
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัย 

สําหรับอาคารสํานักงาน  

การประปาสวนภูมิภาค สาขาเกาะคา 



คํานํา 

 

  ความปลอดภัยในอาคาร และสถานที่ทํางานเปนสิ่งที่การประปาสวนภูมิภาค ใหความสําคัญ
เปนอันดับตน การประปาสวนภูมิภาค จึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่มาติดตองานกับ กปภ. อยางจริงจัง และ
เปนระบบ 

  แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเปนการปองกัน และระงับ
อัคคีภัย กับเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นแกอาคารสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา แผนฉุกเฉินฯ จะเปนแผน
แมบทสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันภัยของพนักงานที่อยูในสํานักงาน โดยทุกคนจะตองศึกษา 
และทําความเขาใจในหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ อยางเครงครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 
พนักงานทุกคนในอาคารสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา มีสวนสําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัย และมี
หนาที่ในการปองกันสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายทั้งแกตนเอง และผูเขามาติดตอประสานงานเม่ือมีเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น 

  จึงขอใหพนักงาน กปภ.สาขาเกาะคา ทุกคนทําการศึกษาแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับ
อัคคีภัยของสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา ใหเกิดความเขาใจเพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตอไป 
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1. บทนํา 
 

 1.1 ขอบเขต 
 

  แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะใชสําหรับพื้นที่ภายในบริเวณสํานักงาน 

กปภ.สาขาเกาะคา โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของ กปภ.สาขาเกาะคา 
 

 1.2 วัตถุประสงค 
 

  แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือเกิดนอย

ที่สุด 

2. เพ่ือระงับเหตุมิใหลุกลาม และทวีความเสียหายมากขึ้น 

3. เพ่ือดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 

4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาที่

รับผิดชอบของพนักงานที่เก่ียวของในเหตุฉุกเฉิน 

5. เพ่ือใหสามารถประสานงานกับเจาหนาที่ดับเพลิง และหนวยงานบรรเทาสาธารณะภัย

ของทางราชการไดอยางถูกตอง 
 

1.3 การเผยแพร 
 

  แผนฉุกเฉินฯ ตองเผยแพรใหกับพนักงานของ กปภ.สาขาเกาะคา เพ่ือศึกษาวิธีปองกัน และ

ใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดขึ้นในสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา 
 

1.4 การแกไขปรับปรุง 

  การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละคร้ัง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพ้ืนที่สํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. จุดรวมพล 
 

 จุดรวมพล หมายถึง สนามบริเวณเสาธงดานหนาสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา 

 เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และไมสามารถดับเพลิงได หรือได

ยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 

 เจาหนาที่อพยพประจําแตละโซนจะนําพนักงาน และบุคคลที่อยูในโซนนั้นๆ ไปรวมกัน ณ.จุดรวม

พล เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจมีบุคคลที่ติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก 

 

 



 

3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
 

 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคารสํานักงาน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร 

ผูอํานวยการดับเพลิง (หมายถึง ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ) จะตองรีบไปที่ศูนยบัญชาการ

เหตุฉุกเฉิน ซ่ึงอยูในบริเวณอาคารพัสดุโดยทันท ีเพ่ือบัญชาการ (แตถามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในอาคารพัสดุ 

ใหยายศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินไปยัง ศาลา รปภ.) 

 
 



ผังแสดงท่ีตั้งของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินบริเวณอาคารโรงสูบน้ําแรงสูง 

 

4. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 

 แผนปองกัน และระงับอัคคีภัยจําแนกไดเปน 3 กรณี ดังน้ี 
 

 4.1 กรณีเหตุการณปกติ  

 ใหดําเนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัย เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ไดแก การจัด

ฝกอบรม ฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงคปองกันอัคคีภัย และซักซอมอพยพหนีไฟ ตอง

รณรงคอยางนองปละ 1 คร้ัง และตองทําการตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 

 4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม  

 ใหดําเนินการตามแผนการปองกัน และระงับอัคคีภัย กับแผนการอพยพหนีไฟ 
 

 4.3 กรณีเพลิงไหมสงบลงแลว  

 ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟนฟู 
 

5. แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย 
 

 การปองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา จะมีผูรับผิดชอบดังน้ี 

 5.1 ฝายบริหาร หมายถึง ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการมีหนาที่รับผิดชอบดังน้ี 

 ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของอยางสม่ําเสมอและสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานความปลอดภัย 

 พิจารณาอนุมัติแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย 

 ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงานเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนทีของ

ตนเอง 

 ทําหนาที่เปนผูอํานวยการดับเพลิงโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เมื่อ

เกิดเหตุรายแรงถึงขั้นดับเพลิงไมได และมีการเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเพ่ือให

พนักงานทุกคนอพยพลงมาจากอาคาร 
 

5.2 พนักงานและลูกจางทุกคน มีหนาที่รับผิดชอบดังน้ี 

  5.2.1 กรณีพบตนเพลิง ควันไฟ หรือกลิ่นไหม 

 ใหใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมทําการดับเพลิงทันทีโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยกอนเสมอ  

 แจงบอกตําแหนงที่พบเหตุอยางชัดเจน 



 ในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหมภายในบริเวณสํานักงาน และไมสามารถดับเพลิงได ให

แจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที่ และแจงตําแหนงของจุดเกิดเหตุใหชัดเจน เพ่ือ

ชวยกันระงับเหตุตอไป 

 อยูในความสงบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง และเจาหนาที่

อพยพอยางเครงครัด เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนการอพยพตอไป 
 

5.2.2 กรณีเมื่อไดยินเสียงสัญญาณอพยพ ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 ตั้งสติ อยาตื่นตระหนก และฟงคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ดําเนินการอพยพ 

 ในกรณีที่อยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และออกจากหองทํางาน

ทันที โดยไมตองล็อกกุญแจประตูหอง ทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 

 พนักงานทุกคนมีหน าที่ รั บผิดชอบในการช วย เหลือ และนําทาง ใหแ ก

บุคคลภายนอกที่เขามาติดตองานของ กปภ.สาขาเกาะคา เพ่ือไปยังจุดรวมพล และ

เม่ือไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงชื่อผูมาติดตอนั้นแกเจาหนาที่อพยพเพ่ือการสํารวจ

และคนหาฯ 

 ใหอพยพไปรวมกันที่จุดรวมพล และรายงานตัวกับเจาหนาที่ดวย 
 

5.3 เจาหนาที่ระงับอัคคีภัย หมายถึง พนักงานและลูกจางทุกคนในสํานักงาน มีหนาที่ดังน้ี 
 

1. ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมทําการดับเพลิง

เบื้องตนกอน 

2. หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงไดใหกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

ทันทีเพ่ือใหเกิดการอพยพ 

3. ในกรณีแจงเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม ตองแจงขอมูลให

ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ และตําแหนงที่พบ

เหตุการณดังกลาวดวย 
 

5.4 เจาหนาที่อพยพ หมายถึง หัวหนางานทุกงาน ซ่ึงตองระบุช่ือไวอยางชัดเจน โดยมีหนาที่

ดังน้ี 
 

1. เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือใหรูวามีจํานวนเทาไหร ชื่ออะไร 

เพราะเม่ือไดรับสัญญาณใหมีการอพยพ จะไดควบคุมจํานวนผูอพยพไดอยาง

ถูกตองครบถวน 

2. เมื่อไดยินประกาศ หรือสัญญาณใหอพยพ เจาหนาที่อพยพจะตองสั่งการให

พนักงานทุกคน และผูมาติดตองาน ซึ่งอยูในโซนพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบรีบ

อพยพออกไปยังจุดรวมพล  



3. เจาหนาที่อพยพตองตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากพ้ืนที่อพยพ ดังนี้ 

 ไมมีผูใดติดคางในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

 ปดไฟ และอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

 ปดประตูหองทํางานโดยไมมีการลอกกุญแจ 

4. เมื่อไปถึงจุดรวมพลใหทําการตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบอึกคร้ัง 

และแจงผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงาน กับรายชื่อผูมาติดตอจากภายนอก 

ใหผูประสานงานที่จุกรวมพล และสรุปดวยวามีผูใดสูญหายบางหรือไม และให

ทุกคนฟงคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงอยางเครงครัด 
 

5.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง บริเวณโรงสูบแรงสูง ขางสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา 

  เม่ือไดรับแจงเหตุเพลิงไหม หรือไดรับสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ศูนยฯมีหนาที่ดังน้ี 

1. รายงานใหหัวหนางานรับทราบ พรอมแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยฯและ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหทราบเหตุที่เกิดขึ้นดวย 

2. ถาเปนกรณีเพลิงไหม ใหสั่งการเจาหนาที่ประจําศูนยรีบนําเคร่ืองดับเพลิง 

และวิทยุสื่อสารไปยังจุดที่เกิดเหตุ พรอมแจงผูอํานวยการดับเพลิงทราบทันที

ดวย 

3. สงชางไฟฟาไปยังตูควบคุมไฟฟาเพ่ือตัดกระแสไฟฟาของจุดเกิดเหตุเพลิงไหม 

4. แจงหนวยงานภายใน และภายนอกที่เก่ียวของ เพ่ือประสานงานและขอความ

ชวยเหลือที่จําเปน 

5. เมื่อไดรับแจงวาไมสามารถควบคุมเพลิงไวได ใหประกาศ หรือกดปุมสัญญาณ

ฉุกเฉินแจงทุกคนเพ่ืออพยพทันที 

6. ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิง 
 

5.6 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เม่ือไดรับสัญญาณอพยพ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

 รปภ. ตองเขาไปยังจุดเกิดเหตุ เพ่ือดูแลปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ

เขาไปภายในอาคารที่เกิดเหตุฯ 

 รปภ. ตองอํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

 ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดตามสัญญาจาง 
 

6.  แผนการตรวจตราพื้นที่  
 

 รปภ.ประจําผลัดเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รปภ.ที่ปฏิบัติงานเวร

ยาม โดยเจาหนาที่ รปภ.ตองทําการตรวจตราในสิ่งตางๆดังน้ี 



1. เมื่อเลิกงานแลวใหตรวจประตูหนาตางของอาคาร และประตูเขา-ออก อาคาร

จากภายนอกเพ่ือใหแนใจวาปดประตู และใสกุญแจ หรือลงกลอนแลว รวมทั้ง

ตรวจตราจุดเสี่ยงของอาคารแตละชั้นเปนประจําทุกวัน 

2. เมื่อพบสิ่งที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยได ตองรายงานใหทราบ 

3. ทดสอบระบบแจงเตือนอัคคีภัยอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

7. แผนอพยพหนีไฟ 
 

 การอพยพหนีไฟเปนวิธีปฏิบัติที่กําหนดขึ้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และทรัพยสินที่มี

คาในขณะเกิดเหจุเพลิงไหม ซึ่งตองมีการซักซอมเปนประจํา 

 แผนอพยพหนีไฟ มีองคประกอบตางๆที่ตองมีการซักซอมใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ

ตรวจสอบจํานวนพนักงานในแตละโซน ใครเปนผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบอยูที่ไหน หนวยชวยชีวิตเปนกลุมใด 

และความพรอมของยานพาหนะ 

 ผูรับผิดชอบในแตละงาน ตองทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพหนีไฟ ซึ่งตองปฏิบัติดังน้ี 

1. ตรวจนับจํานวนพนักงานภายในงานของตนวามีการอพยพหนีไฟออกไปยัง

บริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม และในกรณีที่หนวยงานของตนเองมี

เอกสารสําคัญที่ตองเก็บรักษาไวจะตองรีบนําเอกสารสําคัญเหลานั้นรวบรวมไว 

และนําออกไปจากสถานที่เกิดเหตุดวย 

2. เปนผูนําทางใหแกพนักงานเพ่ืออพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว 

3. ทําการตรวจสอบโดยนับจํานวนพนักงานที่อพยพมาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวม

พล 

4. หากยังพบวามีพนักงานติดอยูในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัยตองรีบดําเนินการแจง

หนวยชวยชีวิตเพ่ือเขาไปคนหา และทําการชวยชีวิตพนักงานที่ยังติดคางอยูใน

อาคาร หรือในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย 

5. กรณีที่พนักงานอพยพมาอยูที่จุดรวมพลแลวมีอาการเจ็บปวย เชน เปนลม ช

อกหมดสติ หรือบาดเจ็บ ใหแจงหนวยชวยชีวิตทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

หากอาการไมดีขึ้นใหติดตอหนวยยานพาหนะเพ่ือนําสงโรงพยาบาลตอไป

โดยเร็ว 
 

8. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 
 

 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง เปนหนาที่ของศูนยบัญชาการเหตุ

ฉุกเฉินที่ตองดําเนินการในขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 

 8.1 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย 

1. ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือรายงานสถานการณที่เกิดขึ้น และ

ขอรับความชวยเหลือ 



2. ตองคนหาผูเสียหาย และชวยชีวิตซ่ึงติดคางอยูในสถานที่เกิดเหตุฯ 

3. ตองเคลื่อนยายผูประสบภัย และทรัพยสินที่สําคัญออกจากที่เกิดเหตุ 

4. ตองกําหนดทีมงานชวยเหลือใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 
 

8.2 การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 

1. ตองทํารายงานสรุปสถานการณที่เกิดขึ้น และประเมินความเสียหาย 

2. ตองเสนอวิธีการปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหธุรกิจสามารถ

ดําเนินการตอไปไดโดยเร็วที่สุด เชน การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ

ซอมแซมปรับปรุงสถานที่ เปนตน 

3. ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภัย 

 

9. แผนฟนฟูอาคารของ กปภ.สาขาเกาะคา 
 

 9.1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน 

 ในกรณีที่อาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ใหงานอํานวยการ รวมกับคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุ และแกไขปญหาเบื้องตน โดยหามบุคคลที่

ไมมีสวนเก่ียวของเขามายังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด เม่ือระงับอัคคีภัยไดแลวใหมีการตรวจสอบคุณภาพ

อากาศภายในอาคาร รวมทั้งสารพิษตางๆที่อาจตกคางภายในอาคารใหมีความปลอดภัย กอนการอนุญาตให

พนักงานเขาไปในอาคาร 
 

 9.1 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 

 ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนที่ไมรุนแรง งานอํานวยการ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

จะตองเขาตรวจพ้ืนที่เพ่ือดูความเสียหาย และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ และปฏิบัติตามขอ 

9.1 หากมีความเห็นรวมกันวาโครงสรางของอาคารยังอยูในสภาพที่ปลอดภัยสามารถซอมแซมใชงานได ให

งานอํานวยการจัดจางผูรับเหมาเขามาทําการปรับปรุงซอมแซมพ้ืนที่เปนการดวน 
 

 9.3 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 

 ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ใหงานอํานวยการปด ก้ันบริเวณดังกลาวใหมิดชิด เพ่ือหาม

บุคคลภายนอกเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เขาสํารวจ

สภาพอาคารวายังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังไมสามารถใชได ก็ใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการ

ปรับปรุงซอมแซมพ้ืนที่โดยเร็ว หากไมสามารถใชอาคารที่เกิดเหตุไดอีก ใหรีบแจงผูอํานวยการการประปา

สวนภูมิภาคเขต 9 เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานที่ทํางานใหมเปนการชั่วคราว 

 

 

   

 



 

 

  

 

ภาพแสดงการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามจุดตางๆของ กปภ.สาขาเกาะคา 

 

ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือภายนอกสํานักงาน กปภ.สาขาเกาะคา 



 

ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่โรงสูบนํ้าแรงสูง กปภ.สาขาเกาะคา 


