

5.3 ผูอํานวยการดับเพลิง หรือ ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 
5.3.1  เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในโซนของตนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตาม        

แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัย  การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปางได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
5.3.2    ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
5.3.3  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัย 
5.3.4  สํารวจพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ  หากพบเห็นอุปกรณที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับ

อัคคีภัย  เชน  สายนํ้าดับเพลิง  ถังดับเพลิงชํารุด  หรือมีสภาพผิดปกติ  ใหรีบแจงงานอํานวยการ โดย
ดวน  ( โทร 054-217157 )  เพื่อทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วที่สุด    

5.3.5 สํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสม่ําเสมอ  เพื่อไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทางหนีไฟ และ หากมีสิ่ง
ใด  สภาพใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพหนีไฟใหรีบแจงโดยดวนตองานอํานวยการเพื่อทําการ
แกไขทันที  

5.3.6 เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ที่มีความรุนแรงเกินความสามารถ ใหรีบแจงผูเช่ียวชาญมาดําเนินการกอน       
เหตุการณจะรุนแรง 

 

5.4 เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย 
เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหมหรือประสบเหตุเพลิงไหมควันไฟหรือกลิ่นไหม 
5.4.1 ในกรณีไดรับแจงเหตุใหถามขอมูลเพื่อทราบชัดเจนถึงตําแหนง สถานที่ที่พบควันไฟ หรือกลิ่นไหม 
5.4.2 ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมทําการดับเพลิง 
5.4.3 หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานประชา-        

สัมพันธ ) และกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เตรียมรออพยพทันที  
 

5.5 เจาหนาท่ีอพยพ 
 5.5.1   เมื่อไดยินสัญญาณอพยพ 

5.5.1.1 เตรียมรายช่ือพนักงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรอประกาศใหอพยพโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยกอนเสมอ  ในกรณีที่มิไดอยูในช้ันที่ตนรับผิดชอบใหแจงผูอํานวยการดับเพลิง หรือ 
ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงประจําช้ันที่กําลังปฏิบัติงานอยูเพื่อทราบแลวเตรียมอพยพตามคําสั่ง
ของผูอํานวยการดับเพลิง ประจําช้ันน้ัน ๆ 

5.5.1.2 ใหตรวจสอบดังตอไปน้ี   
5.5.1.2.1 ไมมีผูใดติดคางในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 
5.5.1.2.2 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
5.5.1.2.3 ปดประตูหองทํางานแตอยาลอคกุญแจ 
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5.5.1.3 เมื่อไดยินประกาศใหอพยพ  สั่งการใหพนักงานทุกคนและผูมาติดตออพยพ ออกทางบันไดหนีไฟที่
ใกลที่สุด และไปยังจุดรวมพล 

5.5.1.4 เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายช่ือใหครบ และกําชับใหทําตามขอปฏิบัติอยาง
เครงครัด 

5.5.1.5 แจงผลการตรวจสอบรายช่ือพนักงานใหผูประสานงานที่จุดรวมพล  โดยสรุปวามีผูใดสูญหายบาง 
5.5.1.6 รวบรวมรายช่ือผูมาติดตอจากพนักงาน  และรายงานตอเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล 

5.5.2  เมื่อไดรับแจงกรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ  หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน  ๆ 

5.5.2.1   ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและตําแหนงที่เกิด 
5.5.2.2   รายงานสภาพที่เกิดเหตุตอผูอํานวยการดับเพลิงและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด  

 

5.6  ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานอํานวยการ ) 
          เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหม  หรอืไดรับสัญญาณจากเครื่องแจงเหตุเพลิงไหม 

5.6.1 รายงานผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง และ ผูชวยผูจัดการประปา พรอมแจง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  

5.6.2 หัวหนางานอํานวยการ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายพรอมเครื่องดับเพลิง และ วิทยุสื่อสารไปยังที่เกิด
เหตุในเบื้องตนเจาหนาที่จะพยายามดับเพลิง 

5.6.3 แจงงานผลิต เพื่อสงชางไฟฟาไปตัดกระแสไฟฟา ณ ตูควบคุมไฟฟา จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม 
5.6.4 แจงหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือหากจําเปน 
5.6.5 เมื่อไดรับแจงวายังไมสามารถควบคุมเพลิงได  ใหประกาศแจงพนักงานเพื่ออพยพทันที 
5.6.6 ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิง ( ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง ) 

 

5.7  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
5.7.1 เมื่อไดยินสัญญาณอพยพ  หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีหนาที่อํานวยการใหเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย (รปภ.)  ดูแลปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขามาในอาคาร  การ
ประปาสวนภูมิภาค สาขาลําปาง 

5.7.2 หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จัดเจาหนาที่ ไปยังจุดที่เกิดเหตุ 
5.7.3 รวบรวมรายช่ือผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล 
5.7.4 อํานวยความสะดวก  ณ  ทางออกประตูหนีไฟ  เพื่อใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและ

ปลอดภัย 
5.7.5 ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

 

 
 
 



 
-8- 

6. แผนการตรวจตรา 
งานอํานวยการเปนผูรับผิดชอบโดยจัดใหมีเจาหนาที่ เวรยามระวัง และดูแลบริเวณอาคารการประปาสวน

ภูมิภาค สาขาลําปาง 
หัวหนางานผลิต และ งานบริการ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

เวรยาม  โดยใหทําการตรวจตราในสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 
6.1 ประตูหนาตางของอาคาร และประตูทางเขา-ออกจากภายนอกเมื่อเลิกงานแลวตองปดกุญแจ หรือ      

ลงกลอน รวมทั้งตรวจตราจุดเสี่ยงเปนประจําทุกวัน 
6.2 กําหนดจุดตรวจทุกอาคารทุกช้ันโดยแตละจุดตองมีการดสําหรับเซ็นช่ือ ทุก ๆ 1 ช่ัวโมงหรือ 2  ช่ัวโมง 

และนําการดมาให งานอํานวยการตรวจสอบเปนประจําทุกวัน 
6.3 เศษสิ่งชุมนํ้ามันหรือสิ่งของที่ไมใช และปนเปอนนํ้ามัน ขยะ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันนั้น  

ตองเก็บกวาดทําลายใหหมดไปในวันหน่ึง ๆ หรือเก็บไว ในภาชนะที่มีฝาปด 
6.4 รายงานให งานอํานวยการ ทราบหากพบสิ่งที่อาจจะทําใหเกิดอัคคีภัยได 
6.5 ทดสอบระบบเตือนอัคคีภัยแจงเพลิงไหมอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง 

 

7. แผนอพยพหนีไฟ 

แผนอพยพหนีไฟน้ัน กําหนดข้ึนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน และ สถาน
ประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหมแผนอพยพหนีไฟ ที่กําหนดข้ึนน้ัน มีองคประกอบตาง ๆ เชน หนวยตรวจสอบ
จํานวนพนักงาน ผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบ หนวยชวยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ กําหนดผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน
ทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพหนีไฟ และ ใหมีการปฏิบัติดังน้ี 

7.1 มีหนาที่ตรวจนับจํานวนพนักงานวา มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคน
หรือไม 

7.2 เปนผูนําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว 
7.3 จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมา

รายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไมครบตาม
จํานวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยูในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย 

7.4 หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัยดําเนินการแจงหนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ ให
เขาคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานที่ยังติดคางอยูในอาคารหรือในพื้นที่ที่ไดเกิดอัคคีภัย รวมถึง
กรณีของพนักงานที่ออกมาอยูที่จุดรวมพลแลวมีอาการเปนลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน 
หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณี
ที่พยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลวตองนําสงโรงพยาบาล 
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8. แผนบรรเทาทุกข 
แผนบรรเทาทุกขจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

8.1 การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 
8.2 การสํารวจความเสียหาย 
8.3 การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคําสั่ง 
8.4 การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต 
8.5 การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต 
8.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม 
8.7 การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 
8.8 การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วที่สุด 

 

 

9. แผนการฟนฟูอาคาร สํานักงานประปา 

9.1  แผนการฟนฟูอุบัติภัยขั้นตน               
   ในกรณีที่อาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ใหงานอํานวยการ  รวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไข โดยหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขามายังบริเวณ
ดังกลาวโดยเด็ดขาดเมื่อระงับอัคคีภัยไดแลวใหมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมทั้งสารพิษตาง ๆ ที่
อาจตกคางภายในอาคาร 
 

9.2  แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 
ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนที่ไมรุนแรง งานอํานวยการ  และ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะตองเขาตรวจพื้นที่เพื่อดูความเสียหาย และ หามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขา
พื้นที่และปฏิบัติตามขอ  9.1  รวมทั้งไปแจงสํานักงานเทศบาลและ หนวยราชการที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบพื้นที่ หากมี
ความเห็นรวมกันวาโครงสรางของอาคารยังอยูในสภาพที่ปลอดภัยสามารถใชงานได ใหงานอํานวยการ รีบแจง
ผูบังคับบัญชา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขามาทําการฟนฟูพื้นที่เปนการดวน 

 

9.3  แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 
ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ใหฝายธุรการและพัสดุปดกั้นบริเวณดังกลาวใหมิดชิดเพื่อหามบุคคลเขาโดยไมได

รับอนุญาต และใหประสานงานไปยัง การประปาสวนภูมิภาคเขต 9  เพื่อใหเขาสํารวจสภาพอาคารวายังสามารถใชงาน
ไดหรือไม หากยังสามารถใชไดใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการฟนฟูพื้นที่แตหากไมสามารถใชการได ใหรีบแจง
ผูวาการ ฯ ทันที เพื่อขอความเห็นในการจัดหาสถานที่ทําเปนสถานที่ที่ทํางานใหมเปนการช่ัวคราว 
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10. การปฏิบัติเมื่อไดรับการขูทางโทรศัพท 

10.1 สิ่งท่ีตองกระทําทันทีเมื่อพบเหตุสําหรับพนักงาน 
10.1.1   ต้ังสติใหมั่น ทําใจใหสงบ อยาต่ืนเตน 

 รับโทรศัพทโดยพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขาวสารอยางทันทีและบันทึกลงใน 
แบบฟอรมบันทึกการขูทางโทรศัพท  

 หรืออานขอความในปาย หรือหนังสือขูอยางละเอียด 
 หรือจดจําลักษณะวัตถุหรือสิ่งของแปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบอยางละเอียด โดย

ไมแตะตองวัตถุ หรือสิ่งของ เปนอันขาด 
10.1.2 ติดตอแจงการพบเหตุดังกลาวในทันทีที่ 

 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง หรือ ผูชวยผูจัดการ หรือแจงชองความถ่ีวิทยุ 
140.675  MHZ 

 แจงผูบังคับบัญชาตนสังกัดของตนเพื่อทราบ และดูแล ใหพนักงานอยูในความสงบกอนที่  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะมาถึง 

 หรือติดตอ 191 
                10.1.3   หัวหนางานอํานวยการ ดําเนินการดังตอไปน้ี 

 โทรศัพทแจงสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปางหมายเลขโทรศัพท 054-223339  หรือแจง 191   
ทันที  

 สั่งการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกนาย รวมถึงเจาหนาที่หองรับ-สงเอกสารเพิ่มความ
ระมัดระวังสิ่งของหรือพัสดุที่นาสงสัย เมื่อพบพัสดุตองสงสัยวาจะมีวัตถุระเบิดอยูภายในให
แจงเจาหนาที่ตํารวจและผูบริหารทันที 

 อพยพพนักงานออกจากอาคารและระงับการใชวิทยุสื่อสาร หรือเครื่องมือใชคลื่นความถ่ีทุก
ชนิด 

 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยอยางเครงครัด 
 ในกรณีที่จําเปนตองอพยพผูที่อยูในอาคารอื่นใกลเคียงที่อาจไดรับผลกระทบจากระเบิดให

ประสานงานกับเจาหนาที่ของอาคารน้ันๆ เพื่อทําการเคลื่อนยาย   เพื่อปองกันการต่ืนตระหนก 
ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 
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10.2  ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
                10.2.1  ในกรณีที่ไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพื่อใหไดขอมูล ดังน้ี 

 เวลาที่โทร ฯ มา เหตุผลที่ขู 
 ช่ือผูโทร ฯ มา หมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 
 ชนิดของระเบิด เวลาที่ต้ังไวใหระเบิด 
 วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 

               ทั้งน้ี ใหสังเกตสัญญาณโทรศัพทวาเปนโทรศัพทติดตอภายใน หรือ ภายนอกสาธารณะ หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ 
น้ําเสียงของผูพูด สําเนียง อารมณที่แสดงออกขณะพูด เสียงอื่น ๆ ที่แทรกเขามาในโทรศัพท แลวบันทึกในแบบฟอรม
บันทึกการขูทางโทรศัพท  

10.2.2 ติดตอแจงเหตุใหผูรับผิดทราบ ดังน้ี 
 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง  หมายเลขโทรศัพท  081-8897423 
 ชวยผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง  หมายเลขโทรศัพท 081-8845162 

               10.2.3   จัดสงเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยทันที เพื่อดูแลมิใหมีการแตะตองหรือ
เคลื่อนยายหลักฐานใด ๆ ตลอดจนดูแลใหพนักงานในสถานที่เกิดเหตุอยูในความสงบจนกวาเจาหนาที่ตํารวจจะมาถึง 
               10.2.4   ในกรณีที่จําเปนตองเคลื่อนยายผูอยูในอาคารจากสถานที่เกิดเหตุ กอนที่ เจาหนาที่ตํารวจจะมาถึง 
เน่ืองจากใกลเวลาที่ไดรับการแจงขูใหประสานงานกับ เจาหนาที่ปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินของอาคารสํานักงาน ดูแล
ใหทุกคนเรง เคลื่อนยายอยางรวดเร็วและระมัดระวัง และไปรวมตัวกัน ณ สถานที่ปลอดภัยที่กําหนด 
               10.2.5   สั่งการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับ  เจาหนาที่ตํารวจที่จะ
มาถึง เพื่อนําไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเรงดวน 

10.2.6  ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
10.2.7   เมื่อไดรับคําสั่งใหเคลื่อนยายพนักงานออกจากสถานที่เกิดเหตุ ใหประสานงานรวมกับเจาหนาที่

ปองกันและระงับอัคคีภัยของกองธุรการ ดูแลใหทุกคน   เรงเคลื่อนยายอยางรวดเร็วและระมัดระวัง และไปรวมตัวกัน 
ณ สถานที่ปลอดภัยที่กําหนด 
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          นอกเวลาทํางาน  
 หัวหนางานที่ตรวจสอบเวรสํานักงาน  เปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จะมาถึงที่เกิดเหตุและทันทีที่ไดรับแจงเหตุใหแจงความไปยัง   
 สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง   สํานักงานตํารวจแหงชาติ     หมายเลขโทรศัพท  0-5422-3339 หรือ 191 
          กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง  กระทรวงมหาดไทย  หมายเลขโทรศัพท 0-5431-3443 
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลําปาง กระทรวง มหาดไทย   หมายเลขโทรศัพท 0-5426-5073 
          และปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาวขางตน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การกําหนดตัวบคุคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม 

 

บริเวณอาคาร …ที่อยูในพื้นที่สํานักงานทั้งหมด.................. 
ผูรับผิดชอบ(ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน) 

          1. ผจก.กปภ.สาขาลําปาง                 081-8897423                 . 
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน) 

  2. ผช.ผจก.กปภ.สาขาลําปาง        081-8845162                . 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน 

1. หัวหนางานผลิต                         084-3667447                .    
          2. นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ           081-9614600     . 

3. นายรุงโรจน  กาวิจา                    089-9997959               .  
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่อพยพ  

1. หัวหนางานอํานวยการ                 084-0475412                .                               
2. หัวหนางานบริการฯ                          089-8555718               .            
3. หัวหนางานจัดเก็บรายได ๑            081-2881324               . 
4. นายพรพรต ไสยวุฒิ                     086-6542469            .         
 

 

                                       
 
 
 
 
 

 

 

 

ผูอํานวยการดับเพลิง  หรือ 
ผูชวยผูอํานวยการ 

 
เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย 

 

 
เจาหนาท่ีอพยพ 

 



ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม 
 
                                                       ใหรายงาน 
         ถาดับได               ผูบังคับบญัชา          รายงาน 
                 ตามลําดับ 
 

 
                                                                
                                                                                

 
 
 
       ถาดับไมได                                   รายงาน                                          ถาดับไมได 

              รายงาน 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

ใหดําเนินการ
ดับเพลิงทันท ี

 

หัวหนางาน ผูจัดการ / ผูชวย 

พนักงานที่พบเหตุ 
เพลิงไหม 

ใหบอกเพื่อนรวม
งานหรือหัวหนา 

 

- ใชแผนปฏิบัติการ
ระงับเหตุเพลิงไหม
ข้ันตน 
………………....... 
- แจงประชาสัมพันธ 
- แจงเจาหนาที่ความ- 
ปลอดภัยในการ 
ทํางาน (จป.) 
 

 
ผูอํานวยการ 

ดับเพลิง 
หรือ 
ผูชวย

อํานวยการ 
ดับเพลิง 



แผนอพยพหนีไฟ 

 

           
                                 

                                           
 
 
                                                      ครบ                                                            ไมครบ                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามีผูปวยหรือผูบาดเจ็บนําสง
โรงพยาบาล 

ผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 
สั่งใชแผนอพยพหนีไฟ 

ผูอํานวยการดับเพลิงหรือผูชวยผู 
อํานวยการดับเพลิงแจงใหพนักงานอยู
ในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณจะสงบ 

 

ผูอํานวยการดับเพลิงหรือ 
ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

สั่งหนวยชวยชีวิตคนหา 

หนวยชวยชีวิตคนหาดําเนินการ
คนหาและรายงาน 

 

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดพนักงานแตละฝายใหแกผูอํานวยการดับเพลิง
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงทราบ ณ จุดรวมพล 

- ประชาสัมพันธ ติดตอทุกสายงาน 
- กดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

ผูบังคับบัญชาแตละฝาย/สํานัก/กอง/งานหรือเจาหนาที่ดับเพลิงเบื้องตนนํา
พนักงานออกจากพื้นที่ไปยังบันไดหนีไฟที่กําหนด 

ผูนําทางพนักงานไปยังจุดรวมพล 

ผูตรวจสอบยอด พนักงานแตละงานทําการตรวจสอบยอด 



เอกสารอางอิง 
 
แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยสําหรับอาคาร สํานักงานใหญ กปภ. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กอง
กิจการสัมพันธ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล. 

 


