หนวยที่ 1
บทนํา
1. สภาพการณ
1.1 ความเปนมา
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลของระบบนิเวศน
ตลอดจนการกระทําของมนุษย ทําใหภัยพิบัติมีแนวโนมที่จะทวีจํานวนความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย อันตรายจากสารเคมีที่มีการพัฒนา
และเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมไดสงผลใหภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและความสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจน เพื่อใหการจัดการ
ดานภัยพิบัติเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ จึง
มีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งทีจะตองเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณ ตั้งแตยามปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็น
เครื่องมือที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถดําเนินไปไดอยางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
1.2 นิยามศัพท
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฝนทิ้ง
ชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค หรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศ
หนาวจัดจนสัตวตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผูกอการราย ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้นซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ
1.3 ประเภทของภัยพิบัติ
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Disaster)
- ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดฉับพลัน เชน น้ําทวม ลมพายุ แผนดินไหว/แผนดินถลม โรคระบาด
รุนแรง

- ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป เชน ภาวะแหงแลง ภาวะหนาว
ภัยที่เกิดจากมนุษย (Man-made Disaster)
- ภัยที่เกิดขึ้นอยางจงใจ เชน การกอการรายในรูปแบบตางๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ
- ภัยที่เกิดขึ้นอยางไมจงใจ เชน ไฟไหม ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสงดานตางๆ
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1.4 วัตถุประสงค
- เพื่อจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติตามลักษณะ
ความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติ ทั้งในชวงกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยไดผานพน
ไปแลว
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ บรรเทาและการฟนฟูบูรณะ เมื่อเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในทุกสถานการณ
- เพื่อใหพนักงานบุคลากรบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทุกคน ไดทราบและเขาใจหลักการ ขั้นตอน และ
วิธีการ ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน
- เพื่อใหพนักงานบุคลากรบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทาภัยพิบัติ
- เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ในดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ
ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน เชน
- ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต
- ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพยสินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เชน อาคารสํานักงาน อาคารที่พัก
สําหรับพนักงาน อาคารฝายการอูและการโรงงาน อาคารคลังสินคาและวัตถุดิบ สถานีเครื่องสูบน้ํา
โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศวิทยา แหลงน้ําดิบ เสียหาย
- จิตใจ มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ สับสน หวาดหวั่น นอนไมหลับ
- ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค อาหาร ยาและเวชภัณฑที่จําเปน
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1.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติหมายถึง
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูที่ไดมอบหมาย จะตองไปถึงสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว และแจงศูนยบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินโดยทันที เพื่อบัญชาการ
1.7 กําหนดตัวบุคคล หนวยงาน กลุมผูรับผิดชอบตามแผนงาน
1.7.1 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ
1.7.2 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
1.7.3 ฝายบริหาร
1.7.4 พนักงานและลูกจางทุกคน
1.7.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1.8 กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม แผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
1.8.1 ฝุายบริหาร
- ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดอยางสม่ําเสมอ
ดำเนินการดานความปลอดภัยของอูกรุงเทพฯ

และสนับสนุนการ

- พิจารณาอนุมัติแผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
- ปฏิบัติตามขอกําหนด (เมื่อ: เกิดเหตุการณฉุกเฉินในพื้นที่ของตนเอง)
- ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ ตองไป บัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 1.8.2 พนักงานและลูกจางทุกคน
- ศึกษาและทำความเขาใจในแผนบรรเทาภยพิบัติ
- ปฏิบัติตามคําแนะนำของ ผูอำนวยการ บรรเทาภัยพิบัติ และ ผูบังคับบัญชา อยางเครงครัด และอยูใน
ความสงบ
1.8.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ มีหนาที่ ดังนี้
- ศึกษาและทำความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัติ
- สั่งการและควบคุมพนักงานใหสามารถปฏิบัติหนาทีตามแผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ เมื่อเกิด
เหตุการณฉุกเฉินได
- สํารวจพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ หากพบเห็นอุปกรณที่เกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหา
ภัยพิบัติ เชน เครื่องมือบรรเทาภัยพิบัติ อุปกรณแจงเตือนภัย วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพื่อทําการแกไขใหอยูใน
สภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วที่สุด
- สํารวจเสนทางอพยพอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทางอพยพ และหากมีสิ่งใด สภาพ
ใดที่อาจทำใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที
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1.8.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเครื่องแจงเหตุ
ฉุกเฉิน
- รายงาน ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ พรอม: ประสาน เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ เตรียมพรอม
ปฏิบัติงาน และ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- แจง หนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือ
- ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติอยางเครงครัด
1.8.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลและปองกัน มิใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขามาในสถานประกอบการ
- รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่ “จุดรวมพล”
- อํานวยความสะดวก เพื่อใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย
- ปฏิบัติการระงับเหตุการณฉุกเฉินเบื้องตน
1.7 กําหนด “จุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)”
กําหนดจุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)” โดยพิจารณาวา “เปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย” เมื่อมีคําสั่ง
การอพยพคน ออกจากอาคาร ใน กรณี: เกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ที่กำหนดไวแตละโซนของ กลุม
อาคาร ไดแก
- จุดรวมพลที่ 1 อยูที่ลานพื้นคอนกรีต หนาอาคารสํานักงาน ตรงดานหนาโรงจอดรถระดับผูบริหาร
และ แขก V.I.P. ของ บริษัท อูกรุงเทพ จ ากัด
- จุดรวมพลที่ 2 อยูที่ พื้นที่ลานหนาทางเขา กองปฏิบัติการ ฝงทางดานทางเดินไปโรงอาหาร ของ บริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด
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หนวยที่ 2
แผนการปองกันและระงับเหตุ “อัคคีภัย” บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
1. หลักการและเหตุผล
“อัคคีภัย” เปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง สวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง หรือ
พลังเผลอ ทำใหสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งทรัพยสินของของรั ฐและ
สิ่งแวดลอมเป็นจํานวนมาก บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่อง การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย เนื่องจากมีบุคลากรและผูมาติดตอราชการเป็นจํานวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน และเอกสารตางๆ ซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงอยางดี หากไมมีการตรวจตราอยางระมัด ระวัง อาจเป็นสาเหตุที่
ทาใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
บริษัท อูก รุงเทพ จํากัด ไดจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัยขึ้น เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมการรองรับเหตกุ ารณเมื่อเกิดเพลิงไหม และเป็นแนวทางในการเตรียมความพรอม เพื่อปองกันและลด
ความเสี่ยงตออัคคีภยั ที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแลวก็สามารถระงับไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสวนที่จะสนับสนุนให
การดําเนินงานของอูกรุงเทพฯ เปนไปอยางราบรื่น มีความตอเนื่อง และมีความมั่นใจวา บุคลากรที่มีการเตรียมความ
พรอมตอภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัยสามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัยได รวมถึงการจัดใหมี
การฝกซอมแผนการระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟอยางนอยปีละ 1 ครั้ง เพือ่ ใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจ
เกิดการตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดานอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย
2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอัคคีภัยของอูกรุงเทพฯ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
2.3 เพื่อใหบุคลากร เกิดการตระหนักและมีความพรอมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งชวยเหลือตนเองได อยาง
ปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม
3.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ
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4. รายละเอียดการปฏิบัติ
4.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย
4.1.1 แผนการตรวจตรา เปนแผนการเฝาระวังปองกัน และสํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความ
เรียบรอยของอาคารสํานักงาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช โดยดําเนินการ ดังนี้
1) จัดใหมีเจาหนาทีในการดําเนินการตามแผนการตรวจตรา มีการจัดทําแผนการปองกัน ติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
2) สํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมทั้งเครื่องตรวจจับควัน ถังดับเพลิง เสนทาง
อพยพ หนีไฟ และอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
3) ใหทุกหนวยงานภายในอูกรุงเทพฯ สํารวจตรวจตราความปลอดภัย บริเวณสํานักงาน อาคาร สถานที่
วัสดุ
ซึ่งอาจเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย หากพบบริเวณใดเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหรีบแกไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ
4) ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม รวมถึงการซอมบํารุงและตรวจตรา
ปมน้ําสายทอน้ํา และถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิง
จําเปนตองมีสารเคมีที่ใชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กําหนด และเปลี่ยนน้ํายาตามวาระและอายุของนำยานั้น และ
ตองติดตั้งในที่เห็นไดชัดเจน สามารถหยิบใชงานไดสะดวก ไมมีสิ่งกีดขวาง
5) จัดทําปาย สื่อความหมายปลอดภัย เชน “ทางหนีไฟ” ตองเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน
ปาย ขอความเตือน “หามใชลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม” “ทางเขา” และ “ทางออก” เปนตน
6) แจง: เสนทางอพยพหนีไฟ และขนยายทรัพยสนิ ใหทุกคนทราบ
7) ให ทุ ก ห น วย งา น ภายในอูกรุงเทพฯ สํารวจตรวจตราอุปกรณ/เครื่องใชไฟฟา สายไฟ ปลัก๊ ไฟ ใหอยูใน
สภาพสมบูรณใชงานไดดี ไมมีความเสียหายหรือชำรุด ตลอดจนกําจัดแหลงสะสมเชื้อเพลิง เชน กระดาษ และวัสดุ
อืน่ ๆ ที่ติดไฟงาย เปนตน
8) จัดทําผังการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพทของฝายบริหาร หนวยงาน ผูดูแลอาคาร สถานีตํารวจใน
พื้นที่และสถานีดับเพลิงใกลเคียง โดยทําปายติดใหชัดเจนและทั่วถึง
4.1.2 แผนการจัดทําระบบสํารองขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส เป็นแผนการจัดทําขอมูลสํารองในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหภารกิจทีสําคัญของอูกรุงเทพฯ ยังคงสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องหลังระบบ
สารสนเทศเสียหายอยางสิ้นเชิง ภา ย ห ลั งเ พลิ งไ ห ม โดย: หนวยงานมีการจัดตัง้ คณะทํางาน เพือ่ จัดทําระบบสํารอง
ขอมูลและเอกสารสำคัญทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน และใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความ
คืบหนาและแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
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4.1.3 แผนการอบรม เปนแผนการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพ
หนีไฟสําหรับบุคลากรในหนวยงาน ดังนี้
1) การฝกอบรมใหความรูเพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องตน โดยวิธีใช
อุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ การดูแลอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงการเฝาระวังอุบัติภัยตางๆ
2) การฝกซอมปฏิบัติ โดย: การซอมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.1.4 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนที่เนนความสําคัญของการปองกันและรณรงค ใหทุกคนมีจิตสา
นึกในการปองกันการเกิดอัคคีภัย โดย: ผูรับผิดชอบแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย เปนผูดําเนินการ ดังนี้
1) ใหผูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย เป็นศูนยประสานงานในการจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย สําหรับหนวยงานยอยทุกหนวยภายในอูกรุงเทพฯ พรอมมอบหมาย
ภารกิจหนาที่ เชน การกําหนดผูนําในการอพยพหนีไฟ กําหนดผูขนยายทรัพยสิน กําหนดผูมีหนาที่ในการดับเพลิง
ขั้นตน (ผานการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน) กําหนดผูมีหนาที่ปฐมพยาบาลเบื้องตน
2) ใหผูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย เป็นศูนยประสานงานในการดําเนินการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของหนวยงานภายในอูกรุงเทพฯ และติดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการปองกัน
อัคคีภัยและการรณรงคอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหนาและแกไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
รณรงคใหบุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย
4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ
4.2.1 แผนการดับเพลิง ทราบตําแหนงที่ตั้งเมนสวิทซ (คัทเอาท และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟูาใน
กรณีฉุกเฉิน ทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกลเคียงกับหนวยงาน จุดตดั กระแสไฟ (คัทเอาท, ภายในหนวยงาน
ของตน หรือใกลเคียง และพรอมทีจะตัดไฟได เ มื่ อ เกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น ทราบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมFire
Alarm) โดยสัญญาณดังกลาวจะตองใหทุกคนที่อยูภายในอาคารไดยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจงเหตุเพลิงไหม และ
การรายงานผูบังคับบัญชา ตลอดจนเรียนรูและมีทักษะความสามารถ วิธีการปฐมพยาบาล และการชวยเหลือ
เบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน
4.2.1.1 การแจงเหตุกรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดขอมูลการติดตอสือสารและผังการปฏิบัติ
(ภาคผนวก หมายเลขโทรศัพท ผูบริหาร ของอูกรุงเทพฯ) กรณีเกิดเหตุนอกเวลาราชการ รายละเอียดขอมูลการ
ติดตอสื่อสารและผังการปฏิบัติ
4.2.1.2 การดับเพลิงขั้นตน
1) ผูพบเหตุการณคนแรกทําการดับเพลิงขั้นตนดวยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และคนหาวา คัทเอาทไฟฟา
อยูที่ไหน (ควร รีบสับคัทเอาทลงกอน)
2) แจงเหตุที่ศูนยประสานงาน รปภ. เวรยาม เพื่อชวยกันดับเพลิง
3) แจงชุดปฏิบัติการดับเพลิงเขาควบคุม (รปภ.บอท.)
4) กรณี: ที่ไมสามารถควบคุมเพลิงได ใหรีบเปดหนาตาง เปดประตู เครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุ
โดยเร็วที่สุด
5) สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมประจาชั้นที่ใกลที่สุด แลวรายงานตอผูบังคับบัญชาในการเกิดเหตุการณ
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6) แจงสายดวน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยานนาวา โทรศัพท
หมายเลข 1559 (ควรใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
4.2.1.3 การดับเพลิง ขั้นรุนแรง
1) ใหพนักงานขับรถและเจาหนาที่นํารถยนตสวนกลาง รถยนตผูบริหาร และรถยนตสวนบุคคลไปจอดยัง
สถานทีปลอดภัย (ให ผูรับผิดชอบ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย เป็น ผูกําหนด สถานทีที่
ปลอดภัยสาหรับการจอดรถยนต
2)
ใหยามรักษาการจัดการการจราจรโดยรอบบริษัทฯ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกการเคลื่อนยาย
รถยนต และเอกสารที่สําคัญ และรถดับเพลิงสามารถเขาดับเพลิงไดโดยสะดวก
3) เคลื่อนยายบุคลากร ทรัพยสิน และเอกสารที่สําคัญไปยัง “จุดรวมพล” ที่ของอูกรุงเทพฯ กำหนด
4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหมขึ้นลุกลาม ใหผูอำนวยการสำนัก/ผูอํานวยการกอง/หัวหนา
หนวยงาน/หัวหนาแผนก/หัวหนาทีมทํางาน หรือผูไดรับมอบหมายเปน ผูบัญชาการเหตุการณ โดย: มีแนวทาง
ปฏิบัติตามโครงสรางองคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน
4.2.2.1 ใหจัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อดําเนินการควบคุมพื้นที่และอํานวยการปฏิบัติแจงประกาศแนะนําให
อพยพตามแผนที่กําหนดไว
4.2.2.2 กําหนดใหมี จุดรวมพล หรือ จุดนัดพบ ที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพบุคลากรในการอพยพหนี
ไฟ เมื่อเพลิงไหมขึ้นลุกลาม และใหดําเนินการ ดังนี้
1) ใหสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
2) บุคคลที่มีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ทันที
3) พนักงานขับรถยนตที่ดูแลรับผิดชอบรถยนตใหรีบนารถยนตออกไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย
4) ยามรักษาการณดําเนินการปิดการจราจรโดยรอบ และจัดการจราจรโดยใหระบายรถยนตออกจาก
บริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหมไปยังสถานที่ปลอดภัย]
5) ผูนําทางหนีไฟจะเปน ผูนําทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กำหนดไวแตละหนวยงาน เพื่อไปยังจุดรวม
พล หรือ จุดนัดพบ หรือ หามปนหนีขึ้นขางบน และไมควรผานดานที่เกิดเพลิงไหม หากมีกลุมควันใหคลานต่ํา และ
หามใชลิฟต์เปนทางหนีไฟ
6) ผูมีหนาที่ตรวจสอบ ใหตรวจสอบยอดจํานวนบุคลากร พรอมรายงานตอ ผูบังคับบัญชา หากพบวา
ยัง อพยพหนีไฟออกมาไมครบตามจํานวนจริง จะไดทําการคนหา เพื่อชวยชีวิตตอไป
7) หนวยปฐมพยาบาล ทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในกรณีมีผูเปนลม บาดเจ็บ หรือหมดสติใหรีบนําสง
แพทยพยาบาลโดยเร็ว
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4.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบดวย
4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข ปฏิบัติตอเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ประกอบดวย
1) ประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล หรือหนวยกูชีพ
2) สํารวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ
3) การคนหา และชวยชีวิตผูประสบภัย
4) การเคลื่อนยายผูประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ
4.3.2 แผนการฟนฟูบูรณะ
1) ใหความชวยเหลือและปฏิรูปฟนฟูบูรณะขั้นตน
2) ปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวยจากเหตุเพลิงไหม และดําเนินการนําสงแพทย เพื่อรับการรักษาอยาง
ถูกตอง

3) ขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังทีป่ ลอดภัย
4) สำรวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ
5) การประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางขวัญและกาลังใจของเจาหนาที่ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
6) ปรับปรุงซอมแซมแกไขความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ
7) รักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่เกิดเหตุ
8) ในกรณีที่อาคารไดรับความเสียหายจนใชปฏิบัติงานไมไดใหดําเนินการจัดหาสถานทีปฏิบัติงานชั่วคราว

และประกาศทางสื่อสาธารณะ เชน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน
เพื่อใหผูรับบริการ หนวยราชการ และประชาชนทัว่ ไปไดทราบถึงสถานที่และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอ
ราชการได

9

แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
ของ
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หลักการและเหตุผล
การปอ งกัน และระงับ อัคคีภัย ในสถานประกอบกิจ การเพื่อ ความปลอดภัย ในการทํางาน
ของลูกจาง ไดกำหนดใหนายจางจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประกอบดวย การตรวจตรา
การอบรม การรณรงค ป ูอ งก ัน อ ัค ค ีภ ัย การด ับ เพล ิง การอพยพหน ีไ ฟ การบรรเทาท ุก ข
องคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนินการในภาวะตางกันคือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุ
เพลิงไหม และหลังจากเพลิงสงบแลว รายละเอียดแยกได ดังนี้
1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวยแผนปองกันอัคคีภัยตางๆ 3 แผน คือ แผนการ
ตรวจตรา แผนการอบรม และแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสีย
โดยประกอบดวยแผนตางๆ 2 แผนคือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ
3. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว ประกอบดวยแผนทีจะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม
สงบ แลว 1 แผน คือ แผนการบรรเทาทุกข ซึ่งดําเนินการตอเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม
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การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
แผนงานฉบับ นี้ เ ป็น แนวทางสำหร ับ การนําไปเพื่ อ ปร ับ ใช ใ หเ หมาะสมกับ เฉพาะสถาน
ประกอบการของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เพียงเทานั้น หลักสําคัญ และอันจะชวยสงผลกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปองกันและระงับอัคคีภัย การไดรับความรวมมือรวมใจในการนําไปปฏิบัติได
จริงเมื่ออาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

หลักการจัดทําแผนงาน ประกอบดวยหลักสําคัญ ดังนี้
1. จัดตั้ง “คณะกรรมการฯ” ขึ้นมาเพื่อจัดทําแผนงาน ประกอบดวย: ตัวแทนของฝาย
ตางๆ ในสถานประกอบการ
2. ในแผนตองกําหนดบุคคลรับผิดชอบ และพื้นที่ตองรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. ภารกิจที่ตองปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันจะตองแยกปฏิบัติอยาใหเปนบุคคลเดียวกัน
4. หากสถานประกอบการของท า นทํา งานเป น กะต อ งกํา หนดผู รั บ ผิ ดชอบทุ ก กะ
อย า ง ตอเนื่อง
5. แผนที่ตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหมตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวงเวลาที่
ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกตองแมนยํา หลายๆคนอาจจะอยูในอาการตกใจ ซึ่งจะมี
ผลทําใหเกิดพฤติกรรมที่คาดไมถึงขึ้นได การฝกซอมบอยๆ จะทำ ใหผูปฏิบัติความมั่นใจและปฏิบัติ
ไดถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น
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กําหนดมาตรการ วาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพือเป็นการปองกันการสู ญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน จากอัคคีภัย
เพื่อสรางความมันใจในเรื่องความปลอดภัยตอพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
เพือลดอัตราการเสียงตอการเกิดเหตุอัคคีภัย
เพื่อสรางทัศนคติทีดีตอพนักงานในสถานประกอบการ

เพื อ ให ชีวิต และทร ัพ ย สิน ทั้ ง หมดในสถานประกอบการมีค วามปลอดภัย จากอัค คีภัย ควรไดมี การ
กําหนดมาตรการการปองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
1. จัดใหมีร ะเบียบปอ งกัน และระงับอัค คีภัย ทั้งดานการจัดอุป กรณดับเพลิง การเก็บรัก ษาวัต ถุไวไฟ

และวัตถุร ะเบิด การกําจัดของเสียทีติดไฟงาย การปองกันฟาผา การติดตั้งระบบสัญญาณแจงแหตุ
เพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารทีมีระบบปองกันอัคคีภัย
2. จ ัด ให ม ีแ ผนปอ งก ัน และระงับ อ ัค ค ีภัย ทั้ ง ในดา นการตรวจตรา การอบรม การรณรงค ปอ งก ัน
อัคคีภัยการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแลว
3. จัดใหมีชองทางผานสูทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
4. สำหรับ บริเ วณที่มีเ ครื่อ งจัก รติด ตั้ง อยู หรือ มีก องวัต ถุสิ่ง ของ หรือ ผนัง หรือ สิง อื่น นั้น ตอ งจัด ใหมี

ชองทางผานสูทางออก ซึ่งมีความกวางตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด
5. จัดใหมีทางออกทุกสวนงาน อยางนอ ยสองทางทีสามารถอพยพพนัก งานทั้งหมดออกจากบริเวณที่
ทํางาน โดยออกสูทางออกสุดทายไดภายในเวลาไมเกินหานาทีอยางปลอดภัย
6. ทางออกสุดทาย ซึ่งเป็นทางทีไปสูบริเวณทีปลอดภัย เชน ถนน สนาม ฯลฯ
7. ประตูทีใชในเสนทางหนีไฟไดติดตั้งในจุดทีเห็นชัดเจนโดยไมมีสิงกีดขวาง
8. ประตูทีใชในเสนทางหนีไฟเป็นชนิดที่เปิดเขา-ออกได ทั้งชนิดหนึ่งดานและสองดาน
9. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไ ฟเปนประตูที่เปด ออกภายนอก โดยไมมีก ารผูกปดหรือลามโซในขณะ

ปฏิบัติงาน
10. จัดวัตถุที่เมื่อรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหม โดยแยกเก็บมิใหมีการปะปนกัน
11. จัดใหมีเสนทางหนีไฟที่ปราศจากจุดทีพนักงานทํางาน ในแตละหน วยงานไปสูสถานทีปลอดภัย
12. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณประกอบ
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13.จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชในการดับเพลิง
14. ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงเขาอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกัน หรือขนาดเทากันกับทีใชใน

หนวยดับเพลิงของทางราชการ
15.สายสงน้ํา ดับเพลิงมีความยาว หรือตอกันไดความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได
16.ระบบการสงน้ํา ที่เก็บกักน้ํา ปมน้าํ และการติดตั้ง ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา

และมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม
17. จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทีใชสารเคมีเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด หรือฮารอน หรือผงเคมี
แหง หรือสารเคมีดับเพลิงทีสามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี
18. มีก ารซอ งบํารุง และตรวจตราใหมีส ารเคมีทีใ ชใ นการดับเพลิง ตามปริม าตรทีกําหนดตามชนิด ของ
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
19. จัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้ง
20.จัดใหมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
21. จัดติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในทีเห็นไดชัดเจน และสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
22. ใหมีก ารดูแ ลรัก ษาอุปกรณดับเพลิง และการตรวจสอบใหอยูใ นสภาพทีใชงานไดดีอยา งนอ ยเดือน

ละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาทีผูผลิตอุปกรณนั้นกําหนด
23. จัด ให พนั ก งานเขารั บการฝก อบรมการดั บเพลิ งขั้นต นจากหนว ยงานที่ท างราชการกําหนดหรื อ
ยอมรับ
24. จัดใหพนักงานทีทําหนาที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยูตลอดเวลาที มีการทํางาน
25.จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใชในการดับเพลิง และการฝกซอมดับเพลิงโดยเฉพาะ

เชน เสื้อผา รองเท า ถุงมือ หมวก หน ากากป องกัน ความรอนหรือควัน พิษ เปนตน ไวเพื่อให
พนักงานใชงานการดับเพลิง
26. ปองกันอัคคีภัยทีเกิดจากการแผรังสี การนําหรื อการพาความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนสูงไปสู
วัสดุทีติดไฟงาย เชน จัดทําฉนวนหุมหรือปิดกัน้
27. การปองกันอัคคีภัยจากการทํางานทีเกิดการเสียดสีเสียดทานของเครื่องจักรเครืองมือที่เกิดประกาย
ไฟหรือความรอนสูงทีอาจทําใหเกิดการลุกไหม เชน การซอมบํารุง หรือหยุดพัก การใชงาน
28. มีก ารจัด แยกเก็บ วัต ถุไ วไฟ
หรือวัตถุร ะเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่อยูร วมกัน แลว จะเกิด ปฏิกิริย า
หรือ การหมักหมมทำใหกลายเป็นวัตถุไฟ หรือ วัตถุร ะเบิดมิใหป ะปนกัน และเก็บ ในหอ งทีมีผ นัง
ทนไฟ และประตูทนไฟทีปิดไดเอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมือ่ ไมมีการปฏิบั ติงานในหองนี้แลว
29. วัต ถุทีไ วตอ การทำปฏิกิริย าแลว เกิด การลุก ไดนั้น ไดมีก ารจัด แยกเก็บ ไวตา งหาก โดยอยูหา งจาก
อาคารและวัตถุติดไฟในระยะทีปลอดภัย
30.ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการ
ติดไฟ
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31. มีการจัดทําปาย “หามสู บบุหรี ” บริเวณหองเก็บวัตถุไวไฟ
32. จัดใหมีก ารกําจัด ของเสีย โดยการเผาในเตาทีอ อกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะ ในทีโลงแจง โดย

หางจากทีพนักงานทํางานในระยะทีปลอดภัย
33. จัดใหมีสายลอฟา เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผา
34. จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิดเปลงเสียง ใหพนักงานทีทํางานอยูภายในอาคารไดยิน

ทั่วถึง
35.มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
36. จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อทําหนาทีเกีย่ วกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และมีผูอํา นวยการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเป็นผูอํานวยการในการดําเนินงานทั้งระบบประจําอยูตลอดเวลา
37.จัดใหผูมีหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย การใชอุป กรณต างๆ ในการดับ เพลิง การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน
38.จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟ
39.จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
อุบัติเหตุตางๆ สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยทีบางครั้งเราอาจไมทันรูตัวซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติ
หรือเกิดจากการกระทําทีมีมูล เหตุจ ากความประมาท ดังในกรณีข องอัค คีภัยนั้น สามารถเกิดขึ้น ไดตลอดเวลา
และหากไมไ ดรับ การดูแ ล ตรวจตราเอาใจใสใหค วามสําคัญ โดยเฉพาะกับ องคก ารที่มีก ารผลิต หรือ เรีย กวา
“โรงงาน” ซึ่งมัก จะเป็น แหลงกําเนิด หรือ บอ เกิด ของอุบัติภัย นั้น ๆ ได เนื่องจากเป็น จุด รวมพลัง งานหลายๆ
ประเภทอยูในระบบของการผลิต รวมทั้งยังเป็น การรวมบุคลากรจํานวนมากที่เกีย่ วของกับเครื่องจักรอุปกรณ
ตางๆ หลากหลายชนิด ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยชนิดทีเรีย กวา “อัคคีภัย”
ได
ดัง นั้น เพื่อ ใหเ กิด ความปลอดภัย ขึ้น ทั้ ง ชีวิต และทรัพ ยสิน ทั้ ง หมดที่มีอ ยู จึง ควรจ ัด ทําแผน
ปอ งกัน อัคคีภัยขึ้น
หนาที่ของผูรับผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภัย
1. ฝายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจาหนาที่ความปลอดภัย
4. ยาม รักษาการณความปลอดภัยฯ
1. ฝุายบริหาร
1.1 การจัดผังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหมๆ ใหคํานึงถึงการเกิดอัคคีภัย
1.2 กําหนดพื้นที่ ควบคุมกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรทีอาจเกิดอัคคีภัย
1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหปลอดภัยจากอัคคีภัย
1.4 ควบคุมการใชไฟ การกอเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอนไฟฟาสถิตย

หรือวิธีการทํางาน
อื่นใดที่ทําใหเกิดอัคคีภัย เชน การเชื่อม การตัด การขัด ทอรอนตางๆ ตลอดจนการขนยาย ขนสง
เคลื่อนยายสารไวไฟผูอนุญาตใหมีการทํางานดังกลาวตองเปนผูจัดการโรงงานหรือผูสงไดรับมอบหมาย
1.5 มอบหมายให ม ีค ณะกรรมการความปลอดภัย และเจ า หนา ที ค วามปลอดภัย กําหนดแผน และการ
ดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน การฝึกอบรม การตรวจสอบ การปรับปรุงของงาน เป็นตน
1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ทีเกียวกับการปองกันอัคคีภัย
1.7 วางแผนระยะยาวเกี่ย วกับ การปอ งกัน อัค คีภัย เชน ในเรื่อ งการติด ตั้ง ระบบตรวจสอบสารไวไฟหรือ

ควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดทีมีสารไวไฟหรือสารติดไฟไดงาย
1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกทีปฏิบัติงานเกียวกั บการกอเกิดไฟตางๆ
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2. หนาทีความรับผิดชอบ ของ “พนักงานทุกคน” เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
2.1 พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางานดังนี้
1) หามกอไฟในบริเวณทีหวงหามหรือในบริเวณโรงงานกอนไดรับอนุญาตจากผูมีหนาทีรับผิดชอบ
2) หามสูบบุหรีในบริเวณทีมีปูาย “อัน ตรายจากสารไวไฟหรือ วัตถุระเบิด ” หรือ “บริเวณทีหามสูบ

บุหรี” นอกจากสถานทีจัดไวเทานัน
3)
หามทําการซอมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงายโดยพละการ
กอนที่ชางซอมและเจาหนาที่ความปลอดภัยจะรวมกันจัดทําใบแจงซอมตาม ขั้นตอนและวิธีการที่
กําหนด
2.2 การควบคุมพื้นทีทีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย

การนําไฟมาใชหรือกอใหเ กิดไฟในพื้นที่ใดๆ ตองหางจากบริเวณทีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได
งายอยา งนอยในรัศ มี 10 เมตร กรณีทีไมอาจทําใหตอ งทําการปองกัน สารไวไฟหรือวัส ดุติดไฟไดงาย
อยางปลอดภัยภายใตการควบคุมของเจาหนาทีความปลอดภัย

2.3 การปองกันสถานที่ทํางานและวิธีการที่เลี่ยงไฟ

1) การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟตางๆ
- พนักงานที่พบเห็น ภาชนะทีใสส ารไวไฟหรือ เชื้อเพลิงตางๆ อยูในสภาพที่ชํารุด หรือ อาจเกิด
การรั่วไหล ใหรีบรายงานผูมีหนาทีรับผิดชอบและกรณีทีพบวาการรัว่ ไหลนัน้ อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง
หากไมแกไขใหรีบทําการแกไขและ/หรือรายงานผูมีหนาทีรับผิดชอบแกไขทันที
2) การกําจัดขยะหรือเศษวัสดุทีติดไฟไดงาย
- ขยะหรือเศษวัส ดุทีติด ไฟไดงาย พนัก งานจะตองเก็บ รวบรวมไว ในภาชนะทีไมติดไฟไดงายและ
หามนําออกจากบริเวณทีทํางานไปเก็บไวในสถานทีปลอดภัยอยางนอยวันละ 1 ครั้งตอกะ

3) เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ
- เสื้อผาทีเปียกเปอนดวยสารไวไฟ พนักงานจะตองเปลียนเสื้อผานั้นทันที
4) การปองกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ
- พนักงานทีใชยานพาหนะขนถายสิงของในบริเวณทีมีส ารไวไฟ ถังแกสจะตองระมัดระวังการชน
การกระแทก หรือการกอใหเกิดอัคคีภัย
5) การปองกันอันตรายจากไฟฟา
- สายไฟ หลอดไฟ สวิท ชม อเตอรไ ฟฟา พัดลม เครื่อ งมือ เครื่องจัก รที่ใ ชไ ฟฟา ที่มี หรือ ใชอ ยูใ น
บริเวณสารไวไฟหรือ วัสดุติดไฟไดงาย จะตองตรวจตราเป็นประจําในเรื่องสภาพทีชํารุด การตอไฟ ปลั๊กไฟ
การตอสายดิน หรือกรณีอนื่ ใดทีอาจเป็น สาเหตุของอัคคีภัย
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7) การปองกันอัคคีภัยจากการเชื่อมโลหะ
ก. อุปกรณการเชื่อม สายไฟและขอตอทีหลวม/ชํารุด ตองทําการแกไชใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
ข. ทําการตรวจสอบการรั่วไหลของขอตอและวาลวเป็นประจํา ถาพบวามีการรั่วไหลของแกส
จากถังแกสใหหยุดการทํางานทีใชไฟในบริเวณนั้น และรีบทําการ
ปองกันแกไขโดยเร็ว
ค. ถังแกสและถังน ามันเชือเพลิงตองวางไวหางจากเปลวไฟประกายไฟ
ความรอน ทอรอยตางๆ หรือสวนของเครืองมือเครื่องจักรทีอ่ าจ
กอใหเกิดความรอนไดในระยะ 7 เมตร
ง. สายไฟ สายแกส ขณะทำการตัดเชื่อมตองไมกีดขวางการทํางานหรือ
ตรงบริเวณทีอาจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ
จ. หามทิ้งหรือปลอยหัวเชือมไวโดยไมดับไฟหรือปิดเครื่อง
ฉ. การเชื่อมตองระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟทีจะถูกลมพัดปลิวไปตกอยูในบริเวณทีมีสารไวไฟหรือ วัสดุ
ติดไฟไดงาย หรือเป็นอันตรายตอพนักงานขางเคียง
8) การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟโดยพนักงาน
ก. การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟหามผานหรือใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการทํางานแลวเกิด
ประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ
ข. การขนสงสารไวไฟใหระมัดระวังการตกหรือหกเรียราดบนพื้นทีทํางาน
ค. ใหใชวิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
ง. ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟทีไมจําเป็นตองเปิดฝาใหปิดฝาใหมิดชิด
จ. ใหระมัดระวังการเรียงตั้งทีอาจเกิดการตกหลนหรือลมลงมาได
3. หนาที่ความรับผิดชอบ ของ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)
3.1 กําหนดเขตพื้นทีเสียงตอการเกิดเพลิงไหม
3.2 ตรวจสอบสถานทีลอแหลมตอการเกิดอัคคีภัยเป็นประจํา
3.3 กําหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภั ย ตลอดจนจัดให
มีการอบรมและฝึก ปฏิบัติ เป็นระยะๆ
3.4 จัดหา ซอมบํารุง และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพที่พรอม
ตอการใชงานไดตลอดเวลา
3.5 ควบคุมการทํางานของผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องทีเกีย่ วกับอัคคีภัย
3.6 ออกเอกสาร “ใบอนุญาตการทํางาน” ในพื้นที่ควบคุมอัคคีภัย
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4. หนาที่ยาม รักษาการความปลอดภัย
4.1 ตรวจตราไมใหบุคคลภายนอกหรือผูรับสงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานทีเสียงตอการเกิด
เพลิงไหม
4.2 ระมัดระวัง การกอวินาศภัย บริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณทีเสียงตอการเกิดเพลิงไหม
4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ให รีบรายงานตอผูที่เกี่ยวของ
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แผนการตรวจตรา

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
แผนการตรวจตรามีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันอัคคีภัย โดยกําหนดใหตรวจเกี่ยวกับวัตถุ
ที่เปนเชื้อเพลิงของเสียที่ติดไฟงาย แหลงความรอน อุปกรณดับเพลิง
หลักการจัดทำแผน
1. กําหนดบุคคลและพื้นทีทีรับผิดชอบในการตรวจตราอยางชัดเจน โดยกําหนดบุคคลทีจะทําหนาทีแทนได
ดวย
2. กําหนดเรื่องทีตองการในแตละพืน้ ทีเป็นการเฉพาะ โดยจัดทําเป็นแบบรายงานผล
การตรวจที่สะดวกตอ การรายงาน
3. กําหนดระยะเวลาที่ตรวจและสงแบบรายงาน
4. กําหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แลวสรุปขอบกพรองใหผูบริหารในแตละหนวยปรับปรุงแกไข เชน
ผูจัดการโรงาน จัดการฝายธุรการ ฯลฯ แลวสรุปรายงานผูอํานวยการแผนฯ ทุกเดือน
5. ควรใหมีการตรวจตราทุกกะ
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แผนการตรวจตรา
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กอนเขาทํางาน 10 นาที
ตรวจสถานที่ตามที่กําหนด
สงแบบรายงานที่ฝุายธุรการ
ฝุายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน

มีขอบกพรอง

ไมมีขอบกพรอง

ฝุายธุรการสรุปรายงาน ผอ.

หัวหนาฝายที่เกี่ยวของ

เก็บรวบรวมเอกสาร

สั่งการ

โดยฝายธุรการ
สั่งแกไข

ผอ.แผนฯ

ไมสั่งแกไข

พนักงานที่รับผิดชอบ
ปรับปรุงแกไข
มีอุปสรรค
รายงานผล
เรียบรอย
หัวหนาฝุาย
สั่งการ
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................
หัวขอการสํารวจ

ใช

๑. มีปา ยขอปฏิบัติเกี่ยวกับการกับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน
๒. มีแผนปองกนและระงับอัคคีภัยประจําหนวยงาน
๓. วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแลวอาจกอใหเกิดการลุกไหมมีการแยกเก็บ
โดยไมปะปนกัน
๔. วัตถุซึ่งสามารถอุมน้ําหรือซับน้ําไดมาก มีการจัดเก็บไวบนพื้นของ
อาคาร ซึ่งสามารถรองรับน้าํ หนักที่เพิ่มขึ้นได
๕. มีเสนทางหนีไฟทุกชั้นอยางนอยชั้นละสองเสนทาง
๖. เสนทางหนีไฟไมมีสิ่งกีดขวาง
๗. ประตูในเสนทางหนีไฟทำดวยวัตถุทนไฟ ไมมีธรณีหรือขอบ
กั้น บานประตูเปดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ
๘. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟตองไมปดตาย ใสกลอนกุญแจ ผูก ลาม
โซ หรือทําใหเปดออกไมไดในขณะที่มีบุคคลากรปฏิบัตงิ านอยู
๙. มี ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในทุกขั้น
* กรณี: หนวยงานที่มีอาคารตัง้ แตสองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแตสามรอยตารางเมตรขึ้นไป
๑๐. มี แสงสวาง เพียงพอ สําหรับ: ทางหนีไฟในการอพยพบุคลากร
ออกจากอาคาร และมีแหลงจายไฟสํารองสําหรับการหนีไฟ และใช
กับอุปกรณในการดับเพลิงหรืออุปกรณอื่นที่เกี่ยวของทันทีที่ไฟดับ
๑๑. มีปายชีบ้ ง เพื่อ: บอก “ทางหนีไฟ” ที่เห็นไดอยางชัดเจน
๑๒. มี ระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
เพื่อ: สามารถดับเพลิงขั้นตนไดอยางเพียงพอ
๑๓. มี เครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนยายได เพียงพอและเหมาะสม
ตามประเภทของเพลิง

21

ไมใช

ไมเกี่ยวของ

หมายเหตุ

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................
หัวขอการสํารวจ

ใช ไมใช

๑๔. มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพ ที่ใช
งานไดดี โดย: ตรวจสอบอยางนอยหกเดือนตอหนึ่งครั้ง พรอมติด
ปายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบครั้งสุดทาย
ไวที่อุปกรณ
๑๕. มีการติดตั้งปายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ที่สามารถเห็น
ไดอยางชัดเจน
๑๖. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในที่เห็นไดชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง
๑๗. มีการดูแลรักษา และตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหอยในสภาพ
ใชงานไดดี ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง พรอมติดปายแสดงผลการ
ตรวจสอบและวันที่ทาํ การตรวจสอบครั้งสุดทายไวที่อุปกรณ
๑๘. มีการปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัว
ของความรอน ซึ่งเกิดจาก:
- กระแสไฟฟาลัดวงจร
- เครื่องยนตหรือปลองไฟ
- การแผรังสี การนําหรือการพาความรอน
- เครื่องจักร เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ หรือ ความรอนสูง
- การสะสมของไฟฟาสถิต
- การสะสมความรอนของปลองระบายควัน
๑๙. กรณี: มีการเก็บถังกาชชนิดเคลื่อนยายไดชนิดเหลวมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
- กรณีที่เก็บถังกาชไวนอกอาคาร มีการจัดเก็บไวในที่เปดโลง มีการ
ปองกันความรอนและปองกันความเสียหายที่เกิดจากพาหนะ
- กรณีเก็บถังกาชไวในอาคาร มีการแยกเก็บไวในหองที่มีผนังทํา
ดวยวัตถุทนไฟ มีการระบายอากาศไดดี มีระบบตรวจจับกาชอัตโนมัติ
- หามเก็บถังกาชไวใกลวตั ถุที่ลกุ ไหมไดงาย
- มีโซรัดกันลม และติดตัง้ ฝาครอบหัวถังเพื่อความปลอดภัยในขณะ
เคลื่อนยาย หรือจัดเก็บ
22

ไมเกี่ยวของ

หมายเหตุ

บริษัท อูกรุงเทพ จ ากัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................
ใช

หัวขอการส ารวจ
๒๐. มีการแยกเก็บวัตถุที่ติดไฟไดงายประเภทไม กระดาษ
ขนสัตว ฟาง โฟม ฟองน้ําสังเคราะห ไวในอาคารตางหากหรือเก็บ
ในหองทนไฟที่หลังคาหรือฝาหองตองไมทําดวยแกวหรือวัตถุ
โปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได หรือกรณีที่มีจํานวนนอยอาจ
เก็บไวในภาชนะทนไฟ หรือถังโลหะที่มีฝาปด
๒๑. มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจํากัดของเสียที่ติดไฟได ดังนี้
- มีการทําความสะอาดเพื่อมิใหมีการสะสมหรือตกคาง
ของ ของเสียที่ติดไฟไดอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง
- เก็บรวบรวมไวในภาชนะปดที่เปนโลหะ
- นำของเสียที่รวบรวมไวออกไปจากบริเวณที่บุคคลากร
ปฏิบัติงานอยางนอยวันละหนึง่ ครั้ง และตองกําจัดใหหมด
อยาง นอยเดือนละหนึง่ ครั้งโดยวิธีการที่ปลอดภัยและมี
๒๒. กรณี การกํา จั ด ของเสี ย ที่ ติ ด ไฟได ง า ยโดยการเผา ให
ดําเนินการ ดังนี้
- ใหเผาในเตาที่ออกแบบโดยเฉพาะ หรือเผาในที่โลงแจงหาง
บริเวณปฏิบัติงานในระยะทีป่ ลอดภัยและอยูใตลม
- จัดใหบุคลากรที่ทําหนาที่เผาสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล
- จัดเก็บเถาถานที่เหลือจากการเผาไวในที่ปลอดภัยมิดชิด
ปองกันการรั่วไหล หรือนําไปฝงในที่ที่ปลอดภัย
๒๓. มี ร ะบบป อ งกั น อั น ตรายจากฟ า ผ า สําหรั บ อาคารหรื อ
สิ่งกอสราง
๒๔. มีมาตรการปองกันผลกระทบจากฟาผาเขาสูระบบไฟฟาของ
อาคาร
๒๕. มี ก ารจั ด ให บุ ค คลากรไม น อ ยกว า ร อ ยละสิ บ ของจํานวน
บุ ค คลากรของหน ว ยงานรั บ การฝึ ก อบรมดั บ เพลิ ง ขั้น ต น ตาม
กฎหมายกําหนด
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ไมใช

ไมเกี่ยวของ

หมายเหตุ

บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................
หัวขอการส ารวจ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ

หมายเหตุ

๒๖. จัดใหผูมีหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตา งๆ
ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
๒๗. มีการจัดใหบุคลากรในหนวยงานฝกซอมอพยพหนีไฟออกจาก
อาคารตามเสนทางหนีไฟ
๒๘. มีการจัดใหบุคลากรทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ
หนีไฟ พรอมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ชื่อ................................................................. ผูสํารวจ
(.................................................................)
ตำแหนง.........................................................
วันที่สํารวจ.............เดือน..................................พ.ศ. ................
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แผนการอบรม
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
แผนการอบรม เปนแผนที่จัดทําขึ้นสําหรับการปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
โดยกำหนดใหมีการอบรมพนักงานหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของสถานประกอบ
กิจการ ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ

หลักการจัดทําแผนการฝกอบรม
1. กําหนดบุคคลผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม
2. กําหนดหลักสูตรเรือง หรือหัวขอทีจะทําการฝึกอบรม ไดแก
- แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
- การดับเพลิงขั้นตน
- การดับเพลิงขั้นสูง หรือขั้นกาวหนา
- การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ
- การอพยพหนีไฟ
- การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
3. เลือกวิธีการอบรม เชน
- การบรรยาย
- การอภิปราย
4. กำ หนดระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
5. กําหนดบุคคลที่จะเขารับการฝกอบรม ใหเหมาะสมกับเรื่องหรือหัวขอฝกอบรม
6. มีการประเมินผลการอบรมทุกครั้ง
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แผนการอบรม
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

หลักสูตร: การฝึกอบรมดานความปลอดภัย เรื่อง การดับเพลิงขั้นตน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝึกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกียวกับวิธีการดับเพลิงขั้นตนและสามารถใชถัง
ดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงไดอยางถูกตองเหมาะสม
หัวขอการฝกอบรม
- ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม
- การแบงประเภทของเพลิง
- การปองกันแหลงกําเนิดไฟ
- เครื่องมือดับเพลิง
- วิธีดับเพลิงประเภทตางๆ
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
พนักงาน ผูปฏิบัติงานทุกคน
วิธีการฝกอบรม
การบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกซอมภาคปฏิบัติ
จํานวนผูเขารับการฝึกอบรม
50 คน / รุน
ระยะเวลาการฝกอบรม
ใชเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
กำหนดการฝกอบรม
วันที่ 1, 15, 30 ของทุกเดือน
งบประมาณ
5,000 บาท
ผูรับผิดชอบ
แผนกความปลอดภัยในการทํางาน รวมกับ แผนกทรัพยากรบุคคล
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แผนการฝกอบรม เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย
ของ

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
ลําดับที่

ผูเขาอบรม

1

พนักงาน ระดับบริหาร
พนักงาน ระดับหัวหนางาน
พนักงาน ระดับปฏิบัติการ
ทุกคน

หลักสูตร

วิทยากรและคณะครูฝก

- หลักสูตร: การดับเพลิงเบื้องตน
สําหรับลูกจาง 40%
- การอบรมการใชอุปกรณตางๆ
ในการดับเพลิง

- งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ยานนาวา

พนักงานหัวหนางาน

- การปฐมพยาบาลเบื้องตน

ดําเนินการ

หมายเหตุ
- อบรมดับเพลิงขันตน
40% ของลูกจาง

- ฝึกซอมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟขันตน

- การฝึกซอมดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ
2

ระยะเวลา

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (สถานีอนามัยฯ)
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แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

แผนการรณรงคปองกัน อัคคีภัย เป็นแผนที่จัดทําขึ้น เพื่อปองกัน การเกิดอัคคีภัย ในสถานประกอบการ
และเป็นการสรางความสนใจ รวมทั้งสงเสริมในเรื่องของการปองกันอัคคีภัยใหเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานทุกคน
ทุกระดับในสถานประกอบการ
หลักการจัดทำแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
1. กําหนดบุคคลผูรับผิดชอบในการจัดการรณรงค
2. กําหนดเรื่อง หรือหัวขอทีจะทําการรณรงค ไดแก
- องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม
- การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
- การลดการสูบบุหรี่
- ผลทีเกิดขึ้นจากอัคคีภัย
- การทำความสะอาด
3. เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงคทีเหมาะสม เชน
- การประกวด
- การจัดทําโปสเตอร และปายตางๆ
- การจัดนิทรรศการ
- การใชสื่อตางๆ
4. กำหนดระยะเวลาที่ใชในการรณรงค
5. กำหนดบุคคลหรือกลุมเปาหมายที่ใชในการรณรงค
6. ประเมินผลจากการรณรงคทุกครั้ง
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แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

กิจกรรม: การรณรงคเกี่ยวกับการปอ งกันอัคคีภัย
เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนตระหนักเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภัย ซึ่งจะทําให
เกิดความปลอดภัยขึ้นในบริษัทฯ รวมทั้งในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ จึงจัดใหมีกิจ กรรม “การ
ประกวดภาพวาดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ” โดยมีขอกําหนด ดังนี้
1. ลักษณะของภาพ
- เปนภาพวาดลงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ 4 หรือ 8” x 10”
- ภาพวาดจะตองมีแนวความคิดแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยพรอมค าอธิบาย
ถายทอด ความหมายของภาพนัน
- สามารถสงภาพไดทั้งภาพสีหรือภาพขาวด า
2. การสงเขาประกวด
- พนักงาน 1 คน สามารถสงภาพวาดไดไมเกิน 3 ภาพ
- สงภาพไดที่ แผนกความปลอดภัย ภายใน วันที่ ..........................................................
3. การตัดสิน
- คณะกรรมการจะเป็นผูพิจารณาตัดสินและประกาศผลในวันที่ ......................................................
- การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด
4. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ

มี 1 รางวัล

ของขวัญมูลคา

1,000 บาท

- รองรางวัลชนะเลิศ

มี 3 รางวัล

ของขวัญมูลคา

500 บาท

- รางวัลชมเชย

มี 10 รางวัล

ของขวัญมูลคา

300 บาท

5. ภาพทีไดรางวัลจะนําลงวารสารของบริษัทฯ และจะใชพิจารณาเผยแพรในโอกาสตอไป
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แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย

บริษัท อูกรุงเทพ จ ากัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
เปน แผนเพื่อ ปอ งกัน การเกิด อัค คีภัย โดยเปน การสรา งความสนใจ และสง เสริม ในเรือ งการปอ งกัน
อัคคีภัยใหเกิดขึนในทุ กระดับของพนักงาน โดย: มี แผนรณรงคในการปูองกันอัคคีภัย ดังนี้
หัวขอรณรงค
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ
ที่
1 5 ส. เพือความปลอดภัยในการทํางาน

1. ฝายบริหาร

- ล ง มื อ ทํา 5 ส. ทุกเย็นวันพุธ กอน 2. ผูบังคับบัญชา
เลิกงาน 30 นาที โดย: ใหตัวแทนของ 3. เจาหนาที่ฯ
พนักงาน ชุด ละ 10 คน เขารว ม และ 4. พนักงานทีเป็น
มีข องรางวัล แจกให เชน ถุงมือ ผากัน ตัวแทนหนวยงาน
เปอน
2 การลดการสูบบุหรี่

1. ฝายบริหาร

- จัดพื้นที่สูบบุหรี่ และแจงใหพนักงาน 2. ผูบังคับบัญชา
ในหนวยงานทราบ ติดประกาศ “กฎ

3. เจาหนาที่ฯ

ระเบียบ และบทลงโทษ” ทีชัดเจน

4. พนักงานที่เปน

- ใหร างวัล กับ ผูที่ถา ยภาพบุค คลที่สูบ ตัวแทนหนวยงาน
บุหรี่ในพื้นที่ทํางาน
3 การจัดบอรดความปลอดภัย
1. ฝายบริหาร
- จ ัด บอร ด เกี่ ย วก ับ ความรู ด า นการ 2. ผูบังคับบัญชา
ปอ งกัน อัค ค ีภัย วิธีก ารใชถัง ด ับ เพล ิง 3. เจาหนาที่ฯ
เบื้ อ งต น รวมทั้ ง ข า วอ ุบ ัต ิเ หต ุ การ 4. พนักงานที่เป็น
สูญเสียเนื่องจากอัคคีภัย

ตัวแทนหนวยงาน

4 การสาธิตการดับเพลิงเบื้องตน
1. ฝายบริหาร
- สาธิตการใชถังดับเพลิงเบื้องตน โดย 2. ผูบังคับบัญชา
การจําลองสถานการณเ พลิ งไหม โดย 3. เจาหนาที่ฯ
การกอไฟกองเล็ก แลวสาธิตการใชถัง 4. พนักงานทีเป็น
ดับเพลิง

ตัวแทนหนวยงาน
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แผนระงับอัคคีภัย บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
กําหนดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อ พนักงาน พบเหตุ เพลิงไหม
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่
เพื่อระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน
ฝาย/แผนก: สํานักงานยานนาวา
บริเวณ:

แผนกโรงงาน
หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน
เรือเอกศุภวิทย ทิพเลิศ
หัวหนาแผนกโรงงาน

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ

พนักงานผจญเพลิง

ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ

1. ชื่อ นายสรเสนห แชมชอย
2. ชื่อ นายจํารอง

ผูรับผิดชอบ

พลอยเพ็ชร

1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา

.

2 ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสนิ / สิ่งของที่สําคัญ

สุนทร

2. ชื่อ นายณัฐวุฒิ กลิ่นสอน

3. ชื่อ นายศุภณัฐกิจ วงศสันเทียะ
ลําดับหนาที่

1. ชื่อ นายสุพิน

3. ชื่อ นายสาโรจน บุญล้ํา
ลําดับหนาที่

1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ
2. เขาประจําจุด “หัวฉีดดับเพลิง”

3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น

3. เขาประจําจุด “หัวฉีดดับเพลิง”
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่
เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม ขั้นตน
ฝาย/แผนก: สํานักงานยานนาวา
บริเวณ: แผนกการอู
หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน
เรือเอกนิรันดร แยมเกสร
หัวหนาแผนกการอู

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ

พนักงานผจญเพลิง

ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ:

1. ชื่อ นายกาวไกล จงหมาย

ผูรับผิดชอบ:

1. ชื่อ นายรุงธรรม คงภักดี

2. ชื่อ นายลําธาร พรหมมา

2. ชื่อ นายภุชงค อยูเส็ง

3. ชื่อ นายปพน สงคจิตร

3. ชื่อ นายชลธี กิ่งจันทร

หนาที่รับผิดชอบ:1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา

หนาที่รับผิดชอบ:

1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ

2. ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสิน/สิ่งของที่สําคัญ

2. เขาประจําจุด “หัวฉีด

3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น

3. เขาประจําจุด “หัวฉีด
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่
เพื่อระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน
ฝุาย/แผนก: สํานักงานยานนาวา
บริเวณ:

อาคารสํานักงาน
หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน
นายเวช วิภาตกนก
ผูอํานวยการกองธุรกิจและการตลาด
พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ

พนักงานผจญเพลิง

ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ:

1. ชื่อ นายสุพีรุตม ชีพพล

ผูรับผิดชอบ:

1. ชื่อ นายธนาพิพัฒน วุฒิวงศ

2. ชื่อ นายฉัตรชัย ยืนยง

2. ชื่อ นายบัญจภัทร ทองทวม

3. ชื่อ นายพัฒนภูมิ ศรพรม

3. ชื่อ นายอเนก
หนาที่รับผิดชอบ:

หนาที่รับผิดชอบ:1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา

นาคเงิน

1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ

2. ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสิน/สิ่งของที่สำคัญ

2. เขาประจําจุด “หัวฉีด

3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอืน่

3. เขาประจําจุด “หัวฉีด
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่
เพื่อระงับเหตุเพลิงไหมขนั้ ตน
ฝาย/แผนก: สํานักงานสัตหีบ (อรม.)
บริเวณ:

สํานักงาน อาคาร F
หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน
พันจาเอกสถาพร แกวประเสริฐ
หัวหนาแผนกกํากับซอมสราง

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ

พนักงานผจญเพลิง

ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ

ลำดับหนาที่

1. ชื่อ นายชูพงศ ตนสาลี

ผูรับผิดชอบ

1. ชื่อ นายจาตุรงค แกวตรีวงศ

2. ชือ นายทวิปพันธ มุสิกพันธุ

2. ชือ นายวิเชียร ออนดี

3. ชื่อ นายจักรกฤษณ พรหมรักษา

3. ชื่อ นายลบ จันทำ

1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา

ลําดับหนาที่

1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ

2. ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสิน/สิ่งของที่สําคัญ

2. เขาประจําจุด “หัวฉีด

3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น

3. เขาประจําจุด “หัวฉีด
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โครงสรางหนวยงานปองกันระงับ
อัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง (สํานักงาน: ยานนาวา)
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
ผูอ านวยการดับเพลิง
เรือเอกสถิร เปลียนประสิทธิ์

ฝ◌่ ายไฟฟ◌้ า
นาย
จกรกฤ◌ั

พนกงาน◌ั

ควบคมเคร◌ุ

ฝ◌่ ายปฏิบติการ◌ั
พจอ.สถาพรฯ
ษณ◌์ แก◌้วประเสร◌ิ ฐ

ฝ◌่ ายสื่อสารและประสานงาน

หน่วยดบเพล◌ั

◌ิ ง

ฝ◌่ ายสง◌่ เสร◌ิ มปฏ◌ิ บติการ◌ั
ฝ◌่ ายเคลื่อนท◌ี ◌่ ย◌้ายภายใน-ภายนอก

หน่วยจดหา◌ั และ
สนบสน◌ั
น◌ุ การดบเพล◌ั

หน่วยสนบ◌ั สนน◌ุ

หน่วยยามร◌ักษาการณ◌์ หน่วยเดินเคร◌ื ◌่ อง
◌ิ ง สบน◌ู
าฉ◌้ ก◌ุ
เฉ◌ิ น
หน่
วยดบเพล◌ั
◌ิ ง
จากพ◌ื นท◌้
◌ี ◌่
อ◌ื ◌่ น

◌ื ◌่ อง

ช่วยช◌ี วิต

ยานพาหนะ

ท◌ี มปฐมพยาบาล

ศนย◌ู

◌์ รวมข่าวและสื่อสาร

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติงานตามโครงสราง
ผูปฏิบัติงาน
หนวยจัดหา
และสนับสนุน
ในการดับเพลิง
- ผูประสานงาน

หนาที่รับผิดชอบ

ให เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ คอยชวยเหลือ ดังนี้
1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางผูอํานวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ และผูเกีย่ วของ
2. คอยรับ -สง คําสั่ง จาก ผูอํานวยการดับเพลิง ใน การติดตอศูนยขาว
3. สั่งการแทนผูอํานวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผูอํานวยการดับเพลิงมอบหมาย

- ยามรักษาการณ

1. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงและหัวหนาฝายประสานงาน
2. ปองกันมิใหบุคคลภายนอกทีไมมีหนาทีเกียวของเขาก อนไดรับอนุญาต
3. ควบคุมปองกันทรัพยสินทีฝายเคลื่อนยายนํามาเก็บไว

ฝายเคลื่อนยาย
ภ า ย ใ น ภ า ย น อก

1. ใหรับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ

ฝายปฏิบัติการ

2. อํานวยความสะดวกในการเคลือนยายขนสงวัสดุครุภัณฑ
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย
ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นทีใหหัวหนาฝุายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด คือ
“ชุดควบคุมเครื่องจักร” และ “ชุดดับเพลิง”
1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร
เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้น ที่ใด ใหชุดควบคุมเครื่องจักรทําการควบคุม เครื่องจักรใหทํางาน
ต อ ไปจนกว า จะได ร ับ คําสั่ ง ให ห ย ุด เครื่ อ งจากห ัว หน า ฝ า ยปฏ ิบ ัต ิก ารกรณ ีที ไ ม ส ามารถ
เดินเครื่องหรือไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่อง ใหชุดควบคุมเครืองจักรไปชวยทําการดับเพลิ ง
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
กําหนดหนาทีของผูปฏิบัติงานตามโครงสราง
ผูปฏิบัติงาน
ฝายปฏิบัติการ

หนาที่รับผิดชอบ
1.2 ชุดดับเพลิง เมือเกิดเพลิงไหมในพืน้ ทีตัวเองไมวามากหรือนอยชุดปฏิบัติการชุดนี้
จะแยกตัวออกจาก
การควบคุมเครืองจักรออกทําการดับเพลิงโดยทันทีทีเกิดเพลิงไหมโดยไมตองหยุดเครื่องและ
ใหปฏิบัติการภายใต คําสั่งของหัวหนาฝุายปฏิบัติการในพืนทีในการปฏิบัติการหากจําเป็น ขอ
ความชวยเหลือจากหนวยอืนใหหัวหนาฝายปฏิบัติการสังดําเนินการ
2. ทันทีทีทราบเหตุ “เพลิงไหม” ในพื้นทีของตัวเอง ใหแจงขาวทางวิทยุสือสาร/โทรศัพท
ถึง เจาหนาทีความปลอดภัย ฯ (จป.) ถึง ผูอํานวยการดับเพลิง และโทรศัพทแจงศูนย ฯขาว

ฝายสงเสริม
ปฏิบัติการ
- หนวยติดตอ
ดับเพลิงจากพื้นที่
อื่น

ใหปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. ใหแจงสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM(SOS)
2. พนัก งานทีท ราบเหตุเ พลิง ไหมแ ละตอ งการเข า มาชว ยเหลือ ดับ เพลิง ใหร ายงานตัว ตอ
ผูอํานวยการดับเพลิงเพื่อทําการแบงเป็นชุดชวยเหลือสงเสริมการปฏิบัติงาน
3. สําหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร ชุดดับเพลิง ควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่
นั้น ผูทีมาชวยเหลือควรชวยเหลือในการลําเลียงอุปกรณดับเพลิง
4. คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง ใหคอยอยูบริเวณที่เกิดเพลิงไหม

- หนวยเดินเครื่อง ใหปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
สูบน้ํา (ฉุกเฉิน) 1. ใหเดินเครืองสูบน้ําดับเพลิงทันทีทีไดรับแจงเหตุเพลิงไหม
2. ทําการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ําดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม
3. ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณใชงานตามรายการตรวจเช็ค

39

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม
กําหนดผูรับผิดชอบในตําแหนงตางๆตามแผนปฏิบัติการ
ตําแหนง
1. ผูอำ นวยการดับเพลิง
2. หัวหนาฝายไฟฟา

เวลาปกติ (วันธรรมดา)
08.00-17.00 น.
- ผูอํานวยการปฏิบัติการ
หรือผูไดรับมอบหมาย
- หัวหนาแผนกไฟฟา

3. หัวหนาฝายปฏิบัติการ
- หนวยคุมเครื่องจักร

- หัวหนาฝายโรงงาน หรือ
ผูไดรับมอบหมาย

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา
วันหยุด
17.00-08.00 น.
08.00-24.00-08.00
- หัวหนาแผนก/หนวยงาน - หัวหนาแผนก/หนวย
ประจํา พื้นทีหรือใกลเคียง
ประจําพื้นทีหรือ
ใกลเคียง
- พนักงานนอนเวร
.................
- พนักงานนอนเวร
-......................................... - ................................
- พนง.ควบคุม
เครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency
Response (อยู
ระหวางการจัดตั้งทีม)
- ........................................ - ...............................

- พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ - พนง.ควบคุมเครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency Response - ทีม Emergency Response
(อยูระหวางการจัดตั้งทีม)
(อยูระหวางการจัดตั้งทีม)
.............................
4. หัวหนาฝายสือสาร
และประสานงาน
หนวยสนับสนุน
- พยาบาล
- จนท.ยานพาหนะ
- จนท.ศูนยรวมขาว
และสื่อสาร
- หนวยจัดหาและสนับสนุน
การดับเพลิง

- ผูจัดการฝายบุคคล
หรือผูรับมอบหมาย
- พยาบาลประจำ บริษัท
- พนักงานขับรถสวนกลาง
- พนักงานรับโทรศัพท

- ทีมปฐมพยาบาล
- พนักงานขับรถสวนกลาง

- เจาหนาทีความปลอดภัย ฯ (อยูระหวางการรออุปกรณ .........................................
ดับเพลิง
- ผูประสานงาน
- ผูจายอุปกรณดับเพลิง - หัวหนาฝุายปฏิบัติการ(ขัน้ ตน)
จป. => เมือ่ ไปถึงทีเกิดเหตุ
- ผูสือขาวผานศูนยรวม
ขาวและการสือสาร
- ผูประสานงาน
- หนวย ‘ยามรักษาการณ ยามรักษาการณ

40

- ทีมปฐมพยาบาล
- พขร.สวนกลาง บอท.
- ...............................

- หน.ชุดยามรักษาการณ

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
กําหนดผูรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ตําแหนง
5. หัวหนาฝายเคลือ่ นยาย
ภายใน – ภายนอก
6. หัวหนาผูควบคุมระบบ
ฝายสงเสริมปฏิบัติการ
- หนวยงานพนักงาน
เดินเครื่องสูบน้ํา ฉุกเฉิน
- หนวยติดตอดับเพลิง
จากพื้นที่อื่น

เวลาปกติ (วันธรรมดา)
08.00-17.00 น.
- หัวหนาแผนกธุรการ
หรือ ผูไดรับมอบหมาย

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา)
วันหยุด
17.00-08.00 น.
08.00-24.00-08.00
- นายเวรประจําวันหยุด
- นายเวรประจําวันหยุด

- ผูอํานวยการ
- .......................................
กองปฏิบัติการ
- กองปฏิบัติการ/ซอมบํารุง - หนวยซอมบำ รุง

- ...................................
- หนวยซอมบำ รุง

- กองธุรกิจ/แผนกธุรการ/ - กองธุรกิจ/แผนกธุรการ/ - กองธุรกิจ/แผนกธุรการ/
แผนกความปลอดภัย(จป.) แผนกความปลอดภัย(จป.) แผนกความปลอดภัย(จป.)

- ผูกดสัญญาณ แจงแหตุ
- ใช Safety Order System - ผูกดสัญญาณ แจงเหตุ
(SOS)
จาก SOS …………………… จาก SOS
ชื่อ:..................................
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ชื่อ:..................................

- ผูกดสัญญาณ แจงแหตุ
จาก SOS
ชื่อ:...............................

แผนอพยพหนีไฟ
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
แผนอพยพหนีไฟนั้นกําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
และของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
แผนอพยพหนีไฟที่กําหนดขึ้นนั้น มีองคประกอบตางๆ เชน หนวยตรวจสอบจํานวน
พนักงาน, ผูนําทางอพยพหนีไฟ, จุดรวมพล, หนวยชวยชีวิต และทีมยานพาหนะ ฯลฯ ควรได
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละหนว ยงานโดยขึ้นตรงตอผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอํานวยการ
ดับเพลิง ดังนี้
- ผูอํานวยการอพยพหนีไฟ หรือ ผูอํานวยการดับเพลิง ชื่อ
พลเรือตรี เอก สารสาส กรรมการผูจัดการ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
- ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ชื่อ
นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา รองผูจัดการ (บริหาร) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ในแผนดังกลาวควรกําหนดใหมีการปฏิบัติ ดังนี้
1. หนวยงานตรวจสอบจํานวนพนักงาน
มีหนาที: ตรวจนับจํานวนพนักงานวา “มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที
ปลอดภัย ครบทุกคนหรือไม”
2. ผูนําทางหนีไฟ
มีหนาที่: เปน “ผูถือธงนำทาง” เพื่อ: พนักงานอพยพหนีไฟไปตาม ทางออกที่จัดวางไว
3. จุ ด ร ว ม พ ล หรือ เรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” ตองเป็นสถานทีทีปลอดภัย ซึ่ง
พน ัก งานสามารถที่ จ ะมารายงานต ัว และทำการตรวจสอบน ับ จำนวนได  หากพบว า
“ พ น ั ก ง า น อ พ ย พ ไ ฟ ห น ี อ อ ก ม า ไ ม ค ร บ ”ตามจํานวนจริง ซึ่ง หมายถึง มีพนักงานติดอยูใ น
พื้นทีทีเกิดอัคคีภัย
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แผนอพยพหนีไฟ
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
4. หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ
มี ห น า ที่ : เขาทําการคนหาและใหการชวยเหลือชีวิต พนักงานทียังติดคางอยูในอาคาร หรือใน
พื้นทีทีไดเกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่อ อกมาอยูที่จุดรวมพลแลวมีอาการเป็นลม
ช็อ ค หมดสติห รือ บาดเจ็บ เป็น ตน หนว ยชว ยชีวิต และทีม ยานพาหนะ ตอ งทําการปฐม
พยาบาลเบือ้ งตน และติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณีทพี ยาบาล หรือ แ พ ท ย พิ จ า ร ณ า แ ล ว
ตองนําสงโรงพยาบาล
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กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ตามแผนอพยพหนีไฟ
ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง
สั่งการ ใชแผนอพยพหนีไปยัง Reception
Reception ประกาศพรอมกดสัญญาณเตือนภัย

ยาว 3 ครั้ง
ผูนําทางจะถือสัญญาณ ธงสีแดง
นําพนักงานออกจากพื้นที่
ปฏิบัติงานตามชองทางที่ก

ผูนําทาง นําพา “พนักงาน”
ไปยัง “จุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)”
ผูนําทาง & ผูตรวจสอบยอด
ทําการตรวจสอบยอด
รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสง
หนวยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกลเคียง

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผูอํานวยการหรือ
ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล
ยอดไมครบ

ยอดครบ

ผูอ านวยการ หรือ ผูชวยผูอ านวยการ
ดับเพลิง แจงให ‘พนักงาน’ อยูใน “จุดรวม
พล” จนกวา เหตุการณสงบ

ผูอํานวยการ หรือผูชวย
ผูอํานวยการดับเพลิง สั่ง
หนวยชวยชีวิตคนหา
หนวยชวยชีวิตคนหาและ
รายงานผลให
ผูอํานวยการหรือผูชวย
ผูอํานวยการทราบ
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แผนบรรเทาทุกข
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
แผนบรรเทาทุกขจะประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากร
เพื่อรอรับคําสั่ง
4. การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต
5. การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วที่สุด
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แผนบรรเทาทุกข
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
กําหนดหนาทีร่ ับผิดชอบของผูปฏิบัติการ ใน “แผนบรรเทาทุกข”

หนาทีรับผิดชอบ

ผูปฏิบัติหนาที่

1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ

หัวหนาทีม:
เรือเอกศุภวิทย ทิพยเลิศ
พนักงานรวมทีม: นายธนานุวัฒน

2. การสํารวจความเสียหาย

หัวหนาทีม:
เรือเอกนิรันดร แยมเกสร
พนักงานรวมทีม: นายรุงธรรม

3. การรายงานตัวของเจาหนาทีทุกฝาย
และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากร

หัวหนาทีม:
นางสาวฐิตาภรณ ขลังธรรมเนียม
พนักงานรวมทีม: นางสาว วิลาลักษณ ประโยชน

4. การชวยชีวิตและคนหาผูประสบภัย

หัวหนาทีม:
นายกาวไกล จงหมาย
พนักงานรวมทีม: นายลําธาร พรหมมา

5. การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสิน
และผูเสียชีวิต

หัวหนาทีม:
นาย อเนก ทองนาค
พนักงานรวมทีม: นาย สมพร บุญกอ

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน
และการรายงานสถานการณเพลิงไหม

หัวหนาทีม:
นายธนวรรธน พรหมทา
พนักงานรวมทีม: นายสมคิด หวังงาม
นายสกล พลอยแกว

7. การชวยเหลือ สงเคราะหผูประสบภัย

หัวหนาทีม:
นาย รณกร สุวรรณกลาง
พนักงานรวมทีม: นาย อมรรุจี ชมสวั สดิ์

8. การปรับปรุงแกไขปัญหาเฉพาะหนาเพื่อให
ธุรกิจสามารถดําเนินการ ไดโดยเร็ว ทีสุด

หัวหนาทีม:
นาย เวช วิภาตกนก
พนักงานรวมทีม: นาย อมรรุจี ชมสวัสดิ์
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หนวยที่ 3
แผนการบรรเทาภัยพิบตั ิที่เกิดจาก “วาตภัย”
2.1 ความหมาย
วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติ ซึงเกิดจากพายุลมแรงจนทาใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน
ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาจุดศูนยกลางของพายุ
โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน
2.2 อันตรายที่เกิดจากวาตภัย
- เกิดบนบก ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับอาคาร สำนักงาน บานเรือนพังเสียหาย ผูคนไดรับบาดเจ็บ
ถึงตาย เรือกสวนไรนาเสียหาย ตึก อาคาร บานเรือนทีมีโครงสรางไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของ
ลมไดพงั ระเนระนาดหลังคาบานที่ทาดวยสังกะสีจะถูกพัดเปด กระเบื้องหลังคาปลิววอน เสาไฟฟูา เสาโทรเลข เสา
โทรศัพทลม สายไฟฟาขาด ไฟฟา ลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนที่พักอยูริมทะเล จะถูกคลืน่ ซัดทวมบานเรือนและ
กวาด ลงทะเล ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา น้ําปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและ
รุนแรงเกิดนาทวมฉับพลันในบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย
เป็นการกําหนดหนาทีความรับผิดชอบของหนวยงานในองคกรทีเกีย่ วของ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว
2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย
เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่วาตภัย จะ
เกิดขึ้น
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัย กับพนักงาน
หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการรูเทาทันและหลีกเลี่ยง ใหพนจาก
ภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประตู หนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา และสายไฟฟา
ทั้งในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวใหมั่นคงแข็งแรง
4. ตัดกิ่งไมบริเวณสานักงานที่อาจหักโคนลงไดจากวาตภัย
5. ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง
6. สํารวจอาคาร สถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อกําหนดเปนเขตพื้นที่ปลอดภัย รองรับการอพยพของ
พนักงานในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนที่ แสดงบริเวณสถานที่ที่กําหนดเปนเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย
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7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือให
พนักงานรับทราบและเตรียมความพรอมอพยพเมื่อมีเหตุ เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค ไฟ
ฉาย และอุปกรณอื่นๆ กรณีที่จ าเปนในการเผชิญเหตุวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น
8. สํารวจ และจัดทําทะเบียนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะที่จาเปนใชในขณะเกิดเหตุ ถา
มีไมครบควรจัดหาเพิ่มเติม
9. สนับสนุนใหมีการปลูกปา เพื่อบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ
2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย
เป็นการดำเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพื่อรักษาชีวิต
ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น
1. ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ ไม
ออกมาในที่โลงแจง
2. ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปดกั้นชองทางลมและชองทางตางๆ ที่ลมจะเขาไปทํา
ใหเกิดความเสียหายได
3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย
4. ออกหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบาน เปนตน ไมใช
อุปกรณ ไฟฟาทุกชนิด รวมทั้งไมสวมใสเครื่องประดับที่เปนโลหะ
5. ไมควรอยูในพื้นที่ต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลาก หรือน้ําทวมฉับพลัน หรือแผนดินถลมได
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟ หรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู
7. ติดตามเหตุการณ และคำเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด
8. เตรียมพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย
9. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพื่อชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพื้นที่ที่
เกิด ภัยและเปนหนวยงาน ในการสั่งการ อํานวยการ วางแผน และประสานการปฏิบัติ
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น และรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหนวยเคลือนที่ เพื่อใหการชวยเหลือเบื้องตนและคนหา
พนักงานผูประสบภัย เพื่อทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาล
12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขต
ควบคุม เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
13. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสิน ไปไวในพื้นที่ปลอดภัย และ
จัด ใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อพยพ
14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้น และเปนปจจุบัน
15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมทั้งสรุปเหตุการณและสถานการณ
เสนอตออธิการบดี เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน จนกวาเหตุการณจะยุติ
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16. ประสานขอความชวยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ ทางพื้นที่จังหวัด หรือศูนยปองกันและ
บรรเทาสา ธารณภัย เมื่อเกินขีดความสามารถ ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
17. เมื่อ จวนตัว ให: คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน
2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย
เป็น การดําเนิน การชว ยเหลื อพนัก งานผู ป ระสบภัย จากวาตภั ยใหกลั บ คื น สู ส ภาพคงเดิ มในช วงก อน
เหตุการณหรือดีกวา เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู
1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย
1.2) จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จาเปนเขาไปยังพื้นที่ที่เกิดวาตภัยโดยเรงดวน
เพื่อสงเคราะหพนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไมเพียงพอ จาก
หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย
1.3) ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานที่พัก น้ําอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ในเบื้องตน
1.4) ความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
1.5) ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา ถนนที่
ชํารุดเสียหาย ตึกอาคารที่ถูกตนไมลมทับ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว
1.6) เฝาระวังโรคติดตอที่อาจเกิดขึ้นได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู โรค
ผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย
2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก
2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความชวยเหลือ ของ
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน
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แผนการบรรเทาภัยพิบตั ิที่เกิดจาก “วาตภัย” สํานักงานใหญ (ยานนาวา)
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม
เพื่อกําหนดใหเป็นมาตรฐานสําหรับการปองกันเพื่อไมใหเกิดอันตรายและผลกระทบความเสียหายจาก
“วาตภัย” จึงมีความจําเปนในการปองกันลวงหนากอนการเกิด “วาตภัย” ดังนี้
1. การเตรียมความพรอมของหนวยงาน เพื่อรับสถานการณวาตภัย เป็นการเตรียมความพรอมสําหรับ
การใหความชวยเหลือ เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินมิใหเกิดความเสียหายหรือพยายามใหเสียหายนอยที่สุด
พื้นที่
ผูรับผิดชอบ
สํานักงานใหญ 1. กองปฏิบัติการ
ยานนาวา
2. กองทรัพยากรมนุษย
3. กองธุรกิจและการตลาด
รวมกับ: (หนวยงานขึ้นตรง ผจก.)
แผนกความปลอดภัยในการทํางาน
แผนกตรวจสอบภายใน แผนกประ
คุณภาพภายใน

การปฏิบัติ/การด าเนินการ
1. ชวยเหลือ กรณีฉุกเฉิน
2. เผยแพรใหความรูแก
พนักงาน/บุคลากร

หมายเหตุ
1. การชวยเหลือชีวิต
- การปฐมพยาบาล
- การขนยาย/อพยพ
2. สัญญาณเตือนภัย
- ประชาสัมพันธ
ขอมูล/ขาวสาร

2. การเตรียมพรอมเพื่อปองกันอันตราย เมื่อทราบขาววา จะเกิดวาตภัย เพื่อหลีกเลียงหรือลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากวาตภัย ใหถือหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติ
พื้นที่
สํานักงานใหญ 1. แผนกความปลอดภัยในการทํางาน 1. ติดขอมูลขาวสาร จาก
ยานนาวา
แหลงขาวรัฐบาล
ตลอดเวลา และปฏิบัติ
ตาม อยางเครงครัด
2. หนวยงาน/แผนกตางๆ ในพื้นที่

2. ประตูหนาตาง ปดลอค
ใหแนนหนา
- ปลดสะพานไฟ
- จัดเตรียมน้ํา อาหารแหง
และ ยารักษาโรคไวใหพรอม
- จัดเตรียม ตะเกียง ไมขีดไฟ
ไฟฉายพรอมแบตเตอรี่
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หมายเหตุ

แผนการบรรเทาภัยพิบตั ิที่เกิดจาก “วาตภัย” สํานักงานใหญ (ยานนาวา)
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม
3. การเตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติการอพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิด “วาตภัย” เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากวาตภัย ใหถือหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ (ตอ)
พื้นที่
สํานักใหญ
ยานนาวา

ผูรับผิดชอบ
เรือตรีประคอง หึกขุนทด
ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ปฏิบัติการ

การปฏิบัติ/การดําเนินการ
1. อพยพยายคน และขนยายทรัพยสินไปอยู
ในที่สูงที่มีความปลอดภัยมั่นคง แข็งแรง

หมายเหตุ

4. การปกิบัติเพื่อใหเกิดสวัสดิภาพจาก วาตภัย
ขณะการเกิดวาตภัย
ภายหลังการเกิดวาตภัย
1. พยายามควบคุมสติใหดีขณะ
1. เมื่อพายุสงบควรรอ อยางนอย 3 ชั่วโมงกอน เพื่อใหแนใจวา
มีลมพายุ
พายุสงบ อยางแนนอน
2. ไมควรออกมานอกอาคาร
2. หากมีผูบาดเจ็บ ใหชวยเหลือทันที หรือนําสงโรงพยาบาล
3. ไมควรอยูในที่ลุม
3. หากมีส่งิ หักพัง ตนไมลม ควรจัดเก็บใหปลอดภัย
4. ถาทอประปาแตก ไมควรใชน้ําประปา เพราะอาจทําใหเกิดโรคจาก
การทํางานได ควรรีบแจงเจาหนาที่ๆเกี่ยวของทราบ
5. หากมีเสาไฟฟาลม สายไฟฟาขาด อยาเขาใกล ใหทําสัญญลักษณ
เครื่องหมายกีดขวาง เพื่อแจงอันตราย และแจงใหเจาหนาที่มา
ดําเนินแกไขโดยเร็ว
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แผนการบรรเทาภัยพิบตั ิที่เกิดจาก “วาตภัย” (พืน้ ที่ อรม.; อูเรือมหิดล)
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
พื้นที่
อาคาร F

ผูรับผิดชอบ

การปฏิบัติ

1. กองปฏิบัติการ
2. กองทรัพยากรมนุษย
3. กองธุรกิจและการตลาด
รวมกับ: (หนวยงานขึ้นตรง ผจก.)
แผนกความปลอดภัยในการทํางาน
แผนกตรวจสอบภายใน แผนก
ประกันคุณภาพภายใน

หมายเหตุ

1. ชวยเหลือ กรณีฉุกเฉิน 1. การชวยเหลือชีวิต
2. เผยแพรใหความรู
- การปฐมพยาบาล
แกพนักงาน/บุคลากร - การขนยาย/อพยพ
2. สัญญาณเตือนภัย
- ประชาสัมพันธ
ขอมูล/ขาวสาร

2. การเตรียมตัวปองกันอันตราย เมื่อทราบขาววา จะเกิดวาตภัย เพื่อหลีกเลียงหรือลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากวาตภัย ใหถือหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้
พื้นที่
อาคาร F

ผูรับผิดชอบ
1. แผนกความปลอดภัยในการทํางาน

2. หนวยงาน/แผนกตางๆ ในพื้นที่

การปฏิบัติ
1. ติดขอมูลขาวสาร จาก
แหลงขาวรัฐบาล
ตลอดเวลา และปฏิบัติ
ตาม อยางเครงครัด
2. ประตูหนาตาง ปดลอค
ใหแนนหนา
- ปลดสะพานไฟ
- จัดเตรียมน้ํา อาหารแหง
และยารักษาโรคไวใหพรอม
- จัดเตรียม ตะเกียง ไมขีดไฟ
ไฟฉายพรอมแบตเตอรี่
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หมายเหตุ

แผนการบรรเทาภัยพิบตั ิที่เกิดจาก “วาตภัย” (พืน้ ที่ อรม.; อูเรือมหิดล)
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

3. การเตรียมตัวปองกันอันตราย เมือ่ ทราบขาววา จะเกิดวาตภัย เพือ่ หลีกเลียงหรือลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากวาตภัย ใหถือหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ (ตอ)
พื้นที่
อาคาร F

ผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติ
พจอ.สถาพร แกวประเสริฐ 3. อพยพยายคน และขนยายทรัพยสิน
ตําแหนง: หัวหนาหนวยงาน
ไปอยูในที่สูงที่มีความปลอดภัย มั่นคง
นายชางกํากับการซอมทําเรือ
แข็งแรง

หมายเหตุ

4. การปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย
ขณะการเกิดวาตภัย

หลังการเกิดวาตภัย

1. พยายามควบคุมสติใหดีขณะมีลมพายุ 1. เมื่อพายุสงบ ควร รอ อยางนอย 3 ชั่วโมงกอน
เพื่อใหแนใจวา “พายุสงบ” อยางแนนอน
2. ไมควรออกมานอกอาคาร
3. ไมควรอยูในที่ลุม
2. หากมี “ผูบาดเจ็บ” ใหชวยเหลือทันที หรือ นําสงโรงพยาบาล
3. หากมีสิ่งหักพัง ตนไมลม ควรจัดเก็บใหปลอดภัย
4. ถาทอประปาแตก ไมควรใชน้ําประปา เพราะอาจทําใหเกิดโรค
จากการทํางานได ควรรีบแจงใหเจาหนาที่ฯ ที่เกี่ยวของทราบ
5. หากมีเสาไฟฟาลม สายไฟฟาขาด อยาเขาใกล ใหทํา
สัญลักษณ เครื่องหมายกีดขวาง เพื่อแจงอันตราย และแจงให
เจาหนาที่มา ดำเนินการแกไขโดยเร็ว
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หนวยที่ 4
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจาก “อุทกภัย”
4.1 ความหมาย
อุทกภัย หมายถึง เหตุการณที่มีน้ําทวมพื้นดินสูงกวาระดบั ปกติ ซึง มีสาเหตุจากมีปริมาณน้ําฝนมากจนทํา
ใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินที่มีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการระบายนของแม

น้ํา ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดกั้น การไหลของน้ําตามธรรมชาติ ทั้งเจตนา
และไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม
4.2 อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย อันตรายและความเสียหายที่เกิดจาก
อุทกภัยหรือน้ําทวม มีดังนี้ 1) ความเสียหายโดยตรง
- น้ําทวมตึก อาคาร สํานักงาน บานเรือน สิ่งกอสราง และสาธารณสถาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจอยางมาก บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูกกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวพังทลายได คน
และ สัตวพาหนะและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตรายถึงชีวติ จากการจมน้ําตาย
- เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวงๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา ถนน และ
สะพาน อาจจะถูกกระแสน้ําพัดใหพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหาย
- ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท อุปกรณสํานักงาน ไฟฟา และประปา
2) ความเสียหายทางออม
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย
กำหนดเป็นมาตรการดานหนาทีความรับผิดชอบของหนวยงาน เพือ่ ใหสามารถดำเนินการปองกันและ
แกไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลัง
การเกิดภัย ที่ไดผานพนไปแลว
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4.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย
เปนการดําเนินการ เพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่อุทกภัยจะ
เกิดขึ้น
1. จัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาอุทกภัยกับพนักงาน
หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2. การติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน
3. เชื่อฟง คําเตือน (Warning) อยางเครงครัด
4. เคลื่อนยายพนักงาน และอุปกรณสํานักงาน พาหนะ และสิ่งของตางๆ ไปอยูในที่สูงซึ่งเปน
พื้นที่พน ระดับนำ ที่เคยทวมมากอน
5. เตรียมแพ เรือไม หรือเรือยาง ไวใชเปนพาหนะเมื่อน้ําทวมเปนเวลานาน เพื่อชวยอพยพ เมื่อเกิด
อุทกภัยรายแรง
6. เตรียมสํารองอาหาร น้ําดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ ไวใหพอจะมีอาหารรับประทานเมื่อน้ําทวมเปน
เวลาหลายวัน
7. เคลื่อนยายพาหนะ เชน รถยนต หรือลอเลื่อนไปอยูที่สูง หรือทําแพสําหรับที่พักรถยนตอาจจะใชถังน้ํา
ขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแลวใชกระดานปูก็ได
8. เตรียมกระสอบใสดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินที่กั้นน้ําใหสูงขึ้น เมื่อน้ําขึ้นสูงทวมคันดินที่สรางอยู
9. สํารวจ รวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
รวมทั้ง สำรวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ
10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ
11. กําหนด บทบาทและความรับผิดชอบ ของ หนวยงานตางๆ ใหชัดเจน ไมซ้ําซอน สามารถ
ปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณในพื้นที่รับผิดชอบ
4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพื่อรักษาชีวิต
ทรัพยสิน ตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้น
1. ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย
2. อยูในอาคารที่แข็งแรงหรืออยูในที่สูงพนระดับน้ําที่เคยทวมมากอน
3. ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาไปในขณะเกิดน้ําหลากหรือขณะเกิดน้ําทวม
4. ติดตามเหตุการณและคาเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด
5. แจงเตือนภัยใหพนักงานอพยพหรือขนยายทรัพยสินไปไวที่ปลอดภัย
6. ตั้ง ศูนยอํานวยการ ปองกันและบรรเทาภัยตามแผนที่กําหนดไว เชน ดานเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม
ที่จําเปนตอการดํารงชีพ โดย เรงดวน!
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7. อพยพเคลื่อนยายพนักงาน ออกจากพื้นที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร น้ํา สําหรับ: อุปโภค
บริโภค เครื่องนุงหม ที่เห็นวาเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง จัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อพยพ
8. จัดหนวยบรรเทาทุกข การรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรคที่จําเปน เพื่อดูแลสุขภาพ
อนามัยผูประสบภัย
9. รายงานสถานการณความเสียหายใหอธิการบดีรับทราบ
10. เมื่อ จวนตัว ให คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน
4.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย
เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพื่อ
เปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู
1.1) ใหการชวยเหลือแกพนักงานผูประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
1.2) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบอุทกภัย
1.3) ทําความสะอาดโคลนตม รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ
1.4) ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุด
1.5) ทําความสะอาด ทําลายซากสัตวที่ลมตาย พรอมทั้ง จัดการเก็บฝง เพื่อ: ปองกันโรคระบาด
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของพนักงานผูประสบภัย
2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก
2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความชวยเหลือ ของ บริษัท อู
กรุงเทพ จํากัด ตอพนักงานผูประสบภัย
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แผนงาน “การเตรียมการ”
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนดใหปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบใน “แผนงานการเตรียมการ” ดังนี้
ที่

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 การติดตาม ขอมูล�ขาวสาร
1.1 ตารางน้ําา (ขึ้นสูงสุด-ต่ําาสุด) จากกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ

กองปฏิบัติการ

แผนกการอู

1.2 ขาวทางวิทยุ ของ กรมสื่อสารทหารเรือ (สทร.) ทุกเชา

กองปฏิบัติการ

แผนกการอู

1.3 ขาวสาร จาก หนังสือพิมพรายวัน

แผนกความปลอดภัย

-

1.4 ขาวสาร ทาง สื่อโทรทัศน

แผนกความปลอดภัย

-

1.5 แจง ขอมูลขาวสาร สถานการณน้ําทวม เพื่อสื่อสาร และ

แผนกความปลอดภัย

-

ประชาสัมพันธดานความปลอดภัย ใหพนักงานทุกคนทราบ
2 การเตรียมการ “การจัดหาอุปกรณ”
2.1 การจัดเตรียม “ถุงบรรจุทราย” โดย : การจัดซื้อหรือรองขอ
การสนับสนุน จาก สํานักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กองปฏิบัติการ รวมกับ
แผนกพัสดุ

2.2 การจัดเตรียม “ทราย” โดยจัดซื้อ/รองขอจาก กรุงเทพฯ

ผอ.กองปฏิบัติการ

2.3 การจัดเตรียม “อิฐบล็อก, ปูนซีเมนต” เพือกอกําแพงกั้นน้ํา

กองปฏิบัติการ

3 การดําเนินการ เพื่อเปนการปองกัน
3.1 วางถุงทราย รอบๆ แนวริมแมน้ําา ความสูงที่
ปลอดภัย ตามขอมูลขาวสารที่ไดมา พิจารณา
3.2 ทําการ “กอกําแพงปูน” เพื่อปองกันน้ําาลนเขาภายในอาคาร

แผนกการอู รวมกับ
แผนกการโรงงาน
แผนกการอู รวมกับ
แผนกการโรงงาน

3.3 ดําเนินการ “ลอกทางระบายน้ําา” ที่ตื้นเขิน หรืออุดตัน

แผนกการอู รวมกับ
แผนกการโรงงาน

3.4 การติดตั้ง ‘ลิ้นกันกลับ’ ที่ “จุดทางระบายน้ํา”
เพื่อปองกันน้ําาภายนอกลนเขาภายในได

แผนกการอู รวมกับ
แผนกการโรงงาน

3.5 การติดตั้ง “มอเตอรสูบน้ํา” ทุกพื้นที่ ที่สามารถติดตั้งได

แผนกการอู รวมกับ
แผนกการโรงงาน

4 การขนยายอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ใหพนจากน้ํา
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ทุกหนวยงาน

แผนงาน “การปองกัน”
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนดใหปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบใน “แผนงานการปองกัน” ดังนี้
ที่

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

1 จัดเวร เพื่อเฝาระวัง ระดับน้ํา ตลอดระยะเวลาที่มีภาวะน้ําทวม

แผนกการอู

2 จัดตั้ง “ทีมทํางาน” เพื่อแกไขแนวปองกันน้ําาลน

แผนกการอูและการโรงงาน

3 จัดตั้ง “ทีมสูบน้ําออก”

เจาหนาที่ปฏิบัติการหองปม
และ เวรเฝาระวังระดับน้ํา

4 จัดตั้ง “ทีมสํารวจ” ภายหลังจากที่น้ําลดลง

ทุกแผนก

5 จัดชางไฟฟา ตรวจสอบระบบไฟฟา สถานที่ตางๆ

ชางไฟฟา

6 จัดตั้งทีมขนยายอุปกรณ เครื่องมือ/เครื่องใช ใหพนน้ํา (เพิ่มเติม)

ทุกแผนก

7 ประสานหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขต
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, สถานพยาบาล, สํานักการ

กองปฏิบัติการ

ระบายน้ํา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ
-

แผนงาน “การปฏิรูปฟนฟู”
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนดใหปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบใน “แผนงานการปฏิรูปฟนฟู” ดังนี้
ที่

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 สํารวจความเสียหายของโครงสรางอาคาร และทรัพยสิน

ทุกแผนก

-

2 ลางทําความสะอาด สถานที่ตางๆ ทถี่ ูกน้ําทวม

ทุกแผนก

-

3 ซอมแซม อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องใช ที่ชํารุด

กองปฏิบัติการ

-

4 ขนยายอุปกรณ กลับที่เดิม

ทุกแผนก

-

5 ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานทภี่ ายในและภายนอกใหดีขึ้น

ทุกแผนก

-

6 ปรับปรุงสภาพภาวะจิตใจ ของพนักงานและลูกจางทุกคน

แผนกทรัพยากรบุคคล

-

7 ปรับปรุงระบบตางๆ ใหมีการปฏิบัติงานตอไปไดดวยความรวดเร็ว

ทุกแผนก

-

8 รวบรวมรายละเอียดขอมูลความเสียหาย แลว จัดทําบันทึก สรุป:
ความเสียหาย นําเสนอ เพื่อรายงาน ตอ กรรมการผูจัดการ

ทุกแผนก

-

กอนเริ่มดําเนินกิจการ

ใหมีขวญ
ั และกําลังใจที่ดีในการทํางานตอไป
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หนวยที่ 5
แผนการบรรเทาภัยพิบตั ิที่เกิดจาก “แผนดินไหว (ธรณีพิบัติ)”
5.1 ความหมาย
แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพืน้ ดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แต
บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได
อาคารถลม หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน คลังสินคา อาคาร สํานักงาน ที่
ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึงเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจทาใหเกิดความเสียหายหรือ
พังทลายลงมาได
5.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย
1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศ
จีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร
2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อน
ศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย
5.3 อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหวสามารถแบงออกได ดังนี้
1. ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน
และการทีด่ ินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได
2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน
3. ภัยที่เกิดจากคลืน่ ใตที
น ่เรียกวา “Tsunami” คลืน่ นี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล และ
มหาสมุทร ทาใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว
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5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม
เพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว
5.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม
เป็นการดําเนินการ เพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปัญหาอุปสรรคไว
ลวงหนา กอนที่แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดขึ้น
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและอาคารถลมรวมทั้งประสานและฝึกซอม
แผนการ บรรเทาภัยกับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2. การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน และเชื่อฟงคํา
เตือนอยางเครงครัด
3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใชภายในอาคาร ทาการยึดอุปกรณที่อาจกอใหเกิด
อันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนที่สูง
4. สอนพนักงานใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําาและแกส
5. สำรอง เสบียงอาหาร น้ําสําหรับ: อุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ
ไฟฉาย เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมที่จะเกิดขึ้น
6. ซักซอมความพรอมของพนักงาน โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผนดินไหวและกําหนด “จุด
รวมพล” หรือจุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนยายไปอยูที่ปลอดภัย
7. บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด จำเป็น ควร: จัดเตรียมใหมี เจาหนาทีฯ รวมทั้ง ฝึกซอมฯ การชวยเหลือ
พนักงานเมื่อเกิดแผนดินไหว หรือ อาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว
8. สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมทั้งสํารวจ พื้นที่
ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. ใหมีการตรวจสภาพของอาคาร หาก ไมแข็งแรง ใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพื่อใหมีการเสริมความ
แข็งแรง รวมทั้งควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว
10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยใหแกบุคลากร เพื่อเตรียมรับสถานการณ

61

5.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพื่อรักษาชีวิต
ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมที่
เกิดขึ้น
1. ทุกคนตองตั้ง “สติ” เพื่อควบคุมสภาพจิตใจของตนเองไมใหตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยู
ในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของอาคารที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับ
น้ําหนักไดมาก หรืออยูใตโตะที่แข็งแรง เพือ่ ปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหาง
จากประตู หนาตาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอยแขวน
2. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย
3. หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด
4. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่น “สึนามิ (Tsunami)”
5. อยา ใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู
6. ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมตื่นตกใจ
7. เตรียมความพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย
8. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ที่เกิดภัย
และ เปนศูนยกลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย
9. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารที่ถลม
10. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสินขององคกร ไปไวในพื้นที่
ปลอดภัย
11. เมื่อจวนตัวให คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน
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5.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ให
กลับคืนสูสภาพคง เดิมในชวงกอนเหตุการณ เพื่อเปนการสรางขวัญกาลังใจของพนักงาน
ผูประสบภัย
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู
1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย
1.2) ใหการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัย เชน ที่พักอาศัยชั่วคราว สํ
น าหรับอุปโภคบริโภคเพื่อ
บรรเทา ความเดือดรอน
1.3) ทําความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง สิ่งชารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย
2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก
2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั นในการใหความ
ชวยเหลือ ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน
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คณะบริหารจัดการในการดําเนินงานตามแผนงาน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ:
คณะบริหารจัดการในการดําเนินงานตามแผนงาน
1.
กรรมการผูจัดการ
ประธาน
2.
รองกรรมการผูจัดการ(บริหาร)
รองประธาน
3.
ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ
กรรมการ
4.
ผูอํานวยการกองธุรกิจและการตลาด
กรรมการ
5.
ผูอ ํานวยการกองกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
6.
หัวหนาหนวยงานขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
7.
หัวหนาหนวยงานทุกแผนก
กรรมการ
8.
เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ
กรรมการและเลขานุการ
ผูปฏิบัติ
พนักงานทุกคน โดยเฉพาะ ผูรับผิดชอบ : ทุกกอง หนวยงาน แผนก ตลอดจนสวนงานตางๆ
ในการเตรียมการตรวจสอบ และฝกฝนเปนประจําจนเกิดความคุนเคย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
วัตถุประสงค :
1. เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง หากเมื่อเกิดภัยพิบัติ
2. เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางปลอดภัย หากเมื่อเกิดภัยพิบัติ
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ที่
1
2
3
4
5

1. การเตรียมการปองกัน กอนเกิดแผนดินไหว
1.1 การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง อาคารที่ทําการสํานักงาน
สิ่งที่ตองตรวจ โครงสรางอาคาร รอยแตกราว รอยแยกระหวางเสา คาน และผนัง
รายการที่ตรวจ
ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน ผูตรวจ หมายเหตุ
ภายนอกอาคาร ที่ทําการ
ภายในอาคาร ที่ทําการ
หลังคาและอุปกรณ อาคารที่ทําการ
หลังคาอาคาร
ชองทางหนีไฟ อาคารสํานักงาน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบ :
1. อาคารสํานักงาน ชั้น 1
2. อาคารสํานักงาน ชั้น 2
3. อาคารสํานักงาน ชั้น 3

นายธนาพิพัฒน วุฒิวงศ
นายฉัตรชัย ยงยืน
นายธีรวุฒิ สมบูรณสุข

กรณี : ตรวจพบ รายการที่ไมไดมาตรฐาน แจงคณะผูควบคุมการปฏิบัติโดยเร็ว

ขอเสนอแนะ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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1.2 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง อาคารโรงงาน
ที่
1
2
3
4
5

รายการที่ตรวจ
โครงสรางหลังคา
โครงสรางผนังรอบดาน
โครงสรางประตู ดานแมน้ํา
โครงสรางประตู ดานใน
สายไฟฟา และสายน้ํา

ไดมาตรฐาน

ไมไดมาตรฐาน

ผูตรวจ

หมายเหตุ

รายชื่อผูรับผิดชอบ
1.นายจํารอง พลอยเพ็ชร
2. นายสรเสนห แชมชอย
3. นายธนศักดิ์ จันทรัตน
ขอเสนอแนะ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ทาเทียบเรือและเรือที่เทียบทา
ที่
1
2

รายการที่ตรวจ
ความแข็งแรงของเสาหนาทา
ความแข็งแรงของเชือกผูกเรือ

ไดมาตรฐาน

รายชื่อผูรับผิดชอบ
1. นายปพน สงคจิตร
2. นายสุพิน สุนทร
3. นายณัฐวุฒิ กลิ่นสอน

66

ไมไดมาตรฐาน

ผูตรวจ

หมายเหตุ

ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง เรือในอูแหง
ที่
1
2
3

รายการที่ตรวจ
โครงสรางประตูอู และสลิง
ความแข็งแรงของหมอนไม
สภาพผนังอูแหง

ไดมาตรฐาน

รายชื่อผูรับผิดชอบ
1. เรือเอกนิรันดร แยมเกษร
2. นายกาวไกล จงหมาย
3. นายลําธาร พรหมมา
4. นายรุงธรรม คงภักดี
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ไมไดมาตรฐาน

ผูตรวจ

หมายเหตุ

ภาคผนวก
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คณะผูรับผิดชอบจัดทำ

แผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
************************************

คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดทําแผนงาน
พลเรือตรี เอก

สารสาส

กรรมการผูจัดการ

นาวาตรี ชัยรัช

อามะเทศา

รองผูจัดการ (บริหาร)

นางสาว ฐิตาภรณ ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร
เรือตรี ประคอง หึกขุนทด

ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ

นางสาวชลาลัย

ดอกคํา

ผูอำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ

นายเวช

วิภาตกนก

ผูอํานวยการกองธุรกิจและการตลาด

คณะกรรมการผูจัดทำ
นายอนุสรณ

วิมานบรรพต พนักงานกลจักร1รักษาการหัวหนาแผนกความปลอดภัย

นาย ธนวรรธน พรหมทา

เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ

นาย สมคิด

หวังงาม

เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค

นาย สกล

พลอยแกว

เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค

นาย สุพัฒน

ภูดวง

เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค

นางสาว พัชรา คงคา

เจาหนาที่ธรุ การแผนกความปลอดภัย

นางสาว กานดา ศีรษะ

เจาหนาที่ธุรการ กองปฏิบัติการ

ที่อยู : แผนกความปลอดภัยในการทํางาน หนวยงานขึ้นตรง กรรมการผูจัดการ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
เลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel.0-2307-8576, Fax. 0-2211-3040
E-mail: admin@bangkokdock.co.th www.bangkokdock.co.th
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