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บทนํา 

      ในปจจุบันความเสี่ยง และเหตุการณตางๆ  เชน ภัยพิบัติธรรมชาติ แผนดินไหว  การประทวง วินาศกรรม 
ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นและสงผลใหการดําเนินธุรกิจ จนทําใหองคกรไดรับผลกระทบหยุดชะงัก และไมสามารถดําเนินงาน
ตอไปได ซ่ึงมีผลตอเน่ืองไปยังการใหบริการแกลูกคา และผูที่เก่ียวของ การบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ
เปนกระบวนการที่ชวยในการวางแผน และกําหนดแนวทางในการรับมือกับภาวะที่ทําใหธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อใหธุรกิจ
สามารถดําเนินการตอไปได โดยมีผลกระทบกับธุรกิจ อันเน่ืองมาจากเหตุการณดังกลาวนอยที่สุด  
 1.หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค   มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตน้ําประปา   อยาง
แพรหลาย  ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมีความรูเก่ียวกับ
อันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนน้ันเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะไดมีความรูและมีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีน

ร่ัวไหล  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ   ที่เก่ียวของรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

3. เปาหมาย 
พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการ

ปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และสถานีผลิต
น้ํา ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 

4. กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละอาคาร  

นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชือ่บุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   
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5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) และ (ปอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

6 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี ้

1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศใหทราบเปน

ลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนที่ทีป่ลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ ประชาชนก็

ตองเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันท ี

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนร่ัว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแตละ
อาคาร 
 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร เพราะ

เมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 
 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไปยังจุด

รวมพล 
 4.3  ทําการตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวของเขา

มาในอาคารสํานักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 
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ผังขั้นตอนปฏิบัติการแกไขภาวะฉุกเฉิน 
กรณีแกสคลอรีนร่ัวโรงกรองน้ําวังคํา 

 

 
 
 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกลิ่นคลอรีน 

หรือไม 

สัญญาณเตือน

ไมไดกลิ่น

ตรวจเช็ค

ไดกลิ่น

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

รั่วที่ถัง 

รั่วที่วาลว 

ใชเซฟตี ้
ไซลิน
เดอร ใชเชฟตี้แค็ป 

ใชแอมโมเนีย 

ตรวจเช็ค

ยังรั่วอยู 
แกไข

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทิ้ง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว 

7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 
1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสงพนักงานที่

ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
5   ควรทําปายหมายเลขที่ถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจายแกส

คลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอมจะใช

งาน ไดทันท ี
7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

10.  ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะ
ทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 

11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานเก่ียวกับแกสคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด จริงจัง 
และตอเน่ือง 

12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน 

13.  จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก
ปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของที่จะตอง
ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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7.2  ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 
1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เม่ือมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวที่ใด 
5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ
9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน จึง

นําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมาจากจุดที่

เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันวางแผนที่

จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูใน

บริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 
การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

1. กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายน้ัน 
 ไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
 ดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันท ี
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร น้ํา และสิ่งที่จําเปนอื่น ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 

ไปยังที่พัก 
9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือ

เพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหต ุ
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่เพ่ือ

รอใชในคร้ังตอไป 
7.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 

1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็วที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ การประปา

สวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
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8.รายช่ือผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถอื 
นายกิตติ  วิภาสวงส   ผูอํานวยการการประปา           

สวนภูมิภาคเขต 9 
0-5335-2011 053-352-

012-17 ตอ 
1205  

08-9435-
1975 

นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผูชวยผูอํานวยการการประปา   
สวนภูมิภาคเขต 9 

0-5335-2012 
ตอ1202 

053-352-
012-17 ตอ 

1205  

08-1615-
9263 

นายมงคล วัลยะเสว ี
 

ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.
9 

0-5335-2012 
ตอ1309 

053-352-
012-17 ตอ 

1205  

08-4616-
8371 

นายธงชัย เหลี่ยมไพศาล ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพนํ้า กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ตอ2206 

053-352-
012-17 ตอ 

1205  

08-6911-
0441 

นายจรัส แสนจิตต ผอ.กองระบบจําหนาย กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ2205 

053-352-
012-17 ตอ 

2201  

08-4611-
5827 

นางอารี ลิ้มเจริญ ผอ.กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.
9 

0-5335-2012 
ตอ1101 

053-352-
012-17 ตอ 

1109 

08-4116-
6380 

นางขจีวรรณ พัฒนภิรมย ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กปภ.ข.9 

0-5335-2012 
ตอ1210 

053-352-
012-17 ตอ 

1205  

80-1716-
5650 

นายประพันธ อรัญยนาค 
 

ผอ.กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.9 0-5335-2012 
ตอ1209 

053-352-
012-17 ตอ 

1205  

08-6968-
9817 

นางวราภรณ  ทาวรรณ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาเชียงราย 

0-5371-1655 0-5371-1655 08-1783-1868 

นายบุญเลิศ  กาญจนโกศล ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาแมสาย 

  08-1998-3323 

นายชนกกุล  ศรีสวัสด์ิ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาจุน 

  08-6920-3839 

นายประดิษฐ  วรรณสอน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค   08-1630-4216 
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ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถอื 
สาขาพะเยา 

นายภิญโญ  ทิพยเนตร หัวหนางานผลิต กปภ.สาขา
เชียงราย 

0-5371-1655 0-5371-165 08-1021-0300 

นายพิตรพิบูลฐ  คําศรีสุขต หัวหนางานบริการฯ กปภ.สาขา
เชียงราย 

0-5371-1655 0-5371-165 08-1871-9332 

นายอาทิตย  มาลัยวรรณ หนง.ผลิต กปภ.สาขาแมสาย   08-1885-5142 
นายวีระสิทธ์ิ  สิงหสวัสด์ิ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาแมสาย   08-9854-1424 
นายนิวัติ  บุญเรือง หนง.ผลิต กปภ.สาขาจุน   08-6071-9380 
นายสาธิต  ปล้ืมใจ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาจุน   08-1385-1149 
นายอานุภาพ  วัฒนสมบูรณ หนง.ผลิต กปภ.สาขาพะเยา   08-1706-4013 
นายชัยยา  ปะทะนมปย หนง.บริการฯ กปภ.สาขาพะเยา   08-1027-9785 
นายธานินทร  สุภาแสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 0-5315-0150 0-5374-5010  
นายสมพงษ  กุลวงศ นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

เชียงราย 
0-5371-1333 0-5371-1333 08-3565-0033 

นางรัตนา  จงสุทธนามณี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-7505 0-5371-7505 08-9851-6868 

นายภวัต  เสิศมุกดา นายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 0-5371-1288 0-5375-2177 08-1867-1035 
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1. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอนขนาด1,000 ลบ.ม./   
ชั่วโมง 

1. นายเจษฎา  ลักษณด ี
2. นายสุทธิพงศ  ศรีชมชื่น 

2. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอนขนาด 500ลบ.ม./   
ชั่วโมง (ใหม) และ 500ลบ.ม./   ชั่วโมง (เกา) 

1. นายสน  ไชยวิทยาการ 
2. นายสมเกียรติ  สมรมิตร 

3. อาคารเก็บสารเคมี และจายสารเคมี 1. นายสถาพร  มโนวรรณา 
2. นายนิกรพันธ  ของดีงาม 

4. อาคารโรงสูบนํ้าแรงต่ํา 1. นายจีรเดช  จิตปรีชาญ 
2. นายชัยณรงค  วงศจักร…………. 
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1. หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญที่ตองทราบ 
 

1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดโรงพยาบาลคายเม็งรายมหาราช 
2. สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงราย 
3. บริษัทผูขายสารเคมไีทยอาซาฮีเคมีภัณฑ 
4. ผูบังคับบัญชา นางวราภรณ  ทาวรรณ 
5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินการประปาสวนภูมิภาคเขต9 
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1 

2 

4 

5 

3 

5 

ผังการเกิดเหตุ และ ผูเกีย่วของ กรณีเกิด
แกสคลอรีนร่ัวโรงกรองนํ้าวังคํา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

1 2 

จุดเกิดเหตุฯ 
3 

รายงาน ผอ.กรค. 
4 

รายงาน ผอ.กปภ.ข. 
5 

รายงาน ผวก. 

รายงาน รปก.1 

นายมงคล วัลยะเสว ี
ผอ.กผว.9 

นายฤทธิรงค จัยสิน 
รปก.1 

นายประพันธ อรัญยนาค 
ผอ.กบร.9 

นางวราภรณ  ทาวรรณ 
ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย 

 

นางขจีวรรณ พัฒนภิรมย ื
ผอ.กทส.9 

นางอารี ลิ้มเจริญ 
ผอ.กบง.9 

นายธงชัย เหลี่ยมไฟศาล 
ผอ.กรค.9 

นายจรัส แสนจิตต 
ผอ.กจร.9 

นายประดิษฐ  วรรณสอน 

ผจก.กปภ.สาขาพะเยา 
 

นายชนกกุล  ศรีสวัสดิ ์
ผจก.กปภ.สาขาจุน 

 

นายบุญเลิศ  กาญจนโกศล 

ผจก.กปภ.สาขาแมสาย 
 

นายภิญโญ  ทพยเนตร 
หัวหนางานผลิต 

 
 

นายกิตติ วิภาสวงษ 
ผอ.กปภ.ข.9 

นายวิเศษ ชํานาณวงษ 
ผวก.กปภ 
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ภาคผนวก 1 
การวิเคราะห  

Business Impact Analysis : BIA 
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การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดานการเงิน ในการผลิตจําหนายน้ําประปา ไมมีนัยสําคัญมากนักเนื่องจากในการ

หยุดชะงักของระบบผลิตและระบบจําหนาย ในระยะเวลา 1 วัน มีผลกระทบทางดานการเงินไมมากนักในแตละประปา แต
ผลกระทบในดานภาพลักษณ ช่ือเสียง การใหบริการจะสงผลกระทบตอองคกรมากกวา 

การวิเคราะห 
1. คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ(ขอมูล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2554) 

อัตราการใชน้ํา (ลบ.ม./ราย/วัน)     0.800 
จํานวนผูใชน้ําท่ีไดรับผลกระทบ (ราย)    14,287 
ปริมาณน้ําจําหนายตอวันท่ีไดรับผลกระทบ (ลบ.ม)   10,800 
รายไดคาน้ําตอหนวย (บาท : ลบ.ม)     15.17 
คาเสียหายเนื่องจากไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 1 วัน (บาท)            168,836 

2. คาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน ตอวัน 
2.1 คาน้ําด่ืม  1,000 ขวด ๆ ละ 20 บาทเริ่มจาย        20,000 
2.2 คายานพาหนะสําหรับอพยพประชาชนบรรเทาความเดือดรอน 
 จากหนวยราชการ ปปข. จํานวน 10 คัน เฉล่ียคันละ 4,500 บาท      45,000 
2.3 คาเบ้ียเล้ียง/ที่พัก 20 คน เฉล่ียคนละ 800 บาทตอวัน จายต้ังแตวันแรก     16,000 
2.4 คาอาหารและใชจายอ่ืนๆ วันละ 20,000 บาท จายต้ังแตวันแรก      20,000 
รวมคาใชจายในการบรรเทาความเดือดรอน (บาท)     101,000 
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของ  

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่อง 
ในการดําเนินธุรกิจ 
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การวิเคราะห การระบุงานหลัก การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
การวิเคราะห RPO, RTO, WRT และ MTO 

 

 
ภาพแสดง RPO RTO WRT และ MTO 

1. Normal Operations 
ในชวงเวลาปกติกอนเกิดเหตุฉกุเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบดําเนินการเปนปกติ มีการสํารองขอมูลระบบ 

(Backup) 
2. Disruptive Event 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ ระบบงานจะหยุดชะงักไมสามารถใชงานไดตองดําเนินการ กูระบบที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. Recovery Time Frame 
เปนชวงเวลาที่ใชในการกูระบบที่เกิดเหตฉุุกเฉิน / ภัยพิบัติ  

4. ชวงระยะเวลาที่ระบบสามารถดําเนินงานเปนปกติ 
คําจํากัดความที่เก่ียวของดังน้ี 
RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานที่สุดที่ยอมใหขอมูลสูญหาย 
RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาที่ยอมรับไดในการกูคืนระบบ 
WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาที่กูคืนระบบและทดสอบระบบจนทํางานได 
MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดดําเนินการสูงสุดที่ยอมรับได 
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คํานิยาม 

 ความตอเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business continuityหมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ 
(Strategy) และยุทธวิธ ี(Tactical) ขององคกร ในการวางแผนและตอบสนองตอเหตุการณตาง  ๆที่
สงผลตอการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองภายใตระดับที่
สามารถยอมรับได 

 การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity management, BCM) หมายถึง 
กระบวนการบริหารงานแบบองครวม ในการระบุถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร และ
ผลกระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจจากภัยอันตรายน้ัน ๆรวมถึงการจัดเตรียมกรอบสําหรับการสราง
ความยืดหยุนในขีดความสามารถขององคกร ใหสามารถตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล เพ่ือเปนการปกปองดูแลใหกับผูมีสวนไดเสีย ชื่อเสียงองคกร ตราสินคา และการ
ดําเนินงานในการสรางคุณคาขององคกร 

 เขตภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สํานักงานการประปาสาขาที่ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูที่
ไดรับมอบหมายกําหนดใหเปนเขตภาวะฉุกเฉิน 

 
Business Continuity Management (BCM) เปนกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic 

Management Process) ที่เปนระบบทําใหองคกรสามารถกําหนดปจจัยเสี่ยง และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
ปจจัยเสี่ยงดังกลาววามีผลเสียหายตอองคกรมากนอยเพียงใด ในทางทฤษฏีเราเรียกวา “การวิเคราะหผลกระทบของ
ปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพึงประสงคตอธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) และ ดําเนินการกําหนด
ยุทธศาสตรในการทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในภาวะฉุกเฉินตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไม
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักวิชาการ การทํา BIAเปนสวนหน่ึงของแผนการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง หรือ Business Continuity Planning (BCP) 

 
ตามมาตรฐาน BS25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of practice ได

ใหคําจํากัดความของคําวา Business Continuity ไวดังนี้  “business continuity: strategic and tactical 
capability of the organization to plan for and respond to incidents and business disruption 
in order to continue business operations at an acceptable pre-defined level”  
จะเห็นไดวา มี key word ที่สําคัญๆ อยูในคํานิยามน้ีที่เรียกไดวาเปนหัวใจหรือจุดมุงหมายของการทํา BCM เลยก็วา
ได ซ่ึงน่ันก็คือเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในยามที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น   อันอาจกอให เกิดการ
หยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดําเนินการไดอยางตอเน่ืองในการทํา BCM น้ัน ไมไดหมายถึงการที่
สามารถทําทุกอยาง หรือมีทุกอยางไดเหมือนกับในสถานการณปกติ (business as usual) แตตองเพียงพอให
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สามารถทําใหมีธุรกิจตอไปได และเกิดความเสียหายนอยที่สุด process หรือ 
business function อะไรที่ไมจําเปนในชวงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤต ก็อาจจะละเวนไวกอนได ในขณะที่พยายามรักษา
และกูกลับ งานที่มีความสําคัญในการใหบริการหรือรักษาโครงสรางสําคัญ ๆ เอาไวใหได    ถาเปรียบเทียบกับ
สถานการณที่บานไฟไหม  ในชวงเวลาน้ัน สิ่งที่สําคัญที่เปนที่ตองการอยางยิ่งยวดเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได  
 
องคประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน BS25999:2006 ประกอบไปดวย  
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1. การจัดการโปรแกรมการบริหารความตอเน่ืองธุรกิจ : BCM program management  เปน
กระบวนการในการสราง และดูแลรักษาขีดความสามารถดานความตอเนื่องธุรกิจ (Business continuity 
capability) ใหเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนขององคกร โดยจะประกอบดวย การกําหนดและ
มอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ การดําเนินการใน    การรักษาความตอเนื่องทางธุรกิจ ไดแก 
การสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียขององคกร การจัดใหมีการฝกอบรม และการดําเนินการฝกซอมความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากน้ัน ยังครอบคลุมถึงการจัดใหมี การบริหารงานอยางตอเน่ือง โดยการดูแล
รักษาแผนการดําเนินงานใหทันสมัยอยูเสมอ และ การควบคุมระบบเอกสารตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
ความตอเน่ืองธุรกิจ 

2. การทําความเขาใจในองคกร : Understand the organization  เปนกระบวนการในการจัดเตรียม
ขอมูลที่แสดงถึงลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร รวมถึงความเรงดวนของกิจกรรม
หลักๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการน้ี จะประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสีย กิจกรรม และทรัพยสิน ทรัพยากร นอกจากน้ัน ยังรวมถึงขั้นตอน
ในการประเมินผลกระทบของการหยุดของกิจกรรมตางๆ การประเมินภัยอันตรายที่มีตอกิจกรรมหลักๆ 
และการเชื่อมโยงและการพ่ึงพากันระหวางหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 

3. การกําหนดกลยุทธการบริหารความตอเน่ือง : Determine business continuity strategy  เปน
การคัดเลือกกลยุทธที่องคกรจะใช เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยแนวทางที่จะใชในแตละ
ผลิตภัณฑหรือบริการ จะตองม่ันใจไดถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการไดอยาง
ตอเน่ือง ในระดับและกรอบเวลาที่เปนที่ยอมรับ ทั้งน้ี ปจจัยที่สําคัญในการกําหนดกลยุทธจะขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาที่ยอมรับไดเม่ือเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมหลัก  ๆตนทุนของการดําเนินการในแตละกลยุทธ 
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

4. การพัฒนา และการดําเนินการแนวทางการตอบสนอง BCM : Develop and implement a BCM 
response เปนการกําหนดกรอบการบริหารงาน และแนวทางในการบริหารความไมตอเน่ือง (Incident 
management) ความตอเน่ืองธุรกิจ (Business continuity) และแผนการฟนฟูธุรกิจ (Business 
recovery plan) ซ่ึงจะอธิบายถึงขั้นตอนที่จะตองดําเนินการ   ทั้งในระหวางและภายหลังจากเกิด
เหตุการณความไมตอเน่ืองขึ้น ทั้งน้ี ขั้นตอนในการพัฒนาและการดําเนินการ จะประกอบดวยการ
กําหนดกิจกรรมหลัก การประเมินภัยอันตรายของกิจกรรมหลัก การคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อลด
โอกาสและผลกระทบของเหตุการณความไมตอเน่ือง และการคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการ
สรางความตอเนื่องและการฟนฟูสําหรับกิจกรรมหลักๆ 

5. การฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา และการทบทวน : BCM exercising, maintaining and reviewing 
BCM arrangements เปนกระบวนการในการฝกปฏิบัติ การดูแลรักษา การทบทวนและการตรวจ
ประเมิน เพ่ือใหองคกรสามารถแสดงใหเห็นถึงความพรอม และความสมบูรณของการดําเนินการตามกล
ยุทธ รวมถึงการระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องดวย 

6. การสราง BCM ใหเปนวัฒนธรรมองคกร : Embedding BCM in the organization’s culture 
เปนสวนที่สําคัญของคุณคาหลักขององคกร รวมถึงเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับ     ผูมีสวนไดเสียถึง
ความสามารถขององคกรในการรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดี 
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แผนภาพแสดง BCM - Life Cycle 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑการประเมินระดับโอกาสและ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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เกณฑประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับองคกร  
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอรเซ็นตโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น คะแนน 

 

นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุดหรือเกิดประจํา 
(Extremely Likely) 

 

1 ป 12 คร้ัง (1 เดือน    
ตอคร้ัง) หรือมากกวา 

 

 

มากกวา  80% 
 

 

5 
 

 

นาจะเกิดขึ้นไดหรือบอยคร้ัง 
(Likely) 

 

1 ป ไมเกิน 6 คร้ัง 
 

 

70% - 79% 
 

 

4 
 

 

เปนไปไดหรือเกิดขึ้นบาง 
(Possible) 

 

1 ป ตอคร้ัง 
 

 

60% - 69% 
 

 

3 
 

 

ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดขึ้นไดนอย 
(Unlikely) 

 

2 - 3 ป ตอคร้ัง 
 

 

50% - 59% 
 

 

2 
 

 

ยากท่ีจะเกิดขึน้ 
(Rare) 

 

5 ป ตอคร้ัง 
 

 

นอยกวา 50% 
 

 

1 
 

 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีแกสคลอรีนร่ัวโรงกรองน้ําวังคํา     การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 

วันที่ 25  สิงหาคม  2554                                          หนา 21   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีแกสคลอรีนร่ัวโรงกรองน้ําวังคํา                                                                                            การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                                                            
 

การจัด 
ระดับของ 

ความรุนแรง

ผลกระทบความเสียหาย คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

 

คะแนน 
BIA 

 ดานการเงิน 
(มูลคาความเสียหาย) 

ดานภาพลักษณ 
(ช่ือเสียงองคกร) 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT) 

ดานการ 
ดําเนินธุรกิจ 

ดานการ 
ดําเนินงานตามแผน 

สูงมาก 
 
 >2% ของรายไดคาน้ําสุทธิ
 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบมากกวา 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญท้ังหมด 
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความปลอดภัย
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญ 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
มากกวา 2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ไดนอยกวา 50% 

 

5 

 

1 

สูง 
>1.5% และไมเกิน 2%                                
ของรายไดคาน้ําสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 3 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญบางสวน
และเกิดความเสียหายอยางมากตอความปลอดภัย        
ของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญบางสวน

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
2 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ได 50-69% 

3 

4 
3 

2 

ปานกลาง 
>1% และไมเกิน 1.5%       
ของรายไดคาน้ําสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 2 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญบางสวน
และเกิดความเสียหายมากตอความปลอดภัยของ
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจที่สําคัญไมมากนัก 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
1 วัน 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ได 70-79% 

3 3 

นอย 
>0.5% และไมเกิน 1%  
ของรายไดคาน้ําสุทธิ 

มีขาวในหนาหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน   
เชิงลบ 1 วัน 

เกิดความเสียหายตอระบบ IT ท่ีสําคัญบางสวน
และเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของ 
ขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจเล็กนอย 

การหยุดดําเนินการของ 
ธุรกิจ และกระบวนการ 
เปนบางเวลา 

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ได 80-89% 

2 4 

นอยมาก 
<0.5% ของรายได 
คาน้ําสุทธิ 

แกไขไดใน 1 วัน ไมมีการ     
เผยแพรขาวในเชิงลบ 

เกิดปญหาและความสูญเสียตอระบบ IT ท่ีสําคัญ
บางสวน แตไมเกิดความเสียหายตอความ 
ปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจ 

ไมมีการหยุดดําเนินการ             
ของธุรกิจ และกระบวนการ

ดําเนินงานสําเร็จตามแผน
ไดมากกวา 90% ข้ึนไป 

1 5 
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เกณฑประเมินระดับ 

Maximum Tolerable : MTO 
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เกณฑประเมินระดับ  Maximum  Tolerable  Outage    :    MTO 
 

จํานวนวัน คะแนน 

เกิน  7  วัน 5 

5 - 7  วัน 
4 
 

3 - 4  วัน 
 

3 
 

2  วัน 
 

2 
 

1  วัน 
 

1 
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ภาคผนวก 5 
การประเมินความเส่ียง 
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ตารางจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
 

เกิดข้ึนยาก  (1) เกิดข้ึนนอย  (2) 
เกิดข้ึนบาง  

(3) 
เกิดข้ึนบอย  

(4) 
เกิดข้ึนเปน
ประจํา  (5) 

สูงมาก 
(5) 

 แผนดินไหวโรงกรอง
นํ้า, แกสคลอรีนรั่ว, 
ลอบวางระเบิด, พนง.
ประทวง,           การ
กอการราย, ไฟไหม
สนง.ใหญ, น้ําทวม
ระบบสูบน้ําแรงต่ํา, คน
เอาเชื้อโรคใสถังนํ้าใส,
อาคารเสียหายจากไฟ
ไหม ระเบิด ,      

ดินถลม, นํ้าทวมภัย
แลง, โรงงานปลอย    
นํ้าเสีย, กอการราย, น้ํา
ทวมโรงกรอง 

น้ําปาไหลหลากทวม
แรงตํ่า, ผูใชน้ํา

ประทวง, สารเคมี
รั่วไหล 

ไวรัสเขาระบบ 
SAP,  บ.สง

น้ําประปาไมได
ตามกําหนด 

 

สูง (4) 
ไฟไหมตึก IT, ตึกสนง.
ใหญถลม 

ไวรัสเขาระบบ SAP, 
ขโมยสายไฟ,      น้ํา
ทวมโรงสูบน้ํา 

พายุ,  ระบบ
เครือขายลม,วาง
ระเบิดทางภาคใต, 
มลพษิ 

  

ปานกลาง 
(3) 

การกระทําผิดทาง
อาญาของพนง.,      
พาย,ุ นํ้าทวมใหญ, ไฟ
ไหม สนง.   

แหลงนํ้าดิบเนาเสีย,  
ภัยแลง,        หมอ
แปลงชํารุดท่ีประปา  

พายุ,  แกส
คลอลีนรั่ว 

  

นอย (2) ดินถลม, กาซระเบิด 

  
  

น้ําทวมพื้นท่ีจาย
น้ํา 

ไฟฟาดับ 

นอยมาก 
(1)     

การกระทําผิดทาง
วินัยของพนักงาน 

ฟาฝาหมอแปลง
หลัก 

ไฟฟาดับ,  พนง.ทําผิด
ทางวินัย,         ระบบ 
IT 
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ภาคผนวก 6 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุน 

การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
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ภาคผนวก 7 
พื้นที่การจําหนายน้ําของ 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 
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ภาคผนวก 8 
ขอบังคับ กปภ.วาดวยการพัสดุ กําหนดการ
ดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจาง หรือจัดเชา  

โดยวิธีกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) 
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ภาคผนวก 9 
บัญชีแสดงราคาต้ังงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดต้ังเครื่องสูบนํ้าแรงตํ่า 
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บัญชีแสดงราคาต้ังงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าแรงตํ่า 100 % ตามแผนบริหารความเส่ียง 

บริเวณโรงสูบนํ้าแรงตํ่า จังหวัดเชียงราย 
(หมายเหตุ : ใชราคาตั้งงบประมาณ ป 2554) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย  รวมเปนเงิน  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบน้ําแรงต่ํา(แบบตั้งในนํ้า) ขนาด 10*22.5 ม.   หลัง  1 8,075,000 8,075,000 

    - โครงสรางรับทอทางดูด  เมตร  10 35,000 3,200,000 

2 งานทอ        

    - ทอทางดูด SP dia 400 มม.  ม. 10 46,60 466,00 

    - ทอสงนํ้าดิบ SP dia 400 มม.  ม. 1000 4,660 4,660,000  

    - ประสานทอ  รวม 1 1,000,000 1,000,000  

3 งานเคร่ืองกล        

    - เคร่ืองสูบน้ํา 500 ลบ.ม./ชม.  40 ม.  75 แรงมา  ชุด 3 1,500,000 4,500,000  

4 งานระบบไฟฟา        

    - ตูควบคุม,สายไฟ และหมอแปลง  ชุด 1 1,000,000 1,000,000  

5 รวมขอที่ 1 - 4       22,527,600 

6 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       1,576,932 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ       24,104,532 

ยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนส่ีพันหารอยสามสิบสองบาทถวน 

 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีแกสคลอรีนร่ัวโรงกรองน้ําวังคํา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรชั่น : 4.0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีแกสคลอรีนร่ัวโรงกรองนํ้าวังคํา     การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย                                                                                                           
 

บัญชีแสดงราคาต้ังงบประมาณ 

งานกอสรางโรงสูบนํ้าติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าแรงตํ่า 50 % ตามแผนบริหารความเส่ียง 

บริเวณโรงสูบนํ้าแรงต่ํา จังหวัดเชียงเชียงราย 

 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

      

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอ
หนวย  รวมเปนเงิน  

        (บาท)  (บาท)  

1  งานอาคาร          

    - โรงสูบนํ้าแรงต่ํา(แบบตั้งในนํ้า) ขนาด 7*20 ม.   หลัง  1 3,514,000 3,514,000  

2 งานทอ         

    - ทอทางดูด SP dia 400 มม.  ม. 5 4,660 23,300  

    - ทอสงนํ้าดิบ SP dia 400 มม.  ม. 800 4,660 3,728,000  

    - ประสานทอ  รวม 1 800,000 800,000  

3 งานเครื่องกล         

    - เคร่ืองสูบนํ้า 500ลบ.ม./ชม. 40 ม.  75แรงมา  ชุด 2 1,500,000 3,000,000  

4 งานระบบไฟฟา         

    - ตูควบคุมพรอมสายไฟ  ชุด 1 80,000 80,000  

5 รวมขอที่ 1 - 4       11,865,300 

6 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       830,571 

7 รวมวงเงินกอสรางทั้งหมดประมาณ       12,695,871 

สิบสองลานหกแสนเกาหม่ืนหาพันแปดรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน 

 
 


