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และเปนระบบ 
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  จึงขอใหพนักงาน กปภ.สาขาแมขะจาน  ทุกคน ทําการศึกษาแผนฉุกเฉินปองกันและ
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1.  บทนํา 
1.1  ขอบเขต 
             แผนฉุกเฉินปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะใชสําหรับพื้นท่ีภายในบริเวณสํานักงานและโรง
กรองนํ้าแมขะจาน โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ในการระงับเหตุ
ฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีของสํานักงานใหญ รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดจากการขมขู 
1.2  วัตถุประสงค 
 แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1) เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือเกิดข้ึน
นอยท่ีสุด 
 2) เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากข้ึน 
 3) เพื่อดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
 4) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาท่ีรับผิดชอบ
ของพนักงานท่ีเกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
 5) เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาท่ีดับเพลิง และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของ
ทางราชการไดอยางถูกตอง 
1.3  การเผยแพร 

แผนฉุกเฉิน ฯ ตองแพรใหบุคคลตามหนวยงานตางๆ ในสํานักงานใหญ กปภ. เพื่อศึกษาวิธีปองกัน
และใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดข้ึนในสํานักงานใหญของ กปภ. 
1.4  การแกไขปรับปรุง 

การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละครั้ง และจะปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นท่ี   
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2.  จุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึงสนามบริเวณเสาธง ดานหนาอาคาร 1 
เมื่อมีคําส่ังการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไมสามารถดับเพลิงได    

หรือไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉนิ ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
เจาหนาท่ีอพยพประจําแตละโซนจะตองนําพนักงานและบุคคลท่ีอยูในโซนน้ัน ๆ ไปรวมกัน  

ณ  จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก  
             
        
    

 
    
 

ผังแสดงจุดรวมพล ในบริเวณสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 

จุดรวมพล 

โรงจอดรถ 

 
หองน้ํา 

โรงสูบน้ําแรงต่ํา 
 

อาคารสํานักงาน 

เสาธง 

      โรงกรองน้ํา 



-3- 

3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคาร สํานักงาน  
ผูอํานวยการดับเพลงิ (หมายถึง ผูจัดการ หรือ ผูท่ีไดมอบหมาย) จะตองรีบไปท่ีศูนยบัญชาการเหตุ

ฉุกเฉิน ซึง่อยูภายในบริเวณเดียวกันกับสํานักงาน โดยทันที เพื่อบัญชาการ                               
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอ 081-2800908  
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอ 054-279145 
                             หมายเลขโทรสาร  054-279145  
4. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
แผนปองกัน และระงับอัคคีภัย จําแนกไดเปน 3 กรณี ดังน้ี 
 4.1 กรณีเหตุการณปกติ ใหดําเนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัยเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ไดแก การจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค
ปองกันอัคคีภัยและซักซอมอพยพหนีไฟ ตองรณรงคอยางนอยปละ 1 ครั้ง และตองทําการตรวจตรา
พื้นท่ีท่ีเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ใหดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย กับแผนการ
อพยพหนีไฟ  
 4.3 กรณีเพลิงไหมสงบลงแลว ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟนฟู 
 
5. แผนการปองกัน และระงับอัคคีภัย 
การปองกัน และระงับอัคคีภัย. จะมีผูรับผิดชอบดังน้ี 
 5.1 ฝายบริหาร  หมายถึง ผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนิน 
การดานความปลอดภัยของ สํานักงานใหญ กปภ. 
  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และระงับอัคคีภัย 
  ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในพื้นท่ีของตนเอง 
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 5.2 พนักงานและลูกจางทุกคน  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
 5.2.1 กรณีพบตนเพลิง  ควันไฟ  หรือกล่ินไหม 
  ใหใชเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงทันที  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
กอนเสมอ 
  แจงผูอํานวยการดับเพลิง โดยบอกตําแหนงท่ีพบเหตุอยางชัดเจน 
  ในกรณมีีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึนภายในบริเวณสํานักงาน และไมสามารถดับเพลิงได ให
แจงผูอํานวยการดับเพลิง หมายเลข 081-2800908 และแจงตําแหนงของจุดเกิดเหตุใหชัดเจน เพื่อชวยกัน
ระงับเหตุตอไป      
  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง  
 5.2.2 กรณีเม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
  ต้ังสติ อยาต่ืนตระหนก และฟงคําส่ังของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับข้ันตอน   
การดําเนินการอพยพ 
  ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และออกจากหองทํางาน
ทันที โดยไมตองลอคกุญแจประตูหอง ท้ังน้ีเพื่อสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 
  พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือและนําทางใหแกบุคคลภายนอก
ท่ีเขามาติดตองานของ กปภ. เพื่อไปยังจุดรวมพล  
   

 ใหอพยพไปรวมกันท่ีจุดรวมพล  ตามแผนผังท่ีปรากฏในหนา 2 และรายงานตัว
ดวย   

6. แผนการตรวจตราพื้นท่ี 
  พนักงานทุกคน เปนผูรับผิดชอบในการ เฝาระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณ
สํานักงาน ท้ังหมด เปนประจําทุกวัน 
  พนักงานทุกคน เปนผูรับผิดชอบ ดังน้ี 
 6.1 เมื่อเลิกงานแลวใหตรวจประตูหนาตางของอาคาร และประตูทางเขา-ออกอาคารจาก
ภายนอกเพื่อใหแนใจวาปดประตู และใสกุญแจ หรือลงกลอนแลว รวมท้ังตรวจตราจุดเส่ียงของอาคารน
เปนประจําทุกวัน 
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6.2 คอยสังเกตเศษส่ิงของท่ีชุมนํ้ามัน ส่ิงของท่ีไมใชและปนเปอนนํ้ามัน ขยะ หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน
เชื้อเพลิง ตองเก็บกวาดทําลายใหหมดไปในวันหน่ึง ๆ หรือเก็บไว ในภาชนะท่ีมีฝาปด 
 6.3 เมื่อพบส่ิงท่ีอาจจะทําใหเกิดอัคคีภัยได ตองระมัดระวัง 
7. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 

การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง เปนหนาท่ีของผูจัดการ  ท่ี
จะตองดําเนินการในข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
 7.1 การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย  
  1) ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึน และขอรับความ
ชวยเหลือ 
  2) ตองคนหาผูสูญหาย และชวยชีวิต ซึ่งอาจติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุฯ 
  3) ตองเคล่ือนยายผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีสําคัญออกจากท่ีเกิดเหตุ  
  4) ตองกําหนดทีมงานชวยเหลือใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 
 7.2 การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 
  1) ตองทํารายงานสรุปสถานการณท่ีเกิดข้ึนและประเมินความเสียหาย  
  2) ตองเสนอวิธีปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได
โดยเร็วท่ีสุด เชน การจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซอมแซมปรับปรุงสถานท่ี เปนตน 
  3) ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภัย  

 

8. แผนการฟนฟูอาคารของ กปภ. 

 8.1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน               
   ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหมหรอือุบัติภัย ทําการหาสาเหตุและแกไขปญหาเบ้ืองตน โดยหาม
บุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขามา ยังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยไดแลว   ใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษตาง ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคาร     ใหมีความ
ปลอดภัย กอนการอนุญาตใหพนักงานเขาไปภายในอาคาร 
 8.2 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 
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ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนท่ีไมรุนแรง จะตองเขาตรวจพื้นท่ีเพื่อดูความเสียหาย และหาม

บุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาพื้นท่ีและจะตองรีบดําเนินการจัดจางผูรับเหมา เขามาทําการปรับปรุง
ซอมแซมพื้นท่ี  เปนการดวน 
 
 8.3 แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 

ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ให ทําการปดกั้นบริเวณดังกลาวใหมิดชิด       เพื่อหามบุคคลเขา
ไปโดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยังสํานักงานเทศบาล เพื่อใหเขาสํารวจสภาพอาคารวา
ยังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชได ก็ใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการปรับปรุง
ซอมแซมพื้นท่ีโดยเร็ว หากไมสามารถใชอาคารท่ีเกิดเหตุไดอีก ใหรีบแจง ผอ.กปภ.เขตฯ ทันที เพื่อขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาสถานท่ีทํางานใหมเปนการชั่วคราว 
 

9. การปฏิบัติเม่ือไดรับการขมขูทางโทรศัพท 

 9.1 เม่ือพนักงานไดรับแจงการขมขู ตองปฏิบัติตน ดังน้ี  
   ต้ังสติใหมั่น ทําใจใหสงบ อยาต่ืนเตน และดําเนินการ ดังน้ี 
    กรณีรับโทรศัพทตองพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขอความท่ีแจง
ขมขูท้ังหมด เพื่อทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
    กรณีใชหนังสือขมขูตองอานขอความในหนังสือขูอยางละเอียด แลวรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
  กรณีพบเห็นการขมขูโดยวัตถุแปลกปลอม จะตองจดจําลักษณะวัตถุหรือส่ิงของ 
แปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบ อยางละเอียด โดยไมแตะตองวัตถุ หรือส่ิงของ เปนอันขาด 
แลวรายงานตอผูบังคับบัญชา ขณะเดียวกันตองเฝาระวังมิใหผูใด เขาใกลวัตถุแปลกปลอมน้ันดวย 
 . แจงเหตุการณท่ีพบ ใหแกผูเกี่ยวของโดยทันที เชน 
  แจงผูจัดการ หัวหนางาน หรือ เจาหนาท่ี จป. 
  แจงผูบังคับบัญชาตนสังกัดของตนในอาคาร  
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 10.1.3 ผูจัดการ เมื่อไดรับแจงเหตุขมขูแลวตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1) ส่ังการใหพนักงานทุกคน เพิ่มความระมัดระวังการรับส่ิงของหรือพัสดุท่ีนาสงสัย 
ในกรณีพบพัสดุตองสงสัยวาจะมีวัตถุอันตรายอยูภายใน ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจและผูบริหารทันที 
 2) ในกรณีท่ีถูกขมขูวามีระเบิดอยูในอาคาร ใหรายงาน ผอ.กปภ.เขต รับทราบ แลวจึง
แจงอพยพพนักงานออกจากอาคารและประกาศแจงทุกคนระงับการใชวิทยุส่ือสาร               หรือเครื่องมือ
ท่ีใชคล่ืนความถี่ทุกชนิด  
 3) โทรศัพทแจงสถานีตํารวจ หมายเลขโทรศัพท              หรือแจง 191 ทันที  
 10.2 ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
 10.2.1 ในกรณีท่ีไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพื่อใหไดขอมูล ดังน้ี 
  เหตุผลของการขมขู 
  ชื่อผูโทร ฯ มา กับหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 
  ชนิดของระเบิด เวลาท่ีต้ังไวใหระเบิด 
  วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 

 ท้ังน้ี ใหสังเกตสัญญาณโทรศัพทวาเปนโทรศัพทท่ีติดตอมาจากภายใน หรือภายนอก กปภ. หรือ
โทรฯสาธารณะ หรอืโทรศัพทเคล่ือนท่ี น้ําเสียงของผูพูด สําเนียง อารมณ ท่ีแสดงออกขณะพูด เสียงอื่น ๆ  
ท่ีแทรกเขามาในโทรศัพท รวมท้ังเวลาท่ีไดรับแจง เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา โดยเร็วท่ีสุด 
 10.2.2 ติดตอแจงเหตุให ผูจัดการ เพื่อทราบทันที 
 10.2.3 จัดสงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไปยังสถานท่ีสงสัยโดยทันที เพื่อดูแลมิใหมี
การแตะตองหรือเคล่ือนยายหลักฐานใด ๆ จนกวาเจาหนาท่ีตํารวจจะมาถึง ตลอดจนดูแลใหพนักงาน
อพยพออกจากสถานท่ีสงสัยอยางสงบโดยเร็ว และใหไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี ท่ีปลอดภัย 
 
 10.2.4 ส่ังการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีจะมาถึง เพื่อนําไปยังสถานท่ีสงสัย หรือเกิดเหตุโดยเรงดวน 
 10.2.5 ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 
 10.2.6 ในกรณีเกิดการขูเกี่ยวกับระเบิดนอกเวลาทํางาน ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเปนผูมีอํานาจในการส่ังการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของ กปภ. จะมาถึงท่ีเกิดเหตุ 

ขณะเดียวกันก็ใหแจงเหตุไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาแกไข คือ 
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                    11. การปฏิบัติเม่ือเกิดภัยทางธรรมชาต ิ

                  ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอตัวอาคาร 
และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูภายในอาคารได      
 เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน จนทําใหอาคารท่ีทํางานไดรับความเสียหาย ผูอํานวยการกอง
บริการกลาง กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะ
เปนผูประเมินสถานการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน หากพบวา
สภาพความเสียหาย ของอาคารอาจเปนอันตรายตอพนักงาน ก็ใหประกาศ ใหอพยพออกจากอาคารไว
กอน เพื่อความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 


