
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว กปภ.สาขารองกวาง 

 1.หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตน้ําประปา อยาง
แพรหลาย ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ
ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน ดังนั้น การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางย่ิง ที่จะตองมีความรู
เกี่ยวกับอันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเปนอยางดีดวย เพ่ือจะ ไดมีความรูและมีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสาขารองกวาง ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่วไหล จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง  

2. เพ่ือใหการปฏบิัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 

3. เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

3. เปาหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอน
การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และขัน้ตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และ
สถานีผลิตนํ้า ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 

4. กําหนดพื้นท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 
เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละ

อาคาร นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน ณ จุดรวมพล เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร  
           5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 054-648358 
6. หนาท่ีของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
     1.ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี ้

1.1 ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2 กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศใหทราบ

เปนลายลักษณอักษร 

1.3 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ ประชาชนก็
ตองเตรียมพื้นที่ที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 

1.4 จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉิน 

1.5 ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 



2. พนักงานและลูกจาง 

2.1 ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที 
2.2 อยูในความสงบและปฏิบัตติามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

3.1 อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนรั่ว 

3.2 เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 
4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแตละ                  
          อาคาร 

4.1 เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร เพราะ
เม่ือตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 

4.2 เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไปยังจุด
รวมพล 

4.3 ทําการตรวจสอบครั้งสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 

4.4 เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  
5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

5.1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขา
มาในอาคารสํานักงานประปา 

5.2 รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  
7. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอมจะ

ใชงาน ไดทันท ี

7.1 อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนรั่ว 

7.2 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

- หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 

- หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3 อุปกรณควบคุมและระงับภัย 

   - ฝาครอบนิรภัย 

                     - หีบนิรภัย 

 
8. ออกแบบติดตั้งและใชเครื่องจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพด ีใชงานไดทนทาน บํารุงรักษาไมยาก 

        9. มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

10. ติดตั้งเครื่องทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเครื่องจายแกสคลอรีนใชงาน เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเครื่องก็จะ
ทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 



11. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด 
จริงจัง และตอเนื่อง 

12. ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน 

13. จัดหาเครื่องเตือนภัย เชน เครื่องตรวจจับคลอรีนรั่ว เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก
ปองกันคลอรีน ถุงมือ รองเทา หมวก เครื่องมือ อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 

เชน ฝาครอบนิรภัย หีบนิรภัย 

14. มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณปองกันและระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

15. ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของที่
จะตองขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

8 ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 
1. ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 

2. เม่ือมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 

3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี

4. ตรวจสอบหารอยรั่วใหพบวารั่วที่ใด 

5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 

6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 

7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 

8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเครื่องจายแกสนําไปใชตามปกต ิ

9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 
วัน จึงนําหลอดรั่วขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

10. หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป 

11. หากประเมินสถานการณแลวพบวาการรั่วไหลของสารเคมีมีปริมาณรั่วมาก ตองรีบออกมาจากจุดท ี

12. ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันวางแผนที่
จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 

13. ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผนก 

9.การอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 
1. กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 



2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายนั้นไมควรที่จะ
เปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตองดําเนินการเปลี่ยนจุด
รวมพลทันทีอํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร นํ้า และสิ่งที่จําเปนอื่น ๆ  

3. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับไปยังทีพ่ัก 

4. หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือเพ่ือให
เขามาดําเนินการระงับเหต ุ

5. หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่เพ่ือรอใช
ในครั้งตอไป 

10. ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 

1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 

2. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือใหมมาซอมแซม หรือเพิ่มเติมแทนที่เสียหายเพื่อกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็ว
ที่สุด 

3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 

4. จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ การ
ประปาสวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่วอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากแก็สคลอรีนรั่ว 



กรณีเกิดแก็สคลอรีนร่ัวระบบสูบนํ้าแรงรองกวาง การประปาสวนภูมิภาคสาขารองกวาง 
1. วัตถุประสงคของแผนฯ  

1.1เพ่ือเปนแนวทางประสานงานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือแกไขเหตุ
กรณีเกิดแกสคลอรีนรั่ว 
ตารางสรุปหนาท่ีหลักของคณะทํางานฯ กรณีเกิดแก็สคลอรีนรั่วระบบสูบนํ้าแรงสูง 

คณะทํางานฯ หนาท่ีหลัก 
1. ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 1. สรุปสถานการณที่ไดรับแจง แลวนําเสนอผูวา

การตามลําดับชั้น เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินใน
เขตทองที ่

2. เปนผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินในเขต
ทองที ่

3. แถลงขาวตอสื่อมวลชน 
4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ    

ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด, เทศบาล 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูวาการสั่งการ 

2. ผูอํานวยการกองบริหารทั่วไป 1. จัดเตรียมสถานที่ บุคลากร อุปกรณ เพื่อ
สนับสนุนศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

3. ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ 1. ประเมินสถานการณ / ใหคําแนะนํา ดานวิชาการ 
2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินสั่งการ 

4. ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ
น้ํา 

1. จัดเตรียมเครื่องจักรเพ่ือสนับสนุนการประปาสวนภูมิภาค
สาขาที่เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. สนับสนุนในการแกไขระบบการผลิตและสูบจาย ที่เกิด
ความเสียหาย 

3. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะทํางาน 
4. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินสั่งการ 

5. ผูอํานวยการกองระบบจําหนาย 1. ปรับระบบจําหนายน้ํา 
2. ทําการประชาสัมพันธ และแจกน้ําผูใชน้ํา / ผูประสบภัย 
3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 

6. ผูอํานวยการกองบัญชีและการเงิน 1. ใหคําแนะนําและจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
แกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัตหินาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินสั่งการ 



7. ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนเพ่ือสนับสนุน
การแกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ประสานงานขอมูลผานทางระบบสารสนเทศเพ่ือใหผูที่
เกี่ยวของรับทราบ 

3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินส่ังการ 
8. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาในสังกัด
  

1. ประสานงาน / สั่งการหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบเพ่ือ
แกไขภาวะฉุกเฉิน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะฉุกเฉินสั่งการ 
 

2.ผูสั่งการในท่ีเกิดเหต ุ
คณะทํางานฯ หนาท่ีหลัก 

ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขารองกวาง 1. เปนผูสั่งการในที่เกิดเหตุ ณ โรงสูบน้ําแรงสูงที่
เปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

2. ติดตอประสานงานกับคณะทํางานฯ 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก กปภ.

เพื่อขอสนับสนุนการชวยเหลือการแกไขภาวะ
ฉุกเฉิน 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอประธาน
คณะทํางานฯ 

5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการแกไขในภาวะ
ฉุกเฉินสั่งการ 

6. จัดทํารายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 

 
3. ระบบเตือนภัยและการสื่อสารเตือนภัย 

3.1 ระบบเตือนภัย กปภ.มีระบบเตือนภัยกรณีเกิดแก็สคลอรีนรั่วระบบสูบน้ําแรงสูงดังนี ้
3.1.1 ติดตามประสานงานกับศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ / จังหวัด / เทศบาล 
3.1.2 ประสานงานกับ กปภ.สาขาทาวังผา, กปภ.สาขาเดนชัย, กปภ.สาขาแพร 

3.2 การสื่อสารเตือนภัย 
 - ใชระบบโทรศัพทพื้นฐาน / โทรสาร / โทรศัพทเคลื่อนที่ / Internet ในการสื่อสารเตือนภัย 
3.3 การสื่อสารเตือนภัยหนวยงานภายนอก 
 3.3.1 ใชรถประชาสัมพันธในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ 



3.3.2 ผานหนวยงานประชาสัมพันธในทองที่ เชน สถานีโทรทัศน, สถานีวิทยุทองถิ่น, 
เทศบาล เปนตน 

3.3.3 ผาน Smart Board ตามจุดตาง ๆ  
 
 
5.รายชื่อผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
นายกิตติ   วิภาสวงค   ผูอํานวยการการประปา           สวน

ภูมิภาคเขต ๙ 
0-5335-2011 0-5335-2012 : 

1109 
08-9767-8529 

นายหลักชัย  พัฒนเจริญ ผูชวยผูอํานวยการการประปา   สวน
ภูมิภาคเขต ๙ 

0-5335-2012 : 
1202 

0-5335-2012 : 
1109 

08-1615-9263 

นายมงคล  วัลยะเสวี ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
1309 

0-5335-2012 : 
1309 

08-9700-0101 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ํา กปภ.ข.๙ 

0-5335-2012 : 
3101 

0-5335-2012 : 
3102 

08-2764-1933 

นายจรัส  แสนจิตต ผอ.กองระบบจําหนาย กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
2205 

0-5335-2012 : 
2201 

08-9850-4105 

นางอารีย  ลิ้มเจริญ 
 

ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
1101 

0-5335-2012 : 
1109 

08-9954-3177 

นายไชยา  ราชานาค ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.๙ 

0-5335-2012 : 
1210 

0-5335-2012 : 
2205 

08-1951-1136 

นายประพันธ  อรัณยะนาค ผอ.กองบริหารท่ัวไป กปภ.ข.๙ 0-5335-2012 : 
1209 

0-5335-2012 : 
1205 

08-5710-5044 

นายคจิต  เหมาคม ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาเดนชัย 

0-546-1379 
 

0-546-1379 0-8173-0315 
 

นายชูชาติ  จารุเหต ิ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาแพร 

0-5412-7157 0-5412-7157 08-1765-0342 

นายปรีชาวุฒิ  นาคยิ้ม ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขารองกวาง 

0-5464-8358 0-5464-8358 08-1961-3093 

นายวีระศักดิ์  อยูออน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขานาน 

0-5477-4639 0-5477-4639 08-1287-6725 

นายเรื่องเดช  ริกากรณ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค 0-5479-9010 0-5479-9010 08-5708-5916 



ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
สาขาทาวังผา 

นายชาตรี  สวนเกลี้ยง หนง.บริการฯ กปภ.สาขาเดนชัย 0-546-1379 
 

0-546-1379 
 

0-81796-0845 

นายจิรพล  รัตนคํานวณ หนง.ผลิต กปภ.สาขาเดนชัย 0-546-1379 
 

0-546-1379 
 

08-2392-9331 

นายเพียร  กลิ่นจันทร หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแพร 
 

0-5412-7157 0-5412-7157 08-9432-6996 

นายจินตศักดิ์  สุกาญจน หนง.ผลิต กปภ.สาขาแพร 
 

0-5412-7157 0-5412-7157 08-1786-9849 

นายเกรียงศักดิ์  บังคาย นายชางโยธา 6.รก.หนง.บริการฯ 
กปภ.สาขารองกวาง 

0-5464-8358 0-5464-8358 08-3477-1827 

นายณัชพร  ชินวงค นายชางเครื่องกล 6 รก.หนง.ผลิต 
กปภ.สาขารองกวาง 

0-5464-8358 0-5464-8358 08-9764-3354 

น.ส.รัชนิศ  เทิดจิตธรรม  หนง.อํานวยการ กปภ.สาขานาน 0-5477-4639 0-5477-4639 08-1020-5577 
นายสมยศ  คําหวาง หนง.ผลิต กปภ.สาขานาน 0-5477-4639 0-5477-4639 08-3565-7704 
นายผดุง  เชียงหนุน หนง.อํานวยการ กปภ.สาขาทาวังผา 0-5479-9010 0-5479-9010 08-1885-0257 
นายสุรพงษ  เปยอุด นายชางเครื่องกล 6 รก.หนง.ผลิต 

กปภ.สาขาทาวังผา 
0-5479-9010 0-5479-9010 08-9561-9048 

 
 



 
 

                                                                              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                

นายวิเศษ ชํานาญวงษ 
ผวก. 

08-1897-9817 

นายถาวร  นิติภาวะชน 
รปก.1 

02-551-8513-4 

นายกิตติ   วิภาสวงค   
ผอ.กปภ.ข.9 

08-9767-8529 

นายมงคล  วัลยะเสว ี
ผอ.กผว.9 

08-9700-0101 

นายจรัส  แสนจิตตผอ.ผอ.
กรจ.9 

08-9850-4105 

นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล 
ผอ.กรค.9 

08-2764-1933 

นางอารีย  ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง.9 

08-9954-3177 

นายไชยา  ราชานาค 
ผอใกทส.9 

08-1951-1136 

นายประพันธ  อรัณยะนาค 
ผอ.กบร.9 

08-5710-5044 

นายปรีชาวุฒิ  นาคยิ้ม 
 ผจก.สาขารองกวาง 

08-1961-3093 

นายคจิต  เหมาคม 
ผจก.สาขาเดนชัย 

0-8173-0315 

นายวีระศักดิ์  อยูออน 
ผจก.สาขานาน 
08-1287-6725 

นายชูชาติ  จารุเหต ิ
ผจก.สาขาแพร 
08-1765-0342 

นายหลักชัย  พัฒนเจริญ 
ผูชวย ผอ.กปภ.ข.9 

08-1615-9263 

นายเรื่องเดช  ริกากรณ 
ผจก.สาขาทาวังผา 

08-5708-5916 

นายณัชพร  ชินวงค 
หนง.ผลิต กปภ.สาขารองกวาง 

08-9764-3354 



 

 

 


