
   

 

 
 
 
 

แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

 
 



   

 

คํานํา 

 
ความปลอดภัยในอาคารและสถานท่ีทํางานเปนสิ่งท่ีการประปาสวนภูมิภาค ใหความสําคัญ

เปนอันดับตน กปภ. จึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันภัยอันตรายท่ี  อาจเกิดข้ึนตอชีวิต  
และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลท่ีมาติดตองานกับ กปภ. อยางจริงจังและเปนระบบ 
           แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยจัดทําข้ึนมาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกรของสํานักงานใหญ กปภ.  โดยมีเน้ือหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของอาคารแตละ
ช้ันโดยเฉพาะการปองกันและระงับอัคคีภัย  กับเหตุฉุกเฉินอื่นท่ีอาจเกิดข้ึนแกอาคาสํานักงานแผนฉุกเฉินฯ 
จะเปนแผนแมบท สําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันภัยของพนักงานท่ีอยูในสํานักงาน โดยทุกคน
จะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาท่ีของตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ อยางเครงครัดเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินข้ึน  พนักงานทุกคนในอาคาร มีสวนสําคัญในการรวมกันดูแลความปลอดภัย และมีหนาท่ีในการ
ปองกันสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายท้ังแกตนเองและผูอื่นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน      
  จึงขอใหพนักงาน กปภ.สาขาพะเยาทุกคน ทําการศึกษาแผนฉุกเฉินปองกันและระงับ
อัคคีภัย ใหเกิดความเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตอไป 
 
 
       (ลงช่ือ).............................................. 
          (นายอานุภาพ    วัฒนสมบูรณ) 

    หัวหนางาน ๘ งานผลิต 
 
 
       (ลงช่ือ).............................................. 

 ( นายประดิษฐ  วรรณสอน ) 
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค 

  สาขาพะเยา 
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บทนํา 

 

1.1  ขอบเขต 
             แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะใชสําหรับพื้นท่ีภายในบริเวณสํานักงาน กปภ.
สาขาพะเยา (อาคารท่ีอยูภายในพื้นท่ีท้ังหมด)  โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลตาง 
ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีของสํานักงาน รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดจากการขมขู 
1.2  วัตถุประสงค 
 แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1) เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือเกิดข้ึน
นอยท่ีสุด 
 2) เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากข้ึน 
 3) เพื่อดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
 4) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาท่ีรับผิดชอบของ
พนักงานท่ีเกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
 5) เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาที่ดับเพลิง และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของทาง
ราชการไดอยางถูกตอง 
1.3  การเผยแพร 

แผนฉุกเฉิน ฯ ตองแพรใหบุคคลตามหนวยงานตางๆ ใน กปภ.สาขาพะเยา เพื่อศึกษาวิธีปองกันและใช
เปนคูมือปฏิบัติงานเมือ่มีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดข้ึนในสํานักงาน 
1.4  การแกไขปรับปรุง 

การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละคร้ัง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนภายในบริเวณพื้นท่ีอาคารสํานักงาน  

 

จุดรวมพล 
 
จุดรวมพล หมายถึงสนามบริเวณเสาธง ดานหนาอาคาร 1 
เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไมสามารถดับเพลิงได    หรือได

ยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
เจาหนาท่ีอพยพประจําแตละโซนจะตองนําพนักงานและบุคคลท่ีอยูในโซนน้ัน ๆ ไปรวมกัน  ณ  

จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายช่ือ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก  
             



   

        
 

ผังแสดงจุดรวมพล ในบริเวณสํานักงาน 
 
 
  

                                   ถนนพหลโยธิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคาร และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคารสํานักงาน

ใหญ  
ผูอํานวยการดับเพลงิ (หมายถึง ผูจัดการฯ หรือ ผูท่ีผูวาการไดมอบหมาย) จะตองรีบไปท่ีศูนย

บัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยทันที เพื่อบัญชาการ                           
 
 

จุดรวมพล 

อาคารสํานักงาน  
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           โรงกรองน้ํา 80ลบม. 



   

 
 

การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
แผนปองกัน และระงับอัคคีภัย จําแนกไดเปน 3 กรณี ดังนี ้
 กรณีเหตุการณปกติ ใหดํา เนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัยเพื ่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ไดแก การจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงคปองกัน
อัคคีภัยและซักซอมอพยพหนีไฟ ตองรณรงคอยางนอยปละ 1 คร้ัง และตองทําการตรวจตราพื้นท่ีท่ีเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ใหดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย กับแผนการอพยพหนีไฟ  
 กรณีเพลิงไหมสงบลงแลว ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟนฟ ู
 

แผนการปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การปองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณสํานักงาน จะมีผูรับผิดชอบดังน้ี 
 ฝายบริหาร  หมายถึง ผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนิน การ
ดานความปลอดภัยของ สํานักงานใหญ กปภ. 

  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และระงับอัคคีภัย 

  ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในพื้นท่ีของตนเอง 

  ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการดับเพลิงโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯเมื่อเกิด
เหตุรายแรงถึงขั้นดับเพลิงไมไดและมีการเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานทุกคนอพยพลง
มาจากอาคาร 
 พนักงานและลูกจางทุกคน  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
  
1  กรณีพบตนเพลิง  ควันไฟ  หรือกลิ่นไหม 

  ใหใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงทันที  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
กอนเสมอ 

  แจงผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซนของทาน  โดยบอกตําแหนงท่ีพบเหตุอยางชัดเจน 

  ในกรณมีีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึนภายในบริเวณสํานักงาน และไมสามารถดับเพลิงได ใหแจง
ศูนยบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา แจงตําแหนงของจุดเกิดเหตุใหชัดเจน เพื่อชวยกันระงับเหตุตอไป      

  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง และเจาหนาท่ี
อพยพอยางเครงครัด เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนการอพยพตอไป 
  



   

 
 
2   กรณีเม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

  ต้ังสติ อยาต่ืนตระหนก และฟงคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับข้ันตอน   การ
ดําเนินการอพยพ 

  ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และออกจากหองทํางานทันที 
โดยไมตองลอคกุญแจประตูหอง ท้ังน้ีเพื่อสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 

  พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือและนําทางใหแกบุคคลภายนอกท่ี
เขามาติดตองานของ กปภ.สาขาพะเยา เพื่อไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงช่ือผูมา
ติดตอน้ันใหแกเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตนเพื่อการสํารวจและคนหาฯ 

 ใหอพยพไปรวมกันท่ีจุดรวมพล  ตามแผนผังท่ีปรากฏในหนา 2 และรายงานตัวกับ 
เจาหนาท่ีอพยพประจําโซนของตนดวย   
    
3 ผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซน หมายถึง ผูจัดการ หรือหัวหนางานที่อยู ในแตละโซน มีหนาท่ี
ดังน้ี 

  ตองเปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตน ใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ี ตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน  และระงับอัคคีภัย  ของสํานักงานได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ข้ึน 

  ตองศึกษาและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉิน ปองกัน ละระงับอัคคีภัยของสํานักงาน 

  ตองสํารวจพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการปองกัน 
และระงับอัคคีภัย มีสภาพผิดปกติ หรือชํารุด เชนถังดับเพลิงหรือสายนํ้าดับเพลิงชํารุด ใหรีบแจงและหามาใช
ระงับเหตุใหได 

  ตองสํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสม่ําเสมอ  เพื่อไมใหมีสิ่งใดมาวางกีดขวางเสนทางหนี
ไฟ และหากพบวามีสิ่งใด  หรือสภาพใด ท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการอพยพหนีไฟก็ใหแกไขทันที  
     
4 เจาหนาที่ระงับอัคคีภัย  หมายถึง พนักงาน และลูกจางทุกคนในสํานักงาน มีหนาท่ีดังน้ี 
 1) ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงเบื้องตนกอน 
 2) หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได ใหแจงไปยังศูนยบรรเทาสาธารณภัย และกด
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทันที เพื่อใหเกิดการอพยพ 
 3) ในกรณีแจงเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม ตองแจงขอมูลให ศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และตําแหนงท่ีพบเหตุการณดังกลาวดวย 
    



   

 
 
5 เจาหนาที่อพยพ หมายถึง ผูแทนหนวยงานระดับพนักงาน ที่ฝกอบรมประจําหลักสูตร ซ่ึงตอง
ระบุชื่อไวอยางชัดเจน โดยมีหนาท่ี ดังน้ี  
 1) เตรียมรายช่ือพนักงานในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหรูวามีจํานวนเทาไร ช่ืออะไร เพราะเมื่อ
ไดรับสัญญาณใหมีการอพยพ จะไดควบคุมจํานวนผูอพยพไดอยางถูกตองครบถวน 
 2) เมื่อไดยินประกาศ หรือสัญญาณใหอพยพ เจาหนาท่ีอพยพจะตองสั่งการใหพนักงาน ทุกคน
และผูมาติดตองาน กปภ.สาขาพะเยา ซึ่งอยูในโซนพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางบันไดหนี
ไฟท่ีใกลท่ีสุด เพื่อไปยังจุดรวมพล 
 3) เจาหนาท่ีอพยพตองตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากพื้นท่ีอพยพ ดังน้ี 

 ไมมีผูใดติดคางในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

 ปดประตูหองทํางานโดยไมมีการลอคกุญแจ 
 4) เมื่อไปถึงจุดรวมพลใหทําการตรวจสอบจํานวนคนตามรายช่ือใหครบอีกคร้ัง และแจงผล
การตรวจสอบรายช่ือพนักงาน กับรายช่ือผูมาติดตอจากภายนอก ใหผูประสานงานท่ีจุดรวมพล และสรุป
ดวยวามีผูใดสูญหายบางหรือไมและใหทุกคนฟงคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงอยางเครงครัด 
           
6   ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหม  หรือไดรับสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ศูนยฯมีหนาท่ีดังน้ี 
 1) รายงานใหผูจัดการรับทราบ พรอมแจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ   และเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) ใหทราบเหตุท่ีเกิดข้ึนดวย 
 2) ถาเปนกรณีเพลิงไหม ใหสั่งการเจาหนาท่ีประจําศูนยรีบนําเคร่ืองดับเพลิงและวิทยุสื่อสาร 
ไปยังจุดท่ีเกิดเหตุ พรอมแจงผูจัดการดับเพลิงทราบทันทีดวย 
 3) สงชางไฟฟาไป ณ ตูควบคุมไฟฟาเพื่อตัดกระแสไฟฟาของจุดท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 4) แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือท่ีจําเปน 
 5) เมื่อไดรับแจงวาไมสามารถควบคุมเพลิงไวได  ใหประกาศหรือกดสัญญาณฉุกเฉินแจง  ทุก
คนเพื่ออพยพทันที 
 6) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิง 
           
7    เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมื่อไดรับสัญญาณอพยพ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

  รวบรวมรายช่ือผูมาติดตอ  กปภ. สาขาพะเยา จากภายนอก และนําสงใหแกเจาหนาท่ี
ประสานงาน ณ จุดรวมพล          

  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 



   

 

แผนการตรวจตราพ้ืนท่ี 
  หนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย หรือรปภ. หรือเวร
ยาม เพื่อเฝาระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณสํานักงานของ กปภ.สาขาพะเยาท้ังหมด เปน
ประจําทุกวัน 

 
แผนอพยพหนีไฟ 

การอพยพหนีไฟเปนวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และ
ทรัพยสินท่ีมีคา ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งตองมีการซักซอมเปนประจํา 

แผนอพยพหนีไฟ มีองคประกอบตางๆ ท่ีตองมีการซักซอมใหเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับวิธี      การ
ตรวจสอบจํานวนพนักงานในแตละโซน ใครเปนผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบอยูท่ีไหน หนวยชวยชีวิตเปนกลุม
ใด และความพรอมของยานพาหนะ  

ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานระดับกองข้ึนไป ตองทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอพยพหนีไฟ ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติดังน้ี 
 1 ตรวจนับจํานวนพนักงานภายในหนวยงานของตนวา มีการอพยพหนีไฟออกไปยังบริเวณท่ี
ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม และในกรณีท่ีหนวยงานของตนเอง มีเอกสารสําคัญท่ีตองเก็บรักษาไว จะตอง
รีบนําเอกสารสําคัญเหลาน้ันรวบรวมไว และนําออกไปจากสถานท่ีเกิดเหตุดวย (ถาทําได) 
 2 เปนผูนําทางใหแกพนักงานเพื่ออพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว 
 3 ทําการตรวจสอบโดยนับจํานวนพนักงานท่ีอพยพ มาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล  
 4 หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภยัตองรีบดําเนินการแจงหนวยชวยชีวิต เพื่อ
เขาไปคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานท่ียังติดคางอยูในอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 
 5 กรณีท่ีพนักงานอพยพออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมีอาการเจ็บปวย เชน เปนลม ช็อคหมดสติหรือ
บาดเจ็บ ใหแจงหนวยชวยชีวิตทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน หากอาการไมดีข้ึน ใหติดตอหนวย
ยานพาหนะ เพื่อนําสงโรงพยาบาลตอไปโดยเร็ว 
 

แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 
การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง มีดําเนินการในข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย  
  1) ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึน และขอรับความ
ชวยเหลือ 
  2) ตองคนหาผูสูญหาย และชวยชีวิต ซึ่งอาจติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุฯ 
  3) ตองเคลื่อนยายผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีสําคัญออกจากท่ีเกิดเหตุ  



   

  4) ตองกําหนดทีมงานชวยเหลอืใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 
2 การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 
  1) ตองทํารายงานสรุปสถานการณท่ีเกิดข้ึนและประเมินความเสียหาย  
  2) ตองเสนอวิธีปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได
โดยเร็วท่ีสุด เชน การจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานช่ัวคราว หรือ ซอมแซมปรับปรุงสถานท่ี เปนตน 
  3) ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภัย  

 

แผนการฟนฟูอาคาร 

1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน               
   ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ให รวมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไขปญหาเบื้องตน โดยหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ี
เกี่ยวของเขามา ยังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยไดแลว   ใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษตาง ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคาร     ใหมีความปลอดภัย กอนการ
อนุญาตใหพนักงานเขาไปภายในอาคาร 
2 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนท่ีไมรุนแรง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะตองเขาตรวจพื้นท่ี
เพื่อดูความเสียหาย และหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาพื้นท่ีและปฏิบัติตามขอ 1 และใหแจงการ
ประปาสวนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม กับหนวยราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อเขาตรวจสอบพื้นท่ีอีกคร้ัง หากมี
ความเห็นรวมกันวาโครงสรางของอาคารยังอยูในสภาพท่ีปลอดภัยสามารถซอมแซมใชงานไดตองรีบ
ดําเนินการจัดจางผูรับเหมา เขามาทําการปรับปรุงซอมแซมพื้นท่ี  เปนการดวน 
3 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 

ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ให ทําการปดกั้นบริเวณดังกลาวใหมิดชิด       เพื่อหามบุคคลเขาไป
โดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยังการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม เพื่อใหเขาสํารวจ
สภาพอาคารวายังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชได ก็ใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการ
ปรับปรุงซอมแซมพืน้ท่ีโดยเร็ว หากไมสามารถใชอาคารท่ีเกิดเหตุไดอีก ใหรีบแจงผูวาการ ฯ ทันที เพื่อขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาสถานท่ีทํางานใหมเปนการช่ัวคราว 

 

 

 



   

 

การปฏิบัติเม่ือไดรับการขมขูทางโทรศัพท 

 1 เม่ือพนักงานไดรับแจงการขมขู ตองปฏิบัติตน ดังนี้  
 1.1 ต้ังสติใหมั่น ทําใจใหสงบ อยาต่ืนเตน และดําเนินการ ดังน้ี 

    กรณีรับโทรศัพทตองพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขอความท่ีแจงขมขู
ท้ังหมด เพื่อทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

    กรณีใชหนังสือขมขูตองอานขอความในหนังสือขูอยางละเอียด แลวรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

  กรณีพบเห็นการขมขูโดยวัตถุแปลกปลอม จะตองจดจําลักษณะวัตถุหรือสิ่งของ 
แปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบ อยางละเอียด โดยไมแตะตองวัตถุ หรือสิ่งของ เปนอันขาด แลว
รายงานตอผูบังคับบัญชา ขณะเดียวกันตองเฝาระวังมิใหผูใด เขาใกลวัตถุแปลกปลอมน้ันดวย 
 1.2. แจงเหตุการณท่ีพบ ใหแกผูเกี่ยวของโดยทันที เชน 

  แจงผูบังคับบัญชาตนสังกัดของตนในอาคาร / ช้ันน้ัน ๆ เพื่อทราบและดูแล         ให
พนักงานอยูในความสงบกอนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะมาถึงจุดเกิดเหตุ 

  ถาคิดอะไรไมออกใหแจงติดตอ สถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา 
 1.3 ผูจัดการฯ เมื่อไดรับแจงเหตุขมขูแลวตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1) สั่งการใหพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายรวมถึงเจาหนาท่ีหองรับ-สงเอกสาร 
เพิ่มความระมัดระวังการรับสิ่งของหรือพัสดุท่ีนาสงสัย ในกรณีพบพัสดุตองสงสัยวาจะมีวัตถุอันตรายอยู
ภายใน ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจและผูบริหารทันที 
 2) ในกรณีท่ีถูกขมขูวามีระเบิดอยูในอาคาร ใหรายงานผูวาการและผูอํานวยการเขต
รับทราบ แลวจึงกดสัญญาณแจงอพยพพนักงานออกจากอาคารและประกาศแจงทุกคนระงับการใชวิทยุ
สื่อสาร หรือเคร่ืองมือท่ีใชคลื่นความถ่ีทุกชนิด 
 3) โทรศัพทแจงสถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา หมายเลขโทรศัพท    หรือแจง 191 ทันที
 4) ถาเกิดอัคคีภัยใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยอาคารสํานักงาน
อยางเครงครัด 
                     5) ในกรณีท่ีจําเปนตองอพยพผูท่ีอยูในอาคารอื่นใกลเคียงซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก
แรงระเบิด ใหประสานงานกับเจาหนาท่ีของอาคารน้ันๆเพื่อใหทราบเหตุการณ ท้ังน้ี เพื่อปองกันการต่ืน
ตระหนก ของบุคคลท่ีอยูในอาคารอื่น ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 
 2 ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
 2.1 ในกรณีท่ีไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพื่อใหไดขอมูล ดังน้ี 

  เหตุผลของการขมขู 



   

  ช่ือผูโทร ฯ มา กับหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 

  ชนิดของระเบิด เวลาท่ีต้ังไวใหระเบิด 

  วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 
 ท้ังน้ี ใหสังเกตสัญญาณโทรศัพทวาเปนโทรศัพทท่ีติดตอมาจากภายใน หรือภายนอก กปภ. หรือโทรฯ

สาธารณะ หรือโทรศัพทเคลื่อนท่ี น้ําเสียงของผูพูด สําเนียง อารมณ ท่ีแสดงออกขณะพูด เสียงอื่น ๆ  ท่ีแทรก
เขามาในโทรศัพท รวมท้ังเวลาท่ีไดรับแจง เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา โดยเร็วท่ีสุด 
 2.2 จัดสงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไปยังสถานท่ีสงสัยโดยทันที เพื่อดูแลมิใหมีการ
แตะตองหรือเคลื่อนยายหลักฐานใด ๆ จนกวาเจาหนาท่ีตํารวจจะมาถึง ตลอดจนดูแลใหพนักงานอพยพ
ออกจากสถานท่ีสงสัยอยางสงบโดยเร็ว และใหไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี ท่ีปลอดภัย 
 2.4 สั่งการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีจะมาถึง เพื่อนําไปยังสถานท่ีสงสัย หรือเกิดเหตุโดยเรงดวน 
 2.5 ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 
 2.6 ในกรณีเกิดการขูเกี่ยวกับระเบิดนอกเวลาทํางาน ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของ กปภ. จะมาถึงท่ีเกดิเหตุ 

ขณะเดียวกันก็ใหแจงเหตุไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาแกไข คือ 

 

การปฏิบัติเม่ือเกิดภัยทางธรรมชาติ 

                 ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอตัวอาคาร 
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูภายในอาคารได      
 เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน จนทําใหอาคารท่ีทํางานไดรับความเสียหาย ผูจัดการ กปภ.สาขา
พะเยา กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะเปนผู
ประเมินสถานการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน หากพบวาสภาพ
ความเสียหาย ของอาคารอาจเปนอันตรายตอพนักงาน ก็ใหประกาศ หรือกดสัญญาณแจงพนักงานให
อพยพออกจากอาคารไวกอน เพื่อความปลอดภัย 
 


