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หนวยที่ 1 

บทนํา 

 

1. สภาพการณ 

1.1 ความเปนมา 

 สถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลของระบบนิเวศน 

ตลอดจนการกระทําของมนุษย  ทําใหภัยพิบัติมีแนวโนมท่ีจะทวีจํานวนความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  ไมวาจะเปน 

ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ หรือภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย อันตรายจากสารเคมีท่ีมีการพัฒนา 

และเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมไดสงผลใหภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนมีความหลากหลายและความสลับซับซอนมาก 

ยิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดจน เพ่ือใหการจัดการ 

ดานภัยพ ิบัติเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยพิบ ัติ จึง 

มีความสําค ัญและจําเป ็นอย างยิ่งที จะต องเตร ียมความพร อมไว รองร ับสถานการณ  ตั้งแต ยามปกติ   ท้ังนี้เพ่ือเป ็น 

เครื่องม ือท่ีจะช วยให การปฏ ิบ ัต ิงานในภาวะฉ ุกเฉ ินสามารถดําเน ินไปได อย างเป ็นระบบและม ีประส ิทธ ิภาพ    และ 

ประสิทธิผล 

 

1.2 นิยามศัพท 
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันได แก อัคคีภัย วาตภ ัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฝนท้ิง 

ชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค หรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพ ืชทุกชน ิดอากาศ 

หนาวจัดจนสัตว ตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผูกอการราย ตลอดจนภัยอ ื่น ๆ 

ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึนซ่ึงกอใหเกิดอ ันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหร ือความเสียหายแก 

ทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 

1.3 ประเภทของภัยพิบัติ  

ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ (Natural Disaster) 

- ภัยธรรมชาติท่ีมีลักษณะการเกิดฉับพลัน เชน น้ําทวม ลมพายุ แผนดินไหว/แผนดินถลม โรคระบาด 

รุนแรง  

- ภัยธรรมชาติท่ีมีลักษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป เชน ภาวะแหงแลง ภาวะหนาว 

ภัยท่ีเกิดจากมนุษย (Man-made Disaster) 

- ภัยท่ีเกิดข้ึนอยางจงใจ เชน การกอการรายในรูปแบบตางๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ 
- ภัยท่ีเกิดข้ึนอยางไมจงใจ เชน ไฟไหม ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสงดานตางๆ 
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1.4 วัตถุประสงค 

- เพ่ือจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติตามลักษณะ 

ความเสี่ยงภัยในทุกข้ันตอนของการบรรเทาภัยพิบัติ ท้ังในชวงกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยไดผานพน 

ไปแลว 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ บรรเทาและการฟนฟูบูรณะ เม่ือเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สูงสุดในทุกสถานการณ 

- เพ่ือใหพนักงานบุคลากรบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทุกคน  ไดทราบและเขาใจหลักการ  ข้ันตอน และ

วิธีการ ปฏิบัติเม่ือเกิดภัยพิบัติตางๆ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 

- เพ่ือใหพนักงานบุคลากรบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
- เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏบิ ัติ ในดานการปองกันและบรรเทาภ ัยพิบัต ิ 

 

 

 

 

1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ 

ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน เชน 
- ชวี ิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชวี ิต 

- ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพยสินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เชน อาคารสํานักงาน อาคารท่ีพัก 

สําหรับพนักงาน อาคารฝายการอูและการโรงงาน อาคารคลังสินคาและวัตถุดิบ สถานีเครื่องสูบน้ํา 

โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 

- ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศว ิทยา แหลงน้ําด ิบ เสียหาย 

- จิตใจ มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ สับสน หวาดหว ั่น นอนไมหลับ 

- ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค อาหาร ยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน 
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1.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณ ีที เก ิดเหต ุฉ ุกเฉ ิน   และม ีคําสั่งให อพยพคนออกจากอาคาร   ผ ูอํานวยการบรรเทาภ ัยพ ิบ ัต ิหมายถ ึง 

ผ ูบร ิหารส ูงส ุดของหนวยงาน หรือผ ูท่ีไดมอบหมาย จะต องไปถ ึงสถานท่ีเก ิดเหตุโดยเร็ว และแจงศ ูนยบัญชาการเหตุ 

ฉุกเฉินโดยทันที เพ่ือบัญชาการ 

1.7 กําหนดตัวบุคคล หนวยงาน กลุมผูรับผิดชอบตามแผนงาน 

1.7.1 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.7.2 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
1.7.3 ฝายบริหาร 

1.7.4 พนักงานและลูกจางทุกคน 

1.7.5 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
1.8 กําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม แผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

1.8.1 ฝุายบริหาร  
- ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดอยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการ 

ดำเนินการดานความปลอดภัยของอูกรุงเทพฯ 

- พิจารณาอนุมัติแผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

- ปฏิบัติตามขอกําหนด (เม่ือ: เกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีของตนเอง) 
- ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ ตองไป บัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 1.8.2 พนักงานและลูกจางทุกคน  
- ศึกษาและทำความเขาใจในแผนบรรเทาภยพิบัติ 
- ปฏิบัติตามคําแนะนำของ ผูอำนวยการ บ รรเ ทาภัย พิบ ัติ และ ผู บั งคั บ บัญ ช า อยางเครงครัด และอยูใน 

ความสงบ 

1.8.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ มีหนาท่ี ดังนี้ 

- ศึกษาและทำความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
- สั่งการและควบค ุมพน ักงานให สามารถปฏ ิบ ัต ิหน าที ตามแผนป องก ันและบรรเทาภ ัยพ ิบ ัติ เม่ือเก ิด 

เหตุการณฉุกเฉินได 

- สํารวจพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ีเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหา 

ภัยพิบัติ เชน เครื่องมือบรรเทาภัยพิบัติ อุปกรณแจงเตือนภัย วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือทําการแกไขใหอยูใน 

สภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วท่ีสุด 

- สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดท่ีวางกีดขวางเสนทางอพยพ และหากมีสิ่งใด สภาพ 

ใดท่ีอาจทำใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที 
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1.8.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเคร่ืองแจงเหตุ

ฉุกเฉิน 

- รายงาน ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ  พรอม: ป ร ะ ส า น เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ เตรียมพรอม 

ปฏิบัติงาน และ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

- แจง หนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสานงานและขอความชวยเหลือ 
- ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติอยางเครงครัด 

 

1.8.5 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

- ดูแลและปองกัน มิใหบุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของเขามาในสถานประกอบการ 

- รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ และนําสงเจาหนาท่ีประสานงานท่ี “จุดรวมพล” 
- อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 

- ปฏิบัติการระงับเหตุการณฉุกเฉินเบื้องตน 

 

1.7 กําหนด “จุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)” 

กกําหนดจุดรวมพล (ASSEMBLY  POINT)”  โดยพิจารณาวา  “เปนสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย”  เม่ือมีคําสั่ง  

การอพยพคน ออกจากอาคาร ใน กรณี: เกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ท่ีกำหนดไวแตละโซนของ กลุม

อาคาร ไดแก 

-  จุดรวมพลท่ี  1  อยูท่ีลานพ้ืนคอนกรีต หนาอาคารสํานักงาน ตรงดานหนาโรงจอดรถระดับผูบริหาร 

และ แขก V.I.P. ของ บริษัท อูกรุงเทพ จ ากัด 

- จุดรวมพลท่ี 2 อยูท่ี พ้ืนท่ีลานหนาทางเขา กองปฏิบัติการ ฝงทางดานทางเดินไปโรงอาหาร ของ บริษัท  

อูกรุงเทพ จํากัด 
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หนวยที่ 2  

แผนการปองกันและระงับเหตุ “อัคคีภัย” บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

 

1. หลักการและเหตุผล 

“อัคคีภัย” เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง สวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง หรือ 
พล ังเผลอ    ทำให ส งผลต อความปลอดภ ัยในช ีว ิตและทร ัพย ส ินของประชาชน     รวมท้ังทร ัพย ส ินของของร ัฐและ 

สิ่งแวดล อมเป ็นจํานวนมาก บร ิษัท อูกรุงเทพ จําก ัด ได ตระหนักและเล ็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่อง การปองก ันและ 

ระงับอ ัคคีภัย เนื่องจากมีบุคลากรและผูมาต ิดต อราชการเป ็นจํานวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอ ุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 

สํานักงาน และเอกสารตางๆ ซ่ึงเปนแหล งเชื้อเพล ิงอยางดี หากไม มีการตรวจตราอยางระมัด ระว ัง อาจเป ็นสาเหตุท่ี 

ทาใหเกิดอัคคีภ ัยไดง าย 

บร ิษัท อูกรุงเทพ จําก ัด  ได จัดทําแผนป องก ันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคค ีภัยข้ึน  เพ่ือเปนการเตร ียม 

ความพร อมการรองร ับเหต ุการณเม่ือเก ิดเพล ิงไหม  และเป ็นแนวทางในการเตรียมความพร อม  เพ่ือปองกันและลด 

ความเสี่ยงตออ ัคคีภยัท่ีอาจเก ิดข้ึน หรือหากเก ิดข้ึนแล วก ็สามารถระงับได อย างรวดเร็ว ซ่ึงเปนส วนท่ีจะสนับสนุนให 

การดําเนินงานของอูกรุงเทพฯ เปนไปอยางราบรื่น มีความตอเนื่อง และมีความม่ันใจวา บุคลากรท่ีมีการเตรียมความ 

พรอมตอภาวะฉ ุกเฉินจากการเกิดอ ัคคีภัยสามารถป องกันและรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัยได รวมถึงการจัดใหมี 

การฝกซอมแผนการระงับอ ัคคีภัย และการอพยพหนีไฟอย างนอยป ีละ 1 ครั้ง เพ่ือใหบุคลากรได มีความรูความเขาใจ 

เก ิดการตระหนักถึงอันตรายท่ีเก ิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏ ิบัต ิการตามแผนปองก ันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดานอัคคีภัยไดอย างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอัคคีภัยของอูกรุงเทพฯ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราความ 

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

2.3 เพ่ือใหบุคลากร เกิดการตระหนักและมีความพรอมสามารถระงับเหตุ รวมท้ังชวยเหลือตนเองได อยาง

ปลอดภัย เม่ือเกิดอัคคีภัย 

 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติ แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม 

3.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม 
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)   จ ัดให ม ีเจ าหน าที ในการดําเน ินการตามแผนการตรวจตรา    ม ีการจ ัดทําแผนการป องก ัน ต ิดตั้งเครื่อง 

ตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องด ับเพลิงแบบมือถือ 

2)  สํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร  รวมท้ังเครื่องตรวจจับควัน ถังดับเพลิง เสนทาง

อพยพ หนีไฟ และอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3)  ใหทุกหนวยงานภายในอูกรุงเทพฯ  สํารวจตรวจตราความปลอดภัย  บริเวณสํานักงาน  อาคาร  สถานท่ี  

วัสดุ     ซ่ึงอาจเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและระงับ 

อัคคีภัย หากพบบริเวณใดเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหรีบแกไขหรือเพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษ 

4) ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม รวมถึงการซอมบํารุงและตรวจตรา 

ปมน้ําสายทอน้ํา และถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิง 

จําเปนตองมีสารเคมีท่ีใชในการดับเพลิงตามปริมาตรท่ีกําหนด และเปลี่ยนน้ํายาตามวาระและอายุของนำยานั้น และ 

ตองติดตั้งในท่ีเห็นไดชัดเจน สามารถหยิบใชงานไดสะดวก ไมมีสิ่งกีดขวาง 

5)  จัดทําปาย สื่อความหมายปลอดภัย  เชน  “ทางหนีไฟ”  ตองเห็นชัดเจนท้ังกลางวัน  และกลางคืน  

ปาย ขอความเตือน “หามใชลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม” “ทางเขา” และ “ทางออก” เปนตน 

6) แจง: เสนทางอพยพหนีไฟ และขนยายทรัพยสนิใหทุกคนทราบ 
7)  ให  ทุ ก ห น วย งา น ภายในอูกรุงเทพฯ  สํารวจตรวจตราอ ุปกรณ /เครื่องใช ไฟฟ า  สายไฟ  ปลัก๊ไฟ  ใหอย ูใน 

สภาพสมบูรณใชงานได ด ี ไม ม ีความเสียหายหรือชำรุด ตลอดจนกําจัดแหล งสะสมเชื้อเพลิง เช น กระดาษ และว ัสดุ 

อ่ืนๆ ท่ีติดไฟงาย เปนต น 

8) จัดทําผังการติดตอสื่อสาร  หมายเลขโทรศัพทของฝายบริหาร  หนวยงาน  ผูดูแลอาคาร สถานีตํารวจใน 

พ้ืนท่ีและสถานีดับเพลิงใกลเคียง โดยทําปายติดใหชัดเจนและท่ัวถึง 

4.1.2 แผนการจัดทําระบบสํารองขอมูลและเอกสารอิเล ็กทรอน ิกส เป ็นแผนการจัดทําขอมูลสํารองในรปูแบบ 

เอกสารอิเล ็กทรอนิกส   เพ่ือให ภารก ิจที สําค ัญของอูกรุงเทพฯ   ยังคงสามารถดําเนินการได อย างตอเนื่องหล ังระบบ 

สารสนเทศเสียหายอย างสิ้นเช ิง  ภา ย ห ล ังเ พล ิ  งไ ห ม  โดย:  หนวยงานมีการจดัตัง้คณะทํางาน  เพ่ือจ ัดทําระบบสาํรอง 

ขอมูลและเอกสารสำคัญทางอิเล ็กทรอน ิกส ของหนวยงาน และใหมีการรายงานผลการดําเน ินงาน เพ่ือต ิดตามความ 

คืบหนาและแกไขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยางต อเนื่อง 
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4.1.3 แผนการอบรม เปนแผนการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพ 

หนีไฟสําหรับบุคลากรในหนวยงาน ดังนี้ 

1) การฝกอบรมใหความรูเพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องตน โดยวิธีใช 

อุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ การดูแลอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงการเฝาระวังอุบัติภัยตางๆ 

2) การฝกซอมปฏิบัติ โดย: การซอมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

4.1.4 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนท่ีเนนความสําคัญของการปองกันและรณรงค ใหทุกคนมีจิตสา 

นึกในการปองกันการเกิดอัคคีภัย โดย: ผูรับผิดชอบแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย เปนผูดําเนินการ ดังนี้ 

1) ใหผู รับผิดชอบแผนปองก ันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย  เป ็นศูนยประสานงานในการจัดทําแผน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยด านอ ัคคีภ ัย   สําหร ับหน วยงานย อยท ุกหน วยภายในอูกร ุงเทพฯ   พร อมมอบหมาย 

ภารกิจหนาท่ี  เช น  การกําหนดผูนําในการอพยพหนีไฟ  กําหนดผูขนยายทรัพย ส ิน  กําหนดผูมีหนาท่ีในการดับเพล ิง 

ข้ันตน ( ผาน การฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงข้ันต น) กําหนดผูมีหนาท่ีปฐมพยาบาลเบ ื้องตน 

2) ใหผู รับผิดชอบแผนปองก ันและบรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัย เป ็นศูนย ประสานงานในการดําเน ินการ 

เก่ียวก ับความปลอดภัยของหนวยงานภายในอูกรุงเทพฯ  และต ิดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ  เก่ียวก ับการปองก ัน 

อ ัคค ีภ ัยและการรณรงค อย างต อเนื่อง    เพ่ือต ิดตามความค ืบหน าและแก ไขป ัญหา/อ ุปสรรคท่ีเก ิดข้ึน    รวมถ ึงการ 

รณรงคใหบุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด านอ ัคคีภัย 

4.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ 
4.2.1  แผนการดับเพลิง  ทราบตําแหน งท่ีตั้งเมนสว ิทซ  (คัทเอ าท และว ิธ ีปฏ ิบ ัติในการตัดกระแสไฟฟ ูาใน 

กรณีฉุกเฉิน ทราบจุดท่ีตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกลเคียงก ับหนวยงาน จุดต ดักระแสไฟ (คัทเอ าท , ภายในหนวยงาน 

ของตน   หร ือใกล เค ียง   และพร อมที จะต ัดไฟได  เ ม่ื อ เก ิดเหต ุเพล ิงไหมข้ึน   ทราบส ัญญาณแจ งเหต ุเพล ิงไหม Fire 

Alarm) โดยส ัญญาณดังกล าวจะต องใหทุกคนท่ีอยู ภายในอาคารไดย ินท่ัวถ ึงก ัน ทราบวิธีการแจงเหตุเพลิงไหม และ 

การรายงานผ ูบ ังค ับบ ัญชา     ตลอดจนเร ียนร ูและม ีท ักษะความสามารถ ว ิธ ีการปฐมพยาบาล และการช วยเหล ือ 

เบื้องต นใน กรณีฉุกเฉิน  
4.2.1.1   การแจ งเหต ุกรณ ีเก ิดเหตุในเวลาราชการ   รายละเอ ียดข อม ูลการต ิดต อส ือสารและผ ังการปฏ ิบ ัติ 

(ภาคผนวก  หมายเลขโทรศัพท ผ ูบร ิหาร  ของอูกรุงเทพฯ)  กรณ ีเก ิดเหตุนอกเวลาราชการ  รายละเอียดข อมูลการ 

ติดต อสื่อสารและผังการปฏบิ ัติ 

4.2.1.2 การดับเพลิงข้ันตน 
1) ผูพบเหตุการณคนแรกทําการดับเพลิงข้ันตนดวยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และคนหาวา คัทเอาทไฟฟา 

อยูท่ีไหน (ควร รีบสับคัทเอาทลงกอน) 

2) แจงเหตุท่ีศูนยประสานงาน รปภ. เวรยาม เพ่ือชวยกันดับเพลิง 
3) แจงชุดปฏิบัติการดับเพลิงเขาควบคุม (รปภ.บอท.) 

4) กรณี: ท่ีไมสามารถควบคุมเพลิงได ใหรีบเปดหนาตาง เปดประตู เครื่องปรับอากาศในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

โดยเร็วท่ีสุด 

5) สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมประจาชั้นท่ีใกลท่ีสุด แลวรายงานตอผูบังคับบัญชาในการเกิดเหตุการณ 
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6) แจงสายดวน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยานนาวา โทรศัพท

หมายเลข 1559 (ควรใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) 

4.2.1.3 การดับเพลิง ข้ันรุนแรง  
1)  ใหพน ักงานขับรถและเจาหนาท่ีนํารถยนตสวนกลาง  รถยนตผูบร ิหาร  และรถยนตสวนบุคคลไปจอดยัง 

สถานที ปลอดภ ัย     (ให ผ ูร ับผ ิดชอบ แผนป องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยด านอ ัคค ีภ ัย เป ็น ผ ูกําหนด สถานที ท่ี 

ปลอดภ ัยสาหรับการจอดรถยนต 

2)   ใหยามรักษาการจัดการการจราจรโดยรอบบริษัทฯ   เพ่ืออํานวยความสะดวกแกการเคลื่อนยาย  

รถยนต  และเอกสารท่ีสําคัญ และรถดับเพลิงสามารถเขาดับเพลิงไดโดยสะดวก 

3) เคลื่อนยายบุคลากร ทรัพยสิน และเอกสารท่ีสําคัญไปยัง “จุดรวมพล” ท่ีของอูกรุงเทพฯ กำหนด 
4.2.2   แผนการอพยพหน ีไฟ   เม่ือเพล ิงไหมข้ึนล ุกลาม   ให ผ ูอำนวยการสำน ัก/ผ ูอํานวยการกอง/ห ัวหน า 

หน วยงาน/หัวหน าแผนก/ห ัวหน าท ีมทํางาน   หรือผ ูไดร ับมอบหมายเปน ผ ูบัญชาการเหต ุการณ   โดย:   ม ีแนวทาง 

ปฏบิ ัติตามโครงสรางองคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน 

4.2.2.1 ใหจัดตั้งศูนยประสานงาน เพ่ือดําเนินการควบคุมพ้ืนท่ีและอํานวยการปฏิบัติแจงประกาศแนะนําให 

อพยพตามแผนท่ีกําหนดไว 

4.2.2.2  กําหนดใหมี จุดรวมพล หรือ  จุดนัดพบ  ท่ีปลอดภัยสําหรับการอพยพบคุลากรในการอพยพหนี

ไฟ เม่ือเพลิงไหมข้ึนลุกลาม และใหดําเนินการ ดังนี้ 

1) ใหสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

2) บุคคลท่ีมีหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีทันที 

3) พนักงานขับรถยนตท่ีดูแลรับผิดชอบรถยนตใหรีบนารถยนตออกไปจอดยังสถานท่ีปลอดภัย 
4)   ยามร ักษาการณดําเน ินการป ิดการจราจรโดยรอบ    และจ ัดการจราจรโดยให ระบายรถยนต ออกจาก 

บริเวณตึกท่ีเกิดเพลิงไหมไปยังสถานท่ีปลอดภ ัย] 

5) ผูนําทางหนีไฟจะเปน ผูนําทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีกำหนดไวแตละหนวยงาน เพ่ือไปยังจุดรวม 

พล หรือ จุดนัดพบ หรือ หามปนหนีข้ึนขางบน และไมควรผานดานท่ีเกิดเพลิงไหม หากมีกลุมควันใหคลานต่ํา และ 

หามใชลิฟตเ์ปนทางหนีไฟ 

6)   ผูมีหนาท่ีตรวจสอบ  ใหตรวจสอบยอดจํานวนบุคลากร  พรอมรายงานตอ ผูบังคับบัญชา  หากพบวา

ยัง อพยพหนีไฟออกมาไมครบตามจํานวนจริง จะไดทําการคนหา เพ่ือชวยชีวิตตอไป 

7)  หนวยปฐมพยาบาล ทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน  ในกรณีมีผูเปนลม บาดเจ็บ  หรือหมดสติใหรีบนําสง 

แพทยพยาบาลโดยเร็ว 
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4.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบดวย 
4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข ปฏิบัติตอเนื่องจากข้ันตอนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ ประกอบดวย 

1) ประสานหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาล หรือหนวยกูชีพ 
2) สํารวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ 

3) การคนหา และชวยชีวิตผูประสบภัย 

4) การเคลื่อนยายผูประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 

4.3.2 แผนการฟนฟูบูรณะ 
1) ใหความชวยเหลือและปฏ ิรูปฟนฟ ูบูรณะข้ันต น 

2) ปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวยจากเหตุเพลิงไหม และดําเนินการนําสงแพทย เพ่ือรับการรักษาอยาง 

ถูกตอง  

3) ขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยงัท่ีปลอดภัย 

4) สำรวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ 

5) การประชาสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางขวัญและกาลังใจของเจาหนาท่ีใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
6) ปรับปรุงซอมแซมแกไขความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

7) รักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
8) ในกรณีท่ีอาคารไดรับความเสียหายจนใชปฏ ิบัติงานไม ได ใหดําเนินการจัดหาสถานที ปฏบิ ัต ิงานชั่วคราว 

และประกาศทางสื่อสาธารณะ เชน ทีว ีวิทยุ หนังสือพ ิมพ เปนต น 
เพ่ือใหผูรับบร ิการ หนวยราชการ และประชาชนท่ัวไปไดทราบถึงสถานท่ีและเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดต อ 

ราชการได  
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แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 

ของ 

บร ิษ ัท อ ูกร ุงเทพ จําก ัด 
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

ร ัฐว ิสาหก ิจในความควบค ุมของกองท ัพเร ือ  กระทรวงกลาโหม 

 

หลักการและเหตุผล 

การปองกันและระงับอัคคีภ ัยในสถานประกอบกิจการเพ ื่อความปลอดภ ัยในการทํางาน 

ของล ูกจ าง ได กำหนดให นายจ างจ ัดทําแผนป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย ประกอบด วย การตรวจตรา 

การอบรม  การรณรงค ป ูองก ันอ ัคค ีภ ัย  การด ับเพล ิง  การอพยพหน ีไฟ  การบรรเทาท ุกข 

องค ประกอบของแผนด ังกล าวจะดําเน ินการในภาวะต างก ันค ือ ก อนเก ิดเหต ุเพล ิงไหม ขณะเก ิดเหตุ 

เพล ิงไหม และหล ังจากเพล ิงสงบแล ว รายละเอ ียดแยกได ด ังนี้ 

1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวยแผนปองกันอัคคีภัยตางๆ 3 แผน คือ แผนการ 

ตรวจตรา  แผนการอบรม และแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย 

2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสีย 

โดยประกอบดวยแผนตางๆ 2 แผนคือ แผนการดับเพลิง  แผนการอพยพหนีไฟ 

3. หล ังเหต ุเพล ิงไหม สงบลงแล ว ประกอบด วยแผนท ี จะดำเน ินการเม ื่อเหต ุเพล ิงไหม 

สงบ แล ว 1 แผน ค ือ แผนการบรรเทาท ุกข ซึ่งดําเน ินการต อเนื่องจากภาวะเก ิดเหต ุเพล ิงไหม 



11  

บร ิษ ัท อ ูกร ุงเทพ จําก ัด 
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

ร ัฐว ิสาหก ิจในความควบค ุมของกองท ัพเร ือ  กระทรวงกลาโหม 

 

การจ ัดทําแผนการป องก ันและบรรเทาภ ัยพ ิบ ัติ 

แผนงานฉบ ับน ี้เป ็นแนวทางสำหร ับการนําไปเพ ื่อปร ับใช ให เหมาะสมก ับเฉพาะสถาน 

ประกอบการของ บร ิษ ัท อ ู กร ุงเทพ จําก ัด เพ ียงเท าน ั้น หล ักสําค ัญ และอ ันจะช วยส งผลก อให เก ิด 

ประโยชน ส ูงส ุดในการป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย การได ร ับความร วมม ือร วมใจในการนําไปปฏ ิบ ัต ิได 

จร ิงเมื่ออาจเก ิดเหต ุฉ ุกเฉ ินขึ้น 

 

 

หล ักการจ ัดทําแผนงาน ประกอบด วยหล ักสําค ัญ ด ังนี้ 

1. จัดตั้ง “คณะกรรมการฯ” ขึ้นมาเพื่อจัดทําแผนงาน   ประกอบดวย: ตัวแทนของฝาย

ตางๆ ในสถานประกอบการ 

2.  ในแผนตองกําหนดบุคคลรับผิดชอบ และพ้ืนท่ีตองรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3.  ภารกิจท่ีตองปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันจะตองแยกปฏิบัติอยาใหเปนบุคคลเดียวกัน 

4. หากสถานประกอบการของทานทํางานเปนกะตองกําหนดผูรับผิดชอบทุกกะ

อยาง ตอเนื่อง 

5. แผนท่ีตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหมตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวงเวลาท่ี 

ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกตองแมนยํา  หลายๆคนอาจจะอยูในอาการตกใจ ซึ่งจะม ี

ผลทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีคาดไมถึงขึ้นได การฝกซอมบอยๆ จะทำ ใหผูปฏิบัติความม่ันใจและปฏิบัติ  

ไดถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น 
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วัตถุประสงค 

บร ิษ ัท อ ูกร ุงเทพ จ าก ัด 
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

ร ัฐว ิสาหก ิจในความควบค ุมของกองท ัพเร ือ  

กระทรวงกลาโหม 

กําหนดมาตรการ วาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1.  เพื อเป ็นการป องก ันการส ูญเส ียท้ังช ีว ิตและทร ัพย ส ินจากอ ัคค ีภ ัย 

2.  เพ่ือสร างความมั นใจในเรื่องความปลอดภ ัยต อพน ักงานกรณ ีเก ิดเหต ุเพล ิงไหม 
3.  เพื อลดอ ัตราการเสี ยงต อการเก ิดเหต ุอ ัคค ีภ ัย 

4.  เพ่ือสร างท ัศนคต ิที ด ีต อพน ักงานในสถานประกอบการ 

เพ ื อให ช ีว ิตและทร ัพย ส ินท ั้งหมดในสถานประกอบการม ีความปลอดภ ัยจากอ ัคค ีภ ัย ควรได ม ี การ 

กําหนดมาตรการการป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย ด ังนี้ 

1.  จ ัดให ม ีระเบ ียบป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย ท ั้งด านการจ ัดอ ุปกรณ ด ับเพล ิง การเก ็บร ักษาว ัตถ ุไวไฟ 

และว ัตถ ุระเบ ิด การกําจ ัดของเส ียท ี ต ิดไฟง าย การป องก ันฟ าผ า การต ิดตั้งระบบส ัญญาณแจ งแหตุ 

เพล ิงไหม การจ ัดทําทางหน ีไฟ รวมถ ึงการก อสร างอาคารที ม ีระบบป องก ันอ ัคค ีภ ัย 

2.  จ ัดให ม ีแผนป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย ท ั้งในด านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค ป องก ัน 

อ ัคค ีภ ัยการด ับเพล ิง การอพยพหน ีไฟ การบรรเทาท ุกข และการปฏ ิร ูปฟนฟ ูเม่ือเก ิดอ ัคค ีภ ัยข้ึนแล ว 

3.  จ ัดให ม ีช องทางผ านส ูทางออกตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
4.  สำหรับบริเวณท ี่มีเคร ื่องจักรติดต ั้งอย ู  หรือมีกองวัตถุส ิ่งของ หร ือผนัง หรือส ิ งอ ื่นน ั้นตองจัดใหมี 

ช องทางผ านส ูทางออก ซ่ึงม ีความกว างตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด 

5.  จ ัดให ม ีทางออกท ุกส วนงาน อย างน อยสองทางท ี สามารถอพยพพน ักงานท ั้งหมดออกจากบร ิเวณท่ี 

ทํางาน โดยออกส ูทางออกส ุดท ายได ภายในเวลาไม เก ินห านาท ีอย างปลอดภ ัย 

6.  ทางออกส ุดท าย ซ่ึงเป ็นทางที ไปส ูบร ิเวณที ปลอดภ ัย เช น ถนน สนาม ฯลฯ 

7.  ประต ูที ใช ในเส นทางหน ีไฟได ต ิดตั้งในจ ุดที เห ็นช ัดเจนโดยไม ม ีส ิงก ีดขวาง 

8.  ประต ูที ใช ในเส นทางหน ีไฟเป ็นชน ิดท่ีเป ิดเข า-ออกได  ท้ังชน ิดหนึ่งด านและสองด าน 
9. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟเปนประตูท่ีเปดออกภายนอก โดยไมมีการผูกปดหรือลามโซในขณะ 

ปฏิบัติงาน 

10.จ ัดว ัตถ ุท่ีเม่ือรวมก ันแล วจะเก ิดการล ุกไหม โดยแยกเก ็บม ิให ม ีการปะปนก ัน 

11.จ ัดให ม ีเส นทางหน ีไฟท่ีปราศจากจ ุดที พน ักงานทํางาน ในแต ละหน วยงานไปส ูสถานที ปลอดภ ัย 
12.จ ัดให ม ีอ ุปกรณ ด ับเพล ิงแบบม ือถ ือ และระบบน้ําด ับเพล ิงพร อมอ ุปกรณ ประกอบ 
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มาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย ตอ 

13.จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชในการดับเพลิง 
14.ข อต อสายส งน้ําด ับเพล ิงเข าอาคาร และภายในอาคารเป ็นแบบเด ียวก ัน หร ือขนาดเท าก ันก ับที ใช ใน 

หน วยด ับเพล ิงของทางราชการ 

15.สายสงน้ําดับเพลิงมีความยาว     หรือตอกันไดความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได 
16.ระบบการสงน้ํา ท่ีเก็บกักน้ํา ปมน้ํา และการติดตั้ง ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา 

และมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเม่ือเกิดเพลิงไหม 

17.จ ัดให ม ีเครื่องด ับเพล ิงแบบม ือถ ือที ใช สารเคม ีเพล ิงชน ิดคาร บอนไดออกไซด หร ือฮารอน หร ือผงเคมี 

แห ง หร ือสารเคม ีด ับเพล ิงที สามารถด ับเพล ิงประเภท เอ บี ซี และ ด ี

18.ม ีการซ องบําร ุง และตรวจตราให ม ีสารเคม ีท ี ใช ในการด ับเพล ิงตามปร ิมาตรท ี กําหนดตามชน ิดของ 

เครื่องด ับเพล ิงแบบม ือถ ือ 

19.จ ัดให ม ีการตรวจสอบสภาพของเครื่องด ับเพล ิงไม น อยกว าหกเด ือนต อหนึ่งครั้ง 
20.จัดใหมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ 

21.จ ัดต ิดตั้งอ ุปกรณ ด ับเพล ิงในที เห ็นได ช ัดเจน และสามารถหย ิบใช งานได สะดวกโดยไม ม ีสิ่งก ีดขวาง 
22.ให ม ีการด ูแลร ักษาอ ุปกรณ ด ับเพล ิง และการตรวจสอบให อย ู ในสภาพท ี ใช งานได ด ีอย างน อยเด ือน 

ละหนึ่งครั้ง หร ือตามระยะเวลาที ผ ูผล ิตอ ุปกรณ นั้นกําหนด 

23.จัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือ 

ยอมรับ 

24.จ ัดให พน ักงานที ทําหน าท่ีด ับเพล ิงโดยเฉพาะอยู ตลอดเวลาที ม ีการทํางาน 
25.จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง และการฝกซอมดับเพลิงโดยเฉพาะ 

เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ เปนตน ไวเพ่ือให 

พนักงานใชงานการดับเพลิง 

26.ป องก ันอ ัคค ีภ ัยที เก ิดจากการแผ ร ังส ี การนําหร ือการพาความร อนจากแหล งกําเน ิดความร อนส ูงไปสู 

ว ัสด ุที ต ิดไฟง าย เช น จ ัดทําฉนวนหุ มหร ือป ิดก้ัน 

27.การป องก ันอ ัคค ีภ ัยจากการทํางานที เก ิดการเส ียดส ีเส ียดทานของเครื่องจ ักรเครื องม ือท่ีเก ิดประกาย 

ไฟหร ือความร อนส ูงที อาจทําให เก ิดการล ุกไหม เช น การซ อมบําร ุง หร ือหย ุดพ ักการใช งาน 

28.ม ีการจ ัดแยกเก ็บว ัตถ ุไวไฟ หร ือว ัตถ ุระเบ ิดรวมตลอดถ ึงว ัตถ ุท ี่อย ู รวมก ันแล วจะเก ิดปฏ ิก ิร ิยา 

หร ือ การหม ักหมมทำให กลายเป ็นว ัตถ ุไฟ หร ือ ว ัตถ ุระเบ ิดม ิให ปะปนก ัน และเก ็บในห องท ี ม ีผน ัง 

ทนไฟ และประต ูทนไฟที ป ิดได เอง และป ิดก ุญแจท ุกครั้งเม่ือไม ม ีการปฏ ิบ ัต ิงานในห องนี้แล ว 

29.ว ัตถ ุท ี ไวต อการทำปฏ ิก ิร ิยาแล วเก ิดการล ุกไดน ั้น ไดม ีการจ ัดแยกเก ็บไว ต างหาก โดยอย ู หางจาก 

อาคารและว ัตถ ุต ิดไฟในระยะที ปลอดภ ัย 

30.ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดท่ีจะเปนสาเหตุใหเกิดการ  

ติดไฟ 
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มาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย ตอ 

31.ม ีการจ ัดทําป าย “ห ามส ูบบ ุหรี ” บร ิเวณห องเก ็บว ัตถ ุไวไฟ 
32.จ ัดให ม ีการกําจ ัดของเส ียโดยการเผาในเตาท ี ออกแบบสําหร ับการเผาโดยเฉพาะ ในท ี โล งแจ ง โดย 

ห างจากที พน ักงานทํางานในระยะที ปลอดภ ัย 

33.จ ัดให ม ีสายล อฟ า เพ่ือป องก ันอ ันตรายจากฟ าผ า 
34.จ ัดให ม ีระบบส ัญญาณแจ งเหต ุเพล ิงไหม ชน ิดเปล งเส ียง ให พน ักงานท ี ทํางานอยู ภายในอาคารได ย ิน 

ท่ัวถ ึง 

35.มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยเดือนละ  

หนึ่งครั้ง 

36.จ ัดให ม ีกล ุ มพน ักงานเพ่ือทําหน าท ี เก่ียวก ับการป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย และม ีผ ู อํา นวยการป องก ัน 

และระง ับอ ัคค ีภ ัยเป ็นผ ูอํานวยการในการดําเน ินงานท้ังระบบประจําอยู ตลอดเวลา 

37.จัดใหผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันและ 

ระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือกรณี 

ฉุกเฉิน 

38.จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟ 
39.จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง   และฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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แผนการป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัยในสถานประกอบการ 

บร ิษ ัท อ ูกร ุงเทพ จําก ัด 
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

ร ัฐว ิสาหก ิจในความควบค ุมของกองท ัพเร ือ  กระทรวงกลาโหม 

 
อ ุบ ัต ิเหต ุต างๆ สามารถเก ิดข ึ้นได ตลอดเวลา โดยที บางครั้งเราอาจไม ท ันร ู ต ัวซ ึ่งอาจเก ิดจากธรรมชาติ 

หร ือเก ิดจากการกระทําท ี ม ีม ูลเหต ุจากความประมาท ด ังในกรณ ีของอ ัคค ีภ ัยน ั้นสามารถเก ิดข ึ้นได ตลอดเวลา 

และหากไมได รับการดูแล ตรวจตราเอาใจใส ใหความสําคัญ โดยเฉพาะก ับองคการท ี่ม ีการผล ิตหรือเรียกวา 

“โรงงาน” ซ ึ่งมักจะเป ็นแหล งกําเนิดหรือบ อเกิดของอ ุบัติภ ัยน ั้นๆ ได  เน ื่องจากเป ็นจ ุดรวมพล ังงานหลายๆ 

ประเภทอย ู ในระบบของการผล ิต รวมท ั้งย ังเป ็นการรวมบ ุคลากรจํานวนมากท ี่เก่ียวข องก ับเคร ื่องจ ักรอ ุปกรณ 

ต างๆ หลากหลายชน ิด ซ ึ่งส ิ่งเหล าน ี้ล วนแต เป ็นป ัจจ ัยสําค ัญท ี่อาจก อให เก ิดอ ุบ ัต ิภ ัยชน ิดท ี เร ียกว า  “อ ัคค ีภ ัย” 

ได 

ด ังน ั้น เพ ื่อให เก ิดความปลอดภ ัยข ึ้นท ั้งช ีว ิตและทร ัพย ส ินท ั้งหมดท ี่ม ีอย ู  จ ึงควรจ ัดทําแผน

ป องก ัน อ ัคค ีภ ัยข้ึน 

หนาท่ีของผูรับผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภัย 

1. ฝายบริหาร 

2. พนักงานทุกคน 

3. เจ าหน าท่ีความปลอดภ ัย 
4. ยาม ร ักษาการณ ความปลอดภ ัยฯ 

1.  ฝ ุายบร ิหาร 

1.1   การจ ัดผ ังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลย ีใหม ๆ ให คําน ึงถ ึงการเก ิดอ ัคค ีภ ัย 
1.2   กําหนดพ้ืนท่ี ควบค ุมกระบวนการผล ิต เครื่องม ือ เครื่องจ ักรที อาจเก ิดอ ัคค ีภ ัย 

1.3   กําหนดมาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานให ปลอดภ ัยจากอ ัคค ีภ ัย 
1.4   ควบคุมการใชไฟ การกอเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอนไฟฟาสถิตย   หรือวิธีการทํางาน 

อ่ืนใดที่ทําใหเกิดอัคคีภัย เชน การเชื่อม การตัด การขัด ทอรอนตางๆ ตลอดจนการขนยาย ขนสง    

เคลื่อนยายสารไวไฟผูอนุญาตใหมีการทํางานดังกลาวตองเปนผูจัดการโรงงานหรือผูสงไดรับมอบหมาย 

1.5   มอบหมายให ม ีคณะกรรมการความปลอดภ ัยและเจ าหน าท ี ความปลอดภ ัยกําหนดแผน และการ 

ดําเน ินการป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย เช น การฝ ึกอบรม การตรวจสอบ การปร ับปร ุงของงาน เป ็นต น 

1.6   ต ิดตามตรวจสอบก ิจกรรมต างๆ ที เกี ยวก ับการป องก ันอ ัคค ีภ ัย 
1.7   วางแผนระยะยาวเก ี่ยวกับการป องกันอ ัคค ีภัย เชน ในเร ื่องการติดต ั้งระบบตรวจสอบสารไวไฟหรือ 

คว ันไฟ ระบบส ัญญาณเต ือนภ ัย ระบบด ับเพล ิงอ ัตโนม ัต ิในจ ุดที ม ีสารไวไฟหร ือสารต ิดไฟได ง าย 

1.8   กําหนดระเบ ียบและการควบค ุมผ ูร ับเหมาหร ือบ ุคคลภายนอกที ปฏ ิบ ัต ิงานเกี ยวก ับการก อเก ิดไฟต างๆ 
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2.  หน าที ความร ับผ ิดชอบ ของ “พน ักงานท ุกคน” เกี่ยวก ับการป องก ันอ ัคค ีภ ัย 
2.1   พน ักงานท ุกคนต องปฏ ิบ ัต ิตามกฎแห งความปลอดภ ัยในการทํางานด ังนี้ 

1)  ห ามก อไฟในบร ิเวณที หวงห ามหร ือในบร ิเวณโรงงานก อนได ร ับอน ุญาตจากผ ูม ีหน าที ร ับผ ิดชอบ 
2)  ห ามส ูบบ ุหร ี ในบร ิเวณท ี ม ีป ูาย “อ ันตรายจากสารไวไฟหร ือว ัตถ ุระเบ ิด” หร ือ “บร ิเวณท ี ห ามส ูบ 

บ ุหรี ” นอกจากสถานที จ ัดไว เท านั น 

3) หามทําการซอมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงายโดยพละการ 

กอนท่ีชางซอมและเจาหนาที่ความปลอดภัยจะรวมกันจัดทําใบแจงซอมตาม ข้ันตอนและวิธีการท่ี 

กําหนด 

2.2   การควบค ุมพ้ืนที ที ม ีสารไวไฟหร ือว ัสด ุต ิดไฟได ง าย 
การนําไฟมาใช หร ือก อให เก ิดไฟในพ้ืนท่ีใดๆ ต องห างจากบร ิเวณที ม ีสารไวไฟหร ือว ัสด ุต ิดไฟได 

ง ายอย างน อยในร ัศม ี 10 เมตร กรณ ีท ี ไม อาจทําให ต องทําการป องก ันสารไวไฟหร ือว ัสด ุต ิดไฟได ง าย 

อย างปลอดภ ัยภายใต การควบค ุมของเจ าหน าที ความปลอดภ ัย 

2.3   การปองกันสถานท่ีทํางานและวิธีการท่ีเลี่ยงไฟ 
1)   การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟตางๆ 

-  พน ักงานท ี่พบเห็นภาชนะท ี ใส สารไวไฟหรือเช ื้อเพล ิงต างๆ อย ู ในสภาพท ี่ชําร ุด หร ือ อาจเกิด 

การรั่วไหล ให ร ีบรายงานผ ู ม ีหน าที ร ับผ ิดชอบและกรณ ีที พบว าการรัว่ไหลนัน้อาจก อให เก ิดอ ันตรายร ายแรง 

หากไม แก ไขให ร ีบทําการแก ไขและ/หร ือรายงานผ ูม ีหน าที ร ับผ ิดชอบแก ไขท ันที 

2) การกําจ ัดขยะหร ือเศษว ัสด ุที ต ิดไฟได ง าย 
-  ขยะหร ือเศษว ัสด ุท ี ต ิดไฟได ง าย พน ักงานจะต องเก ็บรวบรวมไว  ในภาชนะท ี ไม ต ิดไฟได ง ายและ 

ห ามนําออกจากบร ิเวณที ทํางานไปเก ็บไว ในสถานที ปลอดภ ัยอย างน อยว ันละ 1 ครั้งต อกะ 

3) เสื้อผาท่ีเปยกเปอนดวยสารไวไฟ 
- เสื้อผ าที เป ียกเปอนด วยสารไวไฟ พน ักงานจะต องเปล ียนเสื้อผ านั้นท ันที 

4) การป องก ันอ ัคค ีภ ัยจากยานพาหนะ 

-  พน ักงานท ี ใช ยานพาหนะขนถ ายส ิ งของในบร ิเวณท ี ม ีสารไวไฟ ถ ังแก สจะต องระม ัดระว ังการชน 

การกระแทก หร ือการก อให เก ิดอ ัคค ีภ ัย 

5) การปองกันอันตรายจากไฟฟา 
-  สายไฟ หลอดไฟ สวิทช มอเตอรไฟฟ า พัดลม เคร ื่องม ือเคร ื่องจักรท ี่ใชไฟฟาท ี่ม ี หรือใชอย ูใน 

บร ิเวณสารไวไฟหร ือว ัสด ุต ิดไฟได ง าย จะต องตรวจตราเป ็นประจําในเรื่องสภาพที ชําร ุด การต อไฟ ปล ั๊กไฟ 

การต อสายด ิน หร ือกรณ ีอ่ืนใดที อาจเป ็น สาเหต ุของอ ัคค ีภ ัย 
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7) การป องก ันอ ัคค ีภ ัยจากการเชื่อมโลหะ 

ก. อ ุปกรณ การเชื่อม สายไฟและข อต อที หลวม/ชําร ุด ต องทําการแก ไชให อยู ในสภาพท่ีปลอดภ ัย 

ข. ทําการตรวจสอบการรั่วไหลของข อต อและวาล วเป ็นประจํา ถ าพบว าม ีการรั่วไหลของแก ส 

จากถ ังแก สให หย ุดการทํางานที ใช ไฟในบร ิเวณนั้น และร ีบทําการ 

ป องก ันแก ไขโดยเร ็ว 

ค. ถ ังแก สและถ ังน าม ันเช ือเพล ิงต องวางไว ห างจากเปลวไฟประกายไฟ 

ความร อน ท อร อยต างๆ หร ือส วนของเครื องม ือเครื่องจ ักรท่ีอาจ

ก อให เก ิดความร อนได ในระยะ 7 เมตร  

ง. สายไฟ สายแก ส ขณะทำการต ัดเชื่อมต องไม ก ีดขวางการทํางานหร ือ

ตรงบร ิเวณที อาจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ 

จ. ห ามท้ิงหร ือปล อยห ัวเช ือมไว โดยไม ด ับไฟหร ือป ิดเครื่อง 
ฉ. การเชื่อมต องระว ังเปลวไฟ สะเก ็ดไฟที จะถ ูกลมพ ัดปล ิวไปตกอยู ในบร ิเวณที ม ีสารไวไฟหร ือ ว ัสด ุ

ต ิดไฟได ง าย หร ือเป ็นอ ันตรายต อพน ักงานข างเค ียง 

8) การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟโดยพนักงาน 
ก. การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟหามผานหรือใหหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีการทํางานแลวเกิด

ประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ดโลหะ  ฯลฯ 

ข.  การขนส งสารไวไฟให ระม ัดระว ังการตกหร ือหกเรี ยราดบนพ้ืนที ทํางาน 

ค.  ให ใช ว ิธ ีการขน-ยกท่ีปลอดภ ัย 

ง.  ภาชนะท่ีบรรจ ุสารไวไฟที ไม จําเป ็นต องเป ิดฝาให ป ิดฝาให ม ิดช ิด 

จ.  ให ระม ัดระว ังการเร ียงตั้งที อาจเก ิดการตกหล นหร ือล มลงมาได 

 

3. หนาท่ีความรับผิดชอบ ของ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน  (จป.) 

3.1 กําหนดเขตพ้ืนที เส ียงต อการเก ิดเพล ิงไหม 
3.2 ตรวจสอบสถานที ล อแหลมต อการเก ิดอ ัคค ีภ ัยเป ็นประจํา 

3.3 กําหนดรายละเอ ียดของแผนป องก ันและระง ับอ ัคค ีภ ัย ตลอดจนจ ัดให 

ม ีการอบรมและฝ ึกปฏ ิบ ัติ เป ็นระยะๆ 

3.4 จ ัดหา ซ อมบําร ุง และตรวจสอบเครื่องด ับเพล ิงและอ ุปกรณ ด ับเพล ิงให อยู ในสภาพท่ีพร อม

ต อการใช งานได ตลอดเวลา 

3.5 ควบค ุมการทํางานของผ ูร ับเหมาหร ือบ ุคคลภายนอกในเรื่องที เก่ียวก ับอ ัคค ีภ ัย 
3.6 ออกเอกสาร “ใบอนุญาตการทํางาน” ใ น พ้ื น ท่ี ค ว บ คุ ม อั ค คี ภั ย  
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4. หนาท่ียาม  รักษาการความปลอดภัย 

4.1 ตรวจตราไม ให บ ุคคลภายนอกหร ือผ ูร ับส งส ินค าเข าไปในโรงงานหร ือสถานที เส ียงต อการเก ิด 

เพล ิงไหม 

4.2  ร ะ มั ด ร ะ วั ง การก อว ินาศภ ัย บร ิเวณเก ็บว ัตถ ุระเบ ิดหร ือบร ิเวณที เส ียงต อการเก ิดเพล ิงไหม 

4.3 เม่ือพบเห็นสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ให รีบรายงานตอผูท่ีเก่ียวของ 
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แผนการตรวจตรา 

บร ิษ ัท อ ูกร ุงเทพ จําก ัด 
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

ร ัฐว ิสาหก ิจในความควบค ุมของกองท ัพเร ือ  กระทรวงกลาโหม 

 

แผนการตรวจตรามีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปองกันอัคคีภัย   โดยกําหนดใหตรวจเกี่ยวกับวัตถุ  

ท่ีเปนเชื้อเพลิงของเสียท่ีติดไฟงาย  แหลงความรอน อุปกรณดับเพลิง 

 
หล ักการจ ัดทำแผน 

 
 

1.   กําหนดบ ุคคลและพ้ืนที ที ร ับผ ิดชอบในการตรวจตราอย างช ัดเจน โดยกําหนดบ ุคคลที จะทําหน าที แทนได 

ด วย 

2.   กําหนดเรื่องที ต องการในแต ละพ้ืนที เป ็นการเฉพาะ โดยจ ัดทําเป ็นแบบรายงานผล

การตรวจท่ีสะดวกต อ การรายงาน 

3.   กําหนดระยะเวลาท่ีตรวจและสงแบบรายงาน 

4.   กําหนดบ ุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แล วสร ุปข อบกพร องให ผ ูบร ิหารในแต ละหน วยปร ับปร ุงแก ไข เช น 

ผ ูจ ัดการโรงาน จ ัดการฝ ายธ ุรการ ฯลฯ แล วสร ุปรายงานผ ูอํานวยการแผนฯ ท ุกเด ือน 

5.  ควรใหมีการตรวจตราทุกกะ 
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ฝุายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน 

ฝุายธุรการสรุปรายงาน ผอ. 

ผอ.แผนฯ 

แผนการตรวจตรา 

 แ ผ น ผั ง ข้ั น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีขอบกพรอง ไมมีขอบกพรอง 
 

 

 

หัวหนาฝายท่ีเก่ียวของ 

สั่งการ 

เก็บรวบรวมเอกสาร 

โดยฝายธุรการ 

 

 

สั่งแกไข ไมสั่งแกไข 
 

 

พนักงานท่ีรับผิดชอบ 

ปรับปรุงแกไข 
 

 

 
รายงานผล 

มีอุปสรรค  

 
รอย 

กอนเขาทํางาน 10 นาที 

ตรวจสถานท่ีตามท่ีกําหนด 

สงแบบรายงานท่ีฝุายธ ุรการ 

 

เร ียบ 
 หัวหนาฝุาย 

สั่งการ 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” 

หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................ 

หัวขอการสํารวจ ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ หมายเหตุ 

๑. มีปายขอปฏิบัติเก่ียวกับการกับเพลิงและการอพยพหนไีฟ 

และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 

    

๒. มีแผนปองกนและระงับอัคคีภัยประจําหนวยงาน     

๓. วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแลวอาจกอใหเกิดการลุกไหมมีการแยกเก็บ 

โดยไมปะปนกัน 

    

๔. วัตถุซึ่งสามารถอุมน้ําหรือซับน้ําไดมาก มีการจัดเก็บไวบนพื้นของ 

อาคาร ซึ่งสามารถรองรับน้าํหนกัที่เพิ่มข้ึนได 

    

๕. มีเสนทางหนไีฟทุกชั้นอยางนอยชั้นละสองเสนทาง     

๖. เสนทางหนไีฟไมมีสิ่งกีดขวาง     

๗. ประตูในเสนทางหนไีฟทำดวยวัตถุทนไฟ ไมมีธรณีหรือขอบ

ก้ัน บานประตูเปดออกไปตามทศิทางของการหนีไฟ 

    

๘. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟตองไมปดตาย ใสกลอนกุญแจ ผกู ลาม

โซ หรือทําใหเปดออกไมไดในขณะที่มีบุคคลากรปฏิบัตงิานอยู 

    

๙. มี ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในทุกข้ัน 
* กรณี: หนวยงานที่มีอาคารตัง้แตสองชั้นข้ึนไป หรือมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 

ตั้งแตสามรอยตารางเมตรข้ึนไป 

    

๑๐. มี แสงสวาง เพียงพอ สําหรับ: ทางหนีไฟในการอพยพบคุลากร 

ออกจากอาคาร และมีแหลงจายไฟสาํรองสําหรับการหนไีฟ และใช 

กับอุปกรณในการดับเพลิงหรืออุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของทันทีที่ไฟดับ 

    

๑๑. มีปายชีบ้ง เพื่อ: บอก “ทางหนีไฟ” ที่เห็นไดอยางชัดเจน     

๑๒. มี ระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณประกอบ 
เพื่อ: สามารถดับเพลิงข้ันตนไดอยางเพียงพอ 

    

๑๓. มี เคร่ืองด ับเพลิง  แบบเคลื่อนยายได   เพียงพอและเหมาะสม 

ตามประเภทของเพล ิง 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” 

หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................ 

หัวขอการสํารวจ ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ หมายเหตุ 

๑๔. มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงใหอยูในสภาพ ที่ใช

งานไดดี โดย: ตรวจสอบอยางนอยหกเดือนตอหนึ่งคร้ัง พรอมตดิ  
 ปายแสดงผลการตรวจสอบและวันทีต่รวจ สอบคร้ังสุดทาย  
ไวที่อุปกรณ 

    

๑๕. มีการติดตั้งปายแสดงจดุตดิตั้งอุปกรณดับเพลิง ที่สามารถเห็น 

ไดอยางชัดเจน 

    

๑๖. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลงิในที่เห็นไดชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง     

๑๗. มีการดูแลรักษา และตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหอยในสภาพ 

ใชงานไดด ี ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง พรอมติดปายแสดงผลการ 

ตรวจสอบและวนัที่ทาํการตรวจสอบคร้ังสุดทายไวที่อุปกรณ 

    

๑๘. มีการปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัว 

ของความรอน ซึ่งเกิดจาก: 

- กระแสไฟฟาลัดวงจร 

- เคร่ืองยนตหรือปลองไฟ 

- การแผรังสี การนาํหรือการพาความรอน 

- เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เกิดประกายไฟ หรือ ความรอนสงู 

- การสะสมของไฟฟาสถิต 
- การสะสมความรอนของปลองระบายควนั 

    

๑๙. กรณี: มีการเก็บถังกาชชนิดเคลื่อนยายไดชนิดเหลวมีการ 

ดําเนินการ ดังนี ้

- กรณีที่เก็บถังกาชไวนอกอาคาร มีการจัดเก็บไวในที่เปดโลง มกีาร 

ปองกันความรอนและปองกันความเสียหายที่เกิดจากพาหนะ 

- กรณีเก็บถังกาชไวในอาคาร มีการแยกเก็บไวในหองที่มีผนังทาํ 

ดวยวัตถุทนไฟ มีการระบายอากาศไดดี มีระบบตรวจจบักาชอัตโนมัต ิ

- หามเก็บถังกาชไวใกลวตัถุที่ลกุไหมไดงาย 
- มีโซรัดกันลม และติดตัง้ฝาครอบหัวถังเพื่อความปลอดภัยในขณะ 

เคลื่อนยาย หรือจัดเก็บ 
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บริษัท อูกรุงเทพ จ ากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” 

หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................ 
 

หัวขอการส ารวจ ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ หมายเหตุ 

๒๐. มีการแยกเก็บวัตถุที่ติดไฟไดงายประเภทไม กระดาษ 
ขนสัตว ฟาง โฟม ฟองน้ําสังเคราะห ไวในอาคารตางหากหรือเก็บ 

ในหองทนไฟที่หลงัคาหรือฝาหองตองไมทําดวยแกวหรือวัตถุ 

โปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได หรือกรณีที่มีจํานวนนอยอาจ 

เก็บไวในภาชนะทนไฟ หรือถังโลหะที่มีฝาปด 

    

๒๑. มีการดําเนินการเก่ียวกับการจํากัดของเสียที่ติดไฟได ดงันี ้
- มีการทําความสะอาดเพื่อมิใหมีการสะสมหรือตกคาง

ของ ของเสียที่ติดไฟไดอยางนอยวันละหนึ่งคร้ัง 

- เก็บรวบรวมไวในภาชนะปดที่เปนโลหะ 
- นำของเสียที่รวบรวมไวออกไปจากบริเวณที่บุคคลากร 

ปฏิบัติงานอยางนอยวนัละหนึง่คร้ัง และตองกําจัดใหหมด

อยาง นอยเดือนละหนึง่คร้ังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและมี

 

    

๒๒.   กรณีการกําจัดของเสียที่ติดไฟไดงายโดยการเผา  ให 

ดําเนินการ ดงันี ้

- ใหเผาในเตาที่ออกแบบโดยเฉพาะ หรือเผาในที่โลงแจงหาง 

บริเวณปฏิบัติงานในระยะทีป่ลอดภัยและอยูใตลม 

- จัดใหบุคลากรที่ทําหนาที่เผาสวมใสอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคล 

- จัดเก็บเถาถานที่เหลือจากการเผาไวในที่ปลอดภัยมิดชิด 

ปองกันการร่ัวไหล หรือนําไปฝงในที่ที่ปลอดภัย 

    

๒๓ .  ม ีระบบป องก ันอ ันตรายจากฟ าผ าสาํหร ับอาคารหร ือ 

สิ่งกอสราง 

    

๒๔. มีมาตรการปองกันผลกระทบจากฟาผาเขาสูระบบไฟฟาของ 

อาคาร 

    

๒๕. ม ีการจ ัดให บ ุคคลากรไม น อยกว าร อยละส ิบของจํานวน 

บ ุคคลากรของหน วยงานร ับการฝ ึกอบรมด ับเพล ิงข้ันต นตาม 

กฎหมายกําหนด 
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บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
แบบสํารวจความปลอดภัยในการทํางาน “การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” 

หนวยงาน:.............................................................................สังกัด : กอง/ฝาย........................................ 
 

หัวขอการส ารวจ ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ หมายเหตุ 

๒๖. จัดใหผูมีหนาที่เก่ียวกับการปองกันและระงบัอัคคีภัยรับการ 

ฝกอบรมเก่ียวก ับการปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆ 

ในการดับเพล ิง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉ ิน 

    

๒๗. มีการจัดใหบุคลากรในหนวยงานฝกซอมอพยพหนีไฟออกจาก 

อาคารตามเสนทางหนไีฟ 

    

๒๘. มีการจัดใหบุคลากรทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ 

หนีไฟ พรอมกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

    

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ.................................................................  ผูสํารวจ 

          (.................................................................) 

ตำแหนง......................................................... 

วันท่ีสํารวจ.............เดือน..................................พ.ศ. ................ 
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แผนการอบรม 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

แผนการอบรม  เปนแผนท่ีจัดทําขึ้นสําหรับการปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 

โดยกำหนดใหมีการอบรมพนักงานหรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของสถานประกอบ 

กิจการ ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ 

 

 

หลักการจัดทําแผนการฝกอบรม 

1. กําหนดบุคคลผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม 

2. กําหนดหล ักส ูตรเรื อง หร ือห ัวข อที จะทําการฝ ึกอบรม ได แก 

- แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

- การด ับเพล ิงขั้นต น 

- การด ับเพล ิงขั้นส ูง หร ือขั้นก าวหน า 

- การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ 

- การอพยพหนีไฟ 

- การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต 

3. เลือกวิธีการอบรม เชน 

- การบรรยาย 

- การอภิปราย 

4. กำ หนดระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม 

5.  กําหนดบุคคลท่ีจะเขารับการฝกอบรม ใหเหมาะสมกับเร่ืองหรือหัวขอฝกอบรม 

6. มีการประเมินผลการอบรมทุกคร้ัง 
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แผนการอบรม 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 

 

 

วัตถุประสงค 

หล ักส ูตร: การฝ ึกอบรมด านความปลอดภ ัย เร่ือง การด ับเพล ิงข้ันต น 

เพื่อให ผู เข าร ับการฝ ึกอบรมม ีความรู ความเข าใจ เกี ยวก ับว ิธ ีการด ับเพล ิงขั้นต นและสามารถใช ถ ัง 

ด ับเพล ิง รวมท้ังสายด ับเพล ิงและห ัวฉ ีดด ับเพล ิงได อย างถ ูกต องเหมาะสม 

หัวขอการฝกอบรม 

- ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม 

- การแบงประเภทของเพลิง 

- การป องก ันแหล งกําเน ิดไฟ 

- เคร่ืองมือดับเพลิง 

- วิธีดับเพลิงประเภทตางๆ 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

พนักงาน   ผูปฏิบัติงานทุกคน 

วิธีการฝกอบรม 

การบรรยายภาคทฤษฏี และการฝ ึกซ อมภาคปฏ ิบ ัติ 

จํานวนผู เข าร ับการฝ ึกอบรม 

50 คน / รุน 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

ใชเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3  ชั่วโมง) 

กำหนดการฝกอบรม 

วันท่ี 1, 15, 30 ของทุกเดือน 

งบประมาณ 

5,000 บาท 

ผูรับผิดชอบ 

แผนกความปลอดภัยในการทํางาน รวมกับ แผนกทรัพยากรบุคคล 



 

แผนการฝกอบรม เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 

ของ 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 

ลําดับท่ี ผู เข าอบรม หลักสูตร วิทยากรและคณะครูฝก 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หมายเหตุ 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

พนักงาน ระดับบริหาร 

พนักงาน ระดับหัวหนางาน 

พนักงาน ระดับปฏิบัติการ 

ทุกคน 

 

 

พน ักงานห ัวหน างาน 

 

- หลักสูตร: การดับเพลิงเบื้องตน 

สําหรับลูกจาง 40% 

- การอบรมการใชอุปกรณตางๆ 

ในการดับเพลิง 

- การฝ ึกซ อมด ับเพล ิงและซ อมอพยพหน ีไฟ 
 

- การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 

- งานป องก ันและบรรเทา 

สาธารณภ ัย ยานนาวา 

 

 

 

 

- โรงพยาบาลส งเสร ิมส ุขภาพ 

ตําบล (สถาน ีอนาม ัยฯ) 

  

- อบรมด ับเพล ิงขั นต น 

40% ของล ูกจ าง 

 

 

- ฝ ึกซ อมด ับเพล ิง และ

อพยพหน ีไฟขั นต น 

 

 

 

 

 

27 
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แผนการรณรงค ป องก ันอ ัคค ีภ ัย 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

 

แผนการรณรงค ป องก ันอ ัคค ีภ ัย เป ็นแผนท ี่จ ัดทําข ึ้นเพ ื่อป องก ันการเก ิดอ ัคค ีภ ัยในสถานประกอบการ 

และเป ็นการสร างความสนใจ รวมท้ังส งเสร ิมในเรื่องของการป องก ันอ ัคค ีภ ัยให เก ิดข้ึนก ับผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานท ุกคน 

ท ุกระด ับในสถานประกอบการ 

 

หล ักการจ ัดทำแผนการรณรงค ป องก ันอ ัคค ีภ ัย 

1.    กําหนดบ ุคคลผ ูร ับผ ิดชอบในการจ ัดการรณรงค 

2.    กําหนดเรื่อง หร ือห ัวข อที จะทําการรณรงค ได แก 

- องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม 

- การจ ัดเก ็บว ัสด ุไวไฟ 

- การลดการส ูบบ ุหรี่ 

- ผลที เก ิดข้ึนจากอ ัคค ีภ ัย 

- การทำความสะอาด 

3.    เล ือกว ิธ ีการหร ือร ูปแบบการรณรงค ที เหมาะสม เช น 

- การประกวด 

- การจัดทําโปสเตอร และปายตางๆ 

- การจ ัดน ิทรรศการ 

- การใชสื่อตางๆ 

4.    กำหนดระยะเวลาที่ใชในการรณรงค 

5.    กำหนดบุคคลหรือกลุมเปาหมายที่ใชในการรณรงค 

6.    ประเมินผลจากการรณรงคทุกครั้ง 
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แผนการรณรงค ป องก ันอ ัคค ีภ ัย 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

ก ิจกรรม: การรณรงค เก่ียวก ับการป องก ันอ ัคค ีภ ัย 
 

เพ่ือเป ็นการส งเสร ิมและสน ับสน ุนให พน ักงานท ุกคนตระหน ักเก่ียวก ับการป องก ันอ ัคค ีภ ัย ซ่ึงจะทําให 

เก ิดความปลอดภ ัยข ึ้นในบร ิษ ัทฯ รวมท ั้งในการปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายของบร ิษ ัทฯ จ ึงจ ัดให ม ีก ิจกรรม  “การ 

ประกวดภาพวาดสาเหต ุของการเก ิดอ ัคค ีภ ัย” โดยม ีข อกําหนด ด ังนี้ 

1. ลักษณะของภาพ 
- เปนภาพวาดลงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ 4 หรือ 8” x  10” 

- ภาพวาดจะต องม ีแนวความค ิดแสดงให เห ็นถ ึงสาเหต ุของการเก ิดอ ัคค ีภ ัยพร อมค าอธ ิบาย

ถ ายทอด ความหมายของภาพนั น 

-  สามารถสงภาพไดท้ังภาพสีหรือภาพขาวด า 

2. การสงเขาประกวด 

- พนักงาน 1 คน สามารถสงภาพวาดไดไมเกิน 3  ภาพ 

- สงภาพไดท่ี แผนกความปลอดภัย ภายใน วันท่ี  .......................................................... 

3. การตัดสิน 

- คณะกรรมการจะเป ็นผ ูพ ิจารณาต ัดส ินและประกาศผลในว ันท่ี ...................................................... 

-  การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

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. ภาพที ได รางว ัลจะนําลงวารสารของบร ิษ ัทฯ และจะใช พ ิจารณาเผยแพร ในโอกาสต อไป 
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แผนการรณรงค ป องก ันอ ัคค ีภ ัย 

บริษัท อูกรุงเทพ จ ากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

เปนแผนเพ ื่อป องก ันการเกิดอัคค ีภัย โดยเปนการสรางความสนใจ และส งเสริมในเร ื องการป องก ัน 

อ ัคค ีภ ัยให เก ิดขึ นในท ุกระด ับของพน ักงาน โดย: มี แผนรณรงค ในการป ูองก ันอ ัคค ีภ ัย ด ังนี้ 

ท่ี ห ัวข อรณรงค ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

1 5 ส. เพื อความปลอดภ ัยในการทํางาน 

-  ล ง ม ื  อ ทํา 5 ส.   ท ุกเย ็นว ันพ ุธ ก อน 

เล ิกงาน 30 นาที โดย:  ให ต ัวแทนของ 

พน ักงาน ช ุดละ 10 คน เข าร วม และ 

ม ีของรางว ัลแจกให  เช น ถ ุงม ือ ผ าก ัน 

เปอน 

1. ฝายบริหาร 

2.  ผูบังคับบัญชา 

3. เจาหนาท่ีฯ 

4. พน ักงานที เป ็น 

ต ัวแทนหน วยงาน 

   

2 การลดการส ูบบ ุหรี่ 

- จ ัดพ้ืนท่ีส ูบบ ุหรี่ และแจ งให พน ักงาน 

ในหน วยงานทราบ ต ิดประกาศ “กฎ 

ระเบ ียบ และบทลงโทษ” ท ี ช ัดเจน 

- ใหรางวัลก ับผ ู ท ี่ถายภาพบุคคลท ี่ส ูบ 

บ ุหรี่ในพ้ืนท่ีทํางาน 

1. ฝายบริหาร 

2.  ผูบังคับบัญชา 

3. เจาหนาท่ีฯ 

4. พนักงานท่ีเปน 

ตัวแทนหนวยงาน 

   

3 การจัดบอรดความปลอดภัย 

- จ ัดบอร ดเก ี่ยวก ับความร ู ด านการ 

ป องก ันอ ัคค ีภ ัย ว ิธ ีการใช ถ ังด ับเพล ิง 

เบ ื้องต น  รวมท ั้งข าวอ ุบ ัต ิเหต ุ  การ 

ส ูญเส ียเนื่องจากอ ัคค ีภ ัย 

1. ฝายบริหาร 

2.  ผูบังคับบัญชา 

3. เจาหนาท่ีฯ 

4.   พน ักงานท่ีเป ็น 

ต ัวแทนหน วยงาน 

   

4 การสาธิตการดับเพลิงเบื้องตน 

- สาธิตการใชถังดับเพลิงเบื้องตน โดย 

การจําลองสถานการณเพลิงไหม โดย 

การกอไฟกองเล็ก แลวสาธิตการใชถัง 

ดับเพลิง 

1. ฝายบริหาร 

2.  ผูบังคับบัญชา 

3. เจาหนาท่ีฯ 

4.   พน ักงานที เป ็น 

ต ัวแทนหน วยงาน 
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แผนระง ับอ ัคค ีภ ัย บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

กําหนดลําด ับข้ันตอนการปฏ ิบ ัติ เมื่อ พน ักงาน พบเหตุ  เ พ ลิ ง ไ ห ม  
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หัวหนาชุดดับเพลิงข้ันตน 

เรือเอกศุภวิทย ทิพเลิศ 

หัวหนาแผนกโรงงาน 

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ 

ปฏบิ ัติการอ่ืนในขณะเกิดเพลิงไหม 

พนักงานผจญเพลิง 

 
 
 
 
ฝาย/แผนก:  สํานักงานยานนาวา 

บริเวณ:  แผนกโรงงาน 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดต ัวบ ุคคลและหน าที่ 

เพ่ือระง ับเหต ุเพล ิงไหม ข้ันต น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ูร ับผ ิดชอบ 1. ชื่อ นายสรเสน ห  แช มช อย ผ ูร ับผ ิดชอบ 1. ชื่อ นายส ุพ ิน ส ุนทร 

2. ชื่อ นายจํารอง พลอยเพ ็ชร 2. ชื่อ นายณ ัฐว ุฒิ  กลิ่นสอน 

3. ชื่อ นายศ ุภณ ัฐก ิจ วงศ ส ันเท ียะ  3. ชื่อ นายสาโรจน  บุญล้ํา  

ลําด ับหน าท่ี 1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา  ลําด ับหน าท่ี     1. น้ํา “ถังด ับเพลิง” เขาระง ับเหต ุ                                

.                   2 ควบคุมการเคลื่อนยายทร ัพยสนิ/ สิ่งของท่ีสําคัญ                     2. เขาประจําจุด “หัวฉีดดับเพลิง” 

3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน 3. เขาประจําจุด “หัวฉีดดับเพลิง” 
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พนักงานผจญเพลิง 

 

 

 
 

ฝาย/แผนก: สํานักงานยานนาวา 

บริเวณ: แผนกการอู 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดต ัวบ ุคคลและหน าที่ 

เพ่ือระง ับเหต ุเพล ิงไหม  ข้ันต น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ผ ูร ับผ ิดชอบ: 1. ชื่อ นายก าวไกล จงหมาย 

 
ผ ูร ับผ ิดชอบ: 

 
1. ชื่อ นายรุ งธรรม คงภ ักดี 

2. ชื่อ นายลําธาร พรหมมา  2. ชื่อ นายภุชงค อยูเส็ง 

3. ชื่อ นายปพน สงคจิตร  3. ชื่อ นายชลธี ก่ิงจันทร 

หนาท่ีรับผิดชอบ:1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา หนาที่รับผิดชอบ: 1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ 

2. ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสิน/สิ่งของท่ีสําคัญ  2.  เขาประจําจุด “หัวฉีด

 3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน  3.  เขาประจําจุด “หัวฉีด

 

 หัวหนาชดุดับเพลิงข้ันต น 

เรือเอกนิรันดร แยมเกสร 

หัวหนาแผนกการอู 

 

  
  

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ 

ปฏบิ ัติการอ่ืนในขณะเกิดเพลิงไหม 
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ฝุาย/แผนก: สํานักงานยานนาวา 

บริเวณ:  อาคารสํานักงาน 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดต ัวบ ุคคลและหน าที่ 

เพ่ือระง ับเหต ุเพล ิงไหม ข้ันต น 

 

ผ ูร ับผ ิดชอบ: 1. ชื่อ นายส ุพ ีร ุตม ช ีพพล ผ ูร ับผ ิดชอบ: 1. ชื่อ นายธนาพ ิพ ัฒน ว ุฒ ิวงศ 

2. ชื่อ นายฉ ัตรช ัย ย ืนยง 2. ชื่อ นายบ ัญจภ ัทร ทองท วม 

3. ชื่อ นายพัฒนภูมิ ศรพรม 3. ชื่อ นายอเนก นาคเงิน 

หนาท่ีรับผิดชอบ:1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา หนาที่รับผิดชอบ: 1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ 

2. ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสิน/สิ่งของท่ีสำคัญ  2.  เขาประจําจุด “หัวฉีด

 3. ร องขอความช วยเหล ือจากหน วยงานอ่ืน  3.  เขาประจําจุด “หัวฉีด

 

หัวหนาชดุดับเพลิงข้ันต น 

นายเวช วิภาตกนก 

ผูอํานวยการกองธ ุรกิจและการตลาด 

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ 

ปฏบิ ัติการอ่ืนในขณะเกิดเพลิงไหม 

พนักงานผจญเพลิง 
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หัวหนาชดุดับเพลิงข้ันต น     

พันจาเอกสถาพร แกวประเสริฐ 

หัวหนาแผนกกํากับซอมสราง 

พนักงานควบคุมเครื่องจักร หรือ 

ปฏบิ ัติการอ่ืนในขณะเกิดเพลิงไหม 

พนักงานผจญเพลิง 

 

 

 
 

ฝาย/แผนก: สํานักงานสัตหีบ (อรม.) 

บริเวณ: สํานักงาน อาคาร F 

บริษัท อูกรุงเทพ จําก ัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม การกําหนดต ัวบ ุคคลและหน าที่ 

เพ่ือระง ับเหต ุเพล ิงไหม ข้ันต น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ูร ับผ ิดชอบ 1. ชื่อ นายช ูพงศ ต นสาลี ผ ูร ับผ ิดชอบ 1. ชื่อ นายจาตุรงค แกวตรีวงศ 
 2. ช ือ นายทว ิปพ ันธ ม ุส ิกพ ันธุ  2. ช ือ นายว ิเช ียร อ อนดี 
 3. ชื่อ นายจักรกฤษณ พรหมรักษา  3. ชื่อ นายลบ จันทำ  

ลำดับหนาท่ี 1. ควบคุม/จัดการเครื่องมือ/เครื่องใชและระบบไฟฟา ลําดับหนาท่ี 1. น้ํา “ถังดับเพลิง” เขาระงับเหตุ 
 2. ควบคุมการเคลื่อนยายทรัพยสิน/สิ่งของท่ีสําคัญ  2.  เขาประจําจุด “หัวฉีด

  3. รองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน  3.  เขาประจําจุด “หัวฉีด
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โครงสรางหนวยงานปองกันระงับ

อัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมข้ันรุนแรง (สํานักงาน: ยานนาวา) 
 
 

 



 

ผูอ านวยการดับเพลิง 

เรือเอกสถิร เปลี ยนประสิทธิ์ 

 
 

ฝ◌่ ายสง◌่  เสร◌ิมปฏ◌ิบติการ◌ั 

ฝ◌่ ายไฟฟ◌ ้า ฝ◌่ ายปฏิบติการ◌ั ฝ◌่ ายสื่อสารและประสานงาน ฝ◌่ ายเคลื่อนท◌ี◌่ย◌้ายภายใน-ภายนอก 

นาย พจอ.สถาพรฯ 

จกรกฤ◌ั ษณ◌์ แก◌้วประเสร◌ิฐ 

 
หน่วยดบเพล◌ั ◌ิง หน่วยจดหา◌ั และ หน่วยสนบ◌ั  สนน◌ุ หน่วยยามร◌ักษาการณ◌์ หน่วยเดินเคร◌ื◌่อง 

พนกงาน◌ั สนบสน◌ั น◌ุ  การดบเพล◌ั ◌ิง สบน◌ู  าฉ◌ ้  ก◌ุ  

เฉ◌ิน

 หน่

วยดบเพล◌ั 

 ◌ิง 

จากพ◌ืนท◌้

 ◌ี◌่

อ◌ื◌่น 
ควบคมเคร◌ุ ◌ื◌่อง 

 

 

ศนย◌ู ◌์รวมข่าวและสื่อสาร 
ช่วยช◌ีวิต ยานพาหนะ ท◌ีมปฐมพยาบาล 

 

 
   

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม                           
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม  

กําหนดหน าที่ของผู ปฏ ิบ ัต ิงานตามโครงสร าง 

ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

 ห น ว ย จั ด ห า  
 แ ล ะ ส นั บ ส นุ น  
 ใ น ก า ร ดั บ เ พ ล ิง  
- ผูประสานงาน 

 

 

 

 

- ยามรักษาการณ 

 

 

 

 ฝา ย เ ค ลื่ อ น ย า ย  
 ภ า ย ใ น ภ า ย น อ ก  

 

 

 ฝ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร  

 

 

 

ให เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ คอยชวยเหลือ  ดังนี้ 

1.  คอยช วยเหล ือประสานงานระหว างผ ูอํานวยการด ับเพล ิง ยามร ักษาการณ และผ ูเก่ียวข อง 

2.  คอยร ับ-ส ง คําสั่ง จาก ผู อํานวยการด ับเพล ิง ใน การต ิดต อศ ูนย ข าว 

3.  สั่งการแทนผูอํานวยการดับเพลิง ในกรณีท่ีผูอํานวยการดับเพลิงมอบหมาย 
 

1.  ให ร ีบไปย ังจ ุดเก ิดเหตุ คอยร ับคําสั่งจากผ ูอํานวยการด ับเพล ิงและห ัวหน าฝ ายประสานงาน 
2.  ป องก ันม ิให บ ุคคลภายนอกที ไม ม ีหน าที เก ี ยวข องเข าก อนได ร ับอน ุญาต 

3.  ควบค ุมป องก ันทร ัพย ส ินที ฝ ายเคลื่อนย ายนํามาเก ็บไว 

 

1.  ให ร ับผ ิดชอบในการกําหนดจ ุดปลอดภ ัยอ ัคค ีภ ัยในการเก ็บว ัสด ุคร ุภ ัณฑ 

2.  อํานวยความสะดวกในการเคล ือนย ายขนส งว ัสด ุคร ุภ ัณฑ 
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย 

 

ผู อํานวยการกองปฏ ิบ ัต ิการ ให ถ ือปฏ ิบ ัติ ด ังนี้ 
1.  เม่ือเก ิดเพล ิงไหม ในพ้ืนที ให ห ัวหน าฝ ุายปฏ ิบ ัต ิการแยกช ุดปฏ ิบ ัต ิการออกเป ็น 2 ช ุด ค ือ 

“ช ุดควบค ุมเครื่องจ ักร” และ “ช ุดด ับเพล ิง” 

1.1 ช ุด ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร  
เม ื่อเก ิดเพล ิงไหม ในพ ื้นท ี่ใด ให ช ุดควบค ุมเคร ื่องจ ักรทําการควบค ุม เคร ื่องจ ักรให ทํางาน 

ต อไปจนกว าจะได ร ับคําส ั่ง ให หย ุดเคร ื่องจากห ัวหน า  ฝายปฏ ิบ ัต ิการกรณ ีท ี ไม สามารถ 

เด ินเครื่องหร ือได ร ับคําสั่งให หย ุดเครื่อง ให ช ุดควบค ุมเครื องจ ักรไปช วยทําการด ับเพล ิง 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม  

กําหนดหน าที ของผู ปฏ ิบ ัต ิงานตามโครงสร าง 

ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

 ฝา ย ป ฏิ บั ติ ก า ร  1.2  ช ุด ด ับ เ พ ล ิง  เมื อเก ิดเพล ิงไหม ในพ้ืนที ต ัวเองไม ว ามากหร ือน อยช ุดปฏ ิบ ัต ิการช ุดนี้

จะแยกต ัวออกจาก 

การควบค ุมเครื องจ ักรออกทําการด ับเพล ิงโดยท ันท ีที เก ิดเพล ิงไหม โดยไม ต องหย ุดเครื่องและ 

ให ปฏ ิบ ัต ิการภายใต คําส ั่งของห ัวหน าฝ ุายปฏ ิบ ัต ิการในพื นที ในการปฏ ิบ ัต ิการหากจําเป ็น ขอ 

ความช วยเหล ือจากหน วยอื นให ห ัวหน าฝ ายปฏ ิบ ัต ิการส ังดําเน ินการ 

2.  ท ันท ีที ทราบเหตุ “เพล ิงไหม ” ในพ้ืนที ของต ัวเอง ให แจ งข าวทางว ิทย ุส ือสาร/โทรศ ัพท 

ถ ึง เจ าหน าที ความปลอดภ ัยฯ (จป.) ถ ึง ผู อํานวยการด ับเพล ิง และโทรศ ัพท แจ งศ ูนย ฯข าว 

 ฝ า ย ส ง เ ส ริ ม  
 ป ฏิ บั ติ ก า ร  
- หนวยติดตอ 

ดับเพลิงจากพ้ืนท่ี 

อ่ืน 

 

 

 

 

 

-  หน วยเด ินเครื่อง 

ส ูบน้ํา (ฉ ุกเฉ ิน) 

 

 

ใหปฏิบัติหนาที่   ดังนี้ 

1.  ใหแจงสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM(SOS) 
2.  พน ักงานท ี ทราบเหต ุเพล ิงไหม และต องการเข ามาช วยเหล ือด ับเพล ิง ให รายงานต ัวต อ 

ผ ูอํานวยการด ับเพล ิงเพ่ือทําการแบ งเป ็นช ุดช วยเหล ือส งเสร ิมการปฏ ิบ ัต ิงาน 

3.  สําหร ับการเก ิดอ ัคค ีภ ัยในบร ิเวณเครื่องจ ักร ช ุดด ับเพล ิง ควรมาจากช ุดด ับเพล ิงในสถานท่ี 

นั้น ผ ูที มาช วยเหล ือควรช วยเหล ือในการลําเล ียงอ ุปกรณ ด ับเพล ิง 

4.  คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง ใหคอยอยูบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม 
 

ใหปฏิบัติหนาที่   ดังนี้ 
1.  ให เด ินเครื องส ูบน้ําด ับเพล ิงท ันท ีที ได ร ับแจ งเหต ุเพล ิงไหม 

2.  ทําการควบค ุมด ูแลเครื่องส ูบน้ําด ับเพล ิงขณะท่ีเก ิดเพล ิงไหม 
3.  ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณใชงานตามรายการตรวจเช็ค 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม 

กําหนดผู ร ับผ ิดชอบในตาํแหน งต างๆตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
 
 

ตําแหนง 
เวลาปกติ (วันธรรมดา) 

08.00-17.00 น. 

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา 

17.00-08.00 น. 
วันหยุด 

08.00-24.00-08.00 

1. ผูอำ นวยการดับเพลิง 
2. ห ัวหน าฝ ายไฟฟ า 

- ผ ูอํานวยการปฏ ิบ ัต ิการ 

หร ือผ ูได ร ับมอบหมาย 

- หัวหนาแผนกไฟฟา 

- ห ัวหน าแผนก/หน วยงาน 

ประจํา พ้ืนที หร ือใกล เค ียง 

- พนักงานนอนเวร 
................. 

- ห ัวหน าแผนก/หน วย 

ประจําพ้ืนที หร ือ 

ใกล เค ียง 

- พนักงานนอนเวร 

3.  หัวหนาฝายปฏิบัติการ 
- หน วยค ุมเครื่องจ ักร 

- หัวหนาฝายโรงงาน หรือ 

ผูไดรับมอบหมาย 

- พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ 
- ทีม Emergency Response 

(อยูระหวางการจัดตั้งทีม) 

-......................................... 
 

- พนง.ควบคุมเครื่องจักรปกติ 
- ทีม Emergency Response 

(อยูระหวางการจัดตั้งทีม) 

............................. 

- ................................ 
 

- พนง.ควบคุม 

เคร่ืองจักรปกติ 

- ทีม Emergency 

Response (อยู 

ระหวางการจัดตั้งทีม) 

4. ห ัวหน าฝ ายส ือสาร 

และประสานงาน 

 ห น ว ย ส นั บ ส นุ น  
- พยาบาล 

- จนท.ยานพาหนะ 
- จนท.ศูนยรวมขาว 

และสื่อสาร 

- หน วยจ ัดหาและสน ับสน ุน 

การด ับเพล ิง 

- ผูประสานงาน 

-  ผูจายอุปกรณดับเพลิง 
- ผ ูส ือข าวผ านศ ูนย รวม 

ข าวและการส ือสาร 

- หน วย ‘ยามร ักษาการณ 

- ผ ูจ ัดการฝ ายบ ุคคล 

หร ือผ ูร ับมอบหมาย 

 

- พยาบาลประจำ บริษัท 

- พนักงานขับรถสวนกลาง 
- พนักงานรับโทรศัพท 

 

- เจ าหน าที ความปลอดภ ัยฯ 

(อยู ระหว างการรออ ุปกรณ 

ด ับเพล ิง 

- ห ัวหน าฝ ุายปฏ ิบ ัต ิการ(ข้ันต น) 

จป. => เม่ือไปถ ึงที เก ิดเหตุ 

- ผูประสานงาน 

ยามรักษาการณ 

- ........................................ 

 

 

- ท ีมปฐมพยาบาล 
- พนักงานขับรถสวนกลาง 

 

 

- 
......................................... 

- ............................... 

 

 

- ท ีมปฐมพยาบาล 

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

 

 

 

 

 

 

 

- หน.ชุดยามรักษาการณ 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

กําหนดผู ร ับผ ิดชอบในตาํแหน งต างๆ ตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
 

ตําแหนง 
เวลาปกติ (วันธรรมดา) 

08.00-17.00 น. 

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 

17.00-08.00 น. 
วันหยุด 

08.00-24.00-08.00 

5. ห ัวหน าฝ ายเคลือ่นย าย 

ภายใน – ภายนอก 

- หัวหนาแผนกธุรการ 

หรือ ผูไดรับมอบหมาย 

- นายเวรประจําวันหยุด - นายเวรประจําวันหยุด 

6. หัวหนาผูควบคุมระบบ 

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ 

- หนวยงานพนักงาน 

เดินเครื่องสูบน้ํา ฉุกเฉิน 

 

- หนวยติดตอดับเพลิง 

จากพื้นที่อื่น 

 

- ใช Safety Order System 

(SOS) 

- ผูอํานวยการ 

กองปฏิบัติการ 

-  กองปฏิบัติการ/ซอมบํารุง 

 

 

- กองธ ุรก ิจ/แผนกธ ุรการ/ 

แผนกความปลอดภ ัย(จป.) 

 

- ผูกดสัญญาณ แจงเหตุ 

จาก SOS …………………… 

ชื่อ:.................................. 

- ....................................... 
 

- หนวยซอมบำ รุง 

 

 

- กองธ ุรก ิจ/แผนกธ ุรการ/ 

แผนกความปลอดภ ัย(จป.) 

 

- ผ ูกดส ัญญาณ แจ งแหตุ 

จาก SOS 

ชื่อ:.................................. 

- ................................... 
 

- หนวยซอมบำ รุง 

 

 

- กองธ ุรก ิจ/แผนกธ ุรการ/ 

แผนกความปลอดภ ัย(จป.) 

 

- ผ ูกดส ัญญาณ แจ งแหตุ 

จาก SOS 

ชื่อ:............................... 
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แผนอพยพหนีไฟ 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

แผนอพยพหน ีไฟนั้นกําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภ ัยของช ีว ิตและทร ัพย ส ินของพน ักงาน 

และของสถานประกอบการในขณะเก ิดเหต ุเพล ิงไหม 

แผนอพยพหน ีไฟท ี่กําหนดข ึ้นน ั้น ม ีองค ประกอบต างๆ เช น หน วยตรวจสอบจํานวน 

พน ักงาน, ผ ู นําทางอพยพหน ีไฟ,    จ ุดรวมพล, หน วยช วยช ีว ิต และท ีมยานพาหนะ ฯลฯ ควรได 

กําหนดผ ู ร ับผ ิดชอบในแต ละหน วยงานโดยข ึ้นตรงต อผ ู อํานวยการอพยพหน ีไฟหร ือผ ู อํานวยการ 

ด ับเพล ิง ด ังนี้ 

- ผูอํานวยการอพยพหนีไฟ หรือ ผูอํานวยการดับเพลิง  ชื่อ 

  พลเรือตรี เอก สารสาส กรรมการผูจัดการ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง  ชื่อ 

นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา รองผูจัดการ (บริหาร) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

ในแผนดังกลาวควรกําหนดใหมีการปฏิบัต ิ ดังนี ้

1. ห น ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ จํา น ว น พ นั ก ง า น  
 ม ี  ห น   า ท  ี : ตรวจน ับจํานวนพน ักงานว า “ม ีการอพยพหน ีไฟออกมาภายนอกบร ิเวณที 

ปลอดภ ัย ครบท ุกคนหร ือไม ” 

2. ผู นํา ท า ง ห นี ไ ฟ  
 มี ห น า ท่ี : เปน “ผูถือธงนำทาง” เพื่อ: พ นั ก ง า น อ พ ย พ ห นี ไ ฟ ไ ป ต า ม ท า ง อ อ ก ท่ี จั ด ว า ง ไ ว  

3.  จ ุ  ด ร ว ม พ ล หร ือ เร ียกอ ีกอย างว า “จ ุดรวมพล”    ต องเป ็นสถานท ี ท ี ปลอดภ ัย ซ ึ่ง 

พน ักงานสามารถท ี่จะมารายงานต ัว  และทำการตรวจสอบน ับจำนวนได  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 ”ตามจํานวนจร ิง ซ ึ่ง หมายถ ึง ม ีพน ักงานต ิดอย ู ใน 

พ้ืนที ที เก ิดอ ัคค ีภ ัย 
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แผนอพยพหนีไฟ 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 
 

4. ห น ว ย ช ว ย ชี วิ ต แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ  
 มี ห น า ท่ี : เข าทําการค นหาและให การช วยเหล ือช ีว ิต พน ักงานที ย ังต ิดค างอย ู ในอาคาร หร ือใน 

พ ื้นท ี ท ี ได เก ิดอ ัคค ีภ ัย รวมถ ึงกรณ ีของพน ักงานท ี่ออกมาอย ู ท ี่จ ุดรวมพลแล วม ีอาการเป ็นลม 

ช ็อค หมดสต ิหร ือบาดเจ ็บ เป ็นต น หน วยช วยช ีว ิต  และท ีมยานพาหนะ ต องทําการปฐม 

พยาบาลเบ้ืองต น และต ิดต อหน วยยานพาหนะให ในกรณ ีที พยาบาล หร ือ แ พ ท ย   พ ิ  จ า ร ณ า แ ล ว  
ต องนําส งโรงพยาบาล 
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ผูอ านวยการ หรือ ผูชวยผูอ านวยการ

ดับเพลิง แจงให  ‘พนักงาน’ อยูใน “จุดรวม

พล” จนกวา เหตุการณสงบ 

ยอดครบ ยอดไม ครบ 

 

กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ ตามแผนอพยพหนีไฟ 
 

 
 

 

 

  
 ผูอํานวยการ หรือผูชวย 

ผูอํานวยการดับเพลิง สั่ง 

หนวยชวยชีวิตคนหา 

  
 หนวยชวยชีวิตคนหาและ 

รายงานผลให 

ผูอํานวยการหรือผูชวย 

ผูอํานวยการทราบ 

ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 

ส่ังการ ใชแผนอพยพหนีไปยัง Reception 

Reception ประกาศพรอมกดสัญญาณเตือนภัย 

ยาว 3 คร้ัง 

ผูนําทางจะถือสัญญาณ ธงสีแดง 

นําพนักงานออกจากพ้ืนท่ี 

ปฏิบัติงานตามช องทางท่ีก 

 

ผูนําทาง & ผูตรวจสอบยอด 

ทําการตรวจสอบยอด 

รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสง 

หนวยพยาบาลหรือ 

สถานพยาบาลใกลเคียง 

ผูนําทาง นําพา “พนักงาน” 

ไปยัง “จุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)” 

ผูตรวจสอบยอดแจ งยอดตอผูอํานวยการหรือ 

ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล 
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แผนบรรเทาท ุกข 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

แผนบรรเทาทุกขจะประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1. การประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐ 

2. การสำรวจความเสียหาย 

3. การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝาย    และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากร 

เพื่อรอรับคําส่ัง 

4. การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต 

5.  การเคล่ือนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต 

6.  การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม 

7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 

8.  การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด 
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แผนบรรเทาท ุกข 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
กําหนดหน าท่ีร ับผ ิดชอบของผู ปฏ ิบ ัต ิการ ใน “แผนบรรเทาท ุกข ” 

 

 

หน าที ร ับผ ิดชอบ ผู ปฏ ิบ ัต ิหน าท่ี 

1.   การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 
 

 

2.   การสํารวจความเสียหาย 

 

 

3.  การรายงานต ัวของเจ าหน าที ท ุกฝ าย 

และกําหนดจ ุดน ัดพบของบ ุคลากร 

 

4.   การชวยชีวิตและคนหาผูประสบภัย 

 

 

5.  การเคลื่อนย ายผ ูประสบภ ัย ทร ัพย ส ิน 

และผ ูเส ียช ีว ิต 

 

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน 

และการรายงานสถานการณเพลิงไหม 

 

 

7.  การชวยเหลือ สงเคราะหผูประสบภัย 

 

 

8.  การปร ับปร ุงแก ไขป ัญหาเฉพาะหน าเพ่ือให 

ธ ุรก ิจสามารถดําเน ินการได โดยเร ็วที ส ุด 

ห ัวหน าท ีม: เร ือเอกศ ุภว ิทย ท ิพย เล ิศ 

พน ักงานร วมท ีม: นายธนาน ุว ัฒน 

 

ห ัวหน าท ีม: เร ือเอกน ิร ันดร แย มเกสร 

พน ักงานร วมท ีม: นายรุ งธรรม 

 

ห ัวหน าท ีม: นางสาวฐ ิตาภรณ ขล ังธรรมเน ียม 

พน ักงานร วมท ีม: นางสาว ว ิลาล ักษณ  ประโยชน 

 

หัวหนาทีม: นายกาวไกล  จงหมาย 

พนักงานรวมทีม:  นายลําธาร พรหมมา 

 

ห ัวหน าท ีม: นาย อเนก ทองนาค 

พน ักงานร วมท ีม:  นาย สมพร  บ ุญก อ 

 

ห ัวหน าท ีม: นายธนวรรธน พรหมทา 

พน ักงานร วมท ีม:  นายสมค ิด  หว ังงาม 

นายสกล พลอยแกว 

 

ห ัวหน าท ีม: นาย รณกร ส ุวรรณกลาง 

พน ักงานร วมท ีม:  นาย อมรร ุจี  ชมสว ัสดิ์ 

 

ห ัวหน าท ีม: นาย เวช  ว ิภาตกนก 

พน ักงานร วมท ีม:  นาย อมรร ุจี  ชมสว ัสดิ ์
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2.1 ความหมาย 

หนวยท่ี 3 
แผนการบรรเทาภัยพิบตัิที่เกิดจาก “วาตภัย” 

วาตภัย   หมายถ ึง   ภยัธรรมชาติ   ซึ งเก ิดจากพายุลมแรงจนทาให เกิดความเส ียหายแก อาคารบ านเร ือน 

ตนไม และสิ่งก อสรางตางๆ ท่ีเก ิดข้ึนเป ็นบร ิเวณกวางจากความแรงของลมท่ีพัดเว ียนเขาหาจ ุดศ ูนยกลางของพายุ 

โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผาน 

 

2.2 อันตรายท่ีเกิดจากวาตภัย 
- เกิดบนบก ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับอาคาร สำน ักงาน บานเรือนพังเส ียหาย ผ ูคนไดร ับบาดเจ็บ 

ถึงตาย เรือกสวนไรนาเส ียหาย ตึก อาคาร บานเรือนที มีโครงสรางไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของ 

ลมไดพังระเนระนาดหลังคาบ านท่ีทาด วยสังกะสีจะถูกพัดเปด กระเบ ื้องหลังคาปลิววอน เสาไฟฟ ูา เสาโทรเลข เสา 

โทรศัพทล ม  สายไฟฟ าขาด  ไฟฟ าล ัดวงจร  เก ิดเพลิงไหม  ผ ูคนท่ีพักอย ูริมทะเล  จะถ ูกคลืน่ซ ัดท วมบานเรือนและ 

กวาด ลงทะเล ฝนตกหนักมากท้ังวันและท้ังคืน อุทกภยัจะตามมา น้ําปาจากภ ูเขาไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและ 

รุนแรงเกิดนาทวมฉับพลันในบริเวณท่ีราบลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด 

 

2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากวาตภัย 

เป ็นการกําหนดหน าที ความร ับผ ิดชอบของหน วยงานในองค กรที เก่ียวข อง    เพ่ือให สามารถดําเน ินการ 

ปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากวาตภ ัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในระยะกอนเกิดภ ัย ขณะเกิดภัย และ 

ภายหลังท่ีภัยได ผานพนไปแลว 

2.3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนท่ีวาตภัย จะ 

เกิดข้ึน  

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยรวมท้ังประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัย กับพนักงาน 

หรือหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู ประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการรูเทาทันและหลีกเลี่ยง ใหพนจาก 

ภัยธรรมชาติท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประตู หนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา และสายไฟฟา 

ท้ังในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวใหม่ันคงแข็งแรง 

4. ตัดก ิ่งไมบริเวณสานักงานท่ีอาจหักโคนลงได จากวาตภ ัย 
5. ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 

6. สํารวจอาคาร สถานท่ีท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย รองรับการอพยพของ 

พนักงานในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนท่ี แสดงบริเวณสถานท่ีท่ีกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย 
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7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือให 

พนักงานรับทราบและเตรียมความพรอมอพยพเม่ือมีเหตุ เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค ไฟ

ฉาย และอุปกรณอ่ืนๆ กรณีท่ีจ าเปนในการเผชิญเหตุวาตภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 

8. สํารวจ และจัดทําทะเบียนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะท่ีจาเปนใชในขณะเกิดเหตุ ถา 

มีไมครบควรจัดหาเพ่ิมเติม 

9. สนับสนนุใหมีการปลูกปา เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 
 

2.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 
เป ็นการดำเน ินการในสถานการณ ฉ ุกเฉ ิน โดยการระดมทร ัพยากรต างๆ เข าช วยเหล ือเพ่ือร ักษาช ีว ิต 

ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภ ัยท่ีเกิดข้ึน 

1. ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารท่ีม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาท่ีเกิดเหตุ ไม 

ออกมาในท่ีโลงแจง 

2. ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมท้ังปรับปรุงและปดก้ันชองทางลมและชองทางตางๆ ท่ีลมจะเขาไปทํา 

ใหเกิดความเสียหายได 

3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
4.  ออกหางจากวัตถุท่ีเปนสื่อไฟฟาทุกชนิด  เชน  ลวด  โลหะ  ทอน้ํา  แนวรั้วบาน เปนตน  ไมใช

อุปกรณ ไฟฟาทุกชนิด รวมท้ังไมสวมใสเครื่องประดับท่ีเปนโลหะ 

5. ไมควรอยูในพ้ืนท่ีต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลาก หรือน้ําทวมฉับพลัน หรือแผนดินถลมได 
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟ หรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู 

7. ติดตามเหตุการณ และคำเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด 

8. เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย 
9.   จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกําหนดไว  เพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพ้ืนท่ีท่ี

เกิด ภัยและเปนหนวยงาน ในการสั่งการ อํานวยการ วางแผน และประสานการปฏิบัติ 

10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึน และรายงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
11. จ ัดช ุดปฏ ิบ ัต ิการพยาบาลในล ักษณะของหน วยเคล ือนท่ี เพ่ือให การช วยเหล ือเบื้องต นและค นหา 

พน ักงานผูประสบภ ัย เพ่ือทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดท่ีเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาล 

12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขต 

ควบคุม เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

13. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสิน  ไปไวในพ้ืนท่ีปลอดภัย และ

จัด ใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอพยพ 

14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเก่ียวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และเปนปจจุบ ัน 
15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมท้ังสรุปเหตุการณและสถานการณ 

เสนอตออธิการบดี เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน จนกวาเหตุการณจะยุติ 
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16. ประสานขอความชวยเหลือไปย ังสํานักงานเขต หรือ ทางพ ื้นท่ีจังหว ัด หรือศูนยปองกันและ

บรรเทาสา ธารณภัย เม่ือเกินขีดความสามารถ ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

17. เม่ือ จวนตัว ให: คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน 
 

2.3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย  
เป ็นการดําเน ินการช วยเหล ือพน ักงานผ ูประสบภ ัยจากวาตภ ัยให กล ับค ืนส ูสภาพคงเด ิมในช วงก อน 

เหตุการณหรือดีกว า เพ่ือเปนการสรางขว ัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภ ัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1) สํารวจความเสียหายและความต องการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2) จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจาเปนเขาไปยังพ้ืนท่ีท่ีเกิดวาตภัยโดยเรงดวน 

เพ่ือสงเคราะหพนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสิ่งของท่ีจัดเตรียมไมเพียงพอ จาก 

หนวยงานของรัฐและเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย 

1.3) ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานท่ีพัก น้ําอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 

ในเบื้องตน 

1.4) ความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
1.5) ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค  เชน  ไฟฟา  ประปา  ถนนท่ี 

ชํารุดเสียหาย ตึกอาคารท่ีถูกตนไมลมทับ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

1.6) เฝาระวังโรคติดตอท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉ่ีหน ู โรค 

ผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมท้ังดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค 

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ ของ 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
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แผนการบรรเทาภัยพิบตัิที่เกิดจาก “วาตภัย” สํานักงานใหญ (ยานนาวา)    

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม 

 

เพ่ือกําหนดให เป ็นมาตรฐานสําหร ับการป องก ันเพ่ือไม ให เก ิดอ ันตรายและผลกระทบความเส ียหายจาก 

“วาตภ ัย” จึงมีความจําเปนในการปองกันลวงหนากอนการเกิด “วาตภ ัย” ดังนี ้

1.  การเตร ียมความพร อมของหน วยงาน เพ่ือร ับสถานการณ วาตภ ัย เป ็นการเตรียมความพร อมสําหร ับ 

การใหความช วยเหลือ เพ่ือป องกันชวี ิตและทรัพยสินมิใหเกิดความเสียหายหรือพยายามใหเสียหายนอยท่ีสุด 

พ้ืนท่ี ผูรับผิดชอบ การปฏิบัติ/การด าเนินการ หมายเหตุ 

สํานักงานใหญ 

ยานนาวา 
1. กองปฏิบัติการ 

2. กองทรัพยากรมนุษย 
3. กองธุรกิจและการตลาด 

รวมกับ: (หนวยงานข้ึนตรง ผจก.) 

แผนกความปลอดภัยในการทํางาน 

แผนกตรวจสอบภายใน แผนกประ

คุณภาพภายใน 

1. ชวยเหลือ กรณีฉุกเฉิน  
2. เผยแพรใหความรูแก 

พนักงาน/บุคลากร 

1. การชวยเหลือชีวิต 

- การปฐมพยาบาล 
- การขนยาย/อพยพ 

2. สัญญาณเตือนภัย 
- ประชาสัมพันธ 

ขอมูล/ขาวสาร 

 
 

2.  การเตร ียมพร อมเพ่ือป องก ันอ ันตราย เม่ือทราบข าวว า จะเก ิดวาตภ ัย เพ่ือหล ีกเล ียงหร ือลดความ 

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากวาตภ ัย ใหถือหลักเพ่ือนําไปปฏ ิบัติ ดังนี้ 

พ้ืนท่ี ผูรับผิดชอบ การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

สํานักงานใหญ 

ยานนาวา 
1. แผนกความปลอดภัยในการทํางาน 

 

 

 
2. หนวยงาน/แผนกตางๆ ในพ้ืนท่ี 

1. ติดขอมูลขาวสาร จาก

แหลงขาวรัฐบาล 

ตลอดเวลา และปฏิบัติ 

ตาม อยางเครงครดั  

2. ประตูหนาตาง ปดลอค 

ใหแนนหนา 

- ปลดสะพานไฟ 
- จัดเตรียมน้ํา อาหารแหง 

และ ยารักษาโรคไวใหพรอม 

- จัดเตรียม ตะเกียง ไมขีดไฟ 

ไฟฉายพรอมแบตเตอรี่ 
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แผนการบรรเทาภัยพิบตัิที่เกิดจาก “วาตภัย” สํานักงานใหญ (ยานนาวา)       

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม 
 
3. การเตรียมพรอมเพ่ือปฏิบัติการอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เม่ือเกิด “วาตภัย” เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากวาตภัย  ใหถือหลักเพ่ือนําไปปฏิบัติ (ตอ) 

 

พ้ืนท่ี ผูรับผิดชอบ การปฏิบัติ/การดําเนินการ หมายเหตุ 

สํานักใหญ     

ยานนาวา 

เรือตรีประคอง  หึกขุนทด 

ตําแหนง ผูอํานวยการกอง

ปฏิบัติการ 

1. อพยพยายคน และขนยายทรัพยสินไปอยู

ในท่ีสูงท่ีมีความปลอดภัยม่ันคง แข็งแรง 

 

 
 

4.    การปกิบัติเพ่ือใหเกิดสวัสดิภาพจาก วาตภัย 

 

ขณะการเกิดวาตภัย ภายหลังการเกิดวาตภัย 

1. พยายามควบคุมสติใหดีขณะ

มีลมพายุ 

2. ไมควรออกมานอกอาคาร 

3. ไมควรอยูในท่ีลุม 

1. เม่ือพายุสงบควรรอ อยางนอย 3 ชั่วโมงกอน  เพ่ือใหแนใจวา   

พายุสงบ อยางแนนอน 

2. หากมีผูบาดเจ็บ ใหชวยเหลือทันที หรือนําสงโรงพยาบาล 

3. หากมีสิ่งหักพัง ตนไมลม ควรจัดเก็บใหปลอดภัย 

4. ถาทอประปาแตก ไมควรใชน้ําประปา เพราะอาจทําใหเกิดโรคจาก

การทํางานได ควรรีบแจงเจาหนาท่ีๆเก่ียวของทราบ 

5. หากมีเสาไฟฟาลม สายไฟฟาขาด อยาเขาใกล ใหทําสัญญลักษณ

เครื่องหมายกีดขวาง เพ่ือแจงอันตราย และแจงใหเจาหนาท่ีมา

ดําเนินแกไขโดยเร็ว 
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แผนการบรรเทาภัยพิบตัิที่เกิดจาก “วาตภัย” (พ้ืนที่ อรม.; อูเรือมหิดล) 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 

 

พ้ืนท่ี ผูรับผิดชอบ การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

อาคาร F 1. กองปฏิบัติการ 

2. กองทรัพยากรมนุษย 
3. กองธุรกิจและการตลาด 

รวมกับ: (หนวยงานข้ึนตรง ผจก.) 

แผนกความปลอดภัยในการทํางาน 

แผนกตรวจสอบภายใน แผนก

ประกันคุณภาพภายใน 

1. ชวยเหลือ กรณีฉุกเฉิน  
2. เผยแพรใหความรู 

แกพนักงาน/บุคลากร 

1. การชวยเหลือชีวิต 

- การปฐมพยาบาล 
- การขนยาย/อพยพ 

2. สัญญาณเตือนภัย 

- ประชาสัมพันธ 

ขอมูล/ขาวสาร 

 

2.  การเตร ียมต ัวป องก ันอ ันตราย เม่ือทราบข าวว า จะเก ิดวาตภ ัย เพ่ือหล ีกเล ียงหร ือลดความเส ียหายท่ี 

อาจเกิดข้ึนจากวาตภ ัย ใหถือหลักเพ่ือนําไปปฏ ิบัติ ดังนี้ 

พ้ืนท่ี ผูรับผิดชอบ การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

อาคาร F 1. แผนกความปลอดภัยในการทํางาน 
 

 

 

2. หนวยงาน/แผนกตางๆ ในพ้ืนท่ี 

1. ติดขอมูลขาวสาร จาก

แหลงขาวรัฐบาล 

ตลอดเวลา และปฏิบัติ 

ตาม อยางเครงครดั  
2. ประตูหนาตาง ปดลอค 

ใหแนนหนา 

- ปลดสะพานไฟ 
- จัดเตรียมน้ํา อาหารแหง 

และยารักษาโรคไวใหพรอม 

- จัดเตรียม ตะเกียง ไมขีดไฟ 

ไฟฉายพรอมแบตเตอรี่ 
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แผนการบรรเทาภัยพิบตัิที่เกิดจาก “วาตภัย” (พ้ืนที่ อรม.; อูเรือมหิดล) 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

 
3. การเตร ียมต ัวป องก ันอ ันตราย เม่ือทราบข าวว า จะเก ิดวาตภ ัย เพ่ือหล ีกเล ียงหร ือลดความเส ียหายท่ี 

อาจเกิดข้ึนจากวาตภ ัย ใหถือหลักเพ่ือนําไปปฏ ิบัติ (ตอ) 

พ้ืนท่ี ผูรับผิดชอบ การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

อาคาร F พจอ.สถาพร  แกวประเสริฐ 

ตําแหนง: หัวหนาหนวยงาน 

นายชางกํากับการซอมทําเรือ 

3. อพยพยายคน และขนยายทรัพยสิน 

ไปอยูในท่ีสูงท่ีมีความปลอดภัย ม่ันคง 

แข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย 

ขณะการเกิดวาตภัย หลังการเกิดวาตภัย 

1. พยายามควบคุมสติใหดีขณะมีลมพายุ 

2. ไมควรออกมานอกอาคาร 
3. ไมควรอยูในท่ีลุม 

1. เม่ือพายุสงบ ควร รอ อยางนอย 3 ชั่วโมงกอน 

เพ่ือใหแนใจวา “พายุสงบ” อยางแนนอน  
2. หากมี “ผูบาดเจ็บ” ใหชวยเหลือทันที หรือ นําสงโรงพยาบาล 

3. หากมีสิ่งหักพัง ตนไมลม ควรจัดเก็บใหปลอดภัย 
4. ถาทอประปาแตก ไมควรใช น้ําประปา เพราะอาจทําใหเกิดโรค 

จากการทํางานได  ควรร  ีบแจงใหเจาหนาท่ีฯ ท่ีเกี่ยวของทราบ 

5. หากมีเสาไฟฟาลม สายไฟฟาขาด อยาเขาใกล ใหทํา

สัญลักษณ เครื่องหมายกีดขวาง เพ่ือแจงอันตราย และแจงให

เจาหนาท่ีมา ดำเนินการแกไขโดยเร็ว 
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หนวยที่ 4 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจาก “อุทกภัย” 

4.1 ความหมาย 

อุทกภ ัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพ้ืนดินส ูงกวาระด บัปกติ ซึ งม ีสาเหตุจากมีปร ิมาณน้ําฝนมากจนทํา 

ใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเต ิมปริมาณน้ําผวิดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการระบายน ของแม 

น้ํา ลำคลอง และยังม ีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดก้ัน การไหลของน้ําตามธรรมชาติ ท้ังเจตนา 

และไมเจตนา จนเปนอ ันตรายตอชวี ิต ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม 

 

4.2 อันตรายท่ีเกิดจากอุทกภัย อันตรายและความเสียหายท่ีเกิดจาก

อุทกภัยหรือน้ําทวม มีดังนี้ 1) ความเสียหายโดยตรง 

-  น้ําทวมตึก  อาคาร  สําน ักงาน บ านเรือน  สิ่งก อสราง และสาธารณสถาน  ซ่ึงจะทําใหเก ิดความเสียหาย 

ทางเศรษฐกิจอยางมาก บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางท่ีไมแข็งแรงจะถูกกระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวพ ังทลายได คน

และ สัตวพาหนะและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอ ันตรายถึงช ีวติจากการจมน้ําตาย 

- เสนทางคมนาคมและการขนสง  อาจจะถูกตัดเปนชวงๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา  ถนน และ

สะพาน อาจจะถูกกระแสน้ําพัดใหพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหาย 

- ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท อุปกรณสํานักงาน ไฟฟา และประปา 

 

2) ความเสียหายทางออม 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย 

 

4.3 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย 
กำหนดเป ็นมาตรการด านหน าที ความร ับผ ิดชอบของหน วยงาน    เพ่ือให สามารถดำเน ินการป องก ันและ 

แก ไขป ัญหาท่ีเก ิดจากอ ุทกภัยได อย างรวดเร ็วและม ีประส ิทธ ิภาพในระยะก อนเกิดภ ัย   ขณะเก ิดภ ัย และภายหล ัง 

การเกิดภ ัย ท่ีไดผานพ นไปแลว 
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เกิดข้ึน 

4.3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติก อนการเกิดอุทกภัย  
เปนการดําเนินการ เพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนท่ีอุทกภัยจะ 

 

1. จัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมท้ังประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาอุทกภัยกับพนักงาน 

หรือหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

2. การต ิดตามขอมูลขาวสารอย างตอเนื่องของกรมอุตุนิยมว ิทยาหรือทางราชการจากว ิทยุโทรทัศน 

3. เชื่อฟง คําเตือน (Warning) อ ยางเครงครัด  
4.  เคลื่อนยายพนักงาน   และอุปกรณสํานักงาน   พาหนะ และสิ่งของตางๆ  ไปอยูในท่ีสูงซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีพน ระดับนำท่ีเคยทวมมากอน 

5. เตรียมแพ เรือไม หรือเรือยาง ไวใชเปนพาหนะเม่ือน้ําทวมเปนเวลานาน เพ่ือชวยอพยพ เม่ือเกิด 

อุทกภัยรายแรง 

6. เตรียมสํารองอาหาร น้ําดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ ไวใหพอจะมีอาหารรบัประทานเม่ือน้ําทวมเปน 

เวลาหลายวัน 

7. เคลื่อนยายพาหนะ เชน รถยนต หรือลอเลื่อนไปอยูท่ีสูง หรือทําแพสําหรับท่ีพักรถยนตอาจจะใชถังน้ํา 

ขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแลวใชกระดานปูก็ได 

8. เตรียมกระสอบใสดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินท่ีก้ันน้ําใหสูงข้ึน เม่ือน้ําข้ึนสูงทวมคันดินท่ีสรางอยู 
9.  สํารวจ  รวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

รวมท้ัง สำรวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 

10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
11. กําหนด บ ท บา ทแ ล ะค วามรับผิดชอบ ของ หนวยงานตางๆ ใหชัดเจน ไมซํ้าซอน สามารถ

ปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็วเม่ือเกิดเหตุการณในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 

4.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภ ัย 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต างๆ เขาช วยเหลือเพ่ือรักษาชีว ิต 

ทรัพยสิน ตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน 

1. ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 
2. อยูในอาคารท่ีแข็งแรงหรืออยูในท่ีสูงพนระดับน้ําท่ีเคยทวมมากอน 

3. ไมควรขับข่ียานพาหนะฝาไปในขณะเกิดน้ําหลากหรือขณะเกิดน้ําทวม 

4. ติดตามเหตุการณและคาเตือนเก่ียวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด 

5. แจงเตือนภัยใหพนักงานอพยพหรือขนยายทรัพยสินไปไวท่ีปลอดภัย 
6. ตั้ง ศูนยอํานวยการ ปองกันและบรรเทาภ ัยตามแผนท่ีกําหนดไว  เชน ดานเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม 

ท่ีจําเปนตอการดํารงช ีพ โ ดย เรงด วน! 
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7. อพยพเคลื่อนยายพนักงาน ออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ดูแลท่ีพักชั่วคราว อาหาร น้ํา สําหรับ:  อุปโภค 

บริโภค เครื่องนุงหม ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับสถานการณ ร วมท้ัง จัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอพยพ 

8. จัดหนวยบรรเทาทุกข การรักษาพยาบาล รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรคท่ีจําเปน เพ่ือดูแลสุขภาพ 

อนามัยผูประสบภัย 
9. รายงานสถานการณความเสียหายใหอธิการบดีรับทราบ 

10. เม่ือ จวนตัว ให คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน 
 

4.3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย  
เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือ 

เปนการสรางขวัญกําลงัใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1) ใหการชวยเหลือแกพนักงานผูประสบภ ัย เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 
1.2) สํารวจความเสียหายและความต องการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบอุทกภ ัย 

1.3) ทําความสะอาดโคลนตม รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

1.4) ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด 

1.5) ทําความสะอาด ทําลายซากสัตวท่ีลมตาย พรอมท้ัง จัดการเก็บฝง เพ่ือ: ปองกันโรคระบาด  
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของพนักงานผูประสบภัย 

2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ ของ บริษัท อู 

กรุงเทพ จํากัด ตอพนักงานผูประสบภัย 
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แผนงาน “การเตรียมการ” 

บริษ ัท อ ูกรุงเทพ จําก ัด ก ําหนดใหปฏ ิบัติงานตามหนาท ่ีรับผิดชอบใน “แผนงานการเตร ียมการ” ดังนี้ 
 

ท่ี รายละเอียด ผ ูรับผ ิดชอบ หมายเหตุ 

1 การติดตาม ขอมูล�ขาวสาร   

 1.1 ตารางน้ําา (ข้ึนสูงสุด-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 ขอม ูลขาวสาร สถานการณน้ําทวม เพ ื่อสื่อสาร และ 

ประชาสมัพ ันธดานความปลอดภ ัย ใหพนักงานท ุกคนทราบ 

แผนกความปลอดภ ัย - 

2 การเตรียมการ “การจัดหาอุปกรณ”   

 2.1 การจัดเตรียม “ถุงบรรจุทราย” โดย : การจัดซ้ือหรือรองขอ 

การสนับสนุน จาก สํานักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กองปฏิบัติการ รวมกับ 

แผนกพัสดุ 

 

 2.2 การจัดเตรียม “ทราย” โดยจัดซ้ือ/รองขอจาก กรุงเทพฯ ผอ.กองปฏิบัติการ  

 2.3 การจัดเตรียม “อ ิฐบลอ็ก, ปูนซ ีเมนต” เพ ื อกอก ําแพงก ั้นน้ํา กองปฏิบัติการ  

3 การดําเนินการ เพ่ือเปนการปองกัน   

 3.1 วางถุงทราย รอบๆ แนวริมแมน้ําา ความสูงท่ี

ปลอดภัย ตามขอมูลขาวสารท่ีไดมา พิจารณา 

แผนกการอู รวมกับ 

แผนกการโรงงาน 

 

 3.2 ทําการ “กอกําแพงปูน” เพ่ือปองกันน้ําาลนเขาภายในอาคาร แผนกการอู รวมกับ 

แผนกการโรงงาน 

 

 3.3 ดําเนินการ “ลอกทางระบายน้ําา” ที่ตื้นเขิน หรืออุดตัน แผนกการอู รวมกับ 

แผนกการโรงงาน 

 

 3.4 การติดตั้ง ‘ลิ้นกันกลับ’ ท่ี “จุดทางระบายน้ํา” 

เพ่ือปองกันน้ําาภายนอกลนเขาภายในได 

แผนกการอู รวมกับ 

แผนกการโรงงาน 

 

 3.5 การติดตั้ง “มอเตอรสูบน้ํา” ท ุกพ ื้นท ี ่ท ี่สามารถติดตั้งได แผนกการอู รวมกับ 

แผนกการโรงงาน 

 

4 การขนยายอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ใหพนจากน้ํา ทุกหนวยงาน  
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แผนงาน “การปองกัน” 

 

บริษ ัท อ ูกรุงเทพ จําก ัด ก ําหนดใหปฏ ิบัติงานตามหนาท ่ีรับผิดชอบใน “แผนงานการปองก ัน” ดังนี้ 
 
 

ท่ี รายละเอียด ผ ูรับผ ิดชอบ หมายเหตุ 

1 จัดเวร เพ่ือเฝาระวัง ระดับน้ํา ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาวะน้ําทวม แผนกการอู - 

2 จัดตั้ง “ท ีมท ํางาน” เพ ื่อแกไขแนวปองก ันน้ําาลน แผนกการอูและการโรงงาน  

3 จัดตั้ง “ทีมสูบน้ําออก” เจาหนาท ี่ปฏ ิบัติการหองปม 

และ เวรเฝาระว ังระดับน้ํา 

 

4 จัดตั้ง “ทีมสํารวจ” ภายหลังจากท่ีน้ําลดลง ทุกแผนก  

5 จัดชางไฟฟา ตรวจสอบระบบไฟฟา สถานท ี่ตางๆ ชางไฟฟา  

6 จัดตั้งทีมขนยายอุปกรณ เครื่องมือ/เครื่องใช ใหพนน้ํา (เพ่ิมเติม) ทุกแผนก  

7 ประสานหนวยงานราชการอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวของ เชน สํานกังานเขต 

สํานกัปองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย, สถานพยาบาล, สํานักการ 

ระบายน้ํา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กองปฏิบัติการ  
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แผนงาน “การปฏริ ูปฟนฟ ู” 

 

บริษ ัท อ ูกรุงเทพ จําก ัด ก ําหนดใหปฏ ิบัติงานตามหนาท ่ีรับผิดชอบใน “แผนงานการปฏ ิรูปฟนฟ ู” ดังนี้ 
 
 

ท่ี รายละเอียด ผ ูรับผ ิดชอบ หมายเหตุ 

1 สํารวจความเสียหายของโครงสรางอาคาร และทรัพยสิน ทุกแผนก - 

2 ลางท ําความสะอาด สถานท ่ีตางๆ ท ีถ่ ูกน้ําทวม 

กอนเริ่มดําเนินก ิจการ 

ทุกแผนก - 

3 ซอมแซม อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องใช ท่ีชํารุด กองปฏิบัติการ - 

4 ขนยายอุปกรณ กลับท่ีเดิม ทุกแผนก - 

5 ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานท ีภ่ายในและภายนอกใหดีข ึ้น ทุกแผนก - 

6 ปรับปรุงสภาพภาวะจิตใจ ของพนักงานและล ูกจางท ุกคน 

ใหม ีขว ัญและก ําลงัใจท ี่ดีในการท ํางานตอไป 

แผนกทรัพยากรบุคคล - 

7 ปรับปรุงระบบตางๆ ใหมีการปฏิบัติงานตอไปไดดวยความรวดเร็ว ทุกแผนก - 

8 รวบรวมรายละเอ ียดขอม ูลความเสียหาย แลว จัดท ําบันท ึก สรุป: 

ความเสียหาย นําเสนอ เพ ื่อรายงาน ตอ กรรมการผูจัดการ 

ทุกแผนก - 



  

หนวยที่ 5 

แผนการบรรเทาภัยพิบตัิที่เกิดจาก “แผนดินไหว (ธรณีพิบัติ)” 

 

5.1 ความหมาย 

แผ นด ินไหว   (Earthquake)   หมายถ ึง   การสั่นสะเทือนของพ้ืนด ิน   อันม ีสาเหต ุหล ักมาจากการขย ับ 

เคลื่อนต ัวของเปล ือกโลก   การสั่นสะเทือนนี้อาจม ีระด ับความร ุนแรงข้ันต่ําท่ีไม ก อให เก ิดความเส ียหายใดๆ   แต 

บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอ ันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได  

อาคารถลม หมายถึง อาคารและสิ่งปล ูกสร าง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน คล ังส ินคา อาคาร สํานักงาน ท่ี 

ได ร ับความเส ียหายจากการโยกไหวต ัวร ุนแรง   ซึ งเปนผลมาจากแผ นด ินไหวและอาจทาให เก ิดความเส ียหายหร ือ 

พังทลายลงมาได  

 

5.2 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 
1. แผนดินไหวขนาดใหญท่ีมีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศ 

จีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซ่ึงจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต 

ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนท่ียังสามารถเคลื่อนตัว ซ่ึงอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของ 

ประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธาน ีรอยเลื่อน 

ศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย 

 

5.3 อันตรายท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

ภัยท่ีเกิดจากแผนดินไหวสามารถแบงออกได ดังนี้ 
1. ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินท่ีตางกัน การพังทลายของดินและโคลน 

และการท่ีดินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 

2. ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน 
3.  ภยัท่ีเก ิดจากคลืน่ใตน ท่ีเรียกวา  “Tsunami”  คลืน่นี้เก ิดข้ึนจากแผ นดินไหวขนาดใหญ ในทะเล  และ 

มหาสมุทร ทาใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง 

4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว 
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5.4 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 

5.4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
เป ็นการดําเน ินการ เพ่ือจ ัดเตร ียมและลดผลกระทบความเส ียหายหร ือแก ไขป ัญหาอ ุปสรรคไว 

ล วงหน า กอนท่ีแผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดข้ึน 

1. จ ัดทําแผนป องก ันและบรรเทาภ ัยแผ นด ินไหวและอาคารถล มรวมท้ังประสานและฝ ึกซ อม

แผนการ บรรเทาภ ัยกับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

2. การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน และเชื่อฟงคํา 

เตือนอยางเครงครัด 

3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใชภายในอาคาร ทาการยึดอุปกรณท่ีอาจกอใหเกิด 

อันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนท่ีสูง 

4. สอนพนักงานใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําาและแกส 
5. สำรอง เสบียงอาหาร น้ําสําหรับ: อุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุงหม  วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ 

ไฟฉาย เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีจะเกิดข้ึน 

6.  ซ ักซ อมความพร อมของพน ักงาน   โดยกําหนดวิธ ีการปฏ ิบัต ิตน เม่ือเกิดแผ นดินไหวและกําหนด “จ ุด 

รวมพล” หรือจุดนัดพบท่ีปลอดภัย เม่ือมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพ ื่อการอพยพเคลื่อนยายไปอยูท่ีปลอดภ ัย 

7. บร ิษ ัท อู กร ุงเทพ จำก ัด จำเป ็น ควร: จ ัดเตร ียมให มี เจ าหน าที ฯ รวมท้ัง ฝ ึกซ อมฯ การช วยเหล ือ 

พนักงานเม่ือเกิดแผนดินไหว หรือ อาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
8.  สํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  รวมท้ังสํารวจ  พ้ืนท่ี 

ปลอดภัย เพ่ือรองรับการอพยพ โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9. ใหม ีการตรวจสภาพของอาคาร ห   า ก ไม แข ็งแรง ให ประสานแจ งผ ูร ับผ ิดชอบเพ่ือให ม ีการเสร ิมความ 

แข็งแรง รวมท้ังควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถต านทานแรงแผนดินไหว 

10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยใหแกบุคลากร เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
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5.4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต างๆ เขาช วยเหลือเพ่ือรักษาชีว ิต 

ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมท่ี 

เกิดข้ึน 

1. ทุกคนตองตั้ง “สติ” เพ่ือควบคุมสภาพจิตใจของตนเองไมใหตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยู 

ในท่ีแข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของอาคารท่ีมีโครงสรางแข็งแรงท่ีสามารถรับ 

 

น้ําหนักไดมาก  หรืออยูใตโตะท่ีแข็งแรง  เพ่ือป องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหล นลงมา  อย ูใหหาง

จากประตู หนาต าง สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอยแขวน 

2. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย 

3. หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4. หากอย ูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากท่ีสุดเพราะอาจเกิดคลื่น “สึนามิ (Tsunami)” 

5. อยา ใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู 
6. ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมตื่นตกใจ 

7. เตรียมความพรอมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภ ัย 

8. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกําหนดไว  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภ ัยในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภ ัย

และ เปนศูนย กลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภ ัย 

9. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารท่ีถลม 
10. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภ ัย รวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสินขององคกร ไปไว ในพ้ืนท่ี

ปลอดภ ัย 

11. เม่ือจวนตัวให คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน 
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5.4.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ให

กลับคืนสูสภาพคง เดิมในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือเปนการสรางขวัญกาลังใจของพนักงาน

ผูประสบภัย 

1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1) สํารวจความเสียหายและความต องการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2) ใหการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัย เชน ท่ีพักอาศัยชั่วคราว น สําหรับอุปโภคบริโภคเพ่ือ

บรรเทา ความเดือดรอน 

1.3) ทําความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง สิ่งชารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2) จ ัดการประชาส ัมพ ันธ เพ่ือฟนฟ ูสภาพจ ิตใจและสร างความเชื่อมั นในการให ความ

ช วยเหล ือ ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตอพนักงานผูประสบภ ัยอยางเต ็มท่ีและเทาเทียมกัน 
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คณะบริหารจัดการในการดําเนินงานตามแผนงาน 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ: 

คณะบริหารจัดการในการดําเนินงานตามแผนงาน 

1. กรรมการผูจัดการ                                        ประธาน 

2. รองกรรมการผูจัดการ(บริหาร)                         รองประธาน 

3. ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ                             กรรมการ 

4. ผูอํานวยการกองธุรกิจและการตลาด                  กรรมการ 

5. ผูอํานวยการกองกองบริหารทรัพยากรบุคคล        กรรมการ 

6. หัวหนาหนวยงานข้ึนตรงกับกรรมการผูจัดการ       กรรมการ 

7. หัวหนาหนวยงานทุกแผนก                             กรรมการ 

8. เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ                              กรรมการและเลขานุการ 

                                                  

                                         ผูปฏิบัติ 

พนักงานทุกคน  โดยเฉพาะ ผูรับผิดชอบ : ทุกกอง หนวยงาน แผนก ตลอดจนสวนงานตางๆ 

ในการเตรียมการตรวจสอบ  และฝกฝนเปนประจําจนเกิดความคุนเคย 

 

                            ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง  หากเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

2. เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางปลอดภัย  หากเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
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1.  การเตรียมการปองกัน  กอนเกิดแผนดินไหว 

1.1  การตรวจสอบความม่ันคง  แข็งแรง  อาคารท่ีทําการสํานักงาน 

      สิ่งท่ีตองตรวจ  โครงสรางอาคาร  รอยแตกราว  รอยแยกระหวางเสา  คาน  และผนัง 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน ผูตรวจ หมายเหตุ 

1 ภายนอกอาคาร ท่ีทําการ     

2 ภายในอาคาร ท่ีทําการ     

3 หลังคาและอุปกรณ อาคารท่ีทําการ     

4 หลังคาอาคาร     

5 ชองทางหนีไฟ อาคารสํานักงาน     

 

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ : 

1. อาคารสํานักงาน ชั้น 1          นายธนาพิพัฒน  วุฒิวงศ 

2. อาคารสํานักงาน ชั้น 2          นายฉัตรชัย  ยงยืน 

3. อาคารสํานักงาน ชั้น 3          นายธีรวุฒิ  สมบูรณสุข 

 

กรณี : ตรวจพบ รายการท่ีไมไดมาตรฐาน แจงคณะผูควบคุมการปฏิบัติโดยเร็ว 

 

 

ขอเสนอแนะ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.2 การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง  อาคารโรงงาน 

   

ท่ี รายการท่ีตรวจ ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน ผูตรวจ หมายเหตุ 

1 โครงสรางหลังคา     

2 โครงสรางผนังรอบดาน     

3 โครงสรางประตู ดานแมน้ํา     

4 โครงสรางประตู ดานใน     

5 สายไฟฟา และสายน้ํา     

 

รายชื่อผูรับผิดชอบ 

1.นายจํารอง  พลอยเพ็ชร 

2. นายสรเสนห  แชมชอย 

3. นายธนศักดิ์  จันทรัตน 

 

ขอเสนอแนะ :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.3 ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง ทาเทียบเรือและเรือท่ีเทียบทา 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน ผูตรวจ หมายเหตุ 

1 ความแข็งแรงของเสาหนาทา     

2 ความแข็งแรงของเชือกผูกเรือ     

 

รายชื่อผูรับผิดชอบ 

1. นายปพน  สงคจิตร 

2. นายสุพิน  สุนทร 

3. นายณัฐวุฒิ  กลิ่นสอน 
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ขอเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

1.4 การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง  เรือในอูแหง 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน ผูตรวจ หมายเหตุ 

1 โครงสรางประตูอู และสลิง     

2 ความแข็งแรงของหมอนไม     

3 สภาพผนังอูแหง     

  

รายชื่อผูรับผิดชอบ 

1. เรือเอกนิรันดร   แยมเกษร 

2. นายกาวไกล  จงหมาย 

3. นายลําธาร  พรหมมา 

4. นายรุงธรรม  คงภักดี 
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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 

นางสาวชลาล ัย  ดอกคํา  ผู อำนวยการกองแผนงานการเง ินและงบประมาณ 

นายเวช วิภาตกนก ผู อํานวยการกองธุรกิจและการตลาด 

คณะกรรมการผูจัดทำ 

นายอนุสรณ วิมานบรรพต พนักงานกลจักร1รักษาการหัวหนาแผนกความปลอดภัย 

นาย ธนวรรธน พรหมทา เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ ระดบัวิชาชีพ 

นาย สมคิด หวังงาม เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค 

นาย สกล พลอยแกว เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค 

นาย สุพัฒน ภูดวง เจาหนาท่ีความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค 

นางสาว พัชรา คงคา เจาหนาท่ีธรุการแผนกความปลอดภัย 

นางสาว กานดา ศีรษะ เจาหนาท่ีธุรการ กองปฏิบัติการ 

 

ท่ีอยู : แผนกความปลอดภัยในการทํางาน หนวยงานข้ึนตรง กรรมการผูจัดการ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

เลขท่ี 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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