
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย 
สําหรับอาคาร การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ 

คร้ังที่  ๓ 
 

 
 

 



 ๒ 
 

คํานํา 
 

 ความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ทํางานเปนสิ่งท่ีการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ (กปภ.ข.๙) 
ใหความสําคัญเปนอันดับตน กปภ.ข ๙ จึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลท่ีมาติดตองานกับ กปภ.ข.๙ อยางจริงจัง และ
เปนระบบ 
 แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจัดทําขึ้นมาเพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรของสํานักงาน กปภ.ข.๙ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมระบบความปลอดภัย
ของอาคารแตละชั้น โดยเฉพาะการปองกันและระงับอัคคีภัย กับเหตุฉุกเฉินอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนแก
อาคารสํานักงาน แผนฉุกเฉินฯ จะเปนแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันภัยของ
พนักงานท่ีอยูในสํานักงาน โดยทุกคนจะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาท่ีของตนเอง และปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินฯ อยางเครงครัดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน พนักงานทุกคนในอาคารสํานักงาน มีสวน
สําคัญในการรวมกันดูแลความปลอดภัย และมีหนาที่ในการปองกันสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายท้ังแก
ตนเองและผูอ่ืนเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 
 จึงขอใหพนักงาน กปภ.ข.๙ ในสํานักงานทุกคน ทําการศึกษาแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับ
อัคคีภัยของสํานักงาน กปภ.ข.๙ ใหเกิดความเขาใจ เพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตอไป 
 
 
 
 

(นายหลักชัย  พัฒนเจริญ) 
ผูชวยผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ รก. 
       ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ 
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สารบัญ 
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๓.    ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน       ๒ 
๔.    การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย      ๓ 
๕.    แผนการอบรมกรณีเหตุการณปกติ      ๓ 
๖.    แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย       ๔  
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๑๔. การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่เพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม 

   กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า       ๑๓ 
   กอง กบง.๙, กบร.๙, กผว.๙ และ กทส.๙      ๑๔ 
   กองระบบจําหนาย         ๑๕ 
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๑. บทนํา 
 ๑.๑ ขอบเขต 
  แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยฉบับน้ีจะช้ําสําหรับพ้ืนท่ีภายในบริเวณ
สํานักงาน กปภ.ข .๙ (อาคารท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีท้ังหมด) โดยจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบ
ของบุคคลตาง ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของสํานักงาน รวมถึงเหตุการณท่ี
เกิดจากการขมขู 
 ๑.๒  วัตถุประสงค 
  แผนฉุกเฉินปองกันและระงับอัคคีภัยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

๑) เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม หรือ 
เกิดข้ึนนอยท่ีสุด 

๒) เพ่ือระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากขึ้น 
๓) เพ่ือดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
๔) เพ่ือใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาท่ี 

รับผิดชอบของพนักงานท่ีเก่ียวของในเหตุฉุกเฉิน 
๕) เพ่ือใหสามารถประสานงานกับเจาหนาท่ีดับเพลิง และหนวยบรรเทาสาธารณภัย 

ของทางราชการไดอยางถูกตอง 
 ๑.๓  การเผยแพร 
  แผนฉุกเฉินฯ ตองเผยแพรใหบุคคลตามหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน กปภ.ข.๙ เพ่ือ
ศึกษาวิธีปองกันและใชเปนคูมือปฏิบัติงานเม่ือมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดข้ึนในสํานักงานของ กปภ.ข.๙ 
 ๑.๔  การแกไขปรับปรุง 
  การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละคร้ัง และจะปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินฯ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน 

 

๒. จุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึงบริเวณท่ีจอดรถยนต  
เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและไมสามารถดับเพลิงไดหรือ 

ไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
 เจาหนาท่ีอพยพประจําแตละโซนจะตองนําพนักงานและบุคคลท่ีอยูในโซนน้ัน ๆ ไปรวมกัน 
ณ จุดรวมพล เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดอยูในอาคารหลงเหลืออีก 
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ผังบริเวณพื้นที่ อาคารสํานักงาน กปภ.ข.๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. ศูนยบญัชาการเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณอาคารสํานักงาน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจาก 

อาคารสํานักงาน ผูอํานวยการดับเพลิง (หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ ผูท่ีผูอํานวยการไดมอบหมาย) 
จะตองรีบไปท่ีศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอยูบริเวณกองระบบผลิตและควบคมุคุณภาพนํ้า  อาคาร 
๓ ชั้น ๑ โดยทันที เพ่ือบัญชาการ (แตถามีเหตุฉุกเฉินข้ึนภายในอาคาร ๓ ใหยายศูนยบัญชาการไปยัง
บริเวณอาคาร ๔ งานพัสดุ ) 

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ อาคาร ๓ ชั้น ๑  ถูกกําหนดใหเปน 
ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) หมายเลขโทรศัพทติดตอ
ภายในกับศูนยฯ ๐-๕๓๓๕-๒๐๑๒ ตอ ๓๑๐๑ 
 กรณีอาคาร ๓ มีเหตุฉุกเฉิน ติดตอหมายเลขโทรศัพทติดตออาคาร ๔, ๐-๕๓๓๕-๒๐๑๒ ตอ 
๔๑๐๑ 
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อาคาร 4 

 
 

จุดรวมพล 
 บริเวณที่จอดรถยนต 
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๔. การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย จําแนกไดเปน ๓ กรณี ดังนี้ 
๔.๑  กรณีเหตุการณปกติ  ใหดําเนินการซักซอมวิธีการตามแผนปองกันอัคคีภัยเพ่ือใหเกิด 

ความเขาใจตรงกัน ไดแก การจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติวิธีปองกัน และระงับอัคคีภัย การรณรงค
ปองกันอัคคีภัยและซักซอมอพยพหนีไฟ ตองรณรงคอยางนอยปละ ๑ คร้ัง และตองทําการตรวจตรา
พ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๔.๒ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม  ใหดําเนินการตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย  กับ
แผนการอพยพหนีไฟ 
 ๔.๓  กรณีเพลิงไหมสงบลงแลว  ใหดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข และแผนปฏิรูปฟนฟู 
 

 ๕.  แผนการอบรม กรณีเหตุการณปกติ 
  ๕.๑  จัดใหพนักงานฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน อบรมท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพนักงานท่ีเขาอบรมไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของจํานวนพนักงานในแตละ
หนวยงาน 
 หัวขอการฝกอบรม 
 การเกิดเพลิงไหม 

 สาเหตุการเกิดเพลิงไหม 

 การแบงประเภทของเพลิง 

 การปองกันแหลงกําเนิดของการติดไฟ การจัดระบบปองกันอัคคีภัย 

 จิตวิทยาเม่ือเกิดอัคคีภัย และความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย                     
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน 

 วิธีการดับเพลิงประเภทตาง ๆ 

 ประเภทของถังดับเพลิงทุกชนิด 

 เครื่องมือดับเพลิงตาง ๆ 

 การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา 

 เรียนรูเกี่ยวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 

 การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา 

 เรียนรูเกี่ยวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตาง ๆ 

 วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง 
  ๕.๒   มีการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป อยาง
นอย   ปละ ๑ คร้ัง 
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  ๕.๓  จัดใหพนักงานฝกอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน และชวยเหลือผูประสบภัยจาก
เหตุอัคคีภัย 
 

๖.  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
 แผนการรณรงคเปนแผนท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือจูงใจใหพนักงานสนใจและตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน โดยมีการสงเสริมในเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสํานักงาน ซึ่งแผน
รณรงคและปองกันอัคคีภัยประกอบดวย 
 ๖.๑ จัดบอรดใหความรูในเร่ืองเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน จากเหตุอัคคีภัย 
 ๖.๒  แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย 
 ๖.๓  ติดตั้งปายเตือน ปายหาม วิธีปฏิบัติในบริเวณท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 ๖.๔  ออกระเบียบขอบังคับในการตรวจสอบเคร่ืองใชในการระงับอัคคีภัย 
 ๖.๕  จัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

๗.  แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย 
การปองกัน และระงับอัคคีภัยภายในบริเวณสํานักงาน กปภ.ข.๙ จะมีผูรับผิดชอบดังนี้ 
๗.๑  ฝายบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ มีหนาท่ี 

รับผิดชอบดังน้ี 

 ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการ 
ดําเนินการดานความปลอดภัยของ สํานักงาน กปภ.ข.๙ 

 พิจารณาอนุมัติ แผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย 

 ปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับพนักงาน เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการดับเพลิงโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เม่ือเกิด
เหตุรายแรงถึงข้ันดับเพลิงไมไดและมีการเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเพ่ือใหพนักงานทุกคนอพยพลง
มาจากอาคาร 

๗.๒  พนักงานและลูกจางทุกคน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี ้
  ๗.๒.๑  กรณีพบตนเพลิง ควันไฟ หรือกล่ินไหม 

 ใหใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงทันที โดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัยกอนเสมอ 

 แจงผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซนของทาน โดยบอกตําแหนงท่ีพบเหตุอยาง 
ชัดเจน 

 ในกรณีมีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึนภายในบริเวณสํานักงาน และไมสามารถ 



 ๘ 
 
ดับเพลิงได ใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า) ทันทีท่ี
หมายเลขหมายเลข ๐-๕๓๓๕-๒๐๑๒ ตอ ๓๑๐๑ และแจงตําแหนงของจุดเกิดเหตุใหชัดเจน เพ่ือ
ชวยกันระงับเหตุตอไป 

 อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง และ 
เจาหนาท่ีอพยพอยางเครงครัด เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการอพยพตอไป 
  ๗.๒.๒  กรณีเม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ ทุกคนตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 ต้ังสติ อยาต่ืนตระหนก และฟงคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิงเกี่ยวกับ 
ข้ันตอนการดําเนินการอพยพ 

 ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานก็ใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และออกจากหอง 
ทํางานทันที โดยไมตองล็อคกุญแจประตูหอง ท้ังน้ีเพ่ือสะดวกในการตรวจคนหาภายหลัง 

 พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือและนําทางใหแก 
บุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตองานของ กปภ. เพ่ือไปยังจุดรวมพล และเม่ือไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจง
ชื่อผูมาติดตอน้ันใหแกเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตนเพ่ือการสํารวจและคนหาฯ 

 การอพยพใหออกทางบันไดหนีไฟ  

 ใหอพยพไปรวมกันท่ีจุดรวมพล ตามแผนผังท่ีปรากฏในหนา ๒ และรายงาน 
ตัวกับเจาหนาท่ีอพยพประจําโซนของตนดวย 

 สําหรับพนักงานที่อยูระหวางการเขารับการฝกอบรมภายในอาคาร ก็ให 
รายงานตัวกับเจาหนาท่ีฝกอบรมของหลักสูตรนั้น ๆ โดยเจาหนาท่ีฝกอบรมของหลักสูตร จะเปน
เจาหนาท่ีอพยพประจําโซนน้ันดวย 
       ๗.๓  ผูอํานวยการดับเพลิงประจําโซน หมายถึง  ผูอํานวยการกอง หรือฝาย/สํานักท่ีอยูในแต
ละโซน มีหนาท่ีดังน้ี 

 ตองเปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตน ให 
สามารถปฏิบัติหนาท่ี ตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัย ของสํานักงานได เม่ือเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินขึ้น 

 ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบัญชาการฯ (กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพนํ้า) และหองงานพัสดุ อาคาร ๔ 

 ตองศึกษาและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยของ 
สํานักงาน กปภ.ข.๙ 

 ตองสํารวจพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ี 
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย มีสภาพผิดปกติ หรือชํารุด เชน ถังดับเพลิงหรือสายนํ้าดับเพลิง
ชํารุด ก็ใหรีบแจงกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา โดยดวน (หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๓๕-
๒๐๑๒ ตอ ๓๑๐๑) เพ่ือทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วท่ีสุด 



 ๙ 
 

 ตองสํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดมาวางกีด 
ขวางเสนทางหนีไฟ และหากพบวามีสิ่งใด หรือสภาพใด ท่ีอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการอพยพหนีไฟ
ก็ใหรีบแจงกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ  เพ่ือทําการแกไขทันที 
 
แผนการดับเพลิง 
สําหรับข้ันตอนปฏิบัติ เมื่อพนักงานพบเห็นเหตุเพลิงไหมขั้นตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

พนักงานที่พบเห็นเพลิงไหม 
เขาทําการดับเพลิงทันท ี

สามารถดับเพลิงได ไมสามารถดับเพลิงได 

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง 
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

แจงเจาหนาที ่
ความปลอดภัย (จป.) 

รีบแจงหนวยดับเพลิง 
เทศบางตําบลสันนาเม็ง 

053-398-420 หรือโทร 199 

- แจงประชาสัมพันธ 
- แจงเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) 
- แจงกองบริการกลาง 

ผูอํานวยการดับเพลิงตัดสินใจสั่งใชแผน
ดับเพลิงขั้นรุนแรงและกดสัญญาณ 

แจงเหตุเพลิงไหมเพ่ือใชแผนอพยพหนีไฟ 

รายงานผูอํานวยการดับเพลิง 
หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

รายงานคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 



 ๑๐ 
 
     ๗.๔  เจาหนาที่ระงับอัคคีภัย  หมายถึง  พนักงาน และลูกจางทุกคนในสํานักงาน มีหนาที่ดังนี ้
 ๑)  ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม ใหใชเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมทําการดับเพลิงเบ้ืองตนกอน 
 ๒)  หากไมสามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (กอง
ระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า) และกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทันที เพ่ือใหเกิดการอพยพ 
 ๓) ในกรณีแจงเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม หรือควันไฟ หรือกลิ่นไหม ตองแจงขอมูลใหศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทราบขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี และตําแหนงท่ีพบเหตุการณดังกลาวดวย 
     ๗.๕  เจาหนาที่อพยพ  หมายถึง ผูแทนหนวยงานระดับกองทุกกอง กับเจาหนาท่ีฝกอบรม
ประจําหลักสูตร ซึ่งตองระบุชื่อไวอยางชัดเจน โดยมีหนาท่ีดังนี ้
 ๑)  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหรูวามีจํานวนเทาไหร ชื่ออะไร เพราะ
เม่ือไดรับสัญญาณใหมีการอพยพ จะไดควบคุมจํานวนผูอพยพไดอยางถูกตองครบถวน 
 ๒)  เม่ือไดยินประกาศ หรือสัญญาณใหอพยพ เจาหนาท่ีอพยพจะตองสั่งการใหพนักงานทุก
คนและผูมาติดตองาน กปภ.ข.๙   ซึ่งอยูในโซนพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางบันได
หนีไฟท่ีใกลท่ีสุด เพ่ือไปยังจุดรวมพล 
 ๓)  เจาหนาท่ีอพยพตองตรวจสอบครั้งสุดทายกอนออกจากพ้ืนท่ีอพยพ ดังน้ี 

 ไมมีผูใดติดคางในพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

 ปดประตูหองทํางานโดยไมมีการล็อกกุญแจ 
๔) เมื่อไปถึงจุดรวมพลใหทําการตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบอีกคร้ัง และแจงผล 

การตรวจสอบรายชื่อพนักงาน กับรายชื่อผูมาติดตอจากภายนอก ใหผูประสานงานท่ีจุดรวมพล และ
สรุปดวยวามีผูใดสูญหายบางหรือไม และใหทุกคนฟงคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงอยางเครงครัด 
     ๗.๖  ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า 
เม่ือไดรับแจงเหตุเพลิงไหม หรือไดรับสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ศูนยฯ มีหนาท่ีดังน้ี 

๑) รายงานใหผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้ารับทราบ  พรอมแจง
เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ใหทราบเหตุท่ีเกิดข้ึนดวย 

๒) ถาเปนกรณีเพลิงไหม ใหสั่งการเจาหนาท่ีประจําศูนยรีบนําเคร่ืองดับเพลิงและวิทยุ 
สื่อสาร ไปยังจุดท่ีเกิดเหตุ พรอมแจงผูอํานวยการดับเพลิงทราบทันทีดวย 

๓) สงชางไฟฟาไป ณ ตูควบคุมไฟฟาเพ่ือตัดกระแสไฟฟาของจุดท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 
๔) แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสานงานและขอความชวยเหลือ 

ท่ีจําเปน 
๕) เม่ือไดรับแจงวาไมสามารถควบคุมเพลิงไวได ใหประกาศหรือกดสัญญาณฉุกเฉินแจง 

ทุกคนเพ่ืออพยพทันที 
๖) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการดับเพลิง 
 



 ๑๑ 
 
     ๗.๗  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เม่ือไดรับสัญญาณอพยพ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

  ๑) หัวหนาเจาหนาท่ี รปภ. ตองจัดเจาหนาท่ี ไปยังจดท่ีเกิดเหตุ เพ่ือดูแลปองกันมิให 
บุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของเขาไปภายในอาคารท่ีเกิดเหตุฯ 

๒) รปภ. ตองอํานวยความสะดวก บริเวณทางออกประตูหนีไฟ เพ่ือใหการอพยพเปนไป
ดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 

๓) รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ กปภ. จากภายนอก และนําสงใหแกเจาหนาท่ีประสานงาน ณ  
จุดรวมพล 

๔) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
 

๘.  แผนการตรวจตราพ้ืนท่ี 
๘.๑  กองบริหารท่ัวไป  (กบร ๙.) เปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความ 

ปลอดภัยหรือ รปภ. หรือเวรยาม เพ่ือเฝาระวังและดูแลภายในอาคาร กับบริเวณสํานักงานของ 
กปภ.ข.๙ ทั้งหมด เปนประจําทุกวัน 

๘.๒  หัวหนา รปภ. ประจําผลัดเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ี รปภ. ปฏิบัติงานเวรยาม โดยเจาหนาที่ รปภ. ตองทําการตรวจตราในสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

๘.๓  เม่ือเลิกงานแลวใหตรวจประตูหนาตางของอาคาร และประตูทางเขา – ออก อาคาร 
จากภายนอกเพ่ือใหแนใจวาปดประตู และใสกุญแจ หรือลงกลอนแลว รวมท้ังตรวจตราจุดเสี่ยงของ
อาคารแตละชั้นเปนประจําทุกวัน 

๘.๔  การตรวจตรานอกเวลาทํางานปกติใหกําหนดจุดตรวจทุกอาคารทุกชั้น โดยแตละจุด 
ตองมีการดสําหรับให รปภ. เซ็นชื่อการตรวจทุก ๆ ๑ ชั่วโมงหรือ ๒ ชั่วโมง และให กบร.๙ ตรวจสอบ
การดเหลาน้ันเปนประจําทุกวัน 

๘.๕  คอยสังเกตเศษสิ่งของท่ีชุมน้ํามัน สิ่งของท่ีไมใชและปนเปอนนํ้ามัน ขยะ หรือสิ่งอ่ืน 
ใดท่ีอาจเปนเชื้อเพลิง ตองเก็บกวาดทําลายใหหมดไปในวันหน่ึง ๆ หรือเก็บไว ในภาชนะท่ีมีฝาปด 

๘.๖  เม่ือพบสิ่งท่ีอาจจะทําใหเกิดอัคคีภัยได ตองรายงานให กบร.๙ ทราบ 
๘.๗  ทดสอบระบบแจงเตือนอัคคีภัยอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง 
 

๙. แผนอพยพหนีไฟ 
การอพยพหนีไฟเปนวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และ 

ทรัพยสินท่ีมีคา ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งตองมีการซักซอมเปนประจํา 
 แผนอพยพหนีไฟ มีองคประกอบตาง ๆ ท่ีตองมีการซักซอม ใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบจํานวนพนักงานในแตละโซน ใครเปนผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบอยูท่ีไหน หนวยชวยชีวิต
เปนกลุมใด และความพรอมของยานพาหนะ 



 ๑๒ 
 
 ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานระดับกองขึ้นไป ตองทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอพยพหนีไฟ ซึ่ง
จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๙.๑ ตรวจนับจํานวนพนักงานภายในหนวยงานของตนวา มีการอพยพหนีไฟออกไปยังบริเวณ
ท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม และในกรณีท่ีหนวยงานของตนเอง มีเอกสารสําคัญท่ีตองเก็บรักษาไว
จะตองรีบนําเอกสารสําคัญเหลาน้ันรวบรวมไว และนําออกไปจากสถานท่ีเกิดเหตุดวย (ถาทําได) 
 ๙.๒  เปนผูนําทางใหแกพนักงานเพ่ืออพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว 
 ๙.๓  ทําการตรวจสอบโดยนับจํานวนพนักงานท่ีอพยพ มาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล 
 ๙.๔  หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพ้ืนที่ท่ีเกิดอัคคีภัยตองรีบดําเนินการแจงหนวยชวยชีวิต
เพ่ือเขาไปคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานท่ียังติดคางอยูในอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 
 ๙.๕  กรณีท่ีพนักงานอพยพออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมีอาคารเจ็บปวย เชน เปนลม ช็อก
หมดสติหรือบาดเจ็บ ใหแจงหนวยชวยชีวิตทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน หากอาการไมดีข้ึน ใหติดตอ
หนวยยานพาหนะ เพ่ือนําสงโรงพยาบาลตอไปโดยเร็ว 
 

๑๐. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย 
การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณสงบลง เปนหนาท่ีของกองระบบ 

ผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีจะตองดําเนินการในข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
๑๐.๑  การบรรเทาทุกขระหวางเกิดเหตุ ประกอบดวย 
 ๑)  ตองประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึน และ 

ขอรับความชวยเหลือ 
๒) ตองคนหาผูสูญหาย และชวยชีวิต ซึ่งอาจติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุฯ 
๓) ตองเคลื่อนยายผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีสําคัญออกจากท่ีเกิดเหตุ 
๔) ตองกําหนดทีมงานชวยเหลือใหชัดเจน พรอมอุปกรณ และยานพาหนะ 

๑๐.๒  การบรรเทาทุกขภายหลังเหตุการณสงบ ประกอบดวย 
 ๑)  ตองทํารายงานสรุปสถานการณท่ีเกิดข้ึนและประเมินความเสียหาย 
 ๒)  ตองเสนอวิธีปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไป 

ไดโดยเร็วท่ีสุด เชน การจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซอมแซมปรับปรุงสถานท่ี เปนตน 
๓) ตองชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบภัยทุกคนใหเกิดความปลอดภัย 

 

๑๑. แผนการฟนฟูอาคารของ กปภ.ข.๙ 
๑๑.๑  แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน 
 ในกรณีท่ีอาคารเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัย ใหกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า  

รวมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหา
สาเหตุและแกไขปญหาเบ้ืองตน    โดยหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขามา   ยังบริเวณดังกลาว



 ๑๓ 
 
โดยเด็ดขาด เม่ือระงับอัคคีภัยไดแลว ใหมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษ
ตาง ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคารใหมีความปลอดภัย กอนการอนุญาตใหพนักงานเขาไปภายใน
อาคาร 

๑๑.๒  แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมบางสวน 
 ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหมบางสวนท่ีไมรุนแรง กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า  

และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะตองเขาตรวจพ้ืนท่ีเพ่ือดูความเสียหาย และหามบุคคลท่ีไมมี
หนาท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนที่และปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑ และใหกองบัญชีและการเงินไปแจงสํานักงาน
เทศบาลตําบลสันนาเม็ง กับหนวยราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือเขาตรวจสอบพ้ืนท่ีอีกคร้ัง หากมีความเห็น
รวมกันวาโครงสรางของอาคารยังอยูในสภาพท่ีปลอดภัยสามารถซอมแซมใชงานได กองบัญชีและ
การเงินมอบหมายใหกองแผนและวิชาการรีบดําเนินการจัดจางผูรับเหมา เขามาทําการปรับปรุง
ซอมแซมพ้ืนท่ีเปนการดวน 
 ๑๑.๓  แผนการฟนฟูกรณีเพลิงไหมรุนแรง 
  ภายหลังเหตุเพลิงไหมรุนแรง ใหกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า ทําการปดก้ัน
บริเวณดังกลาวใหมิดชิด เพ่ือหามบุคคลเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยัง
สํานักงานเทศบาลสันนาเม็ง เพ่ือใหเขาสํารวจสภาพอาคารวายังสามารถใชงานไดหรือไม หากยัง
สามารถใชได ก็ใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการปรับปรุงซอมแซมพ้ืนที่โดยเร็ว หากไม
สามารถใชอาคารท่ีเกิดเหตุไดอีก ใหรีบแจงผูอํานวยการฯ ทันที เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดหา
สถานที่ทํางานใหมเปนการชั่วคราว 
 

๑๒. การปฏิบัติเมื่อไดรับการขมขูทางโทรศัพท 
๑๒.๑  เม่ือพนักงานไดรับแจงการขมขู ตองปฏิบัติตน ดังน้ี 
 ๑๒.๑.๑  ต้ังสติใหม่ัน ทําใจใหสงบ อยาต่ืนเตน และดําเนินการ ดังน้ี 

๑) กรณีรับโทรศัพทตองพยายามจับใจความใหละเอียด และบันทึกขอความท่ี 
แจงขมขูท้ังหมด เพ่ือทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

๒) กรณีใชหนังสือขมขูตองอานขอความในหนังสือขูอยางละเอียด แลว 
รายงานตอผูบังคับบัญชา 

๓) กรณีพบเห็นการขมขูโดยวัตถุแปลกปลอม จะตองจดจําลักษณะวัตถุหรือ 
สิ่งของแปลกปลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบ อยางละเอียด โดยไมแตะตองวัตถุ หรือสิ่งของ เปน
อันขาด แลวรายงานตอผูบังคับบัญชา ขณะเดียวกันตองเฝาระวังมิใหผูใด เขาใกลวัตถุแปลกปลอมน้ัน
ดวย 
  ๑๒.๑.๒  แจงเหตุการณท่ีพบ ใหแกผูเกี่ยวของโดยทันที เชน 

๑) แจงผูอํานวยการกองบริหารท่ัวไป หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๓๕- 
๒๐๑๒ ตอ ๑๒๐๔ 



 ๑๔ 
 

๒) แจงผูบังคับบัญชาตนสังกัดของตนในอาคาร / ชั้นนั้น ๆ เพ่ือทราบ 
และดูแลใหพนักงานอยูในความสงบกอนที่เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะมาถึงจุดเกิดเหต ุ

๓) ถาคิดอะไรไมออกใหแจงติดตอ รปภ. 
  ๑๒.๑.๓  ผูอํานวยการกองบริหารท่ัวไป เม่ือไดรับแจงเหตุขมขูแลวตองดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
   ๑)  สั่งการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกนายรวมถึงเจาหนาท่ี
หองรับ – สงเอกสาร เพ่ิมความระมัดระวังการรับสิ่งของหรือพัสดุท่ีนาสงสัย ในกรณีพบพัสดุตอง
สงสัยวาจะมีวัตถุอันตรายอยูภายใน ใหแจงเจาหนาท่ีตํารวจและผูบริหารทันที 
   ๒)  ในกรณีท่ีถูกขมขูวามีระเบิดอยูในอาคาร ใหรายงานผูอํานวยการรับทราบ 
หรือเครื่องมือท่ีใชคลื่นความถ่ีทุกชนิด 
   ๓)  โทรศัพทแจงสถานีตํารวจสันทราย หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๔๙-๑๘๖๖ 

หรือแจง ๑๙๑ ทันที 
   ๔)  ถาเกิดอัคคีภัยใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน และระงับอัคคีภัยอาคาร
สํานักงาน อยางเครงครัด 
   ๕)  ในกรณีท่ีจําเปนตองอพยพผูท่ีอยูในอาคารอ่ืนใกลเคียงซึ่งอาจไดรับผล 
กระทบจากแรงระเบิด ใหประสานงานกับเจาหนาท่ีของอาคารนั้น ๆ เพ่ือใหทราบเหตุการณ ท้ังน้ี 
เพ่ือปองกันการตื่นตระหนก ของบุคคลท่ีอยูในอาคารอ่ืน ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินได 
 ๑๒.๒ ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ๑๒.๒.๑  ในกรณีท่ีไดรับโทรศัพทขูวางระเบิด ใหพยายามสอบถามผูโทรศัพทเพ่ือให
ไดขอมูล ดังน้ี 

๑) เหตุผลของการขมขู 
๒) ชื่อผูโทรศัพทมา กับหมายเลขโทรศัพทเพ่ือติดตอกลับ   
๓) ชนิดของระเบิด เวลาท่ีตั้งไวใหระเบิด 
๔) วัตถุระเบิดอยูในหรือภายนอกอาคาร 

ท้ังน้ี ใหสงัเกตสัญญาณโทรศัพทวาเปนโทรศัพทท่ีติดตอมาจากภายใน หรือภายนอก  
กปภ.ข.๙ หรือโทรศัพทสาธารณะ หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ นํ้าเสียงของผูพูด นํ้าเสียง อารมณ ท่ี
แสดงออกขณะพูด เสียงอ่ืน ๆ ท่ี แทรกเขามาในโทรศัพท รวมท้ังเวลาท่ีไดรับแจง เพ่ือจัดทํารายงาน
เสนอตอผูบังคับบัญชา โดยเร็วท่ีสุด 

๑๒.๒.๒  ติดตอแจงเหตุให ผูอํานวยการกองบริหารท่ัวไป หมายเลขโทรศัพท ๐- 
๕๓๓๕-๒๐๑๒ ตอ ๑๒๐๔ เพ่ือทราบทันที 



 ๑๕ 
 
  ๑๒.๒.๓  จัดสงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไปยังสถานท่ีสงสัยโดยทันที เพ่ือดูแลมิ
ใหมีการแตะตองหรือเคลื่อนยายหลักฐานใด ๆ จนกวาเจาหนาท่ีตํารวจจะมาถึง ตลอดจนดูและให
พนักงานอพยพออกจากสถานท่ีสงสัยอยางสงบโดยเร็ว และใหไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ีท่ีปลอดภัย 
  ๑๒.๒.๔  สั่งการใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทุกนายใหเตรียมพรอม และรอรับ
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะมาถึง เพ่ือนําไปยังสถานท่ีสงสัย หรือเกิดเหตุโดยเรงดวน 
  ๑๒.๒.๕  ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ   

๑๒.๒.๖  ในกรณีเกิดการขูเกี่ยวกับระเบิดนอกเวลาทํางาน ใหหัวหนาเจาหนาที่รักษา 
ความปลอดภัยเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของ กปภ.ข.๙ จะมาถึง
ท่ีเกิดเหตุ ขณะเดียวกันก็ใหแจงเหตุไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของมาแกไข คือ 
 

กลุมงานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด  
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ คายสมเด็จพระบรมราชชนนี 

หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๔๙-๙๐๑๔ ถึง ๕ ตอ ๒๓๘ 
 

๑๓. การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาต ิ
ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือพายุรุนแรง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอตัว 

อาคารและพนักงานท่ีอยูภายในอาคารได 
เม่ือมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน จนทําใหอาคารท่ีทํางานไดรับความเสียหาย ผูอํานวยการ 

กองแผนและวิชาการ กับประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจะเปนผูประเมินสถานการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน 
หากพบวาสภาพความเสียหายของอาคารอาจเปนอันตรายตอพนักงาน ก็ใหประกาศ หรือกดสัญญาณ
แจงพนักงานใหอพยพออกจากอาคารไวกอน เพ่ือความปลอดภัย 



 ๑๖ 
 

การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม 
 
ฝาย/กอง......กรค.๙ ........................................................................................................................... 
บริเวณอาคาร.........๓ , ๔ .... ชั้น ...๑ ,๒  ......................................................................................... 
ผูรับผิดชอบ (ผูอํานวยการดับเพลิง)  ๑. ชื่อ ..ผอ.กรค.๙............................... 
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง) ๒. ชื่อ ..นายสมควร ทาปน................... 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย  ๑. ชื่อ ..นายประสิทธ๋ิ  สายกนก.................. 
      ๒. ชื่อ ...นายอนุรักษ สิริบรรสพ........... 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีอพยพ   ๑. ชื่อ ...นายวิทยา พานิชกระจาง ......... 
      ๒. ชื่อ ...นายวิชัย เตชะมหพันธ .......... 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ผูอํานวยการดับเพลิง 
หรือ 

ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

เจาหนาที่ 
ระงับอัคคีภัย 

เจาหนาท่ี 
อพยพ 



 ๑๗ 
 
 


